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ÚTDRÁTTUR 

Undanfarin misseri hefur mikið verið ritað um þörf á nýrri stjórnarskrá fyrir Ísland. Í 

eftirfarandi verkefni voru íðorð og orðræða valinna kafla núgildandi stjórnarskrár Íslands 

rannsökuð og borin saman við sambærilega kafla stjórnarskráa Írlands og Þýskalands. 

Aðferðir íðorðafræði og orðræðugreiningar voru notaðar til að kryfja textann frá hinu stóra 

samhengi orðræðunnar niður í minnsta mengi hugtakanna. Á þann hátt var leitast við að 

afhjúpa mögulegan merkingarmun á hugtökum sem notuð eru í stjórnarskránum og spurt 

hvort orðræður ritanna bæru þess merki við hvaða aðstæður þau voru skrifuð. Í ljós kom að 

íðorðanotkun íslensku stjórnarskrárinnar er ómarkviss, að merkingarmunur leynist í íðorðum 

tungumálanna þriggja sem þó eru notuð á svipaðan hátt, að merking hugtaka í íslensku 

lagamáli er oft og tíðum óljós og að augljós munur er á orðræðum ritanna sem má rekja til 

þeirra aðstæðna sem þær voru skrifaðar við. 

Lykilorð: þýðingafræði, stjórnarskrá, íðorð, íðorðafræði, orðræða, orðræðugreining, lagamál, 

lögskýringarfræði. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

A great deal has been written recently about the need for a new constitution for Iceland. The 

following thesis looks at terms and discourse from chosen chapters of Iceland‘s current 

constitution and compares to comparable chapters in the constitutions of Ireland and 

Germany. Methods of terminology and discourse analysis were used to analyse the text from 

the large context of discourse to the small context of concepts in an effort to reveal possible 

discrepancy in meaning of concepts that are used in the constitutions as well as to examine if 

the discourses of these three texts had tangible evidence of the circumstance of their origin. 

The thesis reveals that terms in the Icelandic constitution are not concise, that differences in 

meaning can be found in supposedly equal terms in the three languages, that Icelandic legal 

terms are often vague in meaning and that clear differences can be seen in the discourse of 

these texts that can be linked to their origins.  

Keywords: translation theory, constitution, terms, terminology, discourse, discourse analysis, 

legal terms, legal interpretation.  
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1. kafli: Inngangur 

 

„Hvort sem nú þeir eru flestir eða ekki, sem þykir 

að alþíng komi sér alls ekki við, þá svara eg þeim 

fyrst, því þeir eru fjærstir réttum vegi.“
 1

 

-Jón Sigurðsson 

 

Tungumál sem tjáningarform aðgreinir menn frá dýrum og er helsta birtingarmynd vitsmuna 

mannsins hvort sem er í ræðu eða riti. Þetta sérstaka tæki mannanna til samskipta hefur orðið 

forsenda mannlegra samfélaga eins og við þekkjum þau í dag. Tungumál heimsins eru þar af 

leiðandi hlaðin valdi og sjaldan verður ritaður texti valdameiri eða mikilvægari en í 

grunnritum þjóða þar sem heimsþorpin ákveða hvert fyrir sig, hver þau vilja vera, hvað þau 

vilja standa fyrir og hvernig fara skuli að því. Orðum er raðað í setningar, setningum er raðað 

í málsgreinar, málsgreinum raðað í kafla og að lokum verður til samfélagssáttmáli í formi 

stjórnarskrár, heildstætt rit sem felur í sér grundvallarlög lýðræðisríkja.  

Með auknum alþjóðasamskiptum verður samhæfing íðorða stjórnsýslunnar stöðugt 

mikilvægari. Lönd sem deila hagsmunum og starfa saman á alþjóðavettvangi koma frá 

mismunandi málsvæðum en jafnframt er stjórnskipan þeirra byggð á ólíkum sögulegum 

bakgrunni. Með umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu er ljóst að Ísland, sem á sitt 

einstaka tungumál, stendur frammi fyrir áskorunum í samskiptum við önnur málsvæði. Þessi 

aukna samvinna í milliríkjamálum skapar því þörf fyrir að skilja merkingarmun í orðræðum 

og orðanotkun þjóða.  

Í yfirstandandi aðildarviðræðum ræða fulltrúar 27 ríkja Evrópusambandsins við 

samninganefnd Íslands og leitast við að finna sameiginlegan flöt í mismunandi málefnum sem 

allar þjóðirnar geta sætt sig við. Orðabanki Evrópusambandsins IATE (Inter-Active 

Terminology for Europe) er einn sá merkilegasti sinnar tegundar í heiminum enda inniheldur 

hann jafngild íðorð á yfir 20 tungumálum og er eitt skýrasta dæmið um hið mikla 

tungumálastarf sem Evrópusambandið sinnir.
2
 Það starf verður síðan að teljast einhver helsti 

vitnisburður um mikilvægi tungumála í milliríkjasamstarfi, áhersluna á rétta málnotkun og 

viðeigandi skilgreiningu á hugtökum.  

Í ritinu Íslenska til alls: Tillögur Íslenskrar málnefndar að íslenskri málstefnu er fjallað 

sérstaklega um „umdæmisvanda“ og hættu á „umdæmismissi“ og segir: 

                                                
1 Jón Sigurðsson 1842, bls. 2.  
2 Orðabankann má nálgast á www.iate.europa.eu. 
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Með umdæmisvanda er átt við þá stöðu sem ákveðið svið þjóðlífsins getur 

lent í ef tungumálið er ekki talið nýtast til tjáskipta á því en með 

umdæmismissi er átt við það að heilt svið tekur upp erlent tungumál í öllum 

sínum samskiptum innanlands sem utan.
3
 

 

Raunveruleg ástæða þykir til að sporna við slíkri innrás erlendra tungumála innan ákveðinna 

sviða til að koma í veg fyrir umdæmismissi og segir enn fremur: „Skortur á íslenskum 

íðorðum getur því átt þátt í umdæmismissi íslenskrar tungu á ákveðnum sviðum.“
4
  

Íslensk málnefnd ítrekar svo mikilvægi þess að unnið sé skipulegt íðorðastarf í þessu 

samhengi sem virkar þá sem eins konar framvörður íslenskrar málnotkunar innan sérhæfðra 

sviða, enda „Þróttmikið íðorðastarf […] forsenda þess að unnt sé að tala um ýmis sérfræðileg 

efni á íslensku.“
5
 Vel skilgreint íðorð helgar sér nefnilega ákveðið merkingarlegt svæði og 

skýrist þá vonandi nýstárlegur titill þessa verkefnis, Orðhelgi.  

Gagnger endurskoðun á íslensku stjórnarskránni á umrótatímum í íslensku þjóðfélagi átti 

sinn þátt í efnistökum þessa verkefnis. Þegar ritgerðin er skrifuð á vormánuðum 2013 ber 

mikið á umræðum í samfélaginu um flækjustig stjórnarskrármálsins á Alþingi og hvort ljúka 

eigi aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Tillögur stjórnlagaráðs til breytinga á 

stjórnarskránni eru umdeildar og undanfarin misseri hefur mikið verið rætt um orðanotkun, 

málfar og túlkun á nýjum texta og ljóst að slíkur texti er vandmeðfarinn enda er deilt um gæði 

sjálfs textans auk efnislegra atriða á Alþingi. Einnig hefur mikið verið skrifað um tilgang 

nýrrar stjórnarskrár, stöðu hennar og hvaða stefnu hún markar. 

Í þessu verkefni verður leitast við að varpa ljósi á texta núgildandi stjórnarskrár Íslands út 

frá íðorðanotkun og orðræðu. Stjórnarskráin er grundvöllur allra laga Íslendinga og líkt og 

aðrar stjórnarskrár er textinn bæði lagatæknilegur og heimspekilegur í eðli sínu. Valdir kaflar 

úr stjórnarskrá Íslands verða orðteknir og þýddir með hliðsjón af sambærilegum köflum úr 

tveimur sambærilegum stjórnarskrám. Úr verður þrímála orðasafn þar sem íslensku hugtökin 

verða skilgreind og flokkuð samkvæmt aðferðum íðorðafræðinnar. Að auki verður orðræða 

stjórnarskránna í heild borin saman út frá sjónarhorni orðræðugreiningar. Þannig verður 

textinn krufinn frá hinu stóra mengi orðræðunnar sem er textinn sjálfur, niður í minnsta mengi 

íðorðafræðinnar sem eru hugtökin, í þeim tilgangi að leysa upp textann, skýra merkingarmun 

ef einhver er og leitast við að skilja í hverju mögulegur munur liggur.  

                                                
3 Íslenska til alls 2008, bls. 11. 
4 Sama rit, bls. 75. 
5 Sama rit, bls. 74. 
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Stjórnarskrárnar sem valdar voru til samanburðar eru sú þýska „Grundgesetz für die 

Bundesrepublik Deutschland“ og sú írska „Constitution of Ireland“ en báðar eru þær 

núgildandi stjórnarskrár tilgreindra ríkja. Þó að stjórnarskrárnar séu allar skrifaðar á svipuðum 

tíma, frá 1937-1949, er sögulegur bakgrunnur þeirra ólíkur og þær spretta upp úr ólíkum 

samfélagslegum aðstæðum. Á þeim tíma sem þær voru skrifaðar var íslenska stjórnarskráin 

sjálfstæðisyfirlýsing, sú írska hafði fyrst og fremst táknrænt gildi en sú þýska var skrifuð til 

bráðabirgða fyrir sundraða þjóð. 

Að rannsaka íðorð stjórnarskránna í heild reyndist of viðamikið verk fyrir verkefni af 

þessari stærð og því voru tveir kaflar úr íslensku stjórnarskránni valdir og bornir saman við 

sambærilega kafla í hinum stjórnarskránum tveimur. Kaflarnir tveir eru annars vegar II. kafli 

sem fjallar um forseta og hins vegar VII. kafli er varðar mannréttindi. Þjóðirnar þrjár tilgreina 

allar svipað embætti forseta sem þjóðhöfðingja sem hefur fyrst og fremst táknrænt gildi sem 

sameiningartákn þjóðar og er nokkurs konar arftaki embættis konungs eða keisara.  

Þýskaland, Ísland og Írland eru öll meðlimir í Evrópuráðinu og þar af leiðandi aðilar að 

mannréttindasáttmála Evrópu.
6
 Stjórnarskrár þeirra taka því mið af þeim sáttmála í málefnum 

sem snúa að mannréttindum (með stjórnarskrárbreytingum í einhverjum tilfellum) og 

innihaldið hentar vel til samanburðar. Einnig verður minnst á tillögur stjórnlagaráðs frá 2012 

til breytinga á stjórnarskrá Íslands og vitnað í athugasemdir og umræður varðandi þær 

breytingar sem lagðar eru til. Er það gert til að varpa frekara ljósi á hugtakanotkun í þessu 

samhengi. Vert er að minnast á að þó að íðorð og orðræða þriggja stjórnarskráa sé til 

umfjöllunar er texti íslensku stjórnarskrárinnar í forgrunni og samanburðurinn miðast við að 

skýra hann sérstaklega.  

Meginmál ritgerðarinnar samanstendur að mestu leyti af tveimur samanburðarköflum, 4. 

kafla sem fjallar um hugtakanotkun og 5. kafla sem fjallar um orðræðu. Þá er gerð grein fyrir 

þeim fræðum sem liggja til grundvallar, íðorðafræði, orðræðugreiningu og lögfræði auk þess 

sem farið er í stuttu máli yfir sögulegan bakgrunn þeirra stjórnarskráa sem um ræðir. 

Orðasafnið var verkfæri við gerð verkefnisins en það má nálgast í viðauka, ásamt þeim 

hlutum stjórnarskránna þriggja sem orðasafnið byggir á. Þar má einnig finna nánari 

upplýsingar um gerð orðasafnsins. 

Stjórnarskrár hafa áhrif á alla þegna viðkomandi lands en þær hafa einnig áhrif á 

alþjóðalög og þar af leiðandi samskipti þjóða á milli. Stjórnarskrár ákvarða að stórum hluta 

lífsgæði þjóða og daglegt líf. Mikilvægi þeirra er því ótvírætt og nákvæmni orðalags í 

                                                
6 Fullgilding mannréttindasáttmálans er skilyrði fyrir aðild að Evrópuráðinu. Sjá Council of Europe. 
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lagamáli er þar af leiðandi ákaflega mikilvægt. En stjórnarskrár eiga líka að vera læsilegar 

þeim sem eiga aðild að þeim, þ.e.a.s. almenningi sem lýtur þeim lögum og reglum sem 

stjórnarskrárnar ákvarða og því má segja að íðorðanotkun sé vandmeðfarin í slíkum textum. 

Texta þarf ávallt að skapa og ritun stjórnarskráa er krefjandi verkefni. Ef litið er til hlutverka 

þýðinga á slíkum textum vandast málið enn frekar því vandi þýðenda felst ávallt og 

undantekningalaust (en þó ekki einungis) í jafngildi texta á tveimur eða fleiri tungumálum. 

Jafngildi textans einskorðast ekki við merkingu íðorða heldur einnig stíl, uppbyggingu og að 

lokum afleidda merkingu textans í heild.
7
  

Við ritun nýrrar stjórnarskrár hljóta að vakna spurningar á borð við hvernig orðin eru valin, 

hvaða merkingu þau hafa, og hvort þessi merking sé mismunandi á milli tungumála eða 

jafnvel þjóða. Í samningaviðræðum um aðild að Evrópusambandinu er vert að spyrja hvort 

þær þjóðir sem þar ræðast við leggi sama skilning í orð eins og lýðveldi, siðgæði og jafnrétti. 

Fá orð hafa svo mikilvæga merkingu að bera og þó að stjórnarskrár bjóði upp á svigrúm til 

túlkunar skiptir sköpum að hugtakanotkun sé bæði samræmd og að skilgreiningar á hugtökum 

séu ekki á reiki. 

Verkefnið leitast því við að svara eftirfarandi spurningum: Eru íðorð íslensku 

stjórnarskrárinnar jafngild sambærilegum íðorðum þýsku og írsku stjórnarskránna, er merking 

þeirra nægilega skýr til að hægt sé að gera þeim greinargóð skil í skilgreiningum og er 

hugtakanotkun almennt samræmd og í réttu samhengi? Þegar litið er til orðræðu íslensku 

stjórnarskrárinnar er spurt hvort hún beri þess merki við hvaða aðstæður hún var skrifuð og ef 

svo er, hvort það bitni á innihaldi hennar. Í þessu verkefni er ætlun mín að sýna fram á hversu 

brýnt erindi aðferðir íðorðafræði og orðræðugreiningar eiga við lagatexta með því að nota þau 

verkfæri sem fræðin bjóða upp á til að greina og flokka textana. Að auki mun ég sýna fram á 

mikilvægi þess að beita tungumálinu rétt, að þekkja vel til íðorða og hversu áríðandi það er að 

skapa og skrifa texta á réttum forsendum því allt þetta hefur áhrif á afleidda merkingu textans 

og lagatexta þarf ávallt að einhverju leyti að túlka.  

 

  

                                                
7 Varó og Hughes 2002, bls 23.  
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2. kafli: Fræðin 

 

2.1 Íðorðafræði 

 

„…I believe that terminology is above 

all representative of diversity.“
8
 

- M. Teresa Cabré 

 

Íðorðafræði er tiltölulega ung fræðigrein og enn er deilt um hvort hún teljist til fræða eða 

aðferða.
9
 Segja má að rætt hafi verið um íðorð allt frá því fyrstu málfræðingar fóru að velta 

fyrir sér merkingu hugtaka en nútímaíðorðafræði á hins vegar rætur sínar að rekja til 

iðnvæðingar á 18. öld. Með vaxandi iðnaði og sérhæfingu í iðnstörfum varð þörfin fyrir að 

samræma og samhæfa orð sem tóku til sértæks orðaforða hverrar iðnar fyrir sig á 

kerfisbundinn hátt stöðugt meiri.
10

 Sú aukna áhersla á ritað mál og mikilvægi þess, sem fylgdi 

iðnvæðingu, leiddi enn fremur af sér meiri áherslu á samræmi í tungumáli og upplýsta 

orðanotkun.
11

 Tæknifræðingar og vísindamenn úr ýmsum greinum og þörf þeirra fyrir 

nákvæmni í samskiptum sín á milli þróuðu þannig aðferðir til að flokka og skilgreina hugtök 

innan síns sértæka orðaforða.
12

 Á 20. öld má segja að íðorðavinna hafi síðan skapað sín eigin 

fræði eftir því sem meira var rannsakað og skrifað um mikilvægi hennar og kerfisbundinnar 

nálgunar á íðorðavinnu.
13

  

Íðorðafræði býður upp á aðferðir til að flokka, greina og skilgreina hugtökin sem koma 

fyrir í sérgreinum og afmörkuðum orðræðum til að skapa heildstæð kerfi. Sænski 

grasafræðingurinn Carl Linné hefur oft verið nefndur faðir flokkunarfræðinnar enda skapaði 

hann heildstætt kerfi til að flokka, nefna og aðgreina tegundir plantna og dýra. Íðorðafræðin á 

rætur sínar að rekja til sömu hugmyndafræði þar sem eitt tákn hefur eina merkingu og leitast 

er við að einfalda mikið magn af upplýsingum með gagnsæi og einfaldleika. 

Austurríkismanninum Eugen Wüster er hins vegar almennt eignaður heiðurinn að því að 

skapa fræðigreinina íðorðafræði en vinna hans og hans fylgismanna er fyrir löngu orðin að 

viðteknum venjum þeirra sem vinna með íðorð.
14

 Wüster hannaði fræðilegan grunn fyrir 

                                                
8 Cabré 1996, bls. 15. 
9 Cabré 1999, bls 6. 
10 Sama rit, bls. 3. 
11 Sama rit, bls. 3. 
12 Sama rit, bls. 2. 
13 Sama rit, bls. 2. 
14 Ellis 1998, bls. 62. 
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íðorðavinnu í hagnýtum tilgangi, með það fyrir augum að til væri nytsamleg aðferðafræði sem 

hægt væri að nýta við vinnuna óháð tungumálinu sem unnið væri með og á þann hátt gætu 

mismunandi málsvæði samræmt vinnu sína á sem hagkvæmastan hátt.
15

 Vinna hans varð 

mikilvægur þáttur í að staðsetja íðorðafræði á leiksviðinu sem sjálfstæða fræðigrein og má 

segja að þannig hafi verið lagður grunnur að þeirri aðferðafræði sem íðorðafræðingar notast 

við í dag. 

Á vissan hátt eru tungumál lifandi fyrirbæri að því leyti að þau eldast, taka breytingum, 

aðlagast breyttu umhverfi og breytast bæði að formi og innihaldi. Tungumál bjóða líka upp á 

sérstakt listform sem sköpunargáfa mannkynsins hefur nýtt sér í árþúsundir, á mismunandi 

tungumálum og í mismunandi menningarheimum. Tungumál heimsins eru fjölbreytt, flókin 

og veita þannig möguleika á leik og list. Íðorðafræði setur tungumálum hins vegar ákveðnar 

skorður hvað merkingu varðar og með nákvæmri vinnu á venslakerfum og skilgreiningum er 

hægt að ná miklum árangri í að stýra málnotkun fagaðila og þeirra sem á þurfa að halda.  

Íðorð eru sköpuð og merking þeirra er vísvitandi sniðin að tákninu, þ.e. merking þeirra er 

skilgreind af upplýstum ásetningi. Ólíkt almennu máli sem líkt og lifandi fyrirbæri þroskast 

og þróast með notkun og hvers merking er yfirleitt dregin fram á lýsandi (e. descriptive) hátt á 

hverjum tíma, er íðorðafræði í eðli sínu vísandi (e. normative) og nýtir sér staðlaðar aðferðir 

til þess að samræma og stýra flokkun íðorða.
16

 Í grein sinni „An overview of terminology“ 

heldur M. Theresa Cabré því fram að tæknivæðing þjóðfélagsins og hið aukna gildi 

upplýsinga séu hinar nýju menningarlegu stoðir samtímans.
17

 Í samfélagi þar sem samskipti 

og merking eru gulls ígildi er auðvelt að sjá hvers vegna íðorðavinna verður stöðugt 

mikilvægari og af hverju rétt skilgreining hugtaka er áríðandi, eða eins og bandaríski 

málvísindamaðurinn Peter Farb orðaði það:  

… góð íðorðastjórnun skapar sterka tilhneigingu til að koma reglu á tækni sem 

er í þróun. Það á eftir að koma í ljós hvort upptaka á góðum 

stjórnunaraðferðum getur komið í veg fyrir, eða að minnsta kosti leyst úr allri 

tvíræðni og ringulreið þegar kemur að hugtökum. Við munum að minnsta kosti 

öll sitja við sama borð í samskiptum okkar með hjálp góðra 

íðorðastjórnunaraðferða.
18

 

                                                
15 Picht og Draskau 1985, bls. 97. 
16 Sama rit, bls. 98. 
17 Cabré 1999, bls. 3.  
18 Farb 1974, bls. 11. Mín þýðing: „… good terminology management creates a strong tendency to bring order to 

a developing technology. Whether adoption of good management can prevent, or at least resolve, all ambiguity 

and confusion of concepts remains to be seen. At least, through good terminology management practices we all 

will be communicating on the same wavelength.“ 
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Þarna minnist Farb á það sem ég tel vera hið háleita markmið íðorðafræði, það er að segja, að 

tryggja öllum jafnan aðgang að merkingu og skilaboðum og leitast við að afmá skeikula 

túlkun og afbökun. Með auknum samskiptum á alþjóðavettvangi og meiri sérhæfingu innan 

sérgreina og sviða verður þörfin fyrir samræmingu á íðorðum á milli tungumála stöðugt meiri 

og í málefnum er varða stjórnsýslu, mannréttindi, stjórnarskrár og lög, skiptir merking og 

notkun hugtaka höfuðmáli. Íðorðavinna leitast meðal annars við að samræma orðaforða 

fagsviða á milli tungumála með fjölmála orðabönkum en allt íðorðastarf byggist á 

skilgreiningu á hugtökum. Íðorðafræði vinnur þannig ávallt út frá hugtökum og reynir að 

afmarka þau með skilgreiningum. Fræðin fjalla um merkingu hugtakanna og leitast meðal 

annars við að samræma þann skilning sem lagður er í hugtakið innan hvers sviðs. 

 

2.1.1 Hugtök 

Hugtak er sú eining af þekkingu sem býr í huga manns og er tengt við eitthvað fyrirbæri í 

heiminum. Fyrirbærið er kallað vísimið innan fræðanna en samkvæmt staðli frá Alþjóðlegu 

staðlasamtökunum ISO um íðorðastörf er vísimið skilgreint sem allt það sem hægt er að hugsa 

upp eða skynja.
19

 Vísimið eru ýmist óáþreifanleg (t.d. siðgæði) eða áþreifanleg (t.d. forseti).
20

 

Íðorð er aftur á móti mállegt tákn hugtaksins. Ekki er til íðorð fyrir öll hugtök og mikilvægt er 

að átta sig á þeim muni sem í orðunum felst. Þannig geta hundrað málleg tákn vísað í eitt 

hugtak þegar íðorð hundrað mismunandi tungumála fyrir eitt fyrirbæri eru skoðuð, svo ekki sé 

minnst á samheiti innan sama tungumáls. Fræðin leitast því við að skilgreina sjálft hugtak 

hvers íðorðs fyrir sig og samræma þannig þann skilning sem lagt er í íðorðið innan hvers 

sviðs.  

Í ISO-staðli um íðorðavinnu er tilgreint að þó að hugtök séu ekki endilega bundin 

ákveðnum tungumálum eru þau háð áhrifum af þeim aðstæðum sem eru til staðar í hverju 

málsvæði fyrir sig „...sem getur leitt til mismunar í notkun þeirra, t.d. í trúmálum og 

stjórnmálum“.
21

 Þar af leiðandi eru skilgreiningar á hugtökum lykillinn að samræmingu á 

notkun þeirra á mismunandi tungumálum og um leið, aðferð til að afhjúpa merkingarmun ef 

einhver er.  

 

 

                                                
19 ISO 1087-1:2000 
20 Ágústa Þorbergsdóttir 2011, bls 293. 
21 ISO 1087-1:2000. 
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2.1.2 Skilgreiningar 

Skilgreining er málleg lýsing á hugtaki þar sem einkennum hugtaks er lýst. Skilgreining lýsir 

ávallt aðeins einu hugtaki. Skilgreiningar geta verið af ýmsu tagi en innan íðorðafræðinnar er 

algengast að notast við inntaksskilgreiningar eða umtaksskilgreiningar, en þær síðarnefndu 

eru þó mun óalgengari. Inntakið er samansafn allra einkenna ákveðins hugtaks en umtakið er 

safn allra þeirra vísimiða sem hugtak getur vísað til.
22

 Inntaksskilgreining á íðorðinu NAGDÝR 

væri þá lýsing á þeim einkennum sem aðgreina nagdýr frá öðrum dýrategundum. 

Umtaksskilgreining á íðorðinu NAGDÝR væri hins vegar upptalning á öllum dýrum sem teljast 

til nagdýra. Inntaksskilgreiningar eru í flestum tilfellum þægilegri og auðveldari í smíðum 

enda geta upptalningar orðið heldur langar þegar um yfirgripsmikil fjöldarhugtök er að ræða. Í 

orðasafninu sem unnið var í þessu verkefni, eru flest hugtök skilgreind út frá inntaki þeirra. 

Þar sem skilgreining á hugtaki þarf að vera ótvíræð, nákvæm en jafnframt eins stutt og 

mögulegt er, er mikilvægt að vanda vel til verksins og huga að því hvaða upplýsingar séu 

nauðsynlegar til að afmarka hugtakið.
23

 Skilgreiningar íðorða eru frábrugðnar skilgreiningum 

orðabóka að því leyti að þær leitast við að orða í sem stystu máli hugtakið sem vísað er til og 

aðeins það. Þannig ætti að vera hægt að skipta út íðorði fyrir skilgreiningu þess innan textans 

sem íðorðið tilheyrir án nokkurra vandkvæða og afleidd merking ætti að vera nákvæmlega hin 

sama, hvorki ógreinilegri né greinilegri.  

Í grein sinni „Orð og íðorð“ segir Magnús Snædal:  

Þeir sem semja almennar orðabækur … telja sig hvorki vera að skilgreina 

hugtök né lýsa hlutum. Þeir reyna aftur á móti að lýsa innihaldi táknsins á 

þann hátt að gera grein fyrir notkun þess – setja saman innihaldið úr 

algengustu „talmerkingunum“. … Í íðorðastarfinu er ákveðið hvert táknið á 

að vera og hvernig á að nota það, en í almennu orðabókarstarfi þurfa menn 

að komast að því hver táknin eru og hvernig þau eru notuð.
24

  

 

Þannig hafa íðorðaskilgreiningar til að bera ákveðið forskriftareðli á meðan 

orðabókarskilgreiningar eru lýsandi í eðli sínu.  

Skilgreiningar taka einnig mikið mið af afstöðu hugtaka innan þess samhengis sem notað 

er. Íðorð innan ákveðins fags mynda kerfi og það er innan þess kerfis sem merkingin er 

                                                
22 Suonuuti 2004, bls. 22. 
23 Sama rit, bls. 23. 
24 Magnús Snædal 1992, bls. 7. 
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staðsett. Í allri vinnu við ritun skilgreininga skiptir sköpum að geta unnið með slík kerfi sem í 

íðorðafræði eru kölluð venslakerfi. 

 

2.1.3 Venslakerfi 

Venslakerfi er kerfi hugtaka sem raðað er saman með tilliti til skyldleika þeirra. Líkt og með 

skilgreiningar á hugtökum er hægt að velja mismunandi aðferðir við að tengja hugtök hvert 

við annað, út frá venslum þeirra. Tvær algengar aðferðir til að mynda venslakerfi er að nota 

rökvensl (e. logical/generic relation) eða hlutavensl (e. partitive relation).  

Þegar skyldleiki hugtaka er skilgreindur út frá sameiginlegum einkennum undirhugtaks 

með yfirhugtaki er um rökvensl að ræða. Undirskipaða hugtakið hefur þá nákvæmlega sömu 

einkenni og yfirskipaða hugtakið og að minnsta kosti eitt einkenni til viðbótar sem aðgreinir 

það frá hliðskipuðum hugtökum sama yfirhugtaks.
25

 Þannig er hugtakið STORKUBERG ein 

tegund af yfirskipaða hugtakinu BERG. Storkuberg hefur til að bera allt sem skilgreinir berg frá 

öðrum einingum, en til aðgreiningar frá öðrum bergtegundum hefur storkuberg fleiri og 

nákvæmari einkenni. Í slíkum kerfum verður til lóðréttur ás af hugtökum sem raðast í 

stigveldi undirskipaðra og yfirskipaðra hugtaka og láréttur ás hliðskipaðra hugtaka. Slík kerfi 

geta orðið viðamikil og flókin ef um víðfeðman orðaforða er að ræða. Sá sem notar 

rökvenslakerfi til að átta sig á hugtökum getur öðlast töluverða yfirsýn yfir mikinn orðaforða í 

fljótu bragði með því að þekkja nokkrar skilgreiningar hugtaka mjög vel. Ef viðkomandi 

þekkir skilgreiningu hugtaksins DÚRHLJÓMUR er auðvelt að átta sig nokkurn veginn á því um 

hvað ræðir þegar hugtakið D-DÚR kemur fyrir sem undirskipað hugtak yfirskipaða hugtaksins 

DÚRHLJÓMUR í rökvenslakerfi. 

