
Nd. 505. Nefndarálit [131. mál]
um frv. til laga um eignarrétt og afnotarétt fasteigna.

Frá 1. minni hl. allsherjarnefndar.

Allsherjarnefnd hefur haft mál þetta til meðferðar um skeið. Ekki varð sam-
komulag um endanlega afgreiðslu þess. Minni hl. leggur til, að gerðar verði tvær
meginbreytingar á frv. og nokkrar aðrar minni háttar breytingar, sem nánast leiðir
af hinum tveim. Breytingartill. eru á sérstöku þingskjali nr. 506.

Á þingi 1962-1963 báru fjórir framsóknarmenn fram þingsályktunartillögu
i sameinuðu þingi um endurskoðun laga um eignarrétt og afnotarétt fasteigna.



Tillagan hlaut eigi afgreiðslu þá. Á þinginu 1963-1964 kom fram sams konar til-
laga frá sömu þingmönnum. Tillagan var svo hljóðandi:

"Alþingi ályktar að kjósa fimm manna nefnd til að endurskoða lög nr. 63 28.
nóv. 1919, um eignarrétt og afnotarétt fasteigna, svo og lagaákvæði um atvinnu-
rekstrarréttindi útlendinga hér á landi. Störfum nefndarinnar skal hraðað svo, að
tillögur hennar geti legið fyrir næsta reglulegu Alþingi."

Úrslit málsins urðu nú þau, að því var vísað til ríkisstjórnarinnar.
Dómsmálaráðuneytið hefur síðan haft forgöngu um athugun á málinu og fengið

til aðstoðar sérfræðinga. Af hálfu ríkisstjórnarinnar hefur svo dómsmálaráðherra
lagt fram það frv., sem hér liggur fyrir, um eignarrétt og afnotarétt fasteigna.

Um nauðsyn ákveðnari og strangari lagaákvæða í þessu efni eru flestir sam-
dóma. Núgildandi löggjöf frá árinu 1919 er byggð á þeirri grundvallarreglu, að
heimilisfastir aðilar geti án sérstaks leyfis öðlazt eignarrétt og afnota að fast-
eignum hér á landi, en engin krafa gerð um þegnrétt eða búsetu tiltekið timabil.
Heimilisfesti er nægileg einstökum manni, hvort sem hann er íslenzkur eða útlendur,
til þess að geta hlotið eignarrétt eða afnota að fasteignum. Svipuðu máli gegnir um fé-
lög eða stofnanir. Fullnægi aðili ekki þessu skilyrði, svo rúmt sem það er, getur
ráðuneytið samt veitt honum leyfi til eignar- og afnotaréttinda. Að því er bezt
verður séð, er þessi heimild ráðuneytisins til undanþáguveitingar nær ótakmörkuð.

Af þessu er ljóst, að lögin frá 1919 eru engan veginn sú vörn gegn hugsan-
legri ásælni af hálfu erlendra aðila til fasteignaréttinda og afnota hér á landi, sem
telja verður nauðsynlega. Fram til þessa tíma hefur að vísu eigi, svo að vitað sé,
komið til teljandi ásóknar í þessu efni. En breyttar aðstæður, aukin hvers konar
viðskipti okkar við aðrar þjóðir og aukinn kunnleiki útlendinga á landsgæðum hér
og margvíslegri hagnýtri aðstöðu getur hæglega og fyrr en varir snúið öllu við-
horfi. Er því að okkar dómi brýnni nauðsyn en áður að skapa sem öruggast
aðhald og setja strangar og svo afdráttarlausar réttarreglur um fasteignaréttindi
útlendinga hér sem auðið er.
t frv. þessu eru með nokkurri hliðsjón af því, sem hér hefur lauslega verið

drepið á, gerðar breytingar á núgildandi löggjöf frá 1919.
í fyrsta lagi er krafizt Islenzks ríkisfangs í stað heimilisfangs sem skilyrðis

fyrir því að öðlast réttindi yfir fasteignum. Þessi breyting er eðlileg og sjálf-
sögð, enda í samræmi við sams konar löggjöf hinna Norðurlandaþjóðanna flestra.
Í öðru lagi er í frv. ákveðið, að meiri hluti hlutafjár, þegar um hlutafélög

ræðir, skuli vera Í eign Íslenzkra ríkisborgara og íslenzkir ríkisborgarar fara með
meiri hluta atkvæða á hluthafafundum.

