
sþ. 669. Nefndarálit [13. mál]
um till. til þál. um að lýsa hálendi landsins og óbyggðir alþjóðareign o. fl.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefur ekki orðið sammála um afgreiðslu málsins. Við undirritaðir
teljum, að ýmsum þeirra réttinda, sem um getur í till., sé löngu skipað með lögum
og þar verið fyrst og fremst byggt á einstaklingseignarrétti, sbr. t. d. vatna- og veiði-
löggjöfina. Slik réttindi eru varin af ákvæðum stjórnarskrárinnar og verða ekki
fengin i hendur ríkisvaldinu nema með lagasetningu, brýna nauðsyn beri til og
komi fullt verð fyrir.

Að þvi er varðar eignarréttindi á afréttum uppi viljum við geta þessa: Sumir
þeirra kunna að vera eign einstaklinga, einstakra jarða eða sveitarfélaga. Um aðra
kann að vera nokkur ágreiningur, hverjum tilheyri. Lög gera ráð fyrir þvi, að
skorið sé úr með eígnardómsmálí, ef deila rís um eignar- eða afnotarétt að tilteknum
landssvæðum. Nýlega hefur ríkisvaldið lagt mál af þessu tagi undir úrskurð dómstóls.
Til málsins er stofnað vegna þess, að ríkisvaldið telur, að ekki liggi fyrir bein og
formleg eignarheimild að afréttarsvæði innan Rangárþings. Þannig er dómsvaldinu
fengið það verkefni að kanna til hlitar og kveða síðan upp dóm þar að lútandi, hvort
íslenzk löggjöf að fornu og nýju geymi ekki beint eða óbeint ákvæði eða til séu hefð-
bundnar réttarreglur, sem skeri til fulls úr um eignarréttinn á hinu tiltekna lands-
svæði.

Hitt sýnist fráleitt, að rikið lýsi yfir eignarrétti sinum að vafa- eða umdeildum
eignum. Síðan verði svo þeir landsmenn, sem telja á stjórnarskrárverndaðan eignar-
rétt sinn gengið, tilneyddir að hefja málssókn á hendur ríkisvaldinu með ærnum
tilkostnaði og margháttuðum öðrum vandkvæðum.

Af þvi, sem hér hefur verið að vikið, þykir okkur eigi efni til, að stofnað sé á
vegum rikisvaldsins til einhliða yfirlýsinga og aðgerða, sem hafi það að markmiði,
að sem mest af landinu og þeim réttindum, sem af landseign leiðir, bæði í byggð og
utan byggðar, skuli teljast eign rikisins.

Við leggjum þvi til, að Alþingi afgreiði þingsályktunartillöguna á þskj. 13 með
svofelldri

RÖKSTIJDDRI DAGSKRÁ:

Með því að höfðað hefur verið af ríkisvaldsins hálfu eignardómsmál til þess að
fá með dómi úr þvi skorið, hvort ríkið eigi beinan eignarrétt að tilteknu afréttar-
svæði, og með þvi að ýmsum öðrum eignarréttindum, sem í þingsályktunartillögunni
greinir, er löngu skipað með lögum með einstaklingseignarrétt að meginefni og þau
réttindi varin með sérstökum hætti í stjórnarskrá, þykir ekki rétt að taka afstöðu
til þingsályktunartillögunnar, og er því tekið fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 20. apríl 1972.
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