Þegar skilgreining á skyldleika hugtaka gengur út frá því að annað hugtakið sé heild og hitt 

hugtakið sé hluti af þeirri heild er um hlutavensl að ræða.
26

 Þannig er hugtakið BEINSKIPTING 

hluti af hugtakinu BEINSKIPTUR BÍLL. Hlutavenslakerfi eru ekki jafn gegnsæ því KERTI sem 

undirskipað hugtak yfirhugtaksins BÍLVÉL merkir lítið fyrir þá sem ekki þekkja til 

bifvélavirkjunar þó þeir þekki nokkuð vel til skilgreiningar á hugtakinu BÍLVÉL.  

Þannig verða til kerfi sem samanstanda af yfirskipuðum, undirskipuðum og hliðskipuðum 

hugtökum. Þá er rétt að minnast á svokallað hnattakerfi (e. satellite system) sem raðar 

mikilvægasta hugtakinu í miðju kerfisins og raðar öðrum hugtökum sem tengjast því við, 

óháð eðli tengslanna.
27

 Slíkt kerfi er einkar gagnlegt þegar íðorðin eru ekki mjög tæknileg og 

                                                
25 Suonuuti 2004, bls. 16. 
26 Antia 2000, bls. 101. 
27 Nuopponen 1999, bls. 128. 
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hafa síður til að bera rökræn tengsl sem mynda kerfisbundna heild. Hnattakerfi bjóða einnig 

upp á mjög myndræna útfærslu á þeim orðum sem verið er að vinna með. 

Venslakerfi auðvelda vinnu með íðorð og skilgreiningar innan afmarkaðra sviða en 

vandasamt getur verið að velja rétta aðferð til að kerfið verði skýrt og aðgengilegt og sinni 

sínu hlutverki sem er að einfalda flækjur og veita yfirsýn. Í vinnu á skilgreiningunum, sem 

unnar voru í þessu verkefni, var ýmist notast við rökvenslakerfi, hlutavenslakerfi eða 

hnattakerfi eftir því hvað einfaldaði vinnuna hverju sinni. Í flestum tilfellum varð 

rökvenslakerfi fyrir valinu en í ákveðnum atriðum stjórnarskránna má segja að 

hlutavenslakerfi hafi verið meira viðeigandi. Má þar sem dæmi nefna orðin DÓMSTÓLL, 

DÓMARI, ÁKVÖRÐUN DÓMARA og DÓMSÚRSKURÐUR. Þar sem svo stór hluti skilgreininga var 

fengin úr áður útgefnum ritum hjálpaði líka heilmikið að geta stuðst við hnattakerfi til að 

glöggva sig á afstöðu hugtaka sín á milli. 

 

2.2 Orðræða 

 

„Let your discourse with men of 

business be short and comprehensive.“28 

 - George Washington 

 

2.3.1 Orðræðugreining 

Orðræðugreining er líkt og íðorðafræði frekar ung fræðigrein en hún á sér þó mun lengri sögu. 

Þó að fræðin séu ung hefur allt frá tímum Forn-Grikkja verið rýnt í þau áhrif sem orðræða 

getur haft og hvernig umhverfi og aðstæður hafa áhrif á málið.
29

 Orðræðugreining fæst við 

stærstu einingar textans, sjálfa heildarmyndina. Fræðin fjalla um tón og talanda textans og 

orðræðugreining lítur á textann út frá samfélagslegu sjónarhorni. Greiningin kryfur meðal 

annars hvernig texti er settur fram til auka við hann merkingu sem oft er undirliggjandi og 

óyrt.
30

 Ólíkt hefðbundinni málfræði er textinn greindur frá hinu stóra til hins smáa (e. top-

down view) og heildin fær alltaf forgang fram yfir brotin.
31

 Orðræðu er stundum líkt við 

vefnað og sú myndlíking er mjög gagnleg til að skýra tilgang og markmið fræðanna enda 

deilir handverkið sem felst í vefnaði mörgum íðorðum orðræðugreininga. Þannig er talað um 

                                                
28 Washington 2004, bls. 19. 
29 Þórunn Blöndal 2005, bls. 22. 
30 Jaworski og Coupland 1997, bls. 7. 
31 Þórunn Blöndal 2005, bls. 40. 
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texta sem efni og jafnvel vefnað, setningar sem þræði og einkenni texta sem áferð.
32

 Því má 

líkja orðræðugreinanda við manneskju sem rýnir í ofið teppi, greinir þræðina, mynstrin, litina, 

efnið og handbragðið og reynir þannig að átta sig á og skilja handverkið sem um ræðir. 

Tepparýninum gagnast einnig að vita hvort um er að ræða veggteppi, gólfteppi eða værðarvoð 

en til þess að geta lagt mat á alla þessa þætti þarf viðkomandi að hafa töluverða þekkingu á 

teppum. Allt þetta má færa upp á orðræðugreinanda þó að tilgangurinn sé á endanum ekki 

hinn sami. Orðræðugreining fæst einkum „… við áhrif tungumáls á umhverfi manna og öfugt, 

því umhverfið (samfélagið, menningin) hefur að sama skapi áhrif á málnotkunina“.
33

 Þannig 

má segja að texti og umhverfi séu í gagnvirku sambandi, textaumhverfi verður aðeins til 

vegna orðræðu sem öðlast aðeins merkingu í því samhengi sem hún verður til í.
34

  

Greining orða í orðflokka, myndun setninga, háttur, mynd og tíð eru málfræðileg atriði sem 

geta þó skipt sköpum fyrir orðræðugreiningu því að slík flokkun styður við greiningu á 

textategundum sem aftur verða mikilvæg efnistök orðræðugreiningarinnar.  

Í greiningu textans í þessu verkefni verður val á íðorðum, tíðni þeirra, uppbygging og 

framsetning texta tekin sérstaklega til skoðunar. Með framsetningu er átt við allt frá skipun 

kafla og greina niður í setningamyndun og ávörp.  

 

2.3.2 Gagnrýnin orðræðugreining 

Gagnrýnin orðræðugreining er undirgrein orðræðugreiningar en áhugi á greininni hefur aukist 

mjög á síðari hluta 20. aldar með vaxandi samfélagsumbótum og aukinni umræðu um 

mannréttindi og jafnrétti.
35

 Gagnrýnin orðræðugreining leitast við að afhjúpa hvernig texta er 

vísvitandi beitt sem stjórnunartæki á einhvern hátt. Í hvers kyns valdabaráttu er áhugavert að 

skoða hvernig valdi er beitt með orðum og á hvaða hátt. Orðræða stjórnmálamanna og 

stofnana er sá texti sem oftast er greindur út frá þessu sjónarhorni enda hvergi jafn hart barist 

um vald. Þar sem svo mikið er í húfi er augljós og góð ástæða til að leitast við að kryfja 

undirliggjandi merkingu og hvernig málinu er beitt til að skapa hana. Allt frá því að George 

Orwell gerði að umræðuefni hvernig nota má tungumál til að stýra hugsun í grein sinni 

„Politics and the English Language“ hefur gagnrýnin orðræðugreining tekið mið af því að 

afhjúpa slíka valdbeitingu.
36

 Sú rýni dansar oft á mörkum félagsfræði og málvísinda en 

mikilvægt er að missa ekki sjónar á því sem skiptir máli í slíkri vinnu sem er hlutverk 

                                                
32 Carter o.fl. 2001, bls. 141–142. 
33 Þórunn Blöndal 2005, bls. 44. 
34 Sama rit, bls. 53. 
35 Van Dijk 2001, bls. 352. 
36 Orwell 2009.  
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tungumálsins og uppbygging textans og hvernig þessi atriði eru notuð til að hagræða 

skilaboðum.
37

 Ráð George Washington fyrrverandi Bandaríkjaforseta hér að ofan ættu þeir 

sem meðhöndla vald að hafa sérstaklega í huga þegar kemur að málnotkun því hnitmiðað mál 

býður ekki upp á mikið svigrúm til leikbragða.  

Á meðan að gagnrýnin orðræðugreining leggur upp með ákveðnar grunsemdir um 

undirliggjandi merkingu, má segja að orðræðugreining sé meðvituð um að greiningin mun 

ekki afhjúpa einhvern einn algildan sannleika heldur einfaldlega bjóða upp á rýni og mat á 

gögnunum sem hvers kyns orðræða er.
38

 Ef talað er um skapara texta sem sendanda og 

lesanda texta sem viðtakanda má segja að orðræðugreining deili ábyrgðinni á afleiddri 

merkingu til jafns á milli sendanda og viðtakanda.
39

 Gagnrýnin orðræðugreining leggur hins 

vegar mun meiri ábyrgð í hendur sendanda og reynir að afhjúpa duldan ásetning hans. 

Samkvæmt samvinnulögmáli Grice er það hins vegar á ábyrgð sendanda texta að leggja sig 

fram um að þjóna viðtakandanum. Það gerir hann með því að gera sér grein fyrir því hver 

viðtakandinn er, hverjar hans forsendur sem lesanda séu, hve mikla vitneskju hann hefur og 

hver tilgangur samskiptanna eru.
40

  

Í þessu verkefni verður notast við aðferðir orðræðugreiningar til þess að greina og skýra 

texta stjórnarskrárinnar. Hins vegar koma aðferðir og afstaða gagnrýninnar orðræðugreiningar 

einnig fyrir þar sem textarnir sem um ræðir einkennast af miklu valdi og ábyrgð samloðunar 

textans sem vissulega er í höndum sendanda verður sérstaklega til umfjöllunar. 

 

2.3.3 Verkfærin 

Einhver mesti frumkvöðull þýðingafræði samtímans er þýski fræðimaðurinn Katharina Reiβ 

sem lagði áherslu á textategundir í þýðingastarfi. Hún átti síðar eftir að smíða Skopos-

kenninguna ásamt Hans Vermeer en samkvæmt Skopos-kenningunni eiga þýðingar fyrst og 

fremst að taka mið af tilgangi frumtexta og marktexta. Miklu máli skiptir að vita hvert 

upprunalegt markmið frumtexta hafi verið og hver tilgangur marktextans er. Í því augnamiði 

er reynt að greina tegund texta og tilgang hans úr frummáli til þess að tryggja sem 

nákvæmasta þýðingu yfir á markmál.
41

 Ef notast er við textategundir Katharina Reiβ er óhætt 

                                                
37 Wilson 2001, bls. 411. 
38 Keller 2011, bls. 60–61. 
39 Þórunn Blöndal 2005, bls. 60. 
40 Sama rit, bls. 60. 
41 Munday 2008, bls. 79–80. 
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að segja að stjórnarskrár flokkist undir innihaldsmiðaðan texta, þ.e.a.s. texta sem hefur það að 

markmiði að koma efnistökum skýrt og greinilega til skila.
42

 

Orðræðugreining nýtir sér slík verkfæri sem greining á tegund og markmiði texta er, en 

hún gengur enn lengra en Reiβ og Vermeer lögðu upp með. Í greiningu á texta er m.a. reynt 

að greina textaáferðina (e. textuality) sem samanstendur af tilgangi textans, samþykki lesenda, 

upplýsingagildi, aðstæðum, textavenslum, samloðun og samfellu.
43

  

Tilgangur textans er í raun markmið sendanda með skrifunum. Ásetningurinn getur verið 

af listrænum toga ef um ljóð er að ræða eða miðlun á ákveðnum upplýsingum ef um 

fyrirlestur kennara er að ræða.  

Samþykki lesanda er hins vegar ábyrgð viðtakanda og hvort viðkomandi hópur, sem textinn 

er ætlaður, samþykki textann á þeim forsendum sem tilgangur sendanda var.  

Upplýsingagildi hefur að gera með þá kröfu sem við gerum til texta um að hann innihaldi 

nýjar upplýsingar því annars hefur hann ekki rétt á sér og er hafnað sem texta. Ljóðskáld sem 

afritar ljóð annars en ritar nafn sitt undir og gefur út í ljóðasafni mun líklega ekki fá textann 

sinn samþykktan sem ljóð á þeim grundvelli að hér hafi ekkert átt sér stað hvað varðar nýmæli 

í upplýsingum. Í stuttu máli má segja að ef ekkert nýtt kemur fram, hefur ekkert verið sagt. 

Þetta getur allt eins átt við um formgerð texta, þ.e.a.s. ef gamlar upplýsingar eru settar fram á 

nýjan hátt má segja að þessi krafa hafi verið uppfyllt.  

Aðstæður skapa oft stóran hluta þeirrar merkingar sem texti öðlast. Ef ljóð sem hyllir 

náttúru Íslands er prentað á spjald sem veifað er á mótmælafundi vegna stóriðjuframkvæmda 

öðlast ljóðið pólitískt vægi. Hefði ljóðið hins vegar verið birt í ljóðasafni ásamt öðrum ljóðum 

af svipuðum toga hefði það líklega einungis listrænt gildi. 

Textavensl markast síðan af afstöðu textans í samhengi við aðra texta. Texti verður aldrei 

til í tómarúmi og tengsl á milli texta geta varpað nýju ljósi á afstöðu þeirra.  

Með samloðun má segja að átt sé við handbragð sendanda við smíði textans, hvernig 

setningar og málsgreinar hanga saman og á hvaða hátt textinn í heild er úr garði gerður. 

Samloðun er fyrst og fremst verk sendanda og hún er ávallt áþreifanleg og þess vegna má 

alltaf sjá handbragðið á handverkinu sem textinn er og rýna í tengingar, vísanir, orðaval og 

fleira, til að glöggva sig á því sem sendandi vill koma á framfæri. 

Samfella er hins vegar algjörlega huglæg og ávallt á könnu viðtakanda. Samfellan má segja 

að sé sá háttur sem viðtakandi tekur á móti texta með. Þar má m.a. nefna hæfileika fólks til að 

byggja brýr þar sem samloðun vantar, draga ályktanir og fylla upp í eyður. Samfellan er að 

                                                
42 Reiβ 1981, bls. 124. 
43 Þórunn Blöndal 2005, bls. 51. 
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miklu leyti háð samloðuninni en gæði textans byggist þó ávallt á báðum hugtökunum. Þannig 

er ekki hægt að segja að Íslendingasögurnar séu illa skrifaðar eða samloðun þeirra óviðunandi 

þó að skorti á samfelluna þegar þær eru lesnar af skólabörnum heldur væri nær lagi að segja 

að skólabörnin skorti þekkingu til að mynda hæfilega samfellu úr textanum.  

Eins og áður sagði eru texti og textaumhverfi í gagnvirku samhengi og orðræðugreining 

gerir textaumhverfið einnig að viðfangsefni sínu. Textaumhverfi má greina í eftirfarandi 

flokka: orðræðusamhengi, aðstæðubundið samhengi og menningarbundið samhengi. 

Orðræðusamhengið er hið mállega samhengi, flæði textans og staðsetning. Aðstæðubundið 

samhengi má hins vegar greina eftir þátttakendum, miðli og kringumstæðum. Þátttakendur eru 

þá sendandi og viðtakandi textans og þeirra staða gagnvart hvor öðrum. Valdskipan og tengsl 

þátttakenda, hvaða miðill er kosinn fyrir samskiptin og þær kringumstæður sem textinn er 

sendur í, ákvarða þannig aðstæðubundið samhengi. Menningarbundið samhengi nær síðan 

yfir „… þær væntingar og hömlur sem samfélagið setur mállegum samskiptum“.
44

 

Segja má að textategundin sé ákveðinn rammi utan um textann og þeim ramma fylgja 

ákveðnar hömlur. Stíll er áferðin eða yfirbragðið sem einkennir textategundina en málsnið er 

sá búningur sem menn velja máli sínu og ákvarðast oft af eða er fylgið þeirri textategund sem 

verið er að skrifa. Þannig má segja að lagafrumvarp sé ákveðin textategund, stíll þess 

lögformlegur og að málsnið þess sé formlegt. Til glöggvunar á textategundum er síðan hægt 

að líta til eftirfarandi þátta: hver tilgangur textans er, hverjir sendandi og viðtakendur eru, um 

hvers konar texta er að ræða, hvernig viðtakandi tekur á móti textanum og upplifir hann og 

hvaða hugmyndafræði einkennir textann.
45

 

Þessi atriði og íslensk heiti eru fengin úr bókinni Lifandi mál: Inngangur að orðræðu- og 

samtalsgreiningu eftir Þórunni Blöndal og gefa góðan grunn af verkfærum til að greina 

orðræðu stjórnarskránna. Þau verða þó ekki öll notuð við eftirfarandi orðræðugreiningu enda 

eiga þau ekki öll við. Þá er rétt að minnast á að orðræðugreining fæst ekki einungis við ritað 

mál, heldur einnig að stórum hluta við talað mál, s.s. ræður og samtöl.
46

  

 

Fræðin sem snúa að orðræðunni eru ung fræði líkt og íðorðafræðin og mikið hefur verið 

deilt um sjálfstæði
47

 og réttmæti
48

 þeirra sem afmarkaðra fræðigreina. Hins vegar leikur 

enginn vafi á gagnsemi þeirra aðferða sem fræðin bjóða upp á hvort í sínu lagi. Í sameiningu 

                                                
44 Sama rit, bls. 59.  
45 Sama rit, bls. 82. 
46 Sama rit, bls. 21. 
47 Schiffrin 1994, bls. 5. 
48 Tannen 1989, bls 6. 
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verður nytsemi þeirra verkfæra sem íðorðafræði og orðræðugreining eru því sérstaklega 

áhugaverð því með svo ólíkri nálgun á sama texta má auka skilning og skýra þá merkingu sem 

við leggjum í orðin út frá tveimur mismunandi sjónarhornum. Saman ættu þessar tvær ólíku 

aðferðir við að rýna í texta að reynast gagnleg verkfæri til að draga fram hvað er líkt og hvað 

ólíkt á milli menningarheima í texta sem þó þjónar sama tilgangi og virðist við fyrstu sýn 

nánast hinn sami.  

Þessi samanburður á textum mun að lokum reynast raundæmi sem sýnir fram á hið mikla 

notagildi íðorðafræði og orðræðugreiningar innan marka þýðinga og verður sú ályktun augljós 

þegar tekið er mið af áherslu þýðingafræðinnar á jafngildi. Þegar um nytjaþýðingar ræðir 

verður áherslan á jafngildi enn meiri og ljóst að afleiðingar ósamræmis í þýðingum geta haft 

mikil samfélagsleg áhrif í för með sér. Þetta fjallar Lára Magnúsardóttir um í grein sinni 

„Náttúran í eigin rétti“ þar sem hún fjallar meðal annars um mismunandi íslenskar þýðingar á 

enska orðinu „dignity“.
49

 Lára sýnir fram á mikið ósamræmi í íslenskum þýðingum á þessu 

orði og veltir upp spurningum um hvaða áhrif slíkt ósamræmi hefur. Þannig geta ósamræmdar 

þýðingar dregið úr virkni orðsins í tungumálinu, lamað merkingu þess innan lagabókstafs og 

fest í sessi óræða orðanotkun sem erfitt getur reynst að uppræta. Slíkar flækjur og erfiðleika 

má forðast og koma í veg fyrir með því að nýta venslakerfi íðorðafræðinnar til að skrifa 

skilgreiningar og með því að nýta orðræðugreiningu til að greina texta og afhjúpa alla 

mögulega undirliggjandi og/eða afleidda merkingu.  

 

2.3 Lögfræði 

 

„Svo er enn mælt að sá maður skal vera 

nokkur ávallt á landi óru er skyldur sé til 

þess að segja lög mönnum og heitir sá 

lögsögumaður.“
50

 

- Grágás 

 

Helsta hlutverk lagadeilda í íslenskum háskólum er vissulega að mennta lögfræðinga til starfa. 

Hins vegar eiga lög sín eigin fræði og kenningar líkt og aðrar fræðigreinar og lögfræði 

einskorðast ekki við starfsnám. Í bók sinni Um lög og lögfræði: Grundvöllur laga – 

Réttarheimildir segir Sigurður Líndal að hlutverk lögfræðinnar sé „… að gera grein fyrir 

                                                
49 Lára Magnúsardóttir 2012, bls. 12–15. 
50 Gunnar Karlsson o.fl. 2001, bls. 459. 
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lögunum eins og þau eru á hverjum tíma og fella þau í ákveðið kerfi“.
51

 Lögfræði skiptist í 

margar undirgreinar sem sumar standa á mörkum annarra fræðigreina. Má þar sem dæmi 

nefna réttarheimspeki, réttarsögu og lögskýringarfræði en það er helst sú síðastnefnda sem á 

erindi til umfjöllunar í þessu tilfelli.  

Í grein sinni „Ord, termer och definitioner i lagtext“ eða „Orð, hugtök og skilgreiningar í 

lagatexta“ færir Helena Palm rök fyrir því af hverju það væri gagnlegt að nýta sér 

íðorðafræðilegar aðferðir við skilgreiningar á lagahugtökum, en segir jafnframt: 

Lagaskilgreiningar eru bindandi, þ.e.a.s. ákvarðandi og tilgangur þeirra er að 

tilgreina þá hluti eða verknaði sem lögin fjalla um. Tilgangurinn með 

íðorðafræðilegum skilgreiningum er að lýsa hugtökum á þann hátt að 

hugtakið afmarkast af skyldum hugtökum. Lagaskilgreiningum er á þann 

hátt frekar ætlað að lýsa hvað á við í tilteknum lögum fremur en hvað á við í 

raunveruleikanum – á meðan að íðorðafræðilegar skilgreiningar ættu að lýsa 

eingöngu raunveruleikanum.
52

 

 

Hér er aftur vikið að þeirri grundvallarreglu íðorðafræðinnar að skilgreiningar eru ávallt 

vísandi í eðli sínu, þ.e.a.s. þær boða merkingu orða og hafa þar af leiðandi til að bera ákveðið 

vald á tungumálinu. Lagaskilgreiningar eru hins vegar blanda af vísandi og lýsandi 

skilgreiningum sem byggjast annars vegar á tilvísunum um hvað hugtak á að merkja innan 

ákveðinna frumvarpa og hins vegar á afleiddri merkingu hugtaka eða málsgreina miðað við 

réttarheimildir en stór hluti þeirra gagna sem flokkast undir réttarheimildir eru fyrri 

dómsúrlausnir sem hafa viðkomandi lög til grundvallar.
53

 Í raun er hér drepið á kenningum 

lögskýringarfræði. 

 

2.3.1 Lögskýringarfræði 

Lögskýringarfræði fjallar um þær aðferðir sem notaðar eru við túlkun lagaákvæða.
54

 

Lögskýringarkenningar geta verið ýmist huglægar eða hlutrænar í eðli sínu. Þær kenningar 

sem flokkast undir huglægar lögskýringarkenningar leitast við að skýra vilja og tilgang 

löggjafans sem síðan vísar réttu leiðina í túlkun á viðkomandi lagaákvæði, því „Orð séu 

                                                
51 Sigurður Líndal 2007, bls. 1. 
52 Palm 2006, bls. 114. Mín þýðing: „Legaldefinitioner är stipulativa, dvs. bestämmande, och deras syfte är att 

precisera de föremål eller handlingar som lagen behandlar.Syftet med terminologiska definitioner är att beskriva 

ett begrepp på så vis att begreppet avgränsas mot relaterade begrepp. Legaldefinitioner är således snarare 

avsedda att beskriva vad som gäller i en specifik lag än vad som gäller i verkligheten – medan de terminologiska 

definitioner ju ska beskriva just verkligheten.“ 
53 Skúli Magnússon 2001, bls. 514–515. 
54 Róbert R. Spanó 2007, bls. 20. 
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ófullkomin og því lánist löggjafanum ekki alltaf að orða lagaákvæði svo að vilji hans komist 

skýrt og greinilega til skila í lagatextanum sjálfum.“
55

 Hlutlægar lögskýringarkenningar reyna 

aftur á móti fremur að skýra merkingu laganna sjálfra og gefa bókstafnum þar af leiðandi 

meira vægi á þeim forsendum að það er aðeins sjálfur textinn sem birtur er hinum almenna 

borgara sem lög og þar af leiðandi einungis sá texti sem ætti að koma til túlkunar á lögum.
56

 

Eðlileg gagnrýni þessarar skoðunar er að:  

Orð séu í eðli sínu margræð og merking sem menn leggi í einstök orð eða 

orðasambönd geti verið mismunandi. Í mörgum tilfellum sé ekki til neinn 

endanlegur hlutlægur og „réttur“ skilningur á lagaákvæði í málfræðilegum 

eða setningafræðilegum skilningi. Þá séu í mörgum lagaákvæðum notuð 

ýmis sérfræðiheiti, bæði lögfræðileg og annars konar, sem ekki hafi skýra 

merkingu í huga almennings. Það megi því segja að oft sé ekki til nein ein 

merking sem hinn „almenni borgari“ telji rétt að leggja í ákvæði samkvæmt 

orðan þess.
57

  

 

Á Íslandi tíðkast að fara ákveðinn milliveg í lögskýringarkenningum í rétti þar sem bæði 

hlutlægar og huglægar kenningar fá nokkuð vægi undir svokallaðri eðlilegri, sanngjarnri og 

hallkvæmri reglu. Einnig má orða það svo að innra og ytra samhengi lagaákvæða er tekið til 

skoðunar þegar túlka á lög og beita þeim í tilteknu máli. Innra samhengi er þá „… merkingar-, 

rökfræðileg og setningarfræðileg afmörkun orða og hugtaka …“
58

 en ytra samhengi tekur þá 

m.a. mið af „… markmiðum lagaákvæðis, tilurð og aðdraganda þeirra …“.
59

 Því er ljóst að 

sértæk merking hugtaka og notkun þeirra skiptir sköpum í lögskýringum og þar af leiðandi 

túlkun lagaákvæða.  

Í athugasemdum við frumvarp til laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað segir:  

Eitt af ófrávíkjanlegum skilyrðum réttarríkis er að lög séu birt eða séu með 

einhverjum hætti aðgengileg þeim sem eiga að fylgja þeim. Þannig er það 

forsenda þess að menn geti fylgt þeim réttarreglum sem gilda um háttsemi 

þeirra að þeir viti hverjar þessar reglur eru. Þannig stuðlar formleg birting 

laga á veigamikinn hátt að réttaröryggi í samfélaginu. Birting laga þjónar 

einnig því mikilvæga hlutverki að gera almenningi kleift að ganga úr skugga 

                                                
55 Davíð Þór Björgvinsson 2008, bls. 39. 
56 Sama rit, bls. 42. 
57 Sama rit, bls. 42–43. 
58 Róbert R. Spanó 2007, bls. 49. 
59 Sama rit, bls. 50. 
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um að handhafar ríkisvalds, ekki síst dómarar, fari að lögum í starfsemi 

sinni.
60

 

 

Í athugasemdunum kemur því skýrt fram að tilgangur þess að lög skuli birt er að fólk viti hver 

þau eru og geti þar af leiðandi fylgt lögum og haft tækifæri til að fylgja því eftir að handhafar 

ríkisvalds fari að lögum. Lög hafa í raun verið kunngerð í ritmáli eða talmáli allt frá upphafi 

allsherjarríkis. Þar að auki má nefna hlutverk lögsögumanns á þjóðveldisöld sem hafði það 

hlutverk að læra lög og kynna þau fyrir landsmönnum en embættið var stofnað um leið og 

Alþingi árið 930.
61

  

Í grein sinni „Lagamálið: tæki valds og réttlætis“ segir Hjördís Hákonardóttir: 

… Með tilkomu veraldarvefsins hefur orðið breyting til batnaðar hvað 

varðar aðgengi almennings að lögum og dómum. En er birtingin í raun 

fullnægjandi ef innihaldið er lítt skiljanlegt, hefur þá réttlætinu verið 

fullnægt í raun? Er það nægilegt að hægt sé að finna torskilda lagatexta í 

Stjórnartíðindum og á Netinu eða hafa í höndunum dóm sem er lögfræðilega 

réttur og samviskusamlega unninn ef menn skilja það ekki hvernig 

niðurstaðan er fengin? Víst er að slíkt er ekki til þess fallið að treysta 

réttarvitundina í samfélaginu.
62

 

 

Til þess að uppfylla þessi skilyrði sem lögin setja sér sjálf, þ.e.a.s. að þau séu aðgengileg 

öllum til þess að kynna sér og þekkja, hlýtur sú krafa að vera gerð að lögin séu rituð á 

tungumáli sem þeir sem þau eiga að ná til skilja. En lögfræði er svið sem inniheldur mikinn 

fjölda íðorða líkt og öll sérsvið og því er ekki líklegt að ólöglærðir menn þekki slíkan 

orðaforða til hlítar. Því má ætla að aðgangur að vönduðum skilgreiningum á lagahugtökum sé 

eðlileg krafa að gera samfara birtingu laga sem grundvöll fyrir gildi þeirra því ef upptaka 

efnisins sem lögin boða í vitund manna er forsenda samfélagssáttmálans, hlýtur skýr merking 

texta að vera hluti af þeim forsendum. Eftirfarandi útdráttur úr Handbók um undirbúning og 

frágang lagafrumvarpa varpar einnig ljósi á málleg markmið lagatexta: 

Þegar lagafrumvarp er skrifað þarf að hafa í huga að lesandinn geti 

auðveldlega lesið og skilið textann. Þótt lesendur lagafrumvarpa séu fyrst og 

fremst alþingismenn, embættismenn og ýmsir sérfræðingar og texti laga sé 

                                                
60 Þingskjal 191 (2004–2005). 
61 Sýslumenn á Íslandi í 750 ár. (e.d.). 
62 Hjördís Hákonardóttir 2002, bls. 48. 
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vissulega viðfangsefni lögfræðinga og dómara er nauðsynlegt að hafa 

hugfast að öllum ber að fara að lögum og því verður lagatexti að vera skýr 

og skiljanlegur sem flestum, sérstaklega þeim sem lögin varða.
63

 

 

2.3.2 Íslenskt lagamálsnið 

Íslenskt lagamál er að vissu leyti frábrugðið lagamáli annarra þjóða, bæði í orðaforða og 

málsniði sem hvort tveggja hefur yfir sér þjóðlegan og fornan blæ. Sem dæmi um fornan 

málstíl íslensks lagamáls má nefna sérstaka notkun orðsins „nú“ í upphafi lagamálsgreina sem 

á rætur sínar að rekja til Grágásarlaga frá 12. öld, en íslenskar lagamálsgreinar hafa ríka 

tilhneigingu til að byrja á þessum sérstöku skilyrðissetningum.
64

 Þá gætir enn áhrifa fornra 

laga Íslendinga í núverandi lögum og má sjá heilu setningarnar nánast óbreyttar síðan þær 

voru ritaðar í Jónsbók, lagasafn Íslendinga frá 13. öld.
65

 Sigurður Jónsson nefnir í 

doktorsritgerð sinni Det vilda tänkandet och det kultiverade eftirfarandi dæmi úr frumvarpi til 

vatnalaga frá árinu 2006, nr. 20: „Vötn öll skulu renna sem að fornu hafa runnið.“
66

 Dæmið 

notar hann til rökstuðnings þeirri ágiskun sinni að íslenskur löggjafi sé mjög íhaldssamur og 

forn í málnotkun. Í Jónsbók frá árinu 1281 má nefnilega finna eftirfarandi setningu „Vötn öll 

skulu svá renna sem at fornu hafa runnit.“
67

 Þá eru ótaldir þeir hlutar Jónsbókar sem enn 

standa óbreyttir sem gild lög. Má þar nefna rekabálk Jónsbókar er varðar hvalrek og 

viðarrek.
68

  

Það má gera að því skóna að samfara sjálfstæðisbaráttu Íslendinga á 19. öld og þeirri 

málhreinsun sem henni fylgdi hafi verið leitað á náðir fornra hefða og klassískra íslenskra 

bókmennta til að efla íslenskuna og þá sérstaklega í opinberu máli sem flestallt var 

lagatæknilegt.
69,70

 Þannig sóttu þeir sem vildu sporna við mikilli notkun dönsku og latínu í 

opinberu máli, í hið klassíska íslenska ritmál, en mikið af því var einmitt lagalegt í eðli sínu. 