Hér sýnist okkur undirrituðum vera of skammt gengið að því er varðar skorður
við hlutafjáreign erlendra aðila. Við teljum tvímælalaust rétt að kveða svo á, að
Íslenzkir ríkisborgarar eigi a. m. k. %, hlutafjár og fari með minnst % atkvæða á
hluthafafundum.

Samkvæmt því, sem upplýst er um réttarstöðu útlendinga á Norðurlöndum að
því er varðar sams konar efni, kemur þetta m. a. í ljós:

Í Danmörku virðast reglurnar vera nokkuð rúmar og ekki ósvipaðar núgild-
andi réttarreglum okkar.

Í Noregi er það skilyrði, þegar hlutafélag á hlut að, að %0 hlutafjár sé norskt
og stjórn félagsins öll norsk.

Í Finnlandi er það skilyrði, að eigi minna en % hlutafjár sé eign finnskra
ríkisborgara og % atkvæða á hluthafafundum sé á hendi finnskra ríkisborgara.
í Svíþjóð er skilyrðið, að minna en ~'mist % eða 1/.0; hlutafjár eða atkvæða-

magns megi vera í höndum útlendinga.
Þegar litið er til þessara lagaákvæða frændþjóða okkar og eigi síður vegna

nauðsynlegrar varðstöðu af hálfu okkar Íslendinga um fasteignaréttindi útlend-
inga hér á landi, sýnist skilyrðið um % hlutafjáreignar íslenzkra ríkisborgara og



% hluta atkvæða á hendi islenzkra ríkisborgara eðlilegt mark. Þess vegna flytjum
við brtt. þessa efnis við síðari málslið 4. töluliðar 1. gr. frv.

Þá höfum við getið þeirra meginbreytinga. sem frv. gerir á núgildandi lögum
um fasteignaréttindi.

Eins og áður er vikið að, virðist ráðherra í sjálfsvald sett um leyfisveitingar,
ef þau skilyrði, sem lögin annars setja, eru eigi fyrir hendi. Ekki er talið, að slíkt
hafi fram að þessu komið að sök.

Frv. gerir ekki ráð fyrir neinni breytingu að þessu leyti. Ráðherra hafi fram-
vegis sem hingað til heimild á hendi að veita undanþágur frá öllum skilyrðum,
sem talin eru upp í 1. gr. frv., 1.-4. tölul., ríkisborgaraskilyrðinu, skilyrðinu
um hámarkshlutafjáreign útlendinga o. s. frv.

Þessa óheftu heimild ráðherra til undanþáguveitinga teljum við fráleita. Lög-
gjafinn hlýtur að leggja á það þunga áherzlu, að skilyrðin, svo þýðingarmikil
sem þau eru, séu fyrir hendi og framkvæmdarvaldinu að þvi leyti sé markaður
sem þrengstur bás. ÞÓ að hinar Norðurlandaþjóðirnar hafi eitthvað rýmri heim-
ildir um undanþágur úr hendi ráðherra, þegar lögmælt skilyrði eru ekki til staðar,
getum við Íslendingar engan veginn fylgt þeirra fordæmi vegna margvíslegrar
sérstöðu okkar.

Standi sérstaklega á og sé um að ræða aukna aðstöðu útlendinga til fasteigna-
réttinda hér á landi, er það að sjálfsögðu fyrst og fremst löggjafans að meta hverju
sinni allar aðstæður og hagsmuni þjóðarinnar og ráða fram úr þeim vanda.

Þegar af þessari ástæðu leggjum við til, að ráðherra sé, ef ástæða þykir til,
einungis heimilt að veita aðila, sem eigi fullnægir skilyrðunum, leyfi til þess að
eiga fasteign, ef þessi aðili hefur eignazt fasteignina við hjúskap eða erfðir eða
öðlazt fasteignaréttindi fyrir gildistöku laga þessara.

Aðrar tillögur okkar til breytinga á frv. eru til samræmis þeim breytingartíll.
okkar, sem við höfum gert grein fyrir, eða þá aðeins orðalagsbreytingar.

Þess skal að lokum getið, að í frv. er ekki fjallað um atvinnurekstrarréttindi
útlendinga og réttarstöðu þeirra í því sambandi. Þykir betur fara á því og verður
að telja eðlilegt, að þær réttarreglur verði athugaðar sérstaklega. En víst er um
það, að brýna nauðsyn ber til að semja og setja slíka heildarlöggjöf og það sem
fyrst.

Alþingi, 21. apríl 1965.

Björn Fr. Björnsson,
frsm.

Skúli Guðmundsson.


