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Umsögnin varðar 13. grein. Lögð er til viðbót við greinina og gæti hún þá orðast svo:
Eignarrétturinn er friðhelgur. Engan má skylda til að láta af hendi eign sína nema almenningsþörf 

krefji. Þarf til þess lagafyrirmæli og komi fullt verð fyrir. [Skaðleysi eignarnámsþola skal tryggt svo 
sem framast er unnt.

Við mjög sérstakar og fordæmalausar aðstæður, geta fjármálafyrirtæki, sjóðir eða aðrir stórir 
lánveitendur ekki borið fyrir sig ákvæði þessarar greinar til að víkja sér undan þátttöku í almennum 
úrlausnaraðgerðum, sem Alþingi ákveður.]

Greinargerð
Hér eru lagðar til tvær efnisbreytingar á núverandi eignarréttarákvæði í stjórnarskrá. Orðalag orkar 

vafalaust tvímælis, en hér skulu raktir efnisþættir málsins.

1. Skaðleysi eignarnámsþola skal tryggt svo sem fram ast er unnt.
Fullt verð tryggir ekki alltaf skaðleysi. Einkum gildir þetta þegar lítill hluti af stærri heild er tekinn 

eignarnámi, t.d. land undir veg eða háspennulínu. Við slíkar aðstæður er þó sjaldnast gerlegt að 
tryggja skaðleysi að fullu.

Tökum dæmi: Vegur er lagður yfir bújörð og sker hana í tvennt. Við eignarnám er landið metið og 
bóndanum greidd tiltekin peningaupphæð fyrir þann skika, sem þar með hefur verið keyptur af 
honum. Oft eru einnig úrskurðaðar lítils háttar bætur fyrir óhagræði, sem nýi vegurinn hefur í för 
með sér.

En hér er að fleiru að hyggja. Vegagerðin er orðin eigandi að landspildu, sem sker bújörðina í 
tvennt. Landeigendunum ber báðum skylda til að girða land sitt og halda girðingunum við. Þetta er 
skuldbinding til langrar framtíðar og í raun ógerlegt að meta hana til fjár. Þótt bóndinn kunni að hafa 
fengið „fullt verð" fyrir þá eign sem hann var skyldaður til að láta af hendi, hefur jafnhliða verið lögð á 
hann fjárhagsskuldbinding, sem í raun verður mun þyngri, en þær bætur sem greiddar voru. Hann er 
því stórum verr settur en áður og eignarnámið hefur bakað honum verulegt tjón.

2. Við mjög sérstakar og fordæmalausar aðstæður, geta fjármálafyrirtæki, sjóðir eða aðrir stórir 
lánveitendur ekki borið fyrir sig ákvæði þessarar greinar til að víkja sér undan þátttöku í  almennum 
úrlausnaraðgerðum, sem Alþingi ákveður.

Þessi hugmynd ætti ekki að þarfnast verulegra skýringa. Ég læt nægja að nefna að stjórnarmenn 
lífeyrissjóða hafa lýst því yfir að þeir geti ekki fallist á þátttöku sjóðanna í vissum 
skuldavandaúrræðum nema eiga á hættu málshöfðun einstakra sjóðfélaga á grundvelli 
eignarréttarákvæðis stjórnarskrárinnar. Í ljósi reynslunnar gæti verið skynsamlegt að ofvernda ekki 
eignarréttinn.
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