Íslenska sem opinbert mál hefur því verið styrkt með stoðum eins helsta menningarstólpa 

Íslendinga, bókmenntanna. Þessi hluti Íslandssögunnar gæti útskýrt að einhverju leyti þá 

tilhneigingu íslensks lagamáls til að nota þjóðlegan og oft og tíðum fornan orðaforða sem 

                                                
63 Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa 2007, bls. 19.  
64 Sigurður Jónsson 2007, bls 96–97. 
65 Sama rit, bls 98. 
66 Þingskjal 281 (2004–2005). 
67 Sigurður Jónsson 2007, bls 98. 
68 Jónsbók 1281. 
69 Kristján Árnason 2000, bls. 2. 
70 Kjartan G. Ottósson 1990, bls 76. 
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fenginn er úr gömlum lagabálkum, í bland við latínuskotinn málstíl líkt og hliðskipaðar 

aðalsetningar og tvítekningar.
71

  

 

Íslendingar hreykja sér oft af tungumáli sínu og góðri máltilfinningu og þeirrar sérstöðu að 

geta lesið mörg hundruð ára gamlan texta með lítilli fyrirhöfn. Þó er gott að hafa varann á 

þegar dregin er fram merking úr eldri lagahugtökum því í sumum tilfellum hefur merking 

þeirra breyst umtalsvert og í öðrum tilfellum hafa önnur hugtök komið í staðinn. Má þar nefna 

dæmi úr lagahugtökum miðalda í ritinu Bannfæring og kirkjuvald á Ísland 1275–1550: Lög 

og rannsóknarforsendur eftir Láru Magnúsardóttur þar sem fjallað er sérstaklega um latneska 

orðið CONTUMACIA. Orðið fékk yfirleitt þýðinguna ÓHLÝÐNI á norrænum tungumálum en 

kemur einnig fyrir í íslenskum lagatextum sem ÞRJÓSKIR, HARÐÚÐUGIR og FORHERTIR. Í 

norskum lögum frá árinu 1687 er hins vegar talað um hina HARÐHNÖKKUÐU. Má ætla að orðið 

sé tekið upp úr þýskum textum Lúthersmanna þar sem orðið „hartnäckiger“ var notað í sama 

samhengi. Lára nefnir einnig að orðið SJÁLFRÆÐI hafi verið notað í sömu merkingu þó það 

hafi ekki komið fram í lögum.
72

 Öll orðin að HARÐHNAKKAÐIR undanskildu eru virk í daglegu 

tali Íslendinga samtímans en hafa sum hver allt annan merkingarblæ og önnur einfaldlega allt 

aðra merkingu. Mikill misskilningur getur skapast í slíkum tilfellum og það getur tekið langan 

tíma að vinda ofan af í hverju villan felst. Orðið CONTUMACIA er fyrst og fremst áhugavert 

dæmi um hvernig hugtök geta skipt um tákn (orð) á löngu tímabili og hvernig uppruni 

frumtexta hefur áhrif á þýðingar og íðorðanotkun á markmáli. Í umræðu um hugtakanotkun 

stjórnarskrár Íslands hér á eftir verða nokkur dæmi nefnd um orðmyndanir og merkingu sem 

er orðin óljós vegna aldurs eða hefur einfaldlega alltaf verið óskýr. Vert er að hafa í huga að 

skilningur á texta mun að öllum líkindum aðeins minnka eða versna eftir því sem texti eldist, 

hvort sem hann er ritaður á íslensku eða ekki.  

  

                                                
71 Hjördís Hákonardóttir 2002, bls. 44. 
72 Lára Magnúsardóttir 2007, bls. 61. 
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3. kafli: Sögulegur bakgrunnur 

 

„Fyrst er að vera maður, og svo er að vera þjóð. 

Við vitum öll, að frelsið lýtur órjúfandi 

lögmálum, og lög viljum við hafa, en eins fá og 

viturleg og unnt er. Slíkt er Íslendingseðlið.“
73

 

- Davíð Stefánsson 

 

Íslenska alfræðiorðabókin skilgreinir stjórnarskrár sem „lög sem geyma grundvallarreglur um 

stjórnskipun ríkis“.
74

 Sú hugmyndasaga sem býr að baki tilurð samfélagssáttmála í formi 

stjórnarskráa er löng og flókin en óhætt er að fullyrða að byltingar Frakklands og 

Bandaríkjanna á 18. öld hafi umbylt hefðbundinni stjórnskipan konungsríkja og fætt af sér 

hrinu stjórnarskrárskrifa í hinum vestræna heimi.
75

 Þær stjórnarskrár sem fjallað er um hér 

eiga allar rætur sínar að rekja til sama upphafs á 18. öld en engin þeirra var frumraun 

þjóðanna í stjórnarskrárskrifum heldur voru þær að miklu leyti endurritaðar upp úr eldri 

stjórnarskrám til að bregðast við breyttu ástandi samtíma síns. Írland, Þýskaland og Ísland 

tilheyra allar Evrópu og deila þar af leiðandi sögulegum bakgrunni sínum að stórum hluta. 

Landfræðileg staða þessara þjóða er einn af þeim þáttum sem gerir stjórnarskrár þeirra 

ákjósanlegar til samanburðar og skyldleiki tungumálanna þriggja er einnig hentugur. Það er 

hins vegar sú staðreynd að þessar þrjár stjórnarskrár eru skrifaðar á rúmum áratug sem 

einkenndist af miklum umbrotum, hörmungum og styrjöld sem breytti heiminum á svipstundu 

sem gerir þær enn hentugri til samanburðar. Þar sem írska stjórnarskráin er skrifuð fyrir síðari 

heimsstyrjöld, sú íslenska er skrifuð í miðri heimsstyrjöld og sú þýska eftir lok 

heimsstyrjaldarinnar er áhugavert að kanna hvort hægt sé að draga fram mun á orðræðu og 

orðanotkun á textum grundvallarrita viðkomandi þjóða.  

Heimspeki stjórnarskráa og sú hugmyndasaga sem þar liggur að baki verður ekki til 

umfjöllunar en vert er að hafa í huga að hægt er að líta á stjórnarskrár með tvennum hætti. 

Annars vegar með hinni hefðbundnu sýn sem lítur á stjórnarskrá sem afurð ríkis sem mótar 

hana og skapar, eða á hinn frjálslynda hátt sem lítur svo á að ríkið sé afurð 

stjórnarskrárinnar.
76

 Hvernig sem litið er á málið er ljóst að stjórnarskrá og ríki eru 

samtvinnuð og óaðskiljanleg fyrirbæri, sé litið á stjórnarskrá í víðri skilgreiningu sem 

                                                
73 Davíð Stefánsson 1963, bls 143. 
74 stjórnarskrá.  
75 Lára Magnúsardóttir 2012, bls. 6–7. Sjá einnig modernization. 
76 Heun 2011, bls. 3. 
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grundvallarlög ríkis. Af því leiðir að gæði stjórnarskráa eru ákveðinn mælikvarði á gæði ríkja. 

Þannig má meta gæði ríkisins eftir því hversu vel skrifuð stjórnarskráin er, en að sama skapi 

má meta gæði ríkisins eftir því hversu vel það framfylgir þeim lögum sem stjórnarskráin setur. 

Í fyrirlestri sínum „Stjórnarskrár í framkvæmd: Eðli, umfang og líftími“ hélt Tom Ginsburg, 

prófessor í alþjóðalögum við Chicago-háskóla því fram að einn mælikvarði á stjórnarskrár er í 

raun hvernig þær reynast í framkvæmd, þ.e.a.s. hversu langt bil er á milli þess sem þær lofa 

(de jure) og efndum loforðanna (de facto).
77

 Því eldri sem stjórnarskrár verða, þeim mun 

meira breikkar þetta bil en í jákvæða átt að því leyti að réttindi borgara aukast og þingræði 

eykst þó svo að lagabókstafurinn tilgreini það ekki nánar en hann gerði í upphafi. Ginsburg 

benti einnig á að því eldri sem stjórnarskrár verða, þeim mun ólíklegra er að þeim verði skipt 

út fyrir ný rit eða breytt á einhvern hátt. Lífslíkur þeirra aukast þannig með hverju árinu sem 

líður. Stjórnarskrárnar sem hér verður fjallað um, eiga það allar sameiginlegt að hafa verið 

skrifaðar til bráðabirgða en eru þó allar orðnar yfir 60 ára gamlar.  

 

3.1 Stjórnarskrá Írlands 

Írska stjórnarskráin var samþykkt 1. júlí 1937 og tók gildi 29. desember sama ár.
78

 Forveri 

hennar var The Constitution of the Irish Free State sem hafði verið í gildi frá árinu 1922. Írski 

stjórnmálaflokkurinn Fianna Fáil hafði alla tíð verið á móti þeirri stjórnarskrá sem þeir töldu 

óþolandi vitnisburð um hinn niðurlægjandi Anglo-Irish Treaty.
79

 Þegar Edward VIII konungur 

Bretlands afsalaði sér krúnunni árið 1936 notuðu írsk stjórnvöld tækifærið til að fjarlægja sig 

frá breska heimsveldinu og endurrituðu írsku stjórnarskrána. Hún er að mestu leyti táknrænn 

gjörningur Íra í viðleitni þeirra til að slíta sig frá bresku krúnunni og ber þess skýr merki að 

vera sjálfstæðisyfirlýsing kúgaðrar þjóðar. Hún hefst á eftirfarandi orðum:  

Írska þjóðin staðfestir hérmeð óafsalanlegan, óhagganlegan og fullvaldan rétt 

sinn til þess að kjósa sér sitt eigið stjórnarfar, að ákvarða samskipti sín við 

önnur ríki og til þess að þróa sitt eigið pólitíska, hagfræðilega og 

menningarlega líf í samræmi við sín eigin sérkenni og hefðir.
80

  

 

Írska stjórnarskráin er rituð á tveimur tungumálum, írsku og ensku en allar stofnanir bera írsk 

heiti í báðum tungumálum. Eitthvað hefur borið á misræmi á milli textanna og ber þá helst að 

                                                
77 Ginsburg 2013. 
78 Townshend 1999, bls. 145. 
79 Hogan 2012, bls. 1. 
80 Mín þýðing: „The Irish nation hereby affirms its inalienable, indefeasible, and sovereign right to choose its 

own form of Government, to determine its relations with other nations, and to develop its life, political, 

economic and cultural, in accordance with its own genius and traditions.“ 
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nefna grein 12.4.1. sem fjallar um aldursskilyrði forsetaframbjóðenda. Þegar slíkt hefur komið 

upp hefur írski textinn forgang sbr. 25. gr, (4. mgr. (4)): „Í þeim tilfellum þar sem misræmis 

gætir í eintökum þessarar stjórnarskrár sem skráð er skv. þessum hluta skal sá texti sem 

ritaður er á þjóðtungunni vera ráðandi.“
81

 Tilraunir til samræmingar taka því alltaf mið af 

írska textanum. Eitt af sérkennum stjórnarskrárinnar er að hún tekur mið af kaþólskum gildum 

og hafði til hliðsjónar skýrslu Mercier kardinála frá árinu 1920, The Social Code sem tók 

saman afstöðu kaþólikka til samfélagslegra gilda.
82

 Hún hefur þar af leiðandi verið notuð sem 

viðmið við stjórnarskrárskrif fyrir aðrar kaþólskar þjóðir.
83

 Írska stjórnarskráin er aðeins einn 

af mörgum áföngum í blóðugri barátta Íra fyrir sjálfstæði sem átti ekki eftir að ljúka fyrr en 12 

árum síðar, þegar Írar lýstu því yfir að Írland væri lýðveldi og sögðu sig þar með úr Breska 

samveldinu.
84

 Ástæðan fyrir því að ekki var gengið lengra í átt að fullu sjálfstæði með 

stjórnarskránni 1937 er sú að tengingin við Breska samveldið viðhélt einnig tengingunni við 

Norður-Írland og enn héldu menn í vonina að sameining Írlands yrði að raunveruleika.
85

 

Tveimur árum seinna braust síðari heimsstyrjöldin út.  

 

3.2 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands 

Íslenska stjórnarskráin tók gildi 17. júní 1944 og tók þar með við af forvera sínum frá árinu 

1920 en sú stjórnarskrá tilheyrði gömlu Sambandslögunum sem tryggt höfðu Íslandi fullveldi 

frá árinu 1918.
86

 Stjórnarskrá konungsríkisins Íslands frá árinu 1920 var líklega sú 

stjórnarskrá Íslendinga sem var hvað líkust dönsku stjórnarskránni, en sú áhersla, að íslenska 

stjórnarskráin tilgreindi þau réttindi sem sú danska hafði gert, var liður í sjálfstæðisbaráttu 

Íslendinga á þeim tíma.
87

 Sambandslögin voru tímabundið samkomulag sem gerðu ráð fyrir 

frekari samningaviðræðum á milli Dana og Íslendinga í framtíðinni og giltu því aðeins til 

ársins 1943.
88

 Það ár stóð seinni heimsstyrjöldin sem hæst og var Danmörk hersetin af 

Þjóðverjum en Ísland hernumið af Bandamönnum. Þrátt fyrir að Danir væru því andsnúnir, 

höfðu Íslendingar notað tækifærið sem herseta í seinni heimsstyrjöldinni bauð upp á og skipað 

stjórnarskrárnefnd sem ritaði nýja stjórnarskrá og úr varð að Íslendingar lýstu yfir sjálfstæði 

                                                
81 Mín þýðing: „In case of conflict between the texts of any copy of this Constitution enrolled under this section, 

the text in the national language shall prevail.“ 
82 Coogan 1966, bls. 86. 
83 Sama rit, bls. 86. 
84 Townshend 1999, bls. 165. 
85 Coogan 1966, bls. 85. 
86 Gunnar Helgi Kristinsson 2005, bls. 4. 
87 Sama rit, bls. 9. 
88 Björg Thorarensen 2010, bls. 13. 
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1944.
89,90

 Sjálfstæðisyfirlýsingin sem um ræðir leynir sér ekki enda hefst íslenska 

stjórnarskráin á eftirfarandi orðum:  

Ísland er lýðveldi með þingbundinni stjórn. Alþingi og forseti Íslands fara 

saman með löggjafarvaldið. Forseti og önnur stjórnarvöld samkvæmt 

stjórnarskrá þessari og öðrum landslögum fara með framkvæmdarvaldið. 

Dómendur fara með dómsvaldið.  

 

Stjórnarskráin frá árinu 1944 var hins vegar nánast óbreytt forvera sínum í öllum atriðum utan 

þeirra sem þurfti að breyta vegna sambandsslita við Danmörku og má segja að hún hafi á 

vissan hátt verið hugsuð sem tímabundin lausn til þess eins að geta lýst yfir sjálfstæði á þeim 

tíma.
91

 Segir meðal annars í áliti milliþinganefndar að óhjákvæmilega verði að ráðast í 

breytingar á stjórnskipulagi í framtíðinni og að þegar að því kemur verði að gera það á 

„venjulegan hátt“ og að:  

… gaumgæfa reynslu þá, er lýðræðisþjóðir heimsins óefað öðlast í þessum 

efnum á þeim tímum, sem nú líða yfir mannkynið. Þangað til því verki yrði 

lokið, ætti sú stjórnarskrá sem hér er lögð fram að nægja, enda eru ákvæði 

hennar mestmegnis þau, er nú gilda í stjórnskipunarlögum hins íslenska ríkis, 

að breyttu hinu æðsta stjórnarformi, frá konungdæmi til lýðveldis o.s.frv.
92

  

 

Má ætla að hér sé milliþinganefndin að vísa í heimsstyrjöldina síðari sem lauk ári seinna og 

átti vissulega eftir að breyta heiminum.  

 

3.3 Grundvallarlög fyrir Sambandslýðveldið Þýskaland 

Þýska stjórnarskráin er yngst af þeim þremur sem hér verður fjallað um en hún var samþykkt 

8. maí 1949 og tók gildi 23. maí sama ár. Hún spratt upp úr rústum Þýskalands fjórum árum 

eftir lok seinni heimsstyrjaldarinnar og þykir það eitt og sér mikið afrek.
93

 Að byggja upp 

lýðveldi á svo óstyrkum grunni sem þýska þjóðin var á þeim tíma þótti mikið glæfraspil enda 

með öllu óvíst hvort vel til tækist.
94

 Hún var skrifuð til bráðabirgða og ber þess augljós merki 

og nægir þar að vísa í titil hennar. Hún er sú eina þeirra sem ekki ber hefðbundinn titil 

stjórnarskrár sem á þýsku er „Verfassung“ heldur var ákveðið að kalla hana „Grundgesetz“ 

                                                
89 Svanur Kristjánsson 2002, bls. 33. 
90 Gunnar Helgi Kristinsson 2005, bls. 14–15. 
91 Björg Thorarensen 2009, bls. 19. 
92 Gunnar Helgi Kristinsson 2005, bls. 14. 
93 Páll Þórhallsson 2007, bls. 4. 
94 Friedrich 1949, 461–462. 
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sem í íslenskri þýðingu útleggst sem „grundvallarlög“. Þýsku sambandsríkin samþykktu hana 

á þeim forsendum að ný stjórnarskrá tæki við þegar að því kæmi að Austur- og Vestur-

Þýskaland yrðu sameinuð á ný en svo fór að við sameiningu Þýskalands árið 1990 var 

austurþýsku sambandsríkjunum einfaldlega bætt við þau ríki sem stjórnarskráin tekur til.
95

 En 

þó að formsatriðin beri þess merki að hún sé tímabundið rit fyrir sundraða þjóð, ber innihaldið 

vitni um erfiða reynslu Þjóðverja af misbeitingu valds og hættunum sem geta stafað af 

óáreittri valdbeitingu ríkis gegn þegnum sínum. Hún hefst á eftirfarandi orðum:  

Mannleg reisn er friðhelg. Það er skylda alls ríkisvalds að virða hana og 

vernda. Þýska þjóðin viðurkennir þess vegna að friðhelg og óframseljanleg 

mannréttindi séu grundvöllur alls mannlegs samfélags, friðar og réttlætis í 

heiminum. Löggjafinn, framkvæmdarvaldið og dómsvaldið eru bundin af 

eftirfarandi grundvallarréttindum sem gilda sem bein lög.
96

 

 

Fyrsta setning fyrstu greinar þýsku stjórnarskrárinnar er án efa sú allra frægasta og oft nefnd 

sem dæmi um hversu langt hún gengur í að festa háleitar hugsjónir um betrun ríkisins í orð. 

Það er hins vegar síðasta setning fyrstu greinarinnar sem er einna áhugaverðust í þessu 

samhengi, einfaldlega af því hún brýtur blað í sögu stjórnarskráa með því að lögbinda 

grundvallarréttindin sem „bein lög“ í stað þess að gefa ríkisvaldinu svigrúm til mikillar 

túlkunar undir þeim formerkjum að þau séu leiðbeinandi viðmið.
97

 Fyrir vikið öðlast þessi 

réttindi einstaklingsins áður óþekktan sess í grundvallarlögum þjóðarinnar. Þar sem 

stjórnarskráin tilgreinir nákvæmlega hvaða hlutverki þau gegna hefur heldur aldrei reynst neitt 

vafamál hver gildi þeirra eru innan stjórnarskrárinnar og friður ríkt um stöðu þeirra alla tíð.
98

  

En þýska stjórnarskráin nefnir einnig aðrar nýjungar sem oft er litið til sem sögulegra skila 

í stjórnarskrárskrifum. Ein merkilegasta nýjungin er þýski stjórnarskrárdómstóllinn 

(Bundesverfassungsgericht).
99

 Dómstóllinn sjálfur var ekki sá fyrsti sinnar tegundar en staða 

hans í stjórnskipuninni, sem er útlistuð af nákvæmni í stjórnarskránni, er einsdæmi. Hann 

stendur að vissu leyti fyrir utan aðra dómstóla í réttarkerfinu og skipar sér í raðir með hinum 

stjórnskipunarstofnununum; þinginu (Bundestag), ríkisstjórninni (Bundesrat) og forsetanum 

                                                
95 Kommers og Miller 2012, bls. 42. 
96 Mín þýðing: (1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung 

aller staatlichen Gewalt. (2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen 

Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der 

Welt. (3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als 

unmittelbar geltendes Recht. 
97 Heun 2011, bls. 192.  
98 Sama rit, bls. 192.  
99 Sama rit, bls. 1. 
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(Bundespräsident). Hlutverk hans er að skera úr ágreinings- og vafamálum er varða 

stjórnarskrána, hvort sem þau mál koma frá stjórnvöldum, stofnunum eða einstaklingum. 

Þannig skýrir stjórnarskráin enn frekar stöðu þeirra réttinda sem einstaklingnum er gefið í 

upphafi hennar. Í 93. gr. segir:  

1) Stjórnarskrárdómstóllinn ákvarðar:  

1. um túlkun þessara grundvallarlaga í ágreiningsmálum sem kunna að 

koma upp og varða umboð réttinda og skyldna æðstu ríkisstofnana 

sambandsríkisins eða annarra aðila sem njóta eigin réttinda samkvæmt 

þessum grundvallarlögum eða annarra réttarfarsreglna æðstu ríkisstofnanna, 

… 

4a. um kærur er varða stjórnarskrárbrot, sem koma frá hverri þeirri 

manneskju sem heldur því fram að stjórnvöld hafi brotið á 

grundvallarréttindum sínum eða réttindum sem tilgreind eru skv. 20. gr. 

(4.mgr.), 33. gr., 38. gr., 101. gr., 103. gr. eða 104. gr..
100

 

 

Þannig er sérstökum dómstóli falið að verja stjórnarskrána og um leið er hnykkt á þeim 

skilningi að þau grundvallarréttindi, sem einstaklingum eru gefin í upphafi ritsins, eru lög og 

að túlkun þeirra þarf að skera úr um af sérstökum dómstóli innan lagarammans, leiki einhver 

vafi á merkingu þeirra. Einstaklingum er einnig veittur aðgangur að dómstólnum og það eykur 

á gildi réttinda þeirra og merkingu þeirra frammi fyrir hinu opinbera dómskerfi. Þýska 

stjórnarskráin hefur orðið öðrum stjórnarskrám eins konar leiðarljós, einmitt sökum þess hve 

skýr hún er í framsetningu og orðavali, hversu nákvæmlega hún útlistar þann ramma sem 

stjórnvöldum er ætlað að starfa innan og hversu vandlega hún ver hugsjónir þær sem hún 

orðar.
 101

 Að því leytinu er hún einstök og til fyrirmyndar sem grundvallarrit þjóðar.  

 

Stjórnarskrár Írlands og Þýskalands eiga það sameiginlegt að vera skrifaðar fyrir sundraðar 

þjóðir sem héldu enn í vonina að hægt væri að sameina þjóðina í eitt ríki. Þær bera þess báðar 

merki, í orðræðu sinni og orðavali. Írland og Ísland voru hins vegar í sambærilegri stöðu hvað 

                                                
100 Mín þýðing: „(1) Das Bundesverfassungsgericht entscheidet: 

1. über die Auslegung dieses Grundgesetzes aus Anlaß von Streitigkeiten über den Umfang der Rechte und 

Pflichten eines obersten Bundesorgans oder anderer Beteiligter, die durch dieses Grundgesetz oder in der 

Geschäftsordnung eines obersten Bundesorgans mit eigenen Rechten ausgestattet sind; 

 … 

4a. über Verfassungsbeschwerden, die von jedermann mit der Behauptung erhoben werden können, durch die 

öffentliche Gewalt in einem seiner Grundrechte oder in einem seiner in Artikel 20 Abs. 4, 33, 38, 101, 103 

und 104 enthaltenen Rechte verletzt zu sein.“ 
101 Ghai og Galli 2006, bls. 11. 
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varðar tímasetningu nýrrar stjórnarskrár og táknrænt mikilvægi hennar. Í báðum tilfellum 

bauðst tækifæri til að stíga skref í átt að sjálfstæði fyrir röð tilviljana sem báðar þjóðirnar 

nýttu sér og Ísland nýtti til að lýsa yfir fullu sjálfstæði. Ísland og Írland deila einnig svipaðri 

afstöðu til tungumáls sem leið fyrir stöðu sína sem tunga undirokaðrar þjóðar. Þannig hélst 

málstefna þjóðanna meðvitað og ómeðvitað í hendur við aukna þjóðerniskennd og reynt var 

eftir fremsta megni að sporna við utanaðkomandi áhrifum þjóðtungna herraþjóðanna. Íslenska 

og þýska eiga þó mun meira sameiginlegt hvað varðar málfræði, orðmyndun og orðsifjar 

heldur en þær eiga með ensku. Sú írska hefur einnig þá sérstöðu í þessu samhengi að tilgreina 

opinber tungumál Írlands og ákvarðar þar að auki að írska sé þjóðtunga Íra og fyrsta opinbera 

mál þeirra en að enska sé annað opinbert mál þjóðarinnar. Hins vegar er hvergi minnst á 

tungumál í stjórnarskrám Íslands og Þýskalands.  
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4. kafli: Valin hugtök úr orðasafni 

 

„… þá ætti fulltrúar vorir að mega tala íslenzka 

túngu. Þessu verður nú ekki játað, og þá 

eru réttindi vor, sem þjóðar, farin að öllu. 

Og þó því yrði játað, þá eru þessi réttindi 

oss ónýt, því enginn skilur fulltrúa vora 

þegar þeir mæla á vora túngu.“102 

-Jón Sigurðsson 

 

Eftir að búið var að orðtaka II. og VII. kafla íslensku stjórnarskrárinnar taldi orðasafnið yfir 

220 íslensk íðorð. Af þeim voru 164 orð skilgreind, sem þóttu hlaðin merkingu þessa sértæka 

orðaforða stjórnarskráa. Ógerlegt reyndist að útbúa orðasafn úr öllum stjórnarskránum þremur 

sem innihéldi skýringar fyrir öll hugtök, á öllum tungumálunum. Þess í stað var látið nægja að 

útbúa grunn úr íslensku stjórnarskránni ásamt þýðingum á ensku og þýsku með hliðsjón af 

stjórnarskrám Írlands og Þýskalands. 

Eftirfarandi íðorð eru aðeins brot af þeim fjölda sem rataði í orðasafnið. Þau eru valin 

ýmist vegna orðmynda táknanna sjálfra eða þeirra hugtaka sem þau standa fyrir en þau eiga 

það öll sameiginlegt að vera áhugaverð dæmi um íðorðanotkun í stjórnarskrám. Orðasafnið 

sjálft geymir ítarlegri upplýsingar en eru tilgreindar í þessum kafla, s.s. heimildaskráningu, 

orðflokka og athugasemdir með íðorðunum þar sem það á við. Orðasafnið var verkfæri við 

gerð verkefnisins en það má nálgast í viðauka ásamt nánari skýringum. 

 

4.1 Stjórnarskrá er stjórn[ar]skipunarlög sem sett eru af stjórn[ar]valdi 

Orðið STJÓRNSKIPUNARLÖG kemur fyrir í lokaákvæði stjórnarskrárinnar, Ákvæði um 

stundarsakir en orðið STJÓRNARSKIPUNARLÖG kemur hins vegar fyrir í 79. gr. og aftur í 81. 

gr. Bæði orðin eru íðorð og tákna eitt og sama hugtakið, á því leikur enginn vafi. Hér er hins 

vegar klárlega um mismunandi orð að ræða þó að munurinn liggi einfaldlega í því að annað 

orðið er eignarfallsmynduð samsetning orðanna stjórn, skipun og lög 

(STJÓRNAR+SKIPUNAR+LÖG) en hitt orðið notar aðeins eignarfall til samsetningar á seinni 

orðunum tveimur (STJÓRN+SKIPUNAR+LÖG). Hvað veldur þessu ósamræmi er óljóst en 

STJÓRNARSKIPUNARLÖG er notað í lokaákvæðinu þegar rætt er almennt um stjórnskipunarlög 

en STJÓRNSKIPUNARLÖG er hins vegar notað líkt og um eitt einstakt fyrirbæri sé að ræða og 

                                                
102 Jón Sigurðsson 1848, bls. 10. 
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vísar í 79. og 81. grein einungis til stjórnarskrárinnar sem muni öðlast gildi sem 

stjórnskipunarlög. STJÓRNARSKIPUNARLÖG er ekki að finna í orðabókum og hefur ekki fest sig 

í sessi sem orð í íslensku nútímamáli í neinu samhengi öðru en því sem tengist beint 

upprunalega ákvæði stjórnarskrárinnar. Þannig er orðið til að mynda að finna í skjölum 

Alþingis þar sem fjallað er um breytingar á stjórnarskránni og eins er orðið mikið notað í 

Tillögum stjórnlagaráðs til breytinga á stjórnarskránni. Orðið STJÓRNSKIPUNARLÖG er hins 

vegar mikið notað í íslensku máli. Þess má einnig geta að í þingsályktunartillögu sem 

samþykkt var í maí 1942 er ritað: ,,…milliþinganefnd til þess að gera tillögur um breytingar á 

stjórnskipunarlögum ríkisins…“.  

Slíkt ósamræmi í orðanotkun, sem við fyrstu sýn fer líklega framhjá flestum lesendum og 

veldur ekki miklum vandræðum í skilningi og upptöku á textanum, hefur hins vegar í för með 

sér að gildi íðorðsins í notkun minnkar og merking þess dofnar fyrir vikið. Að auki má 

minnast á að þessi litli munur í orðmyndun veldur því að stafræn leit að hugtakinu mun aldrei 

skila tilætluðum niðurstöðum þar sem um tvö mismunandi tákn er að ræða. Stafrænn lestur 

skjala eykst stöðugt og textavinnsla fer í síauknum mæli fram á stafrænu formi. Sambærilegt 

ósamræmi má finna í íðorðunum STJÓRNVÖLD og STJÓRNARVÖLD sem bæði koma fyrir í 

stjórnarskránni en eru vissulega jafngild samheiti. Framangreind hugtök má segja að séu með 

ákveðna þungavigt í stjórnarskránni. Annað þeirra merkir ríkisvaldið í heild sinni en hitt 

grundvallarlög þjóðar eða með öðrum orðum stjórnarskráin sjálf. Að slíks ósamræmis skuli 

gæta á íðorðum þessara hugtaka gefur ákveðna vísbendingu um íðorðanotkun í íslensku 

lagamáli. 

Þess má geta að íðorðið LANDSLÖG eykur síðan enn á ruglinginn. Þetta íðorð er til í tveimur 

útgáfum í íslensku ritmáli, þ.e.a.s. annars vegar með stórum staf og hins vegar með litlum staf. 

Stjórnarskráin notast við lítinn staf en það virðist vera almennt ósamræmi í stafsetningu á 

þessu orði hvort sem er innan orðræðu stjórnsýslunnar eða í ritum ætluðum almenningi hvort 

notaður sé stór eða lítill stafur. Hvort orð eru rituð með stórum eða litlum staf hefur fyrst og 

fremst áhrif á í hvað orðið vísar út fyrir sig. Reglan er sú að samnöfn eru rituð með litlum staf 

en sérnöfn með stórum.
103

 Þannig les maður orð með stórum staf sem tákn sem vísar í mun 

afmarkaðra hugtak en þau sem rituð eru með litlum staf. LANDSLÖG með stórum staf vísa 

þannig í ákveðinn lagabálk þjóðarinnar og inniheldur einungis sett lög, númeruð samkvæmt 

settum reglum og ártali. Sé orðið hins vegar ritað með litlum staf má gera ráð fyrir að um 

                                                
103 Jóhannes B. Sigtryggsson [ritstj.] 2011, bls. 206. 
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samnafn sé að ræða og þá vísar það almennt í einhver landslög einhvers lands. Eftirfarandi 

skilgreining tekur mið af ritun orðsins með litlum staf: 

 

LANDSLÖG 

[skilgr.] heildarsafn réttarreglna sem gilda á hverjum tíma á forráðasvæði ríkis  

[aths.] Aðeins til í fleirtölu. Ýmist ritað með stórum eða litlum staf.  

[enska] domestic law  

[þýska] Bundesrecht 

 

4.2 Eið[staf] eða [drengskapar]heit  

10. gr. II. kafla stjórnarskrárinnar hljóðar svo: 

Forsetinn vinnur eið eða drengskaparheit að stjórnarskránni, er hann tekur 

við störfum. Af eiðstaf þessum eða heiti skal gera tvö samhljóða frumrit. 

Geymir Alþingi annað, en þjóðskjalasafnið hitt. 

 

EIÐSTAFUR er að vissu leyti úrelt hugtak og vísar í gamlan lagabókstaf sem tilheyrir fornri 

menningu þjóðarinnar. Upprunalega var eiðstafur formáli að eið en í stjórnarskránni vísar 

orðið í sjálfan eiðinn enda hugtakið orðið að orðunum sjálfum í stað atburðar sem þurfti 

mállegan inngang.
 104

 Að sama skapi bera orðin DRENGSKAPARHEIT og HEIT engan 

merkingarmun í 10. gr. en DRENGSKAPARHEIT hefur vissulega annan blæ vegna 

orðmyndunarinnar og festir frekar í sessi að um persónu er að ræða en ekki aðeins formlega 

athöfn. Í ljós kemur að öll eftirfarandi fjögur orð merkja það sama í stjórnarskránni sem á 

einfaldan máta má útfæra sem „loforð“. Skilgreiningarnar hljóða svo: 

 

DRENGSKAPARHEIT  

[skilgr.] loforð að viðlögðum drengskap  

[enska] word of honor  

[þýska] Ehrenwort  

 

EIÐSTAFUR   

[skilgr.] formáli að eiði  

[dæmi] "Af eiðstaf þessum eða heiti skal gera tvö samhljóða frumrit."  

[aths.] Fornt orð í lagamáli. Notað sem samheiti "heits" í stjórnarskránni. Ensk þýðing notar 

orðið "oath".  

 

EIÐUR  

[skilgr.] hátíðlegt og formlegt ákall eða skírskotun til æðri (guðlegra) máttarvalda þar sem 

þessi öfl eru kölluð til vitnis um að einhver staðhæfing eiðsverjanda sé sönn eða hann muni 

halda tiltekið loforð.  

                                                
104 eiðstafur (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 92. 
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[aths.] Í stað eiðs geta menn staðfest framburð sinn með drengskaparheiti.  

[enska] declaration  

[þýska] Eid  

  

HEIT  

[skilgr.] hátíðlegt loforð  

[enska] solemn and sincere promise  

[þýska] Schwur  

 

Það er síðan athyglisvert að minnast á þá breytingu sem var gerð með 16. gr. laga 56/1991 en 

hún hljóðar svo: „Orðin „eið eða“ í 47. gr. falli brott.“ Eftir stendur: „Sérhver nýr þingmaður 

skal vinna … drengskaparheit að stjórnarskránni …“
105

 Í þessu tilfelli hefur verið ákveðið að 

halda íðorðinu DRENGSKAPARHEIT en fella brott orðið „eið“. EIÐUR hefur vissulega trúarlega 

skírskotun eins og sjá má á skilgreiningu orðsins sem tilgreinir ákall til æðri máttarvalda sem 

hluta af hugtakinu. Má ætla að með orðinu DRENGSKAPARHEIT sé verið að reyna að koma til 

móts við þá sem lítið eiga undir í samskiptum sínum við æðri máttarvöld en geta þess í stað 

lagt sinn eigin heiður eða drengskap að veði sem tryggingu fyrir loforðinu, auk þess sem 

dregið er úr vafamálum er varða túlkunaratriði á misvísandi orðum. Í 57. gr. laga um meðferð 

einkamála (91/1991) er merkingarmun á orðunum eið og heit gerð skýr skil. Þar segir:  

4. Ef vitni lýsir því yfir að gefnu tilefni frá dómara að það samrýmist 

afstöðu þess í trúarefnum að vinna eið og að það trúi á guð fer staðfesting 

þannig fram að vitnið lyftir upp hægri hendi og hefur þessi orð eftir dómara: 

Ég sver það og vitna til guðs míns að ég hef sagt það sem ég veit sannast og 

réttast og ekkert dregið undan. 

 5. Ef ekki eru skilyrði til eiðvinningar skv. 4. mgr. vinnur vitni heit og fer 

staðfesting þannig fram að vitnið lyftir upp hægri hendi og hefur þessi orð 

eftir dómara: Ég lýsi því yfir og legg við drengskap minn og heiður að ég 

hef sagt það sem ég veit sannast og réttast og ekkert dregið undan. 

 6. Eiður og heitvinning hafa sömu þýðingu að lögum.
106

 

 

Því má draga þá ályktun að með slíkri fjölbreytni í orðavali til að tákna eitt ákveðin hugtak er 

verið að skyggja á merkingu textans í 10. gr. II. kafla. Eins og fram kemur í kaflanum um 

orðræðu, má ætla að hér sé verið að nota samheiti til að forðast endurtekningar og jafnvel 

verið að draga upp ákveðinn þjóðlegan blæ, a.m.k. með orðinu EIÐSTAFUR. Í frumvarpi til 

stjórnarskipunarlaga hefur greininni verið breytt á eftirfarandi hátt og segir í 80. gr. 

                                                
105 Stjórnarskipunarlög um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 56/1991. 
106 Lög um meðferð einkamála nr. 91/1991. 
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„Eiðstafur. Forseti Íslands undirritar eiðstaf að stjórnarskránni þegar hann tekur við 

störfum.“
107

 Nú hljóta að vakna upp spurningar um hvað er átt við með orðinu EIÐSTAFUR í 

þessu samhengi, hvers vegna stjórnlagaráð ákvað að nota þetta tiltekna íðorð og hver hvatinn 

að baki því vali var. Í skýringum með frumvarpinu segir:  

Hér er talað um að forseti undirriti eiðstaf sem er í samræmi við það sem 

tíðkast hefur í raun og í samræmi við eið ráðherra og þingmanna samkvæmt 

frumvarpi þessu. Skýring Íslenskrar orðabókar á orðinu eiður er 

svohljóðandi: „hátíðleg yfirlýsing sem maður gefur og vísar um leið til e-s 

sem honum er dýrmætt, t.d. guðs síns eða drengskapar síns, svardagi“. 
108

 

 

Síðan er vísað í nánari skýringar við 47. gr. sem fjallar um að nýir alþingismenn undirriti 

eiðstaf að stjórnarskránni þegar þeir hefja störf. Í skýringunum við þá grein má sjá að umræða 

hefur skapast um karllæga merkingu orðsins „drengskaparheit“ og trúarlega merkingu orðsins 

„eið“ en þar segir:  

Á meðal ráðsfulltrúa var bent á að orðið drengskapur væri karllægt. Orðið 

eiður kom til umræðu og var talið ákveðnara en „heit“ og vera viðeigandi í 

þessu samhengi. Hins vegar barst athugasemd um að orðið eiður hefði 

öðlast fasta merkingu í lagamáli. … Ráðið taldi orðið eiður samkvæmt 

þessu [orðabókarskilgreiningu] ekki endilega vísa til trúar og þóttu því vera 

meiri hagsmunir að fella óþarflega karllæg orð út úr stjórnarskrá. Slíkt væri 

betra.
109

 

 

Á þessum skýringum og umræðum má sjá að orðabókarskilgreiningar hafa hlotið töluvert 

vægi í vali á orðum við ritun nýrrar stjórnarskrár en fróðlegt væri að sjá hvaðan fullyrðingin 

„… eiður hefði öðlast fasta merkingu í lagamáli“ kemur.  

Ef merking íðorðs er óljós ber höfundum væntanlega að smíða hæfilega skilgreiningu með 

orðinu innan þess fags sem það tilheyrir eða velja annað. Líkt og áður sagði hefur EIÐSTAFUR 

sterka þjóðlega skírskotun og er vissulega áhugavert val í smíði nýrrar stjórnarskrár sem 

upprunalega varð til sem svar við kröfunni um stjórnarskrá á mannamáli.
110

  

 

 

                                                
107 Frumvarp til stjórnarskipunarlaga ásamt skýringum 2011, bls. 21. 
108 Frumvarp til stjórnarskipunarlaga ásamt skýringum 2011, bls. 149. 
109 Frumvarp til stjórnarskipunarlaga ásamt skýringum 2011, bls. 116. 
110 Guðrún Pétursdóttir [ritstj.]. 2011, 1. bindi, bls. 42. 
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4.3 Hefðir 

Í 73. gr. stjórnarskrár Íslands kemur orðið LÝÐRÆÐISHEFÐ fyrir: 

Tjáningarfrelsi má aðeins setja skorður með lögum í þágu allsherjarreglu 

eða öryggis ríkisins, til verndar heilsu eða siðgæði manna eða vegna réttinda 

eða mannorðs annarra, enda teljist þær nauðsynlegar og samrýmist 

lýðræðishefðum.  

 

Greininni var bætt við stjórnarskrána árið 1995 og er nánast orðrétt þýðing á seinni hluta 10. 

gr. mannréttindasáttmála Evrópu sem fjallar um tjáningarfrelsi. Þar er þó hvergi minnst á 

lýðræðishefð og má ætla að hér sé verið að einfalda mikla orðarunu yfir þá þætti sem komið 

geta til takmörkunar tjáningarfrelsi. Þetta hugtak kemur heldur ekki fyrir í hinum 

stjórnarskránum, né bjóða tungumálin upp á eitt orð í þýðingu orðsins LÝÐRÆÐISHEFÐ. Orðið 

virðist þó rótgróið í íslensku máli og það sama má segja um merkingu þess. Íslensk menning 

hefur átt lýðræðishefð að einhverju leyti löngu áður en slíkt náði fótfestu annars staðar í 

Evrópu. Alþingi Íslendinga á víkingaöld er hluti af íslenskum menningararfi sem skipti máli 

og hafði mikið vægi í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga.
111

 Sú lýðræðishefð gagnast þó lítið í 

umræðu um skorður á tjáningarfrelsi enda um gerólík samfélög og siði að ræða.  

 

LÝÐRÆÐISHEFÐ  

[skilgr.] gróinn siður sem hefur í heiðri stjórnarfar þar sem almenningur hefur rétt og aðstöðu 

til að láta í ljós vilja sinn og hafa áhrif á samfélagsleg málefni  

[enska] democratic tradition  

[þýska] demokratische Tradition  

 

Svipaða sögu má segja um íðorðið MANNORÐ sem kemur einnig fyrir í 73. gr. en hvergi er 

minnst á mannorð í hinum stjórnarskránum tveimur. Mannorð er fyrirbæri sem má vissulega 

færa rök fyrir að eigi heima í stjórnarskrám en ekki er almenn hefð fyrir því að tilgreina það 

sérstaklega. Hugtakið er hins vegar nátengt íslenskri menningu allar götur frá landnámsöld, 

þegar mannorð manna var álitin verðmætasta eign þeirra og nægir þar að vitna í 

Íslendingarsögur og annála sem fjalla um viðleitni manna til að verja heiður sinn, mannorð og 

æru í stórum stíl. Þegar flett er upp á bókstafnum Æ í Lögfræðiorðabók með skýringum má sjá 

vísbendingu um tíðni þess að upp komu lagamál er tengdust mannorði því við blasa á annan 

tug fornra orða sem tengjast æru manna. Ærumeiðing þótti alvarlegt lagabrot á Íslandi og 

líklega hefur mannorð verið einhver helsta eign manna sem tilheyrðu þjóð sem átti fátt annað 

                                                
111 Jón Sigurðsson 1842.  
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en náttúruna og uppruna sinn. Þýska stjórnarskráin tilgreinir aftur á móti í 2. málsgrein 5. gr. 

„Þessi réttindi takmarkast af ákvæðum í almennum lögum, í ákvæðum laga er varða verndun 

ungmenna og réttinum til persónulegs heiðurs.“
112

 Þjóðverjar nota hér orðið „Ehre“ sem á 

íslensku útleggst sem „heiður“ en ekki „mannorð“ en merkingarmunurinn snýr fyrst og fremst 

að eiginleikum mannorðsins. Íslenska stjórnarskráin takmarkar því tjáningarfrelsi m.a. í þágu 

mannorðs annarra „… til verndar heilsu eða siðgæði manna eða vegna réttinda eða mannorðs 

annarra …“.  

 

MANNORÐ  

[skilgr.] persónulegt gildi manns, manngildið sjálft og mannkostir  

[aths.] Skilgreining styðst við skilgreiningu á "æra".  

[enska] repute  

[þýska] Ruf 

 

Áhugavert er að sjá að Tillögur stjórnlagaráðs um úrbætur á stjórnarskrá Íslands viðhalda 

þessum takmörkunum á tjáningarfrelsi er varða MANNORÐ en fella brott SIÐGÆÐI í þessu 

samhengi. „Þó má setja tjáningarfrelsi skorður með lögum til verndar börnum, öryggi, heilsu, 

réttindum eða mannorði annarra, svo sem nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi.“ Eins og 

sjá má hefur orðinu LÝÐRÆÐISHEFÐ síðan verið breytt í LÝÐRÆÐISLEGT ÞJÓÐFÉLAG sem er í 

raun bein þýðing á mannréttindasáttmálanum. Í skýringum með tillögunum kemur fram að 

breytingunum sé ætlað að „…einfalda orðaval og skýra nánar í hverju réttindin felast.“
113

 

Einnig er tekið sérstaklega fram að breytingin á lýðræðishefð í lýðræðislegt þjóðfélag sé ætlað 

að „…herða á þeirri hugsun að lýðræðiskrafan er fortakslaus“.
114

  

Það gefur augaleið að eylandið Ísland eigi íðorðið LANDHELGI sem hefur mjög gegnsæja 

merkingu í hugum þeirra sem nota tungumálið. Það þykir að sama skapi fullkomlega eðlilegt 

að minnst sé sérstaklega á landhelgi Íslands í stjórnarskránni. Það er hins vegar hvorki gert í 

stjórnarskrá Þýskalands né Írlands. Það kemur líklega ekki á óvart að Þjóðverjar tilgreini ekki 

sérstaklega landhelgi sína í stjórnarskránni enda liggur landið að litlum hluta að sjó og þeirra 

auðlindir koma að stórum hluta annars staðar frá. Hins vegar kemur á óvart að eyríkið Írland 

skuli ekki geta þess sérstaklega. Írska stjórnarskráin minnist hins vegar á WATERS þó ekki sé 

þeirri umræðu ljáð íðorðið TERRITORIAL WATERS. 

 

                                                
112 Mín þýðing: „Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den 

gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.“ 
113 Frumvarp til stjórnarskipunarlaga ásamt skýringum 2011, bls. 54. 
114 Frumvarp til stjórnarskipunarlaga ásamt skýringum 2011, bls. 55. 
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LANDHELGI 

[skilgr.] sjávarsvæði undan strönd sem hlutaðeigandi ríki hefur fullan og óskoraðan 

ríkisyfirráðarétt yfir  

[enska] territorial waters  

[aths.] "waters" kemur fyrir í stjórnarskrá Írlands (10.2).  

[þýska] Hoheitsgewässer  

[aths.] "Seewasserstraßen" kemur fyrir í stjórnarskrá Þýskalands (74.1.21). 

 

Enska íðorðið TERRITORIAL WATERS og þýska íðorðið HOHEITSGEWÄSSER eru jafngild 

íslenska íðorðinu LANDHELGI. Skilgreining þeirra er nákvæmlega sú sama en áhugavert er að 

skoða muninn á orðmyndun þessara mállegu tákna. Íslenska orðið má umorða sem það svæði 

sem er helgað landinu sbr. að helga sér land líkt og landnámsmenn gerðu með sérstökum 

helgisið. Sjálf orðin TERRITORIAL WATERS mætti að sama skapi þýða beint sem „svæðisvatn“ 

og er töluvert gegnsærra orð en það íslenska. Þýska íðorðið HOHEITSGEWÄSSER er líklega best 

heppnaða orðmyndin af þessum þremur dæmum þar sem fyrri liðurinn Hoheits- vísar í 

eitthvað sem er fullvalda og miðað við skilgreininguna ætti „fullveldisvatn“ að vera 

gegnsærra og nær merkingunni en bæði „svæði sem helgað er landi“ og „svæðisvatn“.  

 

4.4 Þarfir og hagsmunir allra 

Hugtökin ALMENNINGSÞÖRF og ALMANNAHAGSMUNIR eru bæði þýdd sem PUBLIC INTEREST í 

enskri þýðingu stjórnarskrárinnar sem gefin er út af stjórnarráði Íslands. Þau eru þó ekki 

jafngild að merkingu á íslensku. Þýska skilgreiningin á orðasambandinu ÖFFENTLICHES 

INTERESSE er eftirfarandi „Hugtak úr lagamáli, sérstaklega stjórnsýslunnar, sem gefur 

hagsmunum heildarinnar meira vægi en einstaklingshagsmunum.“
115

  

 

ALMENNINGSÞÖRF  

[skilgr.] einhvers konar samfélagslegir hagsmunir í tilteknu máli  

[enska] public interest  

[þýska] das Wohl der Allgemeinheit 

 

ALMANNAHAGSMUNIR  

[skilgr.] hagur heildarinnar er lýtur að tilteknu máli og er gefið meira vægi en hagur 

einstaklings  

 [enska] public interest  

[þýska] das Wohl der Allgemeinheit  

[samheiti] öffentliches Interesse 

[skilgr.] Begriff der Gesetzessprache, insbesondere des Verwaltungsrechts, der die Belange 

der Allgemeinheit gegenüber Individualinteressen kennzeichnen soll. 

 

                                                
115 öffentliches Interesse. Mín þýðing: „Begriff der Gesetzessprache, insbesondere des Verwaltungsrechts, der 

die Belange der Allgemeinheit gegenüber Individualinteressen kennzeichnen soll.“ 
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Þýðingarnar eru jafngildar en síðari skilgreiningin er að vissu leyti ítarlegri. Orðin „þörf“ og 

„hagsmunir“ hafa þar að auki gjörólíka merkingu. Þörf vísar til einhvers sem ótækt er að vera 

án, eitthvað sem felur í sér kröfu og vísun í afleiðingar sé krafan ekki uppfyllt. Hagsmunir er 

mun mildara orð sem vísar í ávinning eða hag án tengsla við þörf eða kröfu. Þannig geta 

hagsmunir verið tilfallandi og án ásetnings en þörf er óumdeilanleg. Fyrri hluti 

samsetninganna er einnig áhugaverður hvað varðar áherslumun enda um sitt hvort orðið að 

ræða, almennings- annars vegar og almanna- hins vegar. ALMENNINGUR er íðorð sem vísar í 

sameiginlega eign þjóðarinnar sbr. landsvæði sem eru í allra eigu eða eru sameign margra. 

Almanna- er stytt útgáfa af orðasambandinu „allra manna“. Fyrra orðið vísar þannig í eign 

manna en seinna orðið vísar í mennina sjálfa.  

Í framhaldi af því má velta upp spurningunni um hvernig forliðurinn allsherjar- passi inn í 

þennan hóp og hver herslumunur er á merkingu á þessum orðum. 

 

ALLSHERJARREGLA  

[skilgr.] það að haldið sé uppi lögum og reglu í samfélaginu eftir því sem nauðsynlegt verður 

að teljast  

[enska] public order  

[þýska] verfassungsmäβige Ordnung 

 

Í tillögum stjórnlagaráðs má sjá að búið er að fella brott þetta orð í 14. gr. sem fjallar um 

tjáningarfrelsi og í skýringum með frumvarpinu segir:  

Allsherjarreglan skírskotar samkvæmt lagahefð til þarfarinnar til að firra 

glundroða og glæpum en orðið þykir stirt og torskilið án sérstakrar skýringar 

svo að orðið „öryggi“ er sett inn í staðinn. Er því ætlað að eiga við bæði 

öryggi ríkisins og öryggi almennings en þannig er vísað til hins hefðbundna 

skilnings á allsherjarreglu.
116

 

 

En ef stjórnlagaráð metur orðið „stirt og torskilið án sérstakrar skýringar“ má nefna að orðið 

ÖRYGGI hefur margvíslega merkingu í almennu máli og kemur fyrir í fjölda tilfella í 

textaumhverfi (e. context) sem á ekkert skilt við stjórnskipunarlög. Því má efast um þessar 

forsendur til að skipta út orðunum þar sem ALLSHERJARREGLA hefur mun afmarkaðari 

merkingu en orðið öryggi.  

 

 

                                                
116 Frumvarp til stjórnarskipunarlaga ásamt skýringum 2011, bls. 54. 
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4.5 Augljós mannréttindi 

68. gr. íslensku stjórnarskrárinnar hljóðar svo: „Engan má beita pyndingum né annarri 

ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. Nauðungarvinnu skal engum gert að 

leysa af hendi.“ Þessi grein er ein sú stysta í stjórnarskránni en inniheldur alls sex íðorð sem 

öll eru hlaðin merkingu og þykja í dag einhver mikilvægustu íðorð mannréttindamála. Greinin 

er frá árinu 1995 þegar mikill skurkur var gerður í mannréttindakafla stjórnarskrárinnar og var 

fyrst og fremst tekið mið af mannréttindasáttmála Evrópu frá árinu 1948.
117

 Í raun er greinin 

orðrétt þýðing á 3. gr. I. hluta mannréttindasáttmálans að viðbættri setningunni um 

nauðungarvinnu. Öll orðin eru sjálfstæð íðorð en merking þeirra er ekki jafn afmörkuð og 

æskilegt er um lagahugtök. Þetta sést nánar þegar skilgreiningarnar eru skoðaðar í samhengi 

hver við aðra.  

 

PYNDING  

[skilgr.] verknaður þar sem manni er vísvitandi valdið alvarlegum líkamlegum eða andlegum 

sársauka eða þjáningu sem valdið er af eða fyrir frumkvæði eða með samþykki eða umlíðun 

opinbers starfsmanns eða manns sem er handhafi opinbers valds  

[enska] torture  

[þýska] Qual  

 

ÓMANNÚÐLEG MEÐFERÐ  

[Skilgr.] ill meðferð sem jafnast þó ekki á við pyndingar 

[þýska] unmenschliche Behandlung  

[enska] inhuman treatment 

 

ÓMANNÚÐLEG REFSING  

[Skilgr.] ill refsing sem jafnast þó ekki á við pyndingar 

[þýska] unmenschliche Bestrafung  

[enska] inhuman punishment  

 

VANVIRÐANDI MEÐFERÐ  

[skilgr.] meðferð sem orsakar eða er til þess fallin að valda kvíða, ótta eða vanmætti og 

lítillækkar eða niðurlægir þolanda umfram það sem leiðir af lögmætri meðferð  

[enska] degrading treatment  

[þýska] erniedrigende Behandlung  

 

VANVIRÐANDI REFSING 

[skilgr.] refsing sem orsakar eða er til þess fallin að valda kvíða, ótta eða vanmætti og 

lítillækkar eða niðurlægir þolanda umfram það sem leiðir af lögmætri refsingu  

[enska] degrading punishment  

[þýska] erniedrigende Bestrafung  

                                                
117 Þingskjal 389 (1994). 
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NAUÐUNGARVINNA  

[skilgr.] starf sem felur í sér kúgun eða harðræði án samþykkis þess sem innir það af hendi  

[enska] forced labour  

[þýska] Zwangsarbeit  

 

Sérstaklega má rýna í skilgreiningar á ÓMANNÚÐLEGRI MEÐFERÐ, ÓMANNÚÐLEGRI REFSINGU 

og PYNDINGUM þar sem erfitt er að átta sig á hvar mörkin liggja og við hvaða atburð eða 

aðstæður ómannúðleg meðferð breytist í pyndingu. Skilgreiningin á orðinu PYNDING gefur til 

kynna að ásetningur geranda sé lykilatriði sbr. orðin „vísvitandi“, „samþykki“ og „umlíðan“. 

ÓMANNÚÐLEG MEÐFERÐ og ÓMANNÚÐLEG REFSING er þó aðeins skilgreint sem ill meðferð eða 

refsing í vægari útgáfu en PYNDING. Í upprunalega frumvarpinu til breytinganna
118

 er ekki 

minnst á pyndingar í þessari grein en í nefndaráliti um frumvarpið segir:  

Bent hefur verið á að nauðsynlegt sé að nefna sérstaklega bann við 

pyndingum í 6. gr. sem fjallar m.a. um bann við ómannúðlegri eða 

vanvirðandi meðferð eða refsingu. Nefndin telur augljóst að pyndingar 

teljist til ómannúðlegrar og vanvirðandi meðferðar en getur fallist á að bann 

við þeim verði nefnt sérstaklega til frekari áherslu.
119

  

 

Á svipaðan hátt eru skilgreiningar orðanna VANVIRÐANDI MEÐFERÐ og VANVIRÐANDI REFSING 

varhugaverðar vegna orðanna „… umfram það sem leiðir af lögmætri refsingu“. Þetta er 

illskiljanleg skilgreining enda verið að skilgreina orð sem takmarka lögmæta refsingu en 

skilgreining þeirra felur í sér fyrirframgefna breytu um hvað er og hvað er ekki lögmæt 

refsing. Í þessum tilfellum reyndist erfitt að henda reiður á um hvaða vísimið nákvæmlega er 

verið að fjalla með þessum íðorðum.  

 

4.6 Snúnar inntaksskilgreiningar 

DAUÐAREFSING er dæmi um íðorð sem hefur mjög skýra og afmarkaða merkingu. Í raun má 

segja að íðorðið sé fyrirtaksdæmi um vel heppnað íðorð hvers merking er sú sama í öllum 

tungumálum og sem nær í notkun að tákna nákvæmlega eitt hugtak. Ástæðan er sú að 

orðmyndunin býður upp á gegnsæja afleidda merkingu og að hugtakið sjálft hefur skýra vísun 

í einstakan efnislegan atburð. Vísimið, hugtak og íðorð eru því bæði stöðug og skýr. Að auki 

hefur umræða um dauðarefsingu nánast einskorðast við orðræðu lagaramma og oft og tíðum 

                                                
118 Þingskjal 389 (1994). 
119 Þingskjal 758 (1994–1995). 
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þjóðarétt sem festir í sessi og skýrir útlínur merkingarinnar og viðheldur þar með merkingu 

orðsins.  

 

DAUÐAREFSING 

[skilgr.] refsing sem felur í sér að brotamaður er tekinn af lífi  

[enska] death penalty  

[þýska] Todesstrafe 

 

VELSÆMI og SIÐGÆÐI eru hins vegar dæmi um íðorð sem tákna hugtök sem eru mun óljósari. 

Hugtökin ná utan um mun stærra mengi, snerta skilning sem lagður er í ákveðið hugarfar og 

ástand og því mun erfiðara að henda reiður á hvað nákvæmlega er átt við með íðorðunum og 

hvernig nákvæmlega má skilgreina hugtökin. Þau tilheyra einnig mörgu öðru textaumhverfi 

en lagahugtök gera alla jafna. Fyrir vikið er notkun þeirra lausari í reipum og skilgreiningar 

þeirra innan orðræðu laganna vandasamari. 

 

VELSÆMI 

[skilgr.] sem samræmist almennum siðgæðisreglum  

[enska] decency  

[þýska] Anstand  

 

SIÐGÆÐI  

[skilgr.] hugmyndir manna um hvað sé rétt og rangt, gott og illt, um dyggðir og lesti og 

breytni í samræmi við það  

[enska] morality  

[þýska] Sittengesetz  

 

Ef íðorð tákna svo óljós og loðin hugtök má færa rök fyrir því að þau séu ekki réttmæt, að 

þeim sé ofaukið innan þess fags sem um ræðir því íðorð eru líkt og áður sagði orð sem tákna 

hugtök sértæks orðaforða. VELSÆMI og SIÐGÆÐI virðast gera hvorugt. Því til staðfestingar má 

vísa í Frumvarp til stjórnarskipunarlaga ásamt skýringum en í 14. gr. hefur orðið SIÐGÆÐI 

verið fellt úr upptalningu þess sem takmarkar tjáningarfrelsi. Segir í skýringum með 

frumvarpinu:  

Brottnámi allsherjarreglu og siðgæðis manna úr upptalningunni er ekki 

ætlað að hafa efnislegar afleiðingar. Í umræðum í Stjórnlagaráði kom víða 

fram sú skoðun að síðgæði manna væri umdeilanlegt, óljóst og 

einstaklingsbundið hugtak.
120

  

 

                                                
120 Frumvarp til stjórnarskipunarlaga ásamt skýringum 2011, bls. 54. 
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Ef mat stjórnlagaráðs er rétt og brottnám orðsins hefur engar efnislegar afleiðingar, má 

fullyrða að hér sé ekki um íðorð að ræða og líklegra að því sé ætlað að veita ákveðinn blæ eða 

veita eitthvert rými til túlkunar á þessum takmörkunum.  

LÍKAMSRANNSÓKN er aftur gegnsætt orð sem líkt og DAUÐAREFSING tilheyrir nánast aðeins 

orðræðu stjórnsýslu og laga. Hugtakið sjálft er þó ekki jafn skýrt og DAUÐAREFSING enda 

vísar það í atburð í efnisheiminum sem er töluvert erfiðara að afmarka. Aukin tækni og 

þekking hefur velt upp spurningum um hvað megi túlka sem LÍKAMSRANNSÓKN og hvað ekki. 

Í 77. gr. laga um meðferð sakamála (2008/88) segir:  

Heimilt er að taka blóð- og þvagsýni og önnur lífsýni úr sakborningi og 

rannsaka þau, svo og að framkvæma á honum aðra þá líkamsrannsókn í 

þágu rannsóknar sem gerð verður honum að meinalausu, enda leiki 

rökstuddur grunur á að hann hafi framið brot sem varðað getur 

fangelsisrefsingu að lögum.
121

 

 

Málið vandast þegar litið er á skilgreiningu orðasambandsins LEIT Á MANNI eða LÍKAMSLEIT 

eins og hugtakið er oftar nefnt í dag. Er leit með málmleitartæki eða einhvers konar 

gegnumlýsing LEIT Á MANNI eða þarf snerting að eiga sér stað til að um LEIT Á MANNI sé að 

ræða?  

 

LÍKAMSRANNSÓKN  

[skilgr.] rannsókn sem gerð er á líkamshlutum manns og framkvæmd er í þágu sakamáls með 

úrskurði dómara eða samþykki þess sem í hlut á  

[aths.] Skv. 77. gr. lögum um meðferð sakamála nr. 88/2008, 77.gr felst líkamsrannsókn í 

sýnatöku, yfirleitt blóð- eða þvagsýna.  

 

LEIT Á MANNI  

[samheiti] líkamsleit 

[skilgr.] leit að utanaðkomandi hlutum sem maður ber á sér eða í sér, sem heimiluð hefur 

verið með úrskurði dómara eða samþykki þess sem í hlut á, og framkvæmd er í þágu 

rannsóknar  

[enska] body search  

[samheiti] bodily search 

[skilgr.] "pat-down" body search after ordering person to remove articles of outer clothing 

such as hat or coat  

[þýska] Leibesvisitation  

[samheiti] Personendurchsuchung 

[skilgr.] Durchsuchung auf in der Körperregion befindliche Gegenstände 

 

                                                
121 Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008.  
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Í Skýrslu stjórnlaganefndar segir um tilurð 71. gr.  

Í lögskýringargögnum er fylgdu stjskl. nr 97/1995 kemur fram að við 

samningu núgildandi ákvæðis hafi einkum verið horft til 8. gr. 

mannréttindasáttmála Evrópu og 17. gr. alþjóðasamnings um borgaraleg og 

stjórnmálaleg réttindi.
122

  

 

Í hvorugum þessum greinum sem vísað er í í þessum samningum er hins vegar að finna 

minnst á LÍKAMSRANNSÓKN eða LEIT Á MANNI. Svo virðist vera sem höfundar íslensku 

stjórnarskrárinnar hafi viljað tilgreina þennan hluta einkalífs nánar. Skilgreining enska 

íðorðsins BODY SEARCH er að hluta til sú sama og íslenska orðsins LEIT Á MANNI en 

skilgreiningin takmarkar leitina við það sem finnst á persónu manns fremur en það sem finnst 

á eða í líkama manns. Enska býður upp á annað íðorð yfir innvortis leit sem er BODY CAVITY 

SEARCH. Málið vandast síðan enn frekar þegar þýska íðorðið er tekið til skoðunar. Í 

skilgreiningu LEIBESVISITATION eða PERSONENDURCHSUCHUNG sem eru samheiti má sjá að 

leitin eða skoðunin er takmörkuð við það sem finnst á líkamssvæði manns. Íslenska íðorðið 

LEIT Á MANNI er hins vegar skilgreint sem leit á líkama eða innvortis leit. Það er því nokkuð 

ljóst að skv. skilgreiningum þessara orða sem má finna annars vegar í Lögfræðiorðabók með 

skýringum og hins vegar á vef Evrópusambandsins er engan veginn um jafngildi að ræða.  

 

4.7 Orð er ekki til 

Í 21. gr. stjórnarskrárinnar segir:  

Forseti lýðveldisins gerir samninga við önnur ríki. Þó getur hann enga slíka 

samninga gert, ef þeir hafa í sér fólgið afsal eða kvaðir á landi eða landhelgi 

eða ef þeir horfa til breytinga á stjórnarhögum ríkisins, nema samþykki 

Alþingis komi til. 

 

„Stjórnarhögum“ er fleirtölumynd orðsins STJÓRNARHAGUR. Þetta orð er hins vegar ekki til í 

íslenskum orðabókum en nokkur dæmi um notkun þess var að finna í textasafni Stofnunar 

Árna Magnússonar í íslenskum fræðum og sömuleiðis í Ritmálssafni Orðabókar Háskólans. 

Skilgreining orðsins í orðasafninu studdist því við skilgreiningu á orðinu "stjórnarhættir" þar 

sem af dæmum úr texta- og ritmálssafni, og orðmynd orðsins sjálfs, má ætla að hér sé átt við 

                                                
122 Guðrún Pétursdóttir [ritstj.]. 2011, 2. bindi, bls. 190. 
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það hvernig stjórnskipan er hagað, þ.e.a.s. með hvaða hætti.
123,124

 Ég dró því þá ályktun við 

meðferð á orðinu í orðasafninu að um samheiti orðsins „stjórnarhættir“ væri að ræða. 

 

STJÓRNARHAGUR  

[samheiti] stjórnarháttur 

[skilgr.] fyrirkomulag stjórnar  

[aths.] Þetta orð er ekki til í íslenskum orðabókum. Skilgreining styðst við skilgreiningu á 

"stjórnarhættir".  

[enska] form of government  

[þýska] Regierungsform 

 

Í Frumvarpi til stjórnarskipunarlaga ásamt skýringum er hins vegar búið að breyta þessu 

orðalagi stjórnarskrárinnar í „breytingar á landslögum“. Í skýringum með frumvarpinu segir 

að með því sé verið að færa orðalagið í raun til þess sem talið hefur felast í því hingað til, 

þ.e.a.s. breytingar á íslenskum lögum.
125

 Eftirfarandi útdráttur úr bókinni Stjórnskipun Íslands 

staðfestir þá ályktun:  

Hugsanlegt væri að skilja mætti ákvæðið á þá lund að þar væri átt við þá 

samninga eina sem högguðu við þeim efnum er stjórnarskráin geymir 

fyrirmæli um. … En ákvæði þetta má einnig skilja á þá lund að nauðsynlegt 

sé að fá samþykki Alþingis til allra þeirra milliríkjasamninga sem eigi er 

unnt að fullnægja á stjórnskipulegan hátt nema með breytingum á íslenskum 

lögum. Er öruggara fyrir handhafa framkvæmdarvaldsins að leggja þann 

skilning til grundvallar.
126

 

 

Í ritinu Skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins Íslands segir enn fremur:  

Hugtakið „stjórnarhagir“ í 21. gr. hefur orðið tilefni til ýmissa vangaveltna. 

Má hugsanlega túlka það svo að eingöngu sé átt við breytingu á málefnum 

sem skipað er í stjórnarskrá en þeirri skýringu hefur þó verið hafnað sem of 

þröngri.
127

 

 

Í ljós kemur að hægt er að túlka þetta hulduorð á mismunandi vegu sem hlýtur að teljast 

ábótavant í texta stjórnarskrár, sérstaklega svo mikilvæg orð sem beinlínis ákvarða valdsvið 

forseta.  

                                                
123 Ritmálssafn Orðabókar Háskólans (e.d.). 
124 Íslenskt textasafn (e.d.). 
125 Frumvarp til stjórnarskipunarlaga ásamt skýringum 2011, bls. 195. 
126 Gunnar G. Schram 1999, bls. 380–381. 
127 Eiríkur Tómasson o.fl. 2005, bls. 22. 
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4.8 Ábyrgð 

Á síðustu árum hefur eitt íðorð íslensku stjórnarskrárinnar fengið umtalsvert meiri athygli en á 

áratugunum fram að því en það er orðið RÁÐHERRAÁBYRGÐ. Hér er um frekar gegnsætt íðorð 

að ræða, myndað úr tveimur orðum sem hafa mjög skýra merkingu í almennu máli. Það eykur 

þó á hættunni á rangtúlkun orðsins þar sem aðgengileg orðmyndun þess krefst ekki jafn stífrar 

meðferðar í umræðu þar sem orðið ber á góma. Í hinni miklu óánægju, sem hefur ríkt í 

íslensku samfélagi síðastliðin fimm ár, hefur þetta orð á tímum orðið að eins konar flaggskipi 

þeirra sem viðhalda gagnrýni á íslensk stjórnmál. Þá varð krafan um að ráðherrar „sæti 

ábyrgð“ mjög hávær eftir að Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis kom út og í aðdraganda þess 

að Landsdómur kom saman í fyrsta sinn í Íslandssögunni.
128

 Ráðherraábyrgð er ýmist lagaleg, 

þ.e.a.s. lögfest með lögum um ráðherrábyrgð nr. 4/1963 og hins vegar pólitísk sem vísar þá í 

mun almennara hugtak, þá ábyrgð sem ráðherrar bera gagnvart kjósendum sínum, flokki og 

þingi. Orðið ber því tæknilega ólíka merkingu eftir því hvort um íðorð laga er að ræða eða 

ekki.  

Í 2. gr. laga um ráðherraábyrgð segir „Ráðherra má krefja ábyrgðar …“ og í 3. gr. segir 

„…ráðherra verður því aðeins sóttur til ábyrgðar…“.
129

 Orðasambandið „að sæta ábyrgð“ 

kemur hins vegar hvergi fyrir og er hvergi að finna í Skrá um orðasambönd. Má ætla að hér 

hafi verið skírskotað til orðasambanda þar sem sögnin „að sæta“ kemur fyrir í merkingunni 

„að verða fyrir“ eða „að þola“ og vísar í refsingu eða hallmæli.
130

 Umræða í fjölmiðlum, 

samfélagsvefum og manna á milli skortir oft málefnalegar forsendur og þegar íðorð eru notuð 

án nægilegrar þekkingar á þeim, rýrna þau í merkingu og missa að einhverju leyti stöðu sína. 

Mögulega hefur haft áhrif hversu óvenjulegt það var að dómur kæmi saman til að sækja 

ráðherra til ábyrgðar fyrir störf sín. Ljóst er að sú ráðherrábyrgð sem stjórnarskráin vísar til er 

mjög skýrt og afmarkað lagatæknilegt hugtak. 

 

RÁÐHERRAÁBYRGÐ  

[skilgr.] sérstök ábyrgð sem ráðherrar bera á stjórnarframkvæmdum öllum  

[enska] ministerial responsibility  

[þýska] Ministerverantwortlichkeit 

 

 

 

                                                
128 Sjá t.d. Agnes Bragadóttir 2009 og Ritstjórn DV 2008. 
129 Lög um ráðherraábyrgð nr. 4/1963. 
130 Skrá um orðasambönd. Sjá leitarniðurstöður leitarorðanna „sæta“ og „ábyrgð“. T.d. „sæta fordæmingu“, 

„sæta hallmælum fyrir“, „sæta fangelsisrefsingu“ og „sitja fyrir ábyrgð“, „standa ábyrgð af“, „svara ábyrgð“ og 

„bera ábyrgð á“.  
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4.9 Bein, leynileg og almenn atkvæðagreiðsla, kosning og forsetakjör 

Eitthvert mest sláandi dæmi um orðaflakk íslensku stjórnarskrárinnar eru eftirfarandi átta 

íðorð sem geta öll náð yfir sama hugtakið: KOSNING, BEIN KOSNING, LEYNILEG KOSNING, 

ALMENN KOSNING, ATKVÆÐAGREIÐSLA, LEYNILEG ATKVÆÐAGREIÐSLA, KJÖR og FORSETAKJÖR. 

Vissulega eru orðin KOSNING, ATKVÆÐAGREIÐSLA og KJÖR yfirskipuð hugtök sem önnur 

hugtök raðast undir. Þannig geta KOSNINGAR verið beinar, leynilegar og almennar, 

ATKVÆÐAGREIÐSLA getur verið leynileg og KJÖR getur snúist um að velja nýjan forseta. Auk 

þess bera yfirskipuðu hugtökin ákveðinn merkingarmun. Þannig má líta á KOSNINGU sem 

framkvæmdina í heild sinni, þ.m.t. rekstur á kjörstöðum, talningu atkvæða og aðkomu 

kjósenda, ATKVÆÐAGREIÐSLU sem framkvæmdarhluta þeirra sem kjósa með því að greiða 

atkvæði og KJÖR sem hinn eiginlega atburð þegar frambjóðandi er valinn umfram aðra. Þegar 

textinn er lesinn virðist þó vera sem þessi mikla flóra orða þjóni öðrum tilgangi en að skýra 

sem best hugtökin sem verið er að vísa í. Miklu líklegra er að reynt hafi verið að auðga 

textann með samheitum og jafnvel skilgreina hugtök innan sjálfra málsgreina lagatextans. 

Þannig gæti endurtekningin í 5. gr. beinlínis verið tilraun til orðskýringar á orðinu 

FORSETAKJÖR sem er síðan notað í 6. gr. Þess má geta að II. kafli stjórnarskrárinnar þar sem 

flest þessara orða koma fyrir fjallar um forseta landsins og var sá sem þarfnaðist hvað mestrar 

yfirferðar þegar stjórnarskráin var skrifuð enda enginn forseti í fyrri stjórnarskrám heldur 

konungur. Kjör og kosningar voru þar af leiðandi ekki í boði í vali á þjóðarleiðtoga og má 

velta fyrir sér hvort gengið hafi verið fulllangt í tilraunum til að skýra málið og festa í sessi 

stöðu hins nýja þjóðarleiðtoga. Þessi dæmi í þessu samhengi velta auk þess upp spurningum 

um nýyrðasmíð í stjórnarskránni. Það gefur augaleið að með nýjum stjórnarháttum getur 

skapast þörf fyrir að smíða ný orð til að ná yfir ný hugtök. Lýðræðislega kosinn þjóðarleiðtogi 

var vissulega nýmæli í stjórnskipun Íslands árið 1944 og því vakna spurningar um hver 

þessara orða voru nýyrði síns tíma og hvaða aðferðir voru notaðar til að smíða þau.  

 

4.10 Þegn í ríki 

Orðin RÍKISBORGARARÉTTUR og RÍKISFANG eru samheiti og enn er um samheitanotkun að 

ræða sem erfitt er að henda reiður á hvað valdi. Í samhengi hvort við annað gefa þau til kynna 

að ríkisfangi fylgi ekki sjálfkrafa ríkisborgararéttur en íðorðin eru vissulega samheiti sem sjá 

má á skilgreiningum þeirra. Á vefnum Ísland.is sem rekinn er af Þjóðskrá Íslands má finna 

orðskýringar með hugtökum sem mikilvægt er að fólk kunni skil á. Ísland.is býður upp á 

eftirfarandi orðskýringu með báðum hugtökunum ríkisborgararéttur og ríkisfang: „ef maður 
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hefur ríkisborgararétt/ríkisfang í einhverju landi þá er maður ríkisborgari þess lands.“
131

 Þessi 

orðskýring býður ekki upp á miklar upplýsingar ein og sér en vísar út fyrir sig í annað íðorð, 

þ.e. RÍKISBORGARI. Skilgreining orðsins RÍKISBORGARI á vefnum Ísland.is er eftirfarandi: „ef 

maður er ríkisborgari einhvers lands þá hefur maður t.d. rétt til þess að taka þátt í kosningum 

þar, stunda atvinnu, njóta almannatrygginga o.fl. eftir því sem lög og reglur ákveða.“
132

 Þessi 

skilgreining er að hluta til umtaksskilgreining, þ.e. hún þylur upp einhvern hluta þeirra þátta 

sem fylgja því að vera ríkisborgari en er alls ekki tæmandi. Hún er því nánast gagnslaus sem 

skilgreining í íðorðafræðilegum tilgangi og á engan hátt hægt að nota hana sem jafngildi 

íðorðsins sjálfs innan texta.  

 

RÍKISBORGARARÉTTUR  

[skilgr.] lögformlegur þegnréttur í ríki  

[enska] citizenship  

[þýska] Staatsangehörigkeit  

 

RÍKISFANG  

[skilgr.] lögformlegur þegnréttur í ríki  

[enska] citizenship  

[þýska] Staatsangehörigkeit 

 

4.11 Varðhöld 

Við ritun á skilgreiningum ollu orðin VARÐHALD og GÆSLUVARÐHALD sérstökum heilabrotum. 

Í fyrstu virðist sem íðorðið GÆSLUVARÐHALD sé undirskipað hugtak íðorðsins VARÐHALD. 

Svo er þó ekki og samkvæmt skilgreiningum orðanna innan orðræðu laganna er hér um 

samheiti að ræða þar sem GÆSLUVARÐHALD virðist vera hið eina lögformlega hugtak yfir það 

ástand þegar fólk er í varðhaldi.  

GÆSLUVARÐHALD ber eftirfarandi skilgreiningu: „tímabundin frelsissvipting á grundvelli 

dómsúrskurðar sem beitt er í þágu rannsóknar eða meðferðar sakamáls.“ VARÐHALD fær hins 

vegar eftirfarandi skilgreiningu: tímabundin frelsissvipting. Ástæðan fyrir því að um samheiti 

er að ræða er að eina varðhaldið sem hægt er að hneppa menn í samkvæmt lögum er 

gæsluvarðhald. Þetta hefur þó ekki alltaf verið svo en árið 1998 var varðhald sem refsiákvæði 

fellt úr lögum.
133

 Íðorðið VARÐHALD er því merkingarlaust í því samhengi sem það kemur 

fyrir í stjórnarskránni en í 67. gr. stjórnarskrárinnar segir „GÆSLUVARÐHALDI má aðeins beita 

                                                
131 „Orðskýringar: hugtök“. 
132 „Orðskýringar: hugtök“. 
133 Lög um breyting á almennum hegningarlögum nr. 19 12. febrúar 1940, með síðari breytingum, og um 

breytingar á öðrum lögum (afnám varðhaldsrefsingar) nr. 82/1998. 
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fyrir sök sem þyngri refsing liggur við en fésekt eða VARÐHALD.“ Fyrir vikið verður mjög 

óljóst hvaða takmarkanir gilda um beitingu gæsluvarðhalds og áhugavert að vita hvað olli því 

að ekki var gengið lengra í breytingum á lögum sem vísa í hugtak sem verið er að fella úr 

gildi. Vissulega er erfitt að breyta stjórnarskrá og að baki því liggja góð og gild rök en 

stjórnarskránni hefur verið breytt alls fjórum sinnum síðan.  

 

VARÐHALD  

[skilgr.] tímabundin frelsissvipting  

[aths.] Ekki lengur til sem refsiákvæði. 

[enska] detainment  

[þýska] Haft 

 

GÆSLUVARÐHALD  

[skilgr.] tímabundin frelsissvipting á grundvelli dómsúrskurðar sem beitt er í þágu rannsóknar 

eða meðferðar sakamáls  

 [enska] custody  

[þýska] Gewahrsam 

 

 

Vinnan við orðasafnið leiddi í ljós að þó að í mörgum tilfellum væri hægt að finna jafngildi 

íslensku hugtakanna í írsku og þýsku stjórnarskránum var það oft ekki mögulegt. Með örfáum 

undantekningum var þó hægt að þýða öll íslensku íðorðin yfir á ensku og þýsku og í 

langflestum tilfellum mátti finna íðorð sambærilegra hugtaka í írsku og þýsku 

stjórnarskránum þó að þau væru ekki með öllu jafngild. Skilgreiningar voru ýmist fengnar úr 

áður útgefnum ritum eða smíðaðar með hliðsjón af lagatextum, lögfræðilegum skrifum eða 

orðabókum og sniðnar eftir aðferðum íðorðafræðinnar. Orðasafnið er því ekki þrímála 

orðasafn yfir jafngild íðorð en reyndist engu að síður gagnlegt verkfæri til að kryfja 

hugtakanotkun í stjórnarskránum þremur. 

Framangreind yfirferð á nokkrum hugtökum úr stjórnarskránni sýnir hversu mjög það 

einfaldar alla vinnu með merkingu og afmörkun hugtaka, að hafa reglur og kerfi 

íðorðafræðinnar til viðmiðunar. Þegar skilgreiningar á hugtökum íslensku stjórnarskrárinnar 

eru bornar saman við þær þýsku og írsku og farið kerfisbundið yfir merkingu og skipan 

hugtakanna kemur í ljós töluvert ósamræmi í hugtakanotkun auk þess sem mikið er um 

notkun samheita. Slíkt ber að varast í ritum sem ættu að leitast við að vera eins skýr og 

hnitmiðuð og mögulegt er, sérstaklega þegar meint samheiti reynast ekki alltaf jafngild þegar 

rýnt er í skilgreiningarnar. Kröfur sem gerðar eru til lagatexta og þ.m.t. stjórnarskráa eru mjög 

sambærilegar þeim kröfum sem gerðar eru við ritun skilgreininga á íðorðum. Skilgreining og 
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lagatexti þurfa að vera stuttorð og hnitmiðuð en segja jafnframt nákvæmlega það sem segja 

þarf, hvorki meira né minna. Það ætti því að liggja vel fyrir höfundum lagafrumvarpa að 

tileinka sér aðferðafræði íðorðafræðinnar þegar kemur að meðferð og notkun þessa sértæka 

orðaforða.  
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5. kafli: Orðræða skoðuð 

 

„… það er vert að gefa því gaum að hin 

pólitíska ringulreið nútímans tengist 

hnignun tungunnar, og að maður getur 

sennilega bætt dálítið úr skák með því að 

byrja á sjálfum orðunum.“134 

– George Orwell 

 

5.1 Form og uppsetning 

Þegar litið er til orðræðu þessara þriggja stjórnarskráa er augljós munur strax í upphafi þeirra. 

Að vísu hafa þær þýsku og írsku aðfaraorð en fyrsta grein í megintexta þeirra allra 

undirstrikar nákvæmlega hvaða málefni eru litin þau mikilvægustu þá stundina sem 

stjórnarskráin er rituð. Það er sérstaklega áhugavert í ljósi þess að stjórnarskrár þjóna mun 

stærra hlutverki en tímabundnum pólitískum keppikeflum enda er þeim í flestum tilfellum 

ætlað að hafa langan líftíma. Íslenska stjórnarskráin telur rétt rúm 4000 orð, sú írska um 

15.000 orð (á ensku) en sú þýska er yfir 22.000 orð. Orðafjöldi er ekki sérstaklega vísindaleg 

mæling á innihaldi og efnistökum en gefur þó vísbendingu um yfirferð textans eða hversu 

ítarlegur hann er. Það er óhætt að fullyrða að þýska stjórnarskráin er sú ítarlegasta af þeim 

þremur sem hér eru til umfjöllunar og tónn hennar ber þess merki að mikil áhersla var lögð á 

skýrleika í framsetningu og afmarkaðan ramma stjórnskipunar. Því til stuðnings nægir að 

nefna 9. kafla sem útlistar í 12 greinum (með tilheyrandi fjölda af ítarlegum málsgreinum) 

nákvæmlega hvernig dómsvaldinu er háttað, hvernig dómstólar starfa og hvert þeirra hlutverk 

er. Til samanburðar ræðir íslenska stjórnarskráin dómsvald íslenska ríkisins í þremur greinum.  

Sú írska er að auki rituð á tveimur tungumálum og hvað form og uppsetningu varðar leggur 

hún mikla áherslu á þetta sérkenni sitt, enda er hún þannig uppsett að tungumálin fylgjast að í 

gegnum allt ritið. Þannig flettir lesandi yfir aðra hverja blaðsíða ætli hann sér að lesa 

stjórnarskrána einungis á einu tungumáli eins og sjálfsagt flestir lesendur gera. Tungumálið er 

eitt sterkasta einkenni þjóðar til að aðgreina sig og fullveldi sitt frá öðrum þjóðum og hefur oft 

orðið beitt vopn í sjálfstæðisbaráttu ríkja. Írar beita þessu óspart í stjórnarskrá sinni en fyrir 

vikið verður textaáferðin önnur og móttakandi textans tekur við öðrum menningarbundnum 

skilaboðum en ella.  

                                                
134 Orwell 2009, bls. 235. 
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Það er sérstaklega áhugavert að bera saman orðræðu kaflanna um forseta þessara þriggja 

ríkja. Í tilfelli Írlands og Íslands tekur forseti að mörgu leyti við hlutverki konungs og skyldur 

hans eru í flestum atriðum þær sömu og áður tilheyrðu krúnunni. Vissulega má færa rök fyrir 

því að þýski forsetinn gegni sama hlutverki og Þýskalandskeisari hafði áður gert en 

stjórnarskrá Weimar lýðveldisins hafði þegar tekið að sér að umbreyta þeim hlutverkum og 

eru þær tengingar því fjarlægari en í hinum ritunum.
135

 Í tilfelli Írlands og Íslands þurfti að 

frumsemja stóran hluta textans í þessum köflum því þetta embætti þjóðarleiðtoga var sá hluti 

stjórnskipunarinnar sem tók hvað mestum breytingum á sínum tíma. Þó embættin séu öll mjög 

sambærileg er sá grundvallarmunur í stjórnskipan þessara þriggja ríkja að þýski forsetinn er 

ekki þjóðkjörinn í beinum kosningum heldur er hann kosinn af fulltrúum sem eru sjálfir 

kjörnir af þýsku þjóðinni.  

Orðræðan í íslensku stjórnarskránni bendir til þess að reynt hafi verið að umorða til að 

forðast endurtekningar og nota samheiti til að bjóða upp á fjölbreytni í tungumálinu. Möguleg 

skýring á þessu er óopinber og jafnvel ómeðvituð málstefna þess tíma sem stjórnarskráin er 

skrifuð á. Sömuleiðis má velta upp þeim möguleika að einhver hluti málnotkunarinnar beri 

þess einfaldlega merki á hvaða tímum stjórnarskráin er rituð. Sjálfstæðisbarátta Íslendinga fór 

að miklu leyti fram í rituðu máli og svo áberandi þjóðfélagsmál setja oft og tíðum svip sinn á 

málnotkun.
136

 Í tilfelli íslenskunnar er tungumálið einnig lykill að einum stærsta 

menningararfi Íslendinga, bókmenntunum og segja má að tungumálið sjálft hafi hlotið 

öndvegissess í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. Það útskýrir að einhverju leyti notkun á mörgum 

íðorðum til að orða eitt hugtak og er íðorðið EIÐUR ágætis dæmi. Í stað þess að halda sig við 

eitt íðorð til að fjalla um hugtakið sem um ræðir eru notuð fjögur orð í einni og sömu 

málsgreininni: DRENGSKAPARHEIT, EIÐSTAFUR, EIÐUR og HEIT. Eins og áður segir í umfjöllun 

um þessi íðorð er auðvelt að sjá þjóðlega skírskotun í orðinu EIÐSTAFUR. Slíkt orðaval hefur í 

raun svipuð áhrif og írsku sérnöfnin í stjórnarskránni. Móttakandi textans tekur einnig upp 

þennan þjóðlega merkingarblæ þó hann viti vel hvað átt er við.  

Hið mikla úrval orða, samheita og endurtekninga má sjá hvað skýrast í orðaflórunni 

KOSNING, BEIN KOSNING, LEYNILEG KOSNING, ALMENNAR KOSNINGAR, ATKVÆÐAGREIÐSLA, 

LEYNILEG ATKVÆÐAGREIÐSLA, KJÖR og FORSETAKJÖR. Skilgreiningar orðanna benda til þess 

að hér sé ekki verið að skýra texta með nákvæmni heldur er þessi ómarkvissa notkun á 

mörgum hugtökum frekar vísbending um notkun samheita og ríka tilhneigingu til að umorða. 

Það er vissulega ákveðinn stíll en eins og áður segir er slík framsetning sérstaklega 

                                                
135 Friedrich 1949, bls. 463. 
136 Svanur Kristjánsson 2002, bls. 7–45. 
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óviðeigandi í innihaldsmiðuðum lagatexta þar sem skýrleiki boðskiptanna og efnistök textans 

eru í fyrirrúmi.  

Íslensku og þýsku tungumálin bjóða bæði upp á tiltölulega auðveldar samsettar 

orðmyndanir enda samsetning orða algengasta myndun nýyrða á íslensku
137

 og er þýska 

tungumálið beinlínis frægt fyrir að geta búið til sérstaklega löng orð. Ýmislegt bendir þó til 

þess að þýska tungumálið sýni nýyrðum úr samsettum orðum meira viðnám en íslenska og má 

þar nefna orðið LÝÐRÆÐISHEFÐ. Það orð er ekki til sem eitt stakt íðorð, hvorki í þýsku né 

ensku. Enska er þó ólíklegri til að mynda orð með samsetningu og að einhverju leyti má ætla 

að hugarfar manna hafi ekki dvalið mikið við hefðir þjóðarinnar þegar þýska stjórnarskráin 

var rituð. LÝÐRÆÐISHEFÐ hefur hins vegar mikla menningarlega og þjóðlega skírskotun í 

tilfelli íslenskunnar og hefur að bera merkingarblæ sem vísar aftur til þjóðveldisaldar og 

Þingvalla. Sú lýðræðishefð Íslendinga átti drjúgan þátt í hugmyndum manna um sjálfstæða og 

sjálfbæra þjóð á tíma sem það var alls ekki sjálfsagt að Íslendingar yrðu sjálfstæðir. Þá má 

einnig velta fyrir sér hvort málnotendur íslensku taki upp samsett orð sem nýyrði 

gagnrýnislaust, að svo miklu leyti að það rati jafnvel inn í lagabókstaf þjóðarinnar án 

umhugsunar eða rýni. Íslenska og þýska eiga það sameiginlegt að síðasti hluta samsettra orða 

stýrir kyni orðsins og þar af leiðandi beygingarmyndum. Tungumálin ættu því að vera jafnvíg 

í myndun íðorða með orðasamsetningu. Hins vegar má leiða líkur að því að stærð 

málsvæðanna ráði töluverðu um hversu auðveldlega nýyrði festa sér sess í málinu þar sem 

útbreiðsla nýmælis í málnotkun er mun skjótari á eyju sem telur 300.000 manns en þjóð 80 

milljóna manna sem að auki deilir sínu móðurmáli með tveimur öðrum þjóðum.  

Ómarkviss íðorðanotkun er áberandi í íslensku stjórnarskránni og þá sérstaklega í 

kaflanum um forseta. Í ljósi íslenskrar málsögu og þeirra áhrifa sem dönsk stjórnskipun hafði 

á íslenskt lagamál í langan tíma má einnig gera ráð fyrir að þeir sem skrifuðu stjórnarskrána á 

sínum tíma hafi ekki haft úr miklu að moða. Reynsla Íslendinga af stjórnarskrárskrifum var 

engin og orðræða um sjálfstæði og þjóðkjörinn forseta var nýtilkomin. Það útskýrir að 

einhverju leyti misvísandi orðmyndir af sama orðinu (sbr. STJÓRNSKIPUNARLÖG, 

STJÓRNARSKIPUNARLÖG) og orð sem teljast vart hluti af íslensku nútímamáli (sbr. 

STJÓRNARHAGUR). 

 

 

 

                                                
137 Ari Páll Kristinsson 2004, bls. 12. 
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5.2 Orðræðugreining 

Textategund má greina af því tilefni sem textinn verður til við og er jafnframt eins konar 

rammi sem felur í sér ákveðnar hömlur.
 138

 Stjórnarskrár eru textategundir út af fyrir sig en ef 

tilefni þeirra þriggja sem eru hér til umfjöllunar er skoðað með hliðsjón af tilgangi má sjá 

ákveðinn herslumun. Tilgangur stjórnarskránna þriggja er tvíþættur. Annars vegar sá 

innhverfi, þ.e.a.s. að skapa samfélagssáttmála þeirra þjóða sem þær tilheyra og skapa þannig 

stjórnskipan sem samþykkt er að fara eftir. Hins vegar sá úthverfi, hinn alþjóðlegi tilgangur að 

staðsetja sig sem fullvalda ríki í alþjóðasamfélaginu. Þegar rýnt er í þennan tvíþætta tilgang 

stjórnarskránna, má sjá mun í áherslu á hinum úthverfa tilgangi. Íslensku og írsku 

stjórnarskrárnar voru að lýsa yfir sjálfstæði annars vegar og auknum aðskilnaði sínum frá 

yfirþjóðinni hins vegar og skilaboðin sem þær sendu alþjóðasamfélaginu voru skýr. Þýsku 

stjórnarskránni var hins vegar ekki ætlað að vinna neinn slíkan sigur á alþjóðagrundvelli 

heldur einungis að skapa tímabundið ríki til bráðabirgða þar til langtímalausn fyndist. Þarna 

liggur að einhverju leyti skýringin á hinum mikla mun á stíl þessara þriggja rita.  

Stíll er eins og áður sagði áferðin eða yfirbragðið sem einkennir textategundina.
 139

 Það er 

óhætt að fullyrða að allar eiga stjórnarskrárnar það sameiginlegt að hafa til að bera 

lögformlegan stíl. Íslenska stjórnarskráin sker sig að nokkru leyti úr hvað stíl varðar sökum 

hins þjóðlega og forna blæs sem íslenskt lagamál hefur. Hins vegar má segja að írska 

stjórnarskráin sé sérstaklega óvenjuleg þegar litið er til málsniðs, sem er sá búningur sem 

menn velja máli sínu og tekur ofast mið af textategundum. Írska stjórnarskráin er að forminu 

til svo sérstök, ekki einungis vegna þess að hún er rituð á tveimur tungumálum, heldur einnig 

vegna þess að enska og írska nota að auki ólíka bókstafi. Þar að auki bera margar opinberar 

stofnanir og stöður á Írlandi írsk sérnöfn sem koma þar af leiðandi einnig fyrir í ensku 

útgáfunni og þannig er stöðugt minnt á þau þjóðlegu einkenni sem írskir bókstafir eru og fyrir 

vikið fær textinn þannig sérstaklega írskan blæ, þó verið sé að lesa á ensku. Írsku sérnöfnin 

auka líka á fjarlægðina frá hinum hefðbundnu ensku heitum stjórnskipunar. Sem dæmi má 

skoða grein 18.8 á ensku: 

A general election for Seanad Éireann shall take place not later than ninety 

days after a dissolution of Dáil Éireann, and the first meeting of Seanad 

                                                
138 Þórunn Blöndal 2005, bls. 78. 
139 Sama rit, bls. 81. 
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Éireann after the general election shall take place on a day to be fixed by the 

President on the advice of the Taoiseach.
140

 

 

Íslenska stjórnarskráin er skrifuð í mjög knöppum stíl sem samræmist kröfum um ritun 

íslenskra laga.
141

 Hún er hins vegar á köflum óskýr og mikil tilhneiging til umorðunar og 

notkun á samheitum gerir hana ekki nægilega hnitmiðaða og ruglar lesanda. Þar að auki má 

nefna tilhneigingu til að nota sérstaklega þjóðleg orð sem hafa eldri merkingu og vísa bæði í 

önnur, úrelt hugtök og hafa til að bera fornan merkingarblæ sem er óviðeigandi í 

stjórnskipunarlögum.  

Eins og áður sagði er samloðun texta í höndum sendanda eða höfundar textans.
 142

 Í tilfelli 

þessara þriggja stjórnarskráa eru sendendur í öllum tilfellum hópur fólks sem skrifar 

stjórnarskrá í forsvari fyrir þjóð sína. Þar gætir hins vegar einnig herslumunar þar sem írska 

stjórnarskráin var að stærstum hluta skrifuð af embættismönnum undir styrkri leiðsögn 

þjóðarleiðtogans de Valera
143

, íslenska stjórnarskráin var skrifuð í nefnd
144

, en sú þýska var 

skrifuð á þingi og má segja að það þing hafi einnig verið samankomið á forsendum yfirþjóða 

sinna
145

, sigurvegara seinni heimsstyrjaldarinnar sem á þeim tíma höfðu yfirráð yfir 

vesturþýska ríkinu. 

Í öllum tilfellum eru viðtakendur textanna hinir sömu, þjóðirnar sjálfar annars vegar og 

alþjóðasamfélagið hins vegar. Viðtökur og viðbrögð eru þau sömu þar sem um valdboðandi 

texta er að ræða og allar byggja þær á hugmyndafræði samfélagssáttmálans, þrískiptingu valds 

og mannúðar. Írsku og íslensku stjórnarskrárnar hafa þó að auki til að bera hugmyndafræði 

sjálfstæðisbaráttunnar, fullveldis ríkja sinna og þjóðlegra eiginleika. Sú þýska er ríkari af 

þeim hugmyndum sem fylgja takmörkun valdheimilda og mikilvægi þess að tryggja 

mannréttindi gagnvart mögulegri misbeitingu valds. Þessi mismunur í hugmyndafræði leynir 

sér ekki þegar textarnir eru bornir saman og merki þess eru augljós strax í upphafi textanna og 

uppbyggingu þeirra. Þannig fær mannleg virðing heiðursess við upphaf þýsku 

stjórnarskrárinnar en sjálfstæð staða þjóðanna er upphaf þeirra írsku og íslensku. Slíkur 

mismunur í uppbyggingu og áherslum skapar einnig ólíka samloðun textans og sendir ólík 

skilaboð til viðtakenda hans.  

                                                
140 Mín þýðing: „Almennar kosningar til Seanad Éireann skulu fara fram eigi síðar en níutíu dögum eftir að Dáil 

Éireann hefur verið slitið, og fyrsti fundur Seanad Éireann eftir almennar kosningar skal fara fram á þeim degi 

sem forsetinn tilgreinir að tillögu Taoiseach.“ 
141 Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa 2007, bls. 19.  
142 Þórunn Blöndal 2005, bls. 62. 
143 Tuama 2011, bls. 59. 
144 Gunnar Helgi Kristinsson 2005, bls. 15. 
145 Friedrich 1949, bls. 478–479. 



53 

 

Samfellan, sem er ávallt á könnu viðtakanda eða lesanda í þessu tilfelli, verður með 

tímanum erfiðara verkefni. Það gefur augaleið að því eldri sem texti verður þeim mun 

fjarlægara verður tungutak og málfar þeim sem lesa textann, svo ekki sé minnst á mögulegan 

mun í umhverfi og menningu sendanda og viðtakanda. Þá er hætt við að fólk skorti hæfileika 

til að byggja brýr þar sem samloðun vantar, draga ályktanir og fylla upp í eyður eða það sem 

verra er, það framkvæmir þetta á röngum forsendum með því að nýta sér máltilfinningu sína 

og sitt eigið samtímamál á texta annars tíma. Samfella gildandi stjórnarskráa nýtur þó 

aðstoðar lögfræðinnar sem tekur mið af réttarheimildum, löggjöf, dómahefð, venjum og 

viðmiðum sem byggjast á stjórnarskránum. Á þann hátt ætti þeim texta sem stjórnarskrá 

samanstendur af, að vera haldið lifandi og virkum sem hluta af samtímamáli mun lengur en 

ella. Texti laga og þar með stjórnarskráa hefur þennan aðstoðandi eiginlega hvað samfellu 

varðar fram yfir flest önnur málsnið. 

Í raun má segja að stjórnarskrárnar séu allar skrifaðar við sambærilegar aðstæður. Í öllum 

tilfellum var verið að stofna ríki við erfiðar aðstæður og í öllum tilfellum var það gert í 

aðstæðum sem virtust tímabundnar. Íslensk og írsk stjórnvöld nýttu sér þau tækifæri sem 

buðust þegar yfirþjóðir þeirra stóðu frammi fyrir sínum eigin erfiðleikum. Þannig er ljóst að 

hernám Danmerkur í seinni heimsstyrjöldinni og þeir erfiðleikar sem enska krúnan stóð 

frammi fyrir þegar Edvard Englandskonungur afsalaði sér krúnunni, auðveldaði þegnríkjunum 

að fjarlægja sig yfirþjóðum sínum. Þýsk stjórnvöld voru hins vegar neydd til að stofna vestur-

þýskt ríki af bandamönnum í kjölfar heimsstyrjaldarinnar sem sundraði Þýskalandi. Flestar 

stjórnarskrár eru ritaðar í kjölfar einhvers konar krísu eða sem viðbragð við ástandi sem er 

metið óviðunandi og allar stjórnarskrár byggjast að einhverju leyti á sömu hugmyndafræðinni 

um samfélagssáttmála.
146

 Þessar þrjár evrópsku stjórnarskrár spretta hins vegar upp úr ólíkum 

samfélögum ólíkra þjóða og ljóst er á orðræðu og að einhverju leyti á íðorðanotkun að sá 

munur skilar sér í textunum sem stjórnarskrár þeirra eru.  

Hvað orðræðu varðar er sú þýska einstök og frábrugðin hinum að miklu leyti. Hún hefur til 

að bera reynslu og auðmýkt sem ekki er jafn augljós og jafnvel ekki til staðar hjá hinum 

þjóðunum tveimur. Orðræða hennar og framsetning ber með sér hversu mikla áherslu 

höfundar lögðu á mannréttindi og nauðsyn þess að standa vörð um þau. Þýska þjóðin var enda 

niðurbrotin árið 1949 og hafði fulla ástæðu til að vantreysta ríkisvaldinu og dómgreind 

alþýðunnar. Því er ríkisvaldinu sett ákveðnar og mjög skýrar skorður ásamt því að 

mannréttindum eru gefin heiðursess í upphafi stjórnarskrárinnar. Að auki er orðræða 

                                                
146 Lára Magnúsardóttir 2012, bls. 7–8. 
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stjórnarskrárinnar til fyrirmyndar hvað varðar skýrleika og leiðbeinandi tón. Þjóðverjar höfðu 

til að bera þá erfiðu reynslu að trúa ekki í blindni á ríkisvaldið og áttuðu sig á því hversu 

mikilvægt það var að standa vörð um lýðræðislega stjórnskipan og mannréttindi.
147

 Ritun 

stjórnarskrárinnar virðist hafa tekið sérstakt mið af því að orða til hlítar allan grunn að 

réttmætri stjórnskipan. Þessi hæfilegi sjálfsefi ríkisvaldsins og vantraust á dómgreind þeirra 

sem hafa mikið vald gat af sér einhverja merkustu stjórnarskrá í heimi. Stjórnarskrá Þýskaland 

er einn af þeim stólpum sem mannréttindi Vesturlanda byggja á í dag.
148

 Það má leiða að því 

líkur að þar sem tilgangur stjórnarskrárinnar var einvörðungu að skapa stjórnskipan fyrir 

þýsku þjóðina hafi hún fyrir vikið orðið hnitmiðaðri en hefði tilgangur hennar verið 

fjölþættari. 

Stjórnarskrár Íslands og Írlands voru hins vegar skrifaðar í allt öðrum ásetningi. Þeirra 

orðræða einkennist mun frekar af stolti, þjóðerniskennd og metnaði enda tilefnið allt annað. 

Þær voru skrifaðar í öflugu áhlaupi til að festa í sessi sjálfstæði heillar þjóðar og spretta þar af 

leiðandi upp úr miklum átökum og ágreiningi, bæði í samskiptum þjóðanna við yfirþjóðir 

sínar en einnig í skoðanaskiptum innanlands.
149150

 Þar af leiðandi er orðræða þeirra töluvert 

óskýrari og sjálfhverfari að því leyti að hún er uppteknari af stíl heldur en hefðbundnar 

stjórnarskrár sem eru einvörðungu skrifaðar sem samfélagssáttmáli og því hnitmiðaðar í 

inntaki og efnistökum. Írska og íslenska stjórnarskráin ávarpa af þessum sökum 

alþjóðasamfélagið að stærri hluta en ella, þar sem skilaboðin um sjálfstæðisyfirlýsinguna eru 

áríðandi. Því má halda því fram að tilgangur þeirra, sú framkvæmd að stofna til sjálfstæðs 

ríkis, bitni á innihaldinu. Stjórnarskrár eru alltaf innihaldsmiðaður texti, hafa til að bera 

formlegan textastíl löggjafar og lagatæknilegt málsnið. Þegar innihaldsmiðaður texti hefur til 

að bera annan tilgang sem fær jafnvel meira vægi en innihaldið má ætla að fjölþættur 

tilgangurinn bitni á samloðun textans sem aftur bitnar á samfellu textans. Þá dregur verulega 

úr merkingu þeirra orða sem valin eru til að mynda, móta og festa samfélagssáttmálann sem 

stjórnarskrám er ætlað að vera. Sá tilgangur að lýsa yfir sjálfstæði má því ekki fá of mikið 

vægi í slíku riti því á endanum hefur stjórnarskrá mikil og djúpstæð áhrif á lífsgæði þeirra sem 

landið byggja.  

  

                                                
147 Heun 2011, bls. 136. 
148 Heun 2011, bls. 1. 
149 Hogan 2012, bls. 1–20.  
150 Gunnar Helgi Kristinsson 2005, bls. 13–15. 
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6. kafli: Að lokum 

 

„Þjóðin hér hefir fengið svo mikið vit, að hún 

veit hver réttindi vantar til þess að hún geti 

haft not af frelsi því sem veitt er …“151 

 -Jón Sigurðsson 

 

Í íslenskukennslu á menntaskólastigi er mikil áhersla lögð á að forðast endurtekningar í ritun. 

Það þykir ekki góður stíll að endurnýta sama knappa orðaforðann eða jafnvel heilu orðtökin 

eða setningar og helst mega orð með sértæka merkingu ekki sjást endurtekin innan sömu 

málsgreinar. Auðgun orðaforðans er því mikilvæg þegar kemur að því að rækta upp góða 

málvitund barna og unglinga. Þetta grundvallaratriði í ritun og góðu málfari á hins vegar ekki 

erindi til þeirra sem semja lagatexta þar sem merking og form þurfa að vera óaðskiljanleg til 

að lögin gagnist sem best og tapi ekki tilgangi sínum.  

Íslenska er bæði sérstakt og merkilegt tungumál sem öðru fremur skilgreinir Íslendinga 

sem þjóð. Hið afmarkaða landsvæði Íslands sem afskekkt eyja í úthafi býður upp á ágæta 

myndlíkingu fyrir íslenska tungumálið. Hvort tveggja aðgreinir Íslendinga frá öðrum þjóðum 

og líklega væri engin íslensk þjóð án þessara tveggja afgerandi þátta. Það eru hins vegar 

aðeins rúmlega 300 þúsund manns sem tala íslensku að móðurmáli og því vandast málið, í 

öllum merkingum þessa orðasambands. Þegar um svo fáa notendur er að ræða má ætla að 

áhrif einstakra málbreytinga eða frávika séu margföld á við stærri landsvæði. Í raun og veru 

þurfa aðeins nokkrir einstaklingar að endurtaka nýyrði eða gamalt orð í nýju samhengi áður 

en það hefur að einhverju leyti verið tekið upp í málnotkun viðmælenda þeirra. Má segja að 

með hliðsjón af málvernd sé þessi staða einangraðra málsvæða hvort tveggja í senn, kostur og 

galli. 

Samband íslensku og lagabókstafsins er í raun sérstaklega merkilegt sökum gagnvirkni 

þeirra hvort á annað. Íslensk tunga skapaði lagamál sem er ríkt af menningarsögu þjóðarinnar. 

Lögin bundu síðan íslenskt mál í rit og varðveittu þannig tungumál sem annars hefði að 

stórum hluta glatast. Ari fróði Þorgilsson segir í Íslendingabók að lagabálkurinn Vígslóði 

ásamt fleiri lögum hafi verið skráður á íslensku á árunum 1117–1118 í Hafliðabók og er það 

elsta þekkta rit sem skrifað er á íslensku.
152

 Samt sem áður er íslenska ekki stjórnarskrárvarin 

                                                
151 Jón Sigurðsson 1848, bls. 5–6. 
152 Íslendingabók – Landnámabók: Fyrri hluti 1968, bls. 23–24. 
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þjóðtunga og lagatexti fær ekki tilskylda virðingu innan íslensks málsamfélags. Þannig 

bregðast þessi fornu bönd hvort öðru, á kostnað þeirra sem nota íslensku og byggja Ísland.  

Í þriðju þáttaröð sjónvarpsþáttanna Fóstbræður sem sýndir voru á Stöð 2 á árunum 1997–

2001 var stuttur brandari um dyrasölumann sem selur spliff, donk og gengju sem voru litríkir 

hlutir sem hægt var að nota við klasti í íbúðum, já eða á jólunum, í útilegum eða fyrir börnin. 

Aldrei kom fram hvernig átti að nota hlutina né hvað klast var. Brandarinn gekk út á að fólk 

féll fyrir gæðalegu útliti vörunnar, sannfærandi orðræðu sölumannsins og afslættinum sem 

fylgdi því að kaupa alla hlutina í einum pakka og í lok senunnar keypti íbúinn sér þessa hluti á 

því sem hann taldi vera afbragðsgóðu tilboði.
153

 Stuttu eftir að þátturinn var sýndur í sjónvarpi 

fóru verslanir Hagkaups að selja spliff, donk og gengju, nákvæmlega eins og það hafði litið út 

í þáttunum og öllum að óvörum seldist upplagið vel.
154

 Faglegt yfirbragð orðanna var einkar 

vel heppnaður hluti brandarans, svo vel heppnaður að enn má sjá á umræðum í íslensku 

samfélagi að fólk áttar sig ekki á að hér er ekki um eiginleg íðorð að ræða og að enn koma 

þessi orð fyrir sem vísun í óræð íðorð eða upphrópanir í spjalli.  

Brandarinn býður upp á tvenns konar lærdóm sem á erindi við verkefnið sem hér er dregið 

saman. Annars vegar að upptaka orða í málsamfélagi er ófyrirsjáanleg og að merking orða 

getur breyst eða orð öðlast alveg nýja merkingu á mjög skömmum tíma. Í öðru lagi að íðorð 

hafa vægi og að þekking á þeim fylgir ákveðið vald. Þar sem er vald er hætt við misbeitingu 

þess en það getur gerst með tvennum hætti í þessu tilfelli. Annars vegar að valdboðandi öfl 

tryggi sér aukin völd með því að hindra aðgang annarra að þeim, sbr. skort á upplýsingum. 

Hins vegar að fólk beiti fyrir sig veigamiklum orðum í tilraun til að taka sér vald, til að marka 

sér stöðu og til þess að hljóta áheyrn og virðingu án þess að gera sér fyllilega grein fyrir 

merkingu orðanna sem það notar.  

Eins og ítrekað hefur verið minnst á er stjórnarskrá í eðli sínu sáttmáli. Það sama má segja 

um Gamla og Nýja testamenti Biblíunnar sem eru hvort tveggja sáttmálar Guðs við menn. Þau 

rit eru í mikilli notkun víðs vegar um heim þrátt fyrir að vera ævaforn og fullyrða má að 

samloðun þeirra hefur misst gildi að einhverju leyti sökum aldurs. Samfellunni er þar af 

leiðandi mjög ábótavant meðal viðtakanda nútímans eins og eðlilegt er með texta sem eldist. 

Sáttmálarnir eru þó meðal margra fjölmennra samfélaga í heiminum enn í gildi, en aftur má 

fullyrða að fáir gildir sáttmálar séu jafn umdeildir og túlkaðir á jafn misvísandi hátt eins og 

sáttmálar Biblíunnar. Líklega væri töluvert meiri sátt um guðspjöll Biblíunnar ef þeim hefði 

fylgt íðorðaskrá, skilgreiningar og leiðbeiningar um túlkun og breytingar.  

                                                
153 Fóstbræður 2007. 
154 Sigurður Bogi Sigurðsson 1999. 
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Tungumál eru lifandi fyrirbæri og þeim er aðeins hægt að stýra að mjög litlu leyti. Á 

endanum brýtur tungumálið sér ávallt leið, finnur sér farveg í fjöldanum og breytist og 

þroskast með tíð, tíma og notkun. Miðstýrð málvernd er í sjálfu sér umdeilt málefni og 

hugmyndir um kerfisbundna miðstýringu orðanotkunar hljóma óraunsæjar og ólíklegar til 

árangurs. Stjórnarskrár eru vitaskuld ekki einungis texti og ef þær eru ekki virkjaðar í 

framkvæmd missa þær alla tilætlaða merkingu og textategund þeirra verður önnur. Textinn 

sjálfur er þó augljóslega veigamikið atriði þegar kemur að því að meta gæði stjórnarskrárinnar 

sem grundvallarlög ríkis. Íðorðavinna getur birst þeim sem ekki þekkja til sem smámunasöm 

leið til yfirstýringar, sem er þar að auki dæmd til að mistakast í svo viðamiklu verki sem 

tungumál eru. Hún er þó ekki bara réttmæt heldur nauðsynleg innan ákveðinna fagsviða sem 

krefjast bæði nákvæmra vinnubragða og fagmennsku. Löggjöf og þá sérstaklega 

stjórnskipunarlöggjöf, hlýtur að flokkast undir slíkt svið.  

Fyrir ólöglærða er eðlilegt að efast um eigin skilning og forsendur til þess að leggja 

merkingu í íðorðaforða lögfræði og stjórnsýslu. Því verður ómarkviss íðorðanotkun 

almenningi til sérstakra trafala sem reynir að fóta sig í orðræðu sem í tilfelli stjórnarskráa er 

yfirleitt hvort tveggja í senn, framandi og kunnugleg.  

Í sumum lögum má finna orðskýringar efst í skjali þar sem útlistað er hvað ákveðin orð 

merkja í ákveðnu samhengi. Þó virðist sem slíkar orðskýringar sé einkum að finna í lögum 

sem varða svið sem hafa mjög sértækan orðaforða, sbr. lög um mat á umhverfisáhrifum eða 

lög um efni og efnablöndur.
155

 Hins vegar eru íðorð lögfræðinnar sjálfrar oft álíka framandi 

fyrir leikmönnum og íðorð efnafræði og umhverfisfræði. Munurinn liggur helst í líkindum 

þess að fólk átti sig á vanþekkingu sinni og leiti sér upplýsinga á viðeigandi stöðum. Það er 

varasamt að leggja samfellu að svo stórum hluta í hendur viðtakanda texta þegar textinn hefur 

svo stóru hlutverki að gegna í lífi viðkomandi. Það færi vel á ef Alþingi Íslendinga nýtti sér í 

verki þau verkfæri sem íðorðastarf og málverndarstarf bjóða upp á, í mannviti og hugviti. 

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum heldur úti Orðabanka Íslenskrar málstöðvar á 

vefsíðu sinni. Orðabankinn er öllum opinn og aðgengilegur til afnota.
156

 Þar eru geymd 

mismunandi orðasöfn sem flest eru skrifuð af orðanefndum tiltekinna fræðasviða s.s. 

rafmagnsverkfræðinga eða flugmálastjóra. Eðlilegt væri að lögfræðisamfélagið og löggjafinn 

sjálfur nýttu sér þessa reyndu og góðu leið til að veita upplýsingum á sem bestan hátt til 

almennings enda hefur krafan um upplýsingaflæði og opin og gegnsæ störf stjórnvalda aldrei 

                                                
155 Sjá t.d. Lög um efni og efnablöndur nr. 45/2008, 3. gr. „Orðskýringar. Í lögum þessum er merking eftirtalinna 

orða og orðasambanda sem hér segir…“. 

 
156 Orðabankann má nálgast á www.ordabanki.hi.is 
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verið háværari. En hugmyndin er hvorki ný né róttæk. Í erindi sínu „Hugleiðingar um íslenskt 

lagamál“ árið 1990 segir Kristján Árnason:  

Hins vegar er rétt að benda á að til er stofnun sem heitir Íslensk málstöð og 

þar eru starfsmenn sem ætlað er að veita málfarslegar leiðbeiningar.
157

 Því 

miður er stofnunin allt of fáliðuð en hugsanlegt er að koma mætti á einhvers 

konar samstarfi milli lögfræðinga og málstöðvarinnar og að mínu mati kæmi 

vel til greina að efna til námskeiðs fyrir lögfræðinga. Einnig má vel hugsa 

sér að hyggja að þessum málum í menntun lögfræðinga í Háskólanum.
158

 

 

Í ritinu Íslenska til alls: Tillögur íslenskrar málnefndar að íslenskri málstefnu sem gefið var út 

af Menntamálaráðuneytinu árið 2008 segir: 

Íslendingar taka þátt í margvíslegu alþjóðlegu samstarfi og eiga aðild að 

ýmsum alþjóðastofnunum. Hætt er við að Íslendingum muni ganga illa að 

standa vörð um notkun íslensku á þeim vettvangi – til að mynda er varðar 

þýðingar og túlkun – ef ekki er hægt að vísa í trausta lagalega stöðu 

íslenskrar tungu heima við.
159

 

 

Af yfirferð á nokkrum hugtökum úr stjórnarskránni að dæma er ljóst að hugtakanotkun í 

íslensku stjórnarskránni er ómarkviss og að ekki er í öllum tilfellum um jafngildi að ræða í 

sambærilegum hugtökum í stjórnarskrám Írlands og Þýskalands. Skilgreiningar eru á köflum 

óljósar, hvort sem reynt var að frumsemja þær fyrir orðasafnið eða þeim safnað úr öðrum 

heimildum. Ósamræmi í hugtakanotkun gætir einnig í almennum lagatexta Íslendinga sem er 

síst til að auka aðgengi almennings að lögum. 

Líkt og eiðstafur var upprunalega formáli að atburði eða framkvæmd sem var hinn 

raunverulegi eiður má segja að stjórnarskrá lýðveldisins Íslands sé í raun formáli að sjálfstæði 

þess. Hvað orðræðu hennar varðar, ber hún þess augljós merki við hvaða aðstæður hún var 

skrifuð, tvöfaldur tilgangur hennar bitnar á samloðun textans og fyrir vikið verður samfellan 

sem samfélagssáttmáli erfiðari viðtakendum. Að auki má fullyrða að samloðun allra 

stjórnarskránna þriggja beri þess augljós merki hver tilgangur skrifanna var og á hvaða tíma 

þær voru skrifaðar í sögu þjóðanna. 

                                                
157 Íslensk málstöð var ein fimm stofnana sem sameinuðust í Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum 

árið 2006. 
158 Kristján Árnason 2000, bls. 9. 
159 Íslenska til alls 2008, bls 21. 
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Þá er einnig ljóst að því skýrari sem texti er, þeim mun betri samloðun hefur hann til að 

bera, þeim mun auðveldara er að átta sig á um hvers konar textategund er að ræða, hvers 

konar málsnið, stíl o.s.frv. Þar af leiðandi er textinn auðveldari í þýðingu, sérstaklega fyrir 

þýðendur sem nýta sér aðferðir á borð við Skopos-kenninguna. Opinberir textar þjóða eiga 

oftar en ekki erindi til alþjóðasamfélagsins að einhverju leyti. Stundum er textanum beinlínis 

ætlað að ávarpa aðrar þjóðir þó hann sé skrifaður á móðurmálinu. Þá hlýtur að vera 

ákjósanlegt að gera texta þannig úr garði að yfirfærsla hans yfir á annað tungumál sé auðveld 

og auðsótt. Að geta flett upp skilgreiningum á íðorðum til að fullvissa sig um jafngildi orða 

þegar verið er að þýða getur ráðið úrslitum um gæði nytjaþýðinga og ætti að sama skapi að 

auðvelda móðurmálsnotendum aðgang að því valdi sem sértækur orðaforða hefur til að bera. 
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Viðaukar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viðauki I: Orðasafn 

 

Eftirfarandi er orðasafn sem notað var sem verkfæri við gerð þessa verkefnis. Orðasafnið 

inniheldur skilgreiningar á íslenskum íðorðum ásamt þýðingum á ensku og þýsku. Orðasafnið 

er ekki safn jafngildra íðorða eins og íðorðasöfn leitast við að vera. Það var fyrst og fremst 

hugsað sem verkfæri við samanburð á stjórnarskránum sem verkefnið fjallar um. Heimild 

skilgreiningar birtist undir hverri skilgreiningu og tilgreinir hvaðan skilgreiningin var fengin 

sem vísar í ítarlegri upplýsingar um heimildina í heimildaskrá. Í mörgum tilfellum má sjá 

heimild skráða: „Mín skilgreining“ og hef ég þá smíðað skilgreininguna sjálf. Því næst koma 

enskar og þýskar þýðingar á orðinu. Í þeim tilfellum sem það á við eru annars vegar skráðar 

ýmsar athugasemdir sem vert er að minnast á og hins vegar vísað í dæmi um orðin í 

viðeigandi stjórnarskrá .  
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A 

að iðka trú   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] að rækta samband sitt við æðri máttarvöld  

(sjá t.d. VI.63)  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining)  

[enska] practice of religion  

(sjá t.d. 44.2.1)  

[þýska] Religionsausübung  

(sjá t.d. 4.2) 

að ósekju   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] saklaus eða að ástæðulausu  

[aths.] "Í síðastnefndu orðin er unnt að leggja þann almenna skilning að þau vísa til 

þess að maður hafi verið sviptur frelsi saklaus eða að ástæðulausu."  

(sjá t.d. VII.67)  

(heimild skilgreiningar: Þingskjal 389 (1994))  

[enska] without grounds  

(sjá t.d. 40.4.2)  

[þýska] ohne Grund  

að vera frjáls sannfæringar sinnar   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] réttur til sannfæringar um hvaðeina  

[aths.] "Þá er réttarins til frjálsrar sannfæringar getið í 1. mgr. 11. gr. til áréttingar, 

enda þarf hann ekki endilega að varða trúarsannfæringu."  

(sjá t.d. VII.73)  

(heimild skilgreiningar: Þingskjal 389 (1994))  

[enska] right to express freely their convictions  

[aths.] Hér er ekki um jafngildi að ræða þar sem enska orðasambandið talar um að tjá 

sannfæringar sínar sbr. "express".  

(sjá t.d. 40.6.1.i)  

[þýska] die Freiheit zur Äußerung einer Überzeugung  

að vera frjáls skoðana sinna   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] réttur til álits um hvaðeina  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining)  

[enska] right to express freely their opinion  

[aths.] Hér er ekki um jafngildi að ræða þar sem enska orðasambandið talar um að tjá 

skoðanir sínar sbr. "express".  

[þýska] die Freiheit der Meinungsäußerung 

afnema   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] fella úr gildi lagabálk, einstök lagaákvæði eða stjórnvaldsfyrirmæli  

[aths.] Ekki íðorð laga í þessu tilfelli, sbr. samhengið að afnema skatt.  

(sjá t.d. VII.77)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008)  

[enska] revoke  

[þýska] aufheben  

(sjá t.d. 91.gr) 
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allsherjarregla   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] það að haldið sé uppi lögum og reglu í samfélaginu eftir því sem nauðsynlegt 

verður að teljast  

(sjá t.d. VII.70)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] public order  

(sjá t.d. 40.6.1.i)  

[þýska] verfassungsmäβige Ordnung  

(sjá t.d. 2.1) 

almannahagsmunir   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] hagur heildarinnar er lýtur að tilteknu máli og er gefið meira vægi en hagur 

einstaklings  

[aths.] "Hagsmunir almennings" Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.  

(sjá t.d. VII.74)  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining.)  

[enska] public interest  

(sjá t.d. 40.6.1.iii)  

[þýska] das Wohl der Allgemeinheit  

[samheiti] öffentliches Interesse 

[skilgr.] Begriff der Gesetzessprache, insbesondere des Verwaltungsrechts, der die 

Belange der Allgemeinheit gegenüber Individualinteressen kennzeichnen soll  

(sjá t.d. 14.2) 

almenningsþörf   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] einhvers konar samfélagslegir hagsmunir í tilteknu máli  

[aths.] "Þörf eða hagsmunir heildarinnar, alls almennings, almenningsheill. . . Sjá 

*almannahagsmunir." Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008. "Hugtakið 

almenningsþörf er nokkuð matskennt og liggur ekki fyrir lögfest eða önnur formleg 

skilgreining á inntaki þess". Björg Thorarensen 2008, bls. 466.  

(sjá t.d. VII.72)  

(heimild skilgreiningar: Björg Thorarensen 2008, bls. 466.)  

[enska] public interest  

(sjá t.d. 40.6.1.iii)  

[þýska] das Wohl der Allgemeinheit  

(sjá t.d. 14.2) 

almenn uppgjöf saka   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] sakaruppgjöf hjá mörgum mönnum eða óákveðnum hópi fyrir sams konar 

brot hvort sem búið er að dæma mál eða ekki  

(sjá t.d.II.29.gr)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] Amnesty   

[þýska] Amnestie  
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alþingismaður   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] fulltrúi sem kosinn er leynilegri kosningu í almennum Alþingiskosningum  

(sjá t.d. II.9)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] member of Oireachtas  

[aths.] Houses of Oireachtas eru tvö; Dáil Éireann og Seanad Éireann.  

(sjá t.d. 15.1.1)  

[þýska] Bundestagsabgeordneter  

(sjá t.d. 53a.(1)) 

atkvæðagreiðsla   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] sú athöfn þegar afstaða fólks til ákveðins efnis er tekin saman með 

formlegum hætti  

[aths.] Skilgreining smíðuð eftir skilgreiningu á "atkvæði".  

(sjá t.d. II.5)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] voting  

(sjá t.d. 12.2.3)  

[þýska] Abstimmung  

(sjá t.d. 68. gr) 

atkvæði   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] afstaða sem menn láta í ljós við kosningar  

(sjá t.d. II.5)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] vote  

(sjá t.d. 12.2.1)  

[þýska] Stimme  

(sjá t.d. 52. gr) 

atvinnufyrirtæki   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] starfsemi sem veitir einum eða fleiri atvinnu  

(sjá t.d. VII.72)  

(heimild skilgreiningar: Íslensk orðabók, 2007.)  

[enska] enterprise  

(sjá t.d. 45.3.2)  

[þýska] Unternehmen  

(sjá t.d. 135.6) 

atvinnuleysi   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] ástand þegar litla eða enga vinnu er að fá  

(sjá t.d. VII.76)  

(heimild skilgreiningar: Íslensk orðabók, 2007)  

[enska] umemployment  

[þýska] Arbeitslosigkeit 

 

 

 

 



74 

 

auka-Alþingi   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] aukafundir að loknum Alþingiskosningum áður en reglulegt Alþingi skal 

koma saman 1.október  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.) 

Á 

ábyrgðarlaus   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] sem hefur engum skyldum að gegna  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining)  

[enska] without responsibility  

[þýska] ohne Haftung 

ákvæði   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] afmörkuð fyrirmæli í lögum  

(sjá t.d. II.23)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum)  

[enska] provision  

(sjá t.d. 12.5)  

[þýska] Vorschrift  

(sjá t.d. 59.gr (2)) 

ákvörðun dómara   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] úrskurður dómara varðandi rekstur máls  

[aths.] "Ákvörðun sem dómari tekur varðandi rekstur máls sem verður eftir atvikum 

skráð í þingbók.  

(sjá t.d. VII.66)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008)  

[enska] judicial decision  

[þýska] richterliche Entscheidung  

(sjá t.d. 13.4) 

ályktun   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] ákvörðun um niðurstöðu  

(sjá t.d. VII.79)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] resolution  

[þýska] Beschluss  
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án undandráttar   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] eins fljótt og auðið er innan sólarhrings  

[aths.] "Rétt er að geta þess að allnokkrir dómar hafa gengið í Hæstarétti Íslands um 

það hvernig túlka beri orðalagið "án undandráttar" og er ljóst að dómstóllinn gerir 

strangar kröfur í þeim efnum." Guðrún Pétursdóttir [ritstj.] (2011), 2. bindi, bls. 175.  

(sjá t.d. VII.67)  

(heimild skilgreiningar: Guðrún Pétursdóttir [ritstj.] (2011), 2. bindi, bls. 175.)  

[enska] forthwith  

(sjá t.d. 40.4.2)  

[þýska] unverzüglich  

(sjá t.d. 104.3) 

B 

bein kosning   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] milliliðalaus kosning  

(sjá t.d. II.5)  

(heimild skilgreiningar: Íslenska alfræðiorðabókin, 1990.)  

[enska] direct vote  

(sjá t.d. 12.2.1)  

[þýska] Volkswahl  

[aths.] "...vom Volke in Wahlen und Abstimmungen..." 20. gr (2)  

bráðabirgðafjárlög   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] bráðabirgðalög um fjármál ríkisins sem má einungis gefa út ef Alþingi hefur 

ekki samþykkt fjárlög fyrir fjárhagstímabil  

(sjá t.d. II.28)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] provisional state budget  

[þýska] provisorischer Haushaltsplan  

bráðabirgðalög   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] lög sem forseti getur gefið út þegar þing er ekki að störfum og gilda þau þá 

tímabundið nema þing samþykki þau til frambúðar  

[aths.] Aðeins til í fleirtölu  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] provisional legislation  

[þýska] provisorisches Gesetz 

búseta   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] dvöl til langframa  

(sjá t.d. VII.66)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] residence  

(sjá t.d. 12.11.1)  

[þýska] Wohnsitz  

(sjá t.d. 116.2) 
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búsetuskilyrði   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] skilmálar um búsetu manns  

[aths.] Aðeins til í fleirtölu.  

(sjá t.d. II.4)  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining)  

D 

dauðarefsing   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] refsing sem felur í sér að brotamaður er tekinn af lífi  

(sjá t.d. VII.69)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] death penalty  

(sjá t.d. 15.5.2)  

[þýska] Todesstrafe  

(sjá t.d. 102) 

dómari   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] einstaklingur sem fer með vald til að dæma í dómsmálum  

[aths.] "Maður sem fer með dómsvald, þ.e. vald til að leggja dóm á þau mál sem borin 

eru undir dómstóla.". Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008. Bls 81.  

(sjá t.d. VII.67)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] judge  

(sjá t.d. 40.4.2)  

[þýska] Richter  

(sjá t.d. 97.1) 

dómstóll   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] sjálfstæð ríkisstofnun sem leysir úr réttarágreiningi sem undir hana er borinn  

(sjá t.d. VII.67)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] court  

(sjá t.d. 40.4.2)  

[þýska] Gericht  

(sjá t.d. 100.1) 

dómsúrskurður   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] formleg ákvörðun dóms um einstök atriði máls  

[aths.] Endanleg niðurstaða dómstóls í dómsmáli. Endanleg þó í þeim skilningi að 

henni verður mögulega skotið til æðra dóms með kæru eða áfrýjun ef slíkt er til 

staðar.  

(sjá t.d. VII.67)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] order  

(sjá t.d. 40.4.2)  

[þýska] Anordnung  

(sjá t.d. 104.4) 
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dómþing   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] athöfn þar sem dómari eða dómarar taka dómsmál fyrir  

[aths.] Sjá 10 gr. laga um dómstóla nr. 15/1998.  

(sjá t.d. VII.70)  

(heimild skilgreiningar: Lög um dómstóla 15/1998 og Lögfræðiorðabók með 

skýringum, 2008.)  

[enska] hearing  

[þýska] rechtliches Gehör  

(sjá t.d. 103.1) 

drengskaparheit   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] loforð að viðlögðum drengskap  

(sjá t.d. II.10)  

(heimild skilgreiningar: Íslensk orðabók, 2007.)  

[enska] word of honor  

[þýska] Ehrenwort  

E 

efnahagur   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] fjárhagsleg staða  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining)  

[enska] economy  

[þýska] Wirtschaft 

eftirlaun   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] tekjur sem einstaklingur hefur þegar að hann hættir að vinna sökum aldurs  

(sjá t.d. II.20)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] pension  

(sjá t.d. 36.i)  

[þýska] Versorgung  

(sjá t.d. 74.1.27) 

eiðstafur   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] formáli að eiði  

[dæmi] "Af eiðstaf þessum eða heiti skal gera tvö samhljóða frumrit."  

[aths.] Fornt orð í lagamáli. Notað sem samheiti "heits" í stjórnarskránni. Ensk þýðing 

notar orðið "oath".  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008)  

(heimild dæmis: II.10)  
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eiður   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] hátíðlegt og formlegt ákall eða skírskotun til æðri (guðlegra) máttarvalda þar 

sem þessi öfl eru kölluð til vitnis um að einhver staðhæfing eiðsverjanda sé sönn eða 

hann muni halda tiltekið loforð.  

[aths.] Í stað eiðs geta menn staðfest framburð sinn með drengskaparheiti.  

(sjá t.d. II.10)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] declaration  

(sjá t.d. 12.8)  

[þýska] Eid  

(sjá t.d. 56.gr.) 

eignarréttur   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] réttur sem heimilar eiganda öll umráð yfir tiltekinni eign og öll not hennar 

ótiltekið  

(sjá t.d. VII.72)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] private ownership  

(sjá t.d. 43.1.1)  

[þýska] Privateigentum  

(sjá t.d. 14.1 (Eigentum)) 

embættismaður   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] ríkisstarfsmaður í einni af þeim stöðum sem tilgreindar eru í II. hluta laga um 

réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins  

[aths.] Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996, V.kafli, 22. gr. 

Skilgreining á við um ríkisstarfsmenn. Einnig er talað um embættismenn á öðrum 

vettvangi, t.d. ákveðna starfsmenn Reykjavíkurborgar.  

(sjá t.d. II.20)  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining skv. Lög um réttindi og skyldur starfsmanna 

ríkisins nr. 70/1996)  

[enska] official  

[þýska] Beamter  

[aths.] "Bundesbeamter"  

(sjá t.d. 60.gr) 

F 

félag   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] varanleg samvinna einstaklinga um ákveðinn tilgang, sem stofnað er til af 

fúsum og frjálsum vilja með einkaréttarlegum löggerningi  

(sjá t.d. VII.73)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] association  

(sjá t.d. 40.6.1.iii)  

[þýska] Vereinigung  

(sjá t.d. 9.1) 
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fésekt   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] refsitegund sem ætlað er að bitna á fjármunum eða fjárráðum hins brotlega  

(sjá t.d. VII.67)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] financial penalty  

[þýska] Geldstrafe 

fjárlög   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] rekstraráætlun ríkis í formi löggjafar um hvernig eigi að sækja peninga og 

hvernig eigi að nota þá  

[aths.] Aðeins til í fleirtölu  

(sjá t.d. II.28)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] money bill  

(sjá t.d. 21.1.1)  

[þýska] Haushaltsplan  

(sjá t.d. 110.1) 

forsæti   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] æðsti sess  

(sjá t.d. II.16)  

(heimild skilgreiningar: Íslensk orðabók, 2007.)  

[enska] presidency  

[dæmi] "...to aid and counsel the President on all matters on which the President may 

consult the said Council..."  

(heimild dæmis: 31.1)  

[þýska] Vorsitz  

(sjá t.d. 77.gr (3)) 

forsætisráðherra   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] æðsti einstaklingur ríkisstjórnar  

(sjá t.d. II.8)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] prime minister  

[samheiti] Taoiseach 

(sjá t.d. 28.5.1)  

[þýska] Ministerpräsident  

[samheiti] Bundeskanzler 

[aths.] Bundeskanzler er sambærilegt embætti forsætisráðherra.  

(sjá t.d. 115i.2 / 39.3) 

forsetakjör   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] kosningar þar sem kosið er um hver skuli gegna embætti forseta  

(sjá t.d. II.6)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] presidential election  

[þýska] Präsidentenwahl  
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forsetavald   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] vald sem forseta er áskilið samkvæmt lögum  

(sjá t.d. II.8)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] powers and functions conferred on the President  

(sjá t.d. 13.9)  

[þýska] die Befugnisse des Bundespräsidenten  

(sjá t.d. 58. gr) 

forseti   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] þjóðhöfðingi lýðveldis  

(sjá t.d. II.3)  

(heimild skilgreiningar: Íslensk orðabók 2007)  

[enska] president  

[þýska] Präsident 

framboð   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] bjóða sig fram í kosningum  

(sjá t.d. II.5)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] candidacy  

[þýska] Bewerbung 

frelsi   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] sjálfstæði manneskju til athafna og hugsana  

(sjá t.d. VII.66)  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining)  

[enska] liberty  

(sjá t.d. 40.6.1)  

[þýska] Freiheit  

(sjá t.d. 2.2) 

frelsissvipting   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] skerðing á frelsi manna til að ráða sjálfir verustað sínum og dvalarstað  

(sjá t.d. VII.67)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] deprivation of personal liberty  

(sjá t.d. 40.4.2)  

[þýska] Freiheitsentziehung  

[samheiti] Freiheitsentzug 

(sjá t.d. 104.2) 
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friðhelgi   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] réttur til að vera laus við utanaðkomandi afskipti eða ónæði  

(sjá t.d. VII.72)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] inviolability  

(sjá t.d. 40.4.5 (inviolable)) 

[þýska] Unverletzlichkeit  

(sjá t.d. 17a.2) 

friðhelgi einkalífs   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] réttur til að einkamálefni og tjáskipti séu laus við utanaðkomandi afskipti eða 

ónæði  

(sjá t.d. VII.71)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] right to respect for private life  

[þýska] Recht auf Achtung des Privatlebens  

friðhelgi fjölskyldu   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] réttur til að fjölskyldulíf manns sé laust við utanaðkomandi afskipti eða 

ónæði  

(sjá t.d. VII.71)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] right to respect for family life  

(sjá t.d. 41.1.1)  

[þýska] Recht auf Achtung des Familienlebens  

friðhelgi heimilis   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] réttur til að heimili manns sé laust við utanaðkomandi afskipti eða ónæði  

(sjá t.d. VII.71)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] right to respect for the home  

[þýska] Recht auf Achtung der Wohnung 

friðhelgur   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] sem ekki má ráðast á né spilla  

(sjá t.d. VII.72)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] inviolable  

(sjá t.d. 40.5)  

[þýska] unverletzlich  

(sjá t.d. 13.1) 
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frjáls ferða sinna   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] réttur til að ferðast óhindrað  

(sjá t.d. VII.66)  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining)  

[enska] freedom to travel  

(sjá t.d. 40.3.3)  

[þýska] Freizügigkeit  

(sjá t.d. 11.1) 

frumvarp   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] tillaga til formlegrar breytingar á fyrri ákvæðum eða til nýrra laga, reglna eða 

stefnumótunar  

(sjá t.d. II.25)  

(heimild skilgreiningar: Íslensk orðabók, 2007.)  

[enska] bill  

(sjá t.d. 13.3)  

[þýska] Gesetzesvorlage  

(sjá t.d. 76.gr) 

G 

gæsluvarðhald   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] tímabundin frelsissvipting á grundvelli dómsúrskurðar sem beitt er í þágu 

rannsóknar eða meðferðar sakamáls  

(sjá t.d. VII.67)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] custody  

(sjá t.d. 40.4.2)  

[þýska] Gewahrsam  

(sjá t.d. 104.2) 

H 

hagsmunir   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] hagur er lýtur að tilteknu máli  

[aths.] Aðeins til í fleirtölu  

(sjá t.d. VII.70)  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining)  

[enska] interest  

(sjá t.d. 28.3.3)  

[þýska] Interesse  

(sjá t.d. 14.3) 
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heimild í lögum   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] ákvæði í settum lögum sem veita fullnægjandi heimild eða lögmæti  

(sjá t.d. VII.67)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] authorized by law  

(sjá t.d. 37.1)  

[þýska] durch das Gesetz berechtigt 

heit   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] hátíðlegt loforð  

(sjá t.d. II.10)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] solemn and sincere promise  

(sjá t.d. 12.8)  

[þýska] Schwur  

Í 

í hvívetna   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] í öllum málum, við öll tilefni og á öllum tímum  

(sjá t.d. VII.65)  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining)  

[enska] in every respect 

[þýska] in jeder Beziehung 

í kjöri   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] í framboði  

(sjá t.d. II.5)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] to be a candidate  

(sjá t.d. 12.4.4)  

[þýska] kandidieren für  

J 

jafn réttur   

(flokkun: Mannréttindi)  

[samheiti] jafnrétti 

[skilgr.] sama réttarstaða  

(sjá t.d. VII.65)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] be held equal  

(sjá t.d. 40.1)  

[þýska] gleichberechtigt  

(sjá t.d. 3.2) 
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K 

kjör   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] kosning  

(sjá t.d. II.5)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] election  

[þýska] Wahl 

kjörgengur   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] sem má vera í kjöri í kosningum  

(sjá t.d. II.4)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] eligible for election  

(sjá t.d. 12.4)  

[þýska] wählbar  

(sjá t.d. 54 gr.) 

kjörinn   

(flokkun: Forseti)  

[samheiti] kosinn 

[skilgr.] sem er valinn  

(sjá t.d. II.5)  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining.)  

[enska] elected  

(sjá t.d. 12.2.1)  

[þýska] gewählt  

(sjá t.d. 54.1) 

kjörtímabil   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] tíminn sem kjörinn fulltrúi starfar með umboði kjósenda  

(sjá t.d. II.6)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] term of office  

(sjá t.d. 12.9)  

[þýska] Amtszeit  

(sjá t.d. 54. gr) 

kjörtími   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] tíminn sem kjörinn fulltrúi starfar með umboði kjósenda  

(sjá t.d. II.7)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] term of office  

(sjá t.d. 12.9)  

[þýska] Amtszeit  

(sjá t.d. 54.gr) 
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kosning   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] sú athöfn þegar afstaða fólks til ákveðins efnis er tekin saman með 

formlegum hætti  

(sjá t.d. II.5)  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining)  

[enska] voting  

(sjá t.d. 12.2.3)  

[þýska] Abstimmung  

(sjá t.d. 68.gr) 

kosningarbær   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] sem uppfyllir skilyrði til að kjósa  

(sjá t.d. II.5)  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining)  

[enska] eligible to vote  

[þýska] wahlberechtigt  

(sjá t.d. 38. gr (2)) 

kosningarréttur   

(flokkun: Forseti)  

[samheiti] kosningaréttur 

[skilgr.] réttur til að kjósa  

[aths.] Kosningarréttur er myndað með eignarfalli eintölu orðsins "kosning" en 

kosningaréttur er myndað með eignarfalli fleirtölu orðsins "kosning".  

(sjá t.d. II.4)  

(heimild skilgreiningar: Íslensk orðabók, 2007)  

[enska] right to vote  

(sjá t.d. 12.2)  

[þýska] Wahlrecht  

(sjá t.d. 54. gr) 

kvöð   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] takmarkandi, bindandi fyrirmæli  

(sjá t.d. II.21)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska]  

[þýska] 

kynferði   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] líffræðilegt kyn manneskju  

[aths.] "Náttúrulegt, líffræðilegt kyn, það hvers kyns e-r er."  

(sjá t.d. VII.65)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] sex  

(sjá t.d. 45.4.2)  

[þýska] Geschlecht  

(sjá t.d. 3.3) 
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kynþáttur   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] hópur fólks með svipuð arfgeng útlitseinkenni eða með tiltekna siði og trú 

sem gengið hafa í arf  

(sjá t.d. VII.65)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] race  

[þýska] Rasse  

(sjá t.d. 3.3) 

L 

lagafrumvarp   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] tillaga um lög eða breytingu á lögum  

(sjá t.d. II.26)  

(heimild skilgreiningar: Íslenska alfræðiorðabókin, 1990.)  

[enska] bill  

(sjá t.d. 13.1)  

[þýska] Gesetzesvorlage  

(sjá t.d. 76.gr) 

lagafyrirmæli   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] boð í settum lögum  

[aths.] Aðeins til í fleirtölu  

(sjá t.d. VII.72)  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining)  

[enska] prescribed by law  

(sjá t.d. 27.2)  

[þýska] gesetzlich vorgeschrieben  

(sjá t.d. 13.2) 

lagagildi   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] lögformlegt gildi  

(sjá t.d. II.26)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] validity of law  

(sjá t.d. 40.3.3)  

[þýska] Gültigkeit eines Gesetz  

(sjá t.d. 100.1) 

landhelgi   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] sjávarsvæði undan strönd sem hlutaðeigandi ríki hefur fullan og óskoraðan 

ríkisyfirráðarétt yfir  

(sjá t.d. II.21)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] territorial waters  

[aths.] Stjórnarskráin talar bara um "waters" (10.2) ekki "territorial waters".  

[þýska] Hoheitsgewässer  

[aths.] Aðeins talað um "Wasserstrassen" í stjórnarskránni. 
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landsdómur   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] sérstakur dómstóll sem fjallar um ætluð brot ráðherra í embætti að mati þings  

(sjá t.d. II.14)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

landslög   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] heildarsafn réttarreglna sem gilda á hverjum tíma á forráðasvæði ríkis  

[aths.] Aðeins til í fleirtölu. Ýmist ritað með stórum eða litlum staf.  

(sjá t.d. II.27)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] domestic law  

(sjá t.d. 29.5.6)  

[þýska] Bundesrecht  

(sjá t.d. 31.gr) 

leit á manni   

(flokkun: Mannréttindi)  

[samheiti] líkamsleit 

[skilgr.] leit að utanaðkomandi hlutum sem maður ber á sér eða í sér, sem heimiluð 

hefur verið með úrskurði dómara eða samþykki þess sem í hlut á, og framkvæmd er í 

þágu rannsóknar  

[aths.] Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008, 76. gr  

(sjá t.d. VII.71)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] body search  

[samheiti] bodily search 

[skilgr.] "pat-down" body search after ordering person to remove articles of outer 

clothing such as hat or coat  

[aths.] Enska hugtakið nær ekki yfir innvortis leit sem hugtakið "body cavity search" 

er notað yfir. 

[þýska] Leibesvisitation  

[samheiti] Personendurchsuchung 

[skilgr.] Durchsuchung auf in der Körperregion befindliche Gegenstände 

leynileg atkvæðagreiðsla   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] sú athöfn þegar afstaða fólks til ákveðins efnis er tekin saman með 

formlegum hætti án þess að hægt sé að rekja afstöðu einstaklinganna til málefnisins  

(sjá t.d. II.26)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] secret ballot  

(sjá t.d. 12.2.3)  

[þýska] geheime Wahl  

(sjá t.d. 28.1) 
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leynileg kosning   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] sú athöfn þegar afstaða fólks til ákveðins efnis er tekin saman með 

formlegum hætti án þess að hægt sé að rekja afstöðu einstaklinganna til málefnisins  

(sjá t.d. II.5)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] secret ballot  

(sjá t.d. 12.2.3)  

[þýska] geheime Wahl  

(sjá t.d. 28.1) 

leysa frá embætti   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] víkja embættismanni úr starfi  

(sjá t.d. II.11)  

(heimild skilgreiningar: Fjármála- og efnahagsráðuneytið. „Starfsmenn ríkisins: 

Starfslok: Embættismenn“)  

[enska] remove from office  

(sjá t.d. 10.7)  

[þýska] des Amtes für verlustig erklären  

[samheiti] des Amtes entheben 

[aths.] "ihn des Amtes für verlustig erklären" 

líkamsrannsókn   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] rannsókn sem gerð er á líkamshlutum manns og framkvæmd er í þágu 

sakamáls með úrskurði dómara eða samþykki þess sem í hlut á  

[aths.] Skv. 77. gr. lögum um meðferð sakamála nr. 88/2008, 77.gr felst 

líkamsrannsókn í sýnatöku, yfirleitt blóð- eða þvagsýna.  

(sjá t.d. VII.71)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

litarháttur   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] ásjón húðlitar, oft tengt uppruna fólks  

(sjá t.d. VII.65)  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining)  

[enska] skin color 

[þýska] Hautfarbe 

löggjafarmál   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] málefni sem varðar setningu laga  

(sjá t.d. II.19)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] matter of legislation  

[þýska] Angelegenheit des Gesetz 

löglegur tilgangur   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] með það markmið og þann vilja sem samræmist settum lögum  

(sjá t.d. VII.73)  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining)  

[enska] legal purpose  

[þýska] gesetzliche Zweckbestimmung 
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lögmæltur   

(flokkun: Forseti)  

[samheiti] lögboðinn 

[skilgr.] sem fyrirskipaður er að settum lögum  

(sjá t.d. II.20)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] statutory  

[þýska] gesetzlich  

(sjá t.d. 60.gr (1)) 

lögmæt handtaka   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] frelsissvipting sem er samkvæm lögum  

[aths.] Skilgreining byggð á skilgreiningum "lögmætur" og "handtaka".  

(sjá t.d. VII.66)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] lawful arrest  

[þýska] gesetzmäβige Festnahme  

(sjá t.d. 104.3) 

lögmæti   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] staða samkvæmt lögum  

(sjá t.d. VII.67)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] in accordance with the law  

(sjá t.d. 40.4.2)  

[þýska] Rechtmäβigkeit  

(sjá t.d. 13.5) 

lýðræðishefð   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] gróinn siður sem hefur í heiðri stjórnarfar þar sem almenningur hefur rétt og 

aðstöðu til að láta í ljós vilja sinn og hafa áhrif á samfélagsleg málefni  

(sjá t.d. VII.73)  

(heimild skilgreiningar: Íslensk orðabók, 2007 og Lögfræðiorðabók með skýringum, 

2008.)  

[enska] democratic tradition 

[þýska] demokratische Tradition 

M 

málsaðili   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] sá sem á aðild að dómsmáli  

(sjá t.d. VII.70)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] party  

(sjá t.d. 41.3)  

[þýska] Beteiligter  

(sjá t.d. 93.1) 
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mannfundur   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] samkoma fólks  

(sjá t.d. VII.74)  

(heimild skilgreiningar: Íslensk orðabók, 2007.)  

[enska] assemble  

(sjá t.d. 40.6.1.ii)  

[þýska] versammeln  

(sjá t.d. 8.1) 

mannorð   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] persónulegt gildi manns, manngildið sjálft og mannkostir  

[aths.] Skilgreining styðst við skilgreiningu á "æra".  

(sjá t.d. VII.73)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] repute 

[þýska] Ruf 

mannréttindi   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] tiltekin grundvallarréttindi hverrar manneskju, óháð þjóðerni, kyni, trú og 

skoðunum  

[aths.] Aðeins til í fleirtölu.  

(sjá t.d. VII.65)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] fundamental rights  

(sjá t.d. 40.1)  

[þýska] Grundrechte  

(sjá t.d. 17a (2)) 

N 

náða   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] eftirgjöf refsingar að nokkru eða öllu leyti eftir að maður hefur hlotið 

refsidóm  

(sjá t.d. II.29)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum)  

[enska] pardon  

(sjá t.d. 13.6)  

[þýska] begnadigen  

(sjá t.d. 60 gr. (Begnadigungsrecht)) 
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nauðungarvinna   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] starf sem felur í sér kúgun eða harðræði án samþykkis þess sem innir það af 

hendi  

(sjá t.d. VII.68)  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining)  

[enska] forced labour  

[skilgr.] all work or service which is exacted from any person under the menace of 

any penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily  

[aths.] "For the purposes of this Convention the term forced or compulsory labour 

shall mean all work or service which is exacted from any person under the menace of 

any penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily." Forced 

Labour Convention nr. 29/1930, 2. gr. 

[þýska] Zwangsarbeit  

(sjá t.d. 12.3) 

nýmæli   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] nýtt ákvæði í lögum  

(sjá t.d. II.17)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] passed bill  

(sjá t.d. 25.1)  

[þýska] Gesetz  

(sjá t.d. 82.gr) 

Ó 

óháður dómstóll   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] frjáls og óbundin, sjálfstæð ríkisstofnun sem leysir úr réttarágreiningi sem 

undir hana er borinn  

(sjá t.d. VII.70)  

(heimild skilgreiningar: Íslensk orðabók, 2007. Lögfræðiorðabók með skýringum, 

2008.)  

[enska] independent court  

(sjá t.d. 35.2)  

[þýska] unabhängige Richter  

(sjá t.d. 97.1) 

óhlutdrægur dómstóll   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] sjálfstæð ríkisstofnun sem leysir úr réttarágreiningi sem undir hana er borinn 

á réttsýnan og óvilhallan máta  

(sjá t.d. VII.70)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008. Íslensk orðabók, 

2007.)  

[enska] impartial tribunal  

[þýska] unparteiisches Gericht  
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ólögmætur   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] sem ekki er í samræmi við lög án þess að neinar sérstakar ástæður réttlæti það 

[aths.] "Mikil viðleitni hefur verið í lögfræði til þess að skilgreina ólögmætishugtakið 

efnislega . . ." "Hugtakanotkun er ekki samræmd. . ."  

(sjá t.d. VII.67)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] unlawful  

(sjá t.d. 40.4.2)  

[þýska] unrechtmäβig  

ómannúðleg meðferð   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] ill meðferð eða refsing sem jafnast þó ekki á við pyndingar  

(sjá t.d. 68)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] inhuman treatment  

[þýska] unmenschliche Behandlung  

(sjá t.d. 16a.3) 

ómannúðleg refsing   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] ill refsing sem jafnast þó ekki á við pyndingar  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] inhuman punishment  

[þýska] unmenschliche Bestrafung 

óspekt   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] ófriður sem skapaður er af ásetningi  

(sjá t.d. VII.74)  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining.)  

[enska] breach of the peace  

(sjá t.d. 40.6.1.ii)  

[þýska] Friedensbruch  

P 

pynding   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] verknaður þar sem manni er vísvitandi valdið alvarlegum líkamlegum eða 

andlegum sársauka eða þjáningu sem valdið er af eða fyrir frumkvæði eða með 

samþykki eða umlíðun opinbers starfsmanns eða manns sem er handhafi opinbers 

valds  

(sjá t.d. VII.68)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] torture  

[þýska] Qual  
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R 

ráðherra   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] einstaklingur sem á sæti í ríkisstjórn  

(sjá t.d. II.13)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] Minister  

[aths.] Írska stjórnarskráin notar stóran staf í orðinu.  

(sjá t.d. 28.12)  

[þýska] Bundesminister  

(sjá t.d. 62.gr) 

ráðherraábyrgð   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] sérstök ábyrgð sem ráðherrar bera á stjórnarframkvæmdum öllum  

(sjá t.d. II.14)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] ministerial responsibility  

[þýska] Ministerverantwortlichkeit 

ráðherrafundur   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] fundur ráðherra sem halda skal um nýmæli í lögum og um mikilvæg 

stjórnarmálefni eða ef ráðherra óskar eftir að bera þar upp mál  

[aths.] Óvíst hvort svo nákvæm skilgreining á við um enska og þýska hugtakið.  

(sjá t.d. II.17)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] ministerial meeting  

[þýska] Ministertreffen  

[aths.] Die Ministertagung  

refsing   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] viðurlög sem ríkisvald beitir þann sem sekur er um refsivert brot  

(sjá t.d. II.11)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] punishment  

(sjá t.d. 13.6)  

[þýska] Strafe  

(sjá t.d. 26.gr (1)) 

refsiverð háttsemi   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] hver sú háttsemi, athöfn eða athafnaleysi sem refsing liggur við samkvæmt 

þeim refsiheimildum sem gilda á hverjum tíma  

[aths.] Skilgreining styðst við skilgreiningu á "afbrot".  

(sjá t.d. VII.67)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] offence  

(sjá t.d. 40.4.6)  

[þýska] Straftat  

(sjá t.d. 13.3) 
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rétt kjörinn   

(flokkun: Forseti)  

[samheiti] réttkjörinn 

[skilgr.] löglega kosinn  

[aths.] Báðir rithættir eru til: "rétt kjörinn" og "réttkjörinn".  

(sjá t.d. II.5)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] duly elected  

[dæmi] "Where only one candidate is nominated for the office of President it shall not 

be necessary to proceed to a ballot for his election."  

(heimild dæmis: 12.4.5)  

[þýska] ordentlich gewählt  

réttlát málsmeðferð   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] meðferð máls fyrir dómi sem fullnægir kröfum þar að lútandi  

(sjá t.d. VII.70)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] fair trial  

[þýska] rechtliches Gehör  

(sjá t.d. 103.1) 

réttur   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] aðildir og heimildir sem réttarreglur veita almennt eða einstökum rétthöfum  

(sjá t.d. VII.66)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] right  

(sjá t.d. 40)  

[þýska] Recht  

(sjá t.d. 8.1) 

ríki   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] mannlegt samfélag sem hefur varanleg yfirráð yfir tilteknu landsvæði, býr við 

lögbundið skipulag og lýtur stjórn er sækir vald sitt til samfélagsins sjálfs  

(sjá t.d. VII.66)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] state  

(sjá t.d. 40.1)  

[þýska] Staat  

(sjá t.d. 3.2) 

ríkisborgararéttur   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] lögformlegur þegnréttur í ríki  

(sjá t.d. VII.66)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] citizenship  

(sjá t.d. 9.2.1)  

[þýska] Staatsangehörigkeit  

[samheiti] Staatsbürgerschaft 

(sjá t.d. 33.1) 
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ríkisfang   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] lögformlegur þegnréttur í ríki  

(sjá t.d. VII.66)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] citizenship  

(sjá t.d. 9.2.1)  

[þýska] Staatsangehörigkeit  

(sjá t.d. 16.1) 

ríkisráð   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] æðsta stjórnarnefnd lands, skipuð af forseta og ráðherrum  

(sjá t.d. II.16)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] council of state  

(sjá t.d. 31.2)  

[þýska] Bundesregierung  

[aths.] Bundespraesident á ekki sæti í Bundesregierung 

rjúfa þing   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] svipta þingmenn umboði til þingmennsku áður en kjörtímabili lýkur  

(sjá t.d. II.11)  

(heimild skilgreiningar: Íslensk orðabók, 2007.)  

[enska] to dissolve parliament  

[aths.] To dissolve Dáil Éireann  

(sjá t.d. 13.2.1)  

[þýska] das Parliament auflösen  

[aths.] Den Bundestag auflösen  

(sjá t.d. 68.1) 

S 

saklaus   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] sem er ekki sekur  

(sjá t.d. VII.70)  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining)  

[enska] innocent  

[þýska] unschuldig  

samþykki   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] mállegt eða skriflegt tákn um samsinni  

(sjá t.d. VII.66)  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining)  

[enska] consent  

(sjá t.d. 29.7.1)  

[þýska] Zustimmung  

(sjá t.d. 112) 
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sérstök lagaheimild   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] sérlegt ákvæði í settum lögum sem veita fullnægjandi heimild  

[aths.] Sérstök lagaheimild er notuð í ýmsum tilgangi, til dæmis til að undirstrika að 

eitthvað sé heimilt sem að öllu jöfnu er óheimilt eða álitið óheimilt. Stundum notað 

yfir ákvæði til bráðabirgða.  

(sjá t.d. VII.71)  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining. )  

[enska] statutory law provision  

setja skorður með lögum   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] hefta eða afmarka með lagasetningu  

(sjá t.d. VII.73)  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining)  

[enska] delimit by law  

(sjá t.d. 43.2.2)  

[þýska] gesetzliche Abgrenzung  

(sjá t.d. 107.1) 

siðgæði   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] hugmyndir manna um hvað sé rétt og rangt, gott og illt, um dyggðir og lesti 

og breytni í samræmi við það  

[aths.] Skilgreining styðst við skilgreiningu á "siðferði".  

(sjá t.d. VII.73)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] morality  

(sjá t.d. 40.6.1.i)  

[þýska] Sittengesetz  

(sjá t.d. 2.1) 

skaðabætur   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] peningagreiðsla sem ætlað er að gera tjónþola eins settan fjárhagslega og tjón 

hans hefði ekki orðið  

[aths.] Aðeins til í fleirtölu  

(sjá t.d. VII.67)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] compensation  

(sjá t.d. 44.2.6)  

[þýska] Entschädigung  

(sjá t.d. 14.3) 

skerðing á einkalífi manns   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] takmörkun á friðhelgi einkamálefna og tjáskipta  

[aths.] Skilgreining styðst við Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008. "Skerðing 

réttinda á hættutímum" og "Friðhelgi einkalífs".  

(sjá t.d. VII.71)  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining)  

[enska] interference with a person's right to privacy  

[þýska] Eingriff in das Recht auf Achtung des Privatlebens  
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skoðun   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] álit manns á afmörkuðu málefni  

(sjá t.d. VII.65)  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining)  

[enska] opinion  

(sjá t.d. 40.6.1.i)  

[þýska] Glauben  

(sjá t.d. 3.3) 

staða   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] félagslegur staður manns í afstöðu við aðra  

(sjá t.d. VII.65)  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining)  

[enska] status  

(sjá t.d. 44.2.3)  

[þýska] Stellung  

(sjá t.d. 6.5) 

stéttarfélag   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] félag fólks í ákveðinni starfsstétt sem hefur það að markmiði að semja við 

vinnuveitendur eða samtök þeirra um kaup og kjör félagsmanna sinna og gæta 

hagsmuna þeirra á vinnumarkaði  

(sjá t.d. VII.74)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] union  

(sjá t.d. 40.6.1.iii)  

[þýska] Gewerkschaft  

stjórnarathöfn   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] allar almennar athafnir stjórnvalda  

[dæmi] "Forseti lýðveldisins er ábyrgðarlaus á stjórnarathöfnum."  

[aths.] Samheiti: stjórnvaldsákvörðun "...á stjórnarathöfnum" hljómar eins og verið sé 

að tala um sérstakar formlegar athafnir s.s. setningu Alþingis, en ekki raunverulegar 

ákvarðanir og framkvæmdir stjórnvalda.  

(sjá t.d. II.11)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum)  

(heimild dæmis: II.11)  

[enska] act of administration  

[þýska] Verwaltungsakt  

stjórnarerindi   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] erindrekstur á vegum ríkisstjórnar  

(sjá t.d. II.19)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] government activity  

[þýska] Staatstätigkeit 

 

 

 



98 

 

stjórnarhagur   

(flokkun: Forseti)  

[samheiti] stjórnarháttur 

[skilgr.] fyrirkomulag stjórnar  

[aths.] Þetta orð er ekki til í íslenskum orðabókum. Skilgreining styðst við 

skilgreiningu á "stjórnarhættir".  

(sjá t.d. II.21)  

(heimild skilgreiningar: Íslensk orðabók)  

[enska] form of government  

[skilgr.] form of authority in which an individual or group of individuals wield power 

over the majority  

(sjá t.d. 1.gr)  

[þýska] Regierungsform  

stjórnmálafélag   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] félag sem hefur stjórnmálaleg málefni að tilgangi  

(sjá t.d. VII.74)  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining)  

[enska] political association  

[þýska] politische Vereinigung  

stjórnskipunarlög   

(flokkun: Mannréttindi)  

[samheiti] stjórnarskipunarlög 

[skilgr.] grundvallarlög ríkis  

[aths.] Aðeins til í fleirtölu Orðið "stjórnarskipunarlög" kemur fyrir í "Ákvæði um 

stundarsakir".  

(sjá t.d. VII.79)  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining)  

[enska] constitutional law  

[þýska] Verfassungsrecht  

(sjá t.d. 98.5 (Landesverfassungsrecht) 

svipta   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] nema í burtu  

[aths.] Skilgreining styðst við skilgreiningu Lögfræðiorðabókar með skýringum 

(2008) á orðinu "svipting".  

(sjá t.d. VII.65)  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining)  

[enska] deprive  

(sjá t.d. 40.4.1)  

[þýska] entziehen  

(sjá t.d. 116.2) 
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svipta frelsi   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] sú athöfn að skerða athafnafrelsi manneskju  

(sjá t.d. VII.67)  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining)  

[enska] deprive of personal liberty  

(sjá t.d. 40.4.1)  

[þýska] Freiheitsentziehung  

[samheiti] Freiheitsentzug 

(sjá t.d. 104.2) 

synja staðfestingar   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] neita um samþykki  

(sjá t.d. II.26)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] refuse consent  

(sjá t.d. 13.2.2 (refuse) og 12.9 (consent))  

[þýska] Zustimmung verweigern  

(sjá t.d. 59.gr (2) og 47. gr) 

T 

tafarlaust   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] undireins og án frestunar  

(sjá t.d. VII.67)  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining)  

[enska] forthwith  

(sjá t.d. 40.4.2)  

[þýska] unverzüglich  

(sjá t.d. 104.3) 

takmörkun   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] skorða sem afmarkar  

(sjá t.d. VII.66)  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining)  

[enska] limitation  

[þýska] Beschränkung  

(sjá t.d. 10.2) 

tálmun   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] fyrirgirðing af yfirlögðu ráði  

(sjá t.d. VII.73)  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining)  

[enska] impediment  

[þýska] Hindernis  

(sjá t.d. 115a.2) 
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tjáningarfrelsi   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] lögvarið frelsi til að skýra frá, láta í ljós skoðun eða segja hug sinn innan 

þeirra marka sem lög setja  

(sjá t.d. VII.73)  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining)  

[enska] liberty of expression  

(sjá t.d. 40.6.1.i)  

[þýska] Meinungsfreiheit  

[aths.] "Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu 

äußern..."  

(sjá t.d. 5.1) 

trúarbrögð   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] kerfi sem ákvarðar tengsl mannsins við æðri máttarvöld  

(sjá t.d. VII.65)  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining)  

[enska] religion  

(sjá t.d. 44.1)  

[þýska] Religion  

[aths.] Religionsgemeinschaft kemur fyrir t.d. í 7.3 og Religionsgesellschaft í 

neðanmálsgreinum við greinar 136-141. 

trygging   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] reiðufé, verðbréf eða ábyrgð sem afhent er í skiptum fyrir frelsi sakbornings  

[aths.] "Nú eru skilyrði gæsluvarðhalds skv. b-lið 1. mgr. 95. gr. fyrir hendi og getur 

dómari þá ákveðið að sakborningur haldi frelsi sínu gegn því að hann setji tryggingu. 

Skal trygging vera í formi reiðufjár, verðbréfa eða ábyrgðar, eftir nánari ákvörðun 

dómara." Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008, 101.gr.  

(sjá t.d. VII.67)  

(heimild skilgreiningar: Lög um meðferð sakamála nr. 88/2008, 101.gr.)  

[enska] bail  

(sjá t.d. 40.4.3)  

[þýska] Kaution  

Ú 

úrlausn   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] formleg og bindandi lausn á málum  

(sjá t.d. VII.70)  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining)  

[enska] resolution  

(sjá t.d. 29.7.2)  

[þýska] Beschluss  

(sjá t.d. 44.4) 
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úrskurður   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] formleg ákvörðun um einstök atriði máls  

(sjá t.d. VII.67)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] decision  

(sjá t.d. 34.4.6)  

[þýska] Entscheidung  

(sjá t.d. 100.3) 

útlendingur   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] einstaklingur sem dvelur í landi þar sem hann hefur ekki ríkisborgararétt  

(sjá t.d. VII.66)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] foreigner  

[þýska] Ausländer  

(sjá t.d. 16a.3) 

V 

vald   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] umboð og aðstaða til að láta aðra lúta vilja sínum  

(sjá t.d. II.13)  

(heimild skilgreiningar: Íslenska alfræðiorðabókin)  

[enska] power  

[aths.] Notað í fleirtölu: Powers  

(sjá t.d. 13.8)  

[þýska] Befugnis  

[aths.] Notað í fleirtölu: Die Befugnisse  

(sjá t.d. 57. gr) 

vanvirðandi meðferð   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] meðferð sem orsakar eða er til þess fallin að valda kvíða, ótta eða vanmætti 

og lítillækkar eða niðurlægir þolanda umfram það sem leiðir af lögmætri meðferð  

(sjá t.d. VII.68)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] degrading treatment  

[þýska] erniedrigende Behandlung  

(sjá t.d. 16a.3) 

vanvirðandi refsing   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] refsing sem orsakar eða er til þess fallin að valda kvíða, ótta eða vanmætti og 

lítillækkar eða niðurlægir þolanda umfram það sem leiðir af lögmætri refsingu  

(sjá t.d. VII.68)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] degrading punishment  

[þýska] erniedrigende Bestrafung  

(sjá t.d. 16a.3) 
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varðhald   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] refsiákvæði í formi frelsissviptingar í tiltekinn tíma, sem ekki er skemmri en 

5 dagar og ekki lengri en 2 ár  

[aths.] Ekki lengur til sem refsiákvæði. Skilgreining á einungis við um íslenska 

íðorðið.  

(sjá t.d. VII.67)  

(heimild skilgreiningar: Almenn hegningarlög nr. 19/1940, 44 gr.)  

[enska] detainment  

(sjá t.d. 40.4.2)  

[þýska] Haft  

(sjá t.d. 46.4) 

veita   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] inna af hendi  

(sjá t.d. VII.66)  

(heimild skilgreiningar: Íslensk samheitaorðabók, 2012.)  

[enska] grant  

(sjá t.d. 41.3.2)  

[þýska] gewähren  

(sjá t.d. 104b.1.3) 

veita lausn   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] leysa einhvern undan embætti  

(sjá t.d. II.15)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] accept resignation  

(sjá t.d. 13.1.3)  

[þýska] entlassen  

(sjá t.d. 60.gr) 

velsæmi   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] sem samræmist almennum siðgæðisreglum  

(sjá t.d. VII.70)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] decency  

[þýska] Anstand 

vera borinn sökum   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] vera ákærður eða sakaður um e-ð  

[aths.] Skilgreining styðst við skilgreiningu á "bera sakir á e-n".  

(sjá t.d. VII.70)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] be accused  

[þýska] angeklagt sein  

(sjá t.d. 61.1) 
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viðurlög   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] lagaúrræði vegna réttarbrota í þjóðfélagi  

[aths.] Viðurlög eru refsing.  

(sjá t.d. VII.69)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] penalty  

[þýska] bestrafen  

(sjá t.d. 103.2) 

vísa úr landi   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] senda af landi brott  

(sjá t.d. VII.66)  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining)  

[enska] deport  

[þýska] ausweisen 

vopnlaus   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] sem er án vopna  

(sjá t.d. VII.74)  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining)  

[enska] without arms  

(sjá t.d. 40.6.1.ii)  

[þýska] ohne Waffen  

(sjá t.d. 8.1) 

Þ 

þingrof   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] aðgerð sem sviptir þingmenn umboði til þingmennsku áður en kjörtímabili 

lýkur 

(sjá t.d. II.12)  

(heimild skilgreiningar: Íslensk orðabók, 2007.)  

[enska] dissolution of parliament  

[aths.] Dissolution of Dáil Éireann  

(sjá t.d. 13.2.2)  

[þýska] Auflösung des Parlaments  

[aths.] Die Auflösung des Bundestages.  

(sjá t.d. 58.gr) 

 

þjóðaratkvæðagreiðsla   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] atkvæðagreiðsla allra atkvæðisbærra manna þjóðar um opinber mál  

(sjá t.d. II.11)  

(heimild skilgreiningar: Íslenska alfræðiorðabókin.)  

[enska] referendum  

(sjá t.d. 47.1)  

[þýska] Volksbefragung  

(sjá t.d. 27.4) 
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þjóðernisuppruni   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] sú þjóð eða þjóðflokkur sem manneskja á ættir að rekja til  

(sjá t.d. VII.65)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] nationality  

[aths.] ethnic origin er orðrétt þýðing  

(sjá t.d. 9.1.3)  

[þýska] Herkunft  

[aths.] "ethnische Herkunft" er orðrétt þýðing  

(sjá t.d. 3.3) 

þjóðkjörinn   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] sem kosinn er í almennum kosningum  

(sjá t.d. II.3)  

(heimild skilgreiningar: Íslensk orðabók 2007)  

[enska] elected by direct vote of the people  

(sjá t.d. 12.2)  

[þýska] in allgemeiner Wahl gewählt  

(sjá t.d. 38 gr) 

Æ 

æðri dómur   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] dómur sem er öðrum dómstól æðri í stjórnkerfinu  

[aths.] Líka talað um æðra dómstig. Hér á landi eru dómstigin tvö, héraðsdómur og 

hæstiréttur sem telst æðri dómur. Hins vegar gæti þetta hugtak átt við um næsta 

dómstig í þriggja dómstiga kerfi. Millidómsstig væri þá æðri dómur gagnvart 

héraðsdómi en lægri gagnvart Hæstarétti, sem eftir sem áður væri æðsti dómstóll. 

Æðri dómur þarf ekki í öllum tilvikum að vera öllum öðrum dómstólum æðri ef 

dómstigin eru t.d. þrjú.  

(sjá t.d. VII.67)  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining)  

[enska] higher court 

[þýska] höheres Gericht  

ætterni   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] kyn sem maður er kominn af  

(sjá t.d. VII.65)  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining)  

[enska] origin  

[þýska] Abstammung  

(sjá t.d. 3.3) 
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Ö 

öðlast lagagildi   

(flokkun: Forseti)  

[skilgr.] fá lögformlegt gildi  

(sjá t.d. II.26)  

(heimild skilgreiningar: Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008.)  

[enska] enactment into law  

(sjá t.d. 13.3.1)  

[þýska] zustande kommendes Gesetz  

(sjá t.d. 82.4) 

öryggi ríkis   

(flokkun: Mannréttindi)  

[skilgr.] ástand þar sem tiltekið ríki er óhult og steðjar ekki ógn að  

(sjá t.d. VII.70)  

(heimild skilgreiningar: Mín skilgreining)  

[enska] public security  

(sjá t.d. 24.1)  

[þýska] öffentliche Sicherheit  

(sjá t.d. 13.4) 
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Viðauki II: Stjórnarskrá Írlands (1.–14. gr. og 40.–45. gr.)  
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Viðauki III: Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands 
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Viðauki IV: Grundvallarlög fyrir Sambandslýðveldið Þýskaland 

(Kaflar I og V) 
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