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Umsögn
um frumvarp til stjómarskipunarlaga um stjómarskrá lýðveldisins Íslands.

Frá meiri hluta atvinnuveganefndar.

Nefndin hefur fjallað um málið, sbr. umsagnarbeiðni stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar 
frá 23. nóvember 2012 þar að lútandi. Frumvarpið lagði meiri hluti þeirrar nefndar fram 16. 
nóvember 2012 og var því vísað til hennar að 1. umræðu lokinni 22. sama mánaðar. Í 
upphafi var nefndinni veittur frestur til að skila umsögn sinni til 10. desember sl. en með 
tölvupósti dags. 30. nóvember sl. áréttaði formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar að 
fastanefndir sem teldu sig ekki geta veitt stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd umsögn innan 
tilskilins frests hlytu að taka sér þann tíma sem þörf krefði.

Á fund nefndarinnar komu Gústaf Adolf Skúlason frá Samorku, samtökum orku- og 
veitufyrirtækja, Arthur Bogason og Örn Pálsson frá Landssambandi smábátaeigenda, 
Haraldur Benediktsson og Elías Blöndal Guðjónsson frá Bændasamtökum Íslands, Óðinn 
Sigþórsson og Sigurður Jónsson frá Landssamtökum landeigenda, Friðrik J. Arngrímsson og 
Friðrik Friðriksson frá Landssambandi íslenskra útvegsmanna, Hrafnhildur Stefánsdóttur frá 
Samtökum atvinnulífsins, Ómar Ragnarsson, Katrín Oddsdóttir, Lýður Árnason, Gísli 
Tryggvason, Aagot V. Óskarsdóttir, Helgi Áss Grétarsson, Arnór Snæbjörnsson, Friðrik Már 
Baldursson, Hafsteinn S. Hafsteinsson, Sigurður Líndal, Sigurður Tómas Magnússon, Björg 
Thorarensen, Magnús Thoroddsen, Tryggvi Gunnarsson, Ragnar Árnason og Birgir Tjörvi 
Pétursson. Þá bárust nefndinni erindi, minnisblöð og önnur gögn frá Aagot V. Óskarsdóttur, 
Arnóri Snæbjörnssyni, Björgu Thorarensen, Helga Áss Grétarssyni, Landssambandi 
íslenskra útvegsmanna, Landssamtökum landeigenda og Magnúsi Thoroddsen.

Með framlagningu frumvarpsins hefur stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd gert tillögu 
stjórnlagaráðs að sinni. Í meðförum nefndarinnar hafa frumvarpstillögurnar þó tekið 
nokkrum breytingum til samræmis við athugasemdir og tillögur sérfræðingahóps sem falið 
var að undirbúa frumvarp til nýrra stjórnarskipunarlaga á grundvelli tillagna stjórnlagaráðs 
(hér eftir nefndur sérfræðingahópurinn).

Verkefni atvinnuveganefndar.
Í framangreindri umsagnarbeiðni stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar kom fram ósk um að 

nefndin léti í té umsögn um þau ákvæði frumvarpsins sem fjallað væri um í sérstöku 
minnisblaði sem fylgdi beiðninni. Í minnisblaðinu var þess óskað að nefndin veitti umsögn 
um 13. gr. um eignarrétt, 25. gr. um atvinnufrelsi og 34. gr. um náttúruauðlindir. Til nánari 
leiðsagnar setur stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd fram sex atriði sem hún telur eðlilegt að 
nefndin kanni en lokar ekki á möguleika hennar til þess að kanna önnur atriði eftir sem því 
sem þörf krefji.

Málefnasvið nefndarinnar er afmarkað í 3. tölul. 1. mgr. 13. gr. laga um þingsköp 
Alþingis.

Eðli stjórnarskrárákvæða er að þeim er ætlað að gilda lengur en almenn lagaákvæði enda 
er mun erfiðara að breyta ákvæðum stjórnarskrár en ákvæðum almennra laga.



Óhjákvæmilegt er að slík ákvæði innihaldi grundvallarreglur sem eru í eðli sínu 
sveigjanlegar. Þannig endurspegla ákvæðin þau gildi sem stjórnarskrárgjafinn leggur áherslu 
á.

Í umsögn þessari er sú leið farin að lýsa sjónarmiðum sem komu fram á fundum 
nefndarinnar og gögnum sem nefndinni bárust. Þar sem það á við er þeirri könnun sem 
nefndin gerði lýst stuttlega. Ekki eru settar fram tillögur í einstökum tilvikum heldur verður 
hér látið nægja að beina því almennt til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar að taka til 
skoðunar þau atriði sem hér koma fram. Þó eru áherslur tveggja nefndarmanna reifaðar 
sérstaklega.

Álit meiri hlutans er að við frekari vinnslu málsins þurfi vilji stjórnarskrárgjafans að 
koma skýrt fram. Endanleg afgreiðsla frumvarpsins verður að fela í sér endurspeglun 
hugmynda stjórnlagaráðs.

Almennt.
Framsetning frumvarpstexta.

Á fundi nefndarinnar kom fram gagnrýni þess efnis að framsetning frumvarpstexta hefði 
flækst í meðförum stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar og sýnilegt væri að með því yrði 
almennum borgurum gert erfiðara fyrir við lestur stjórnarskrárinnar. Sem dæmi var bent á að 
í 2. mgr. 34. gr. mætti nú finna skammstafanirnar skv. og mgr. sem ekki hefðu komið fram í 
frumvarpstillögum stjórnlagaráðs. Var upplýst að stjórnlagaráð hafi haft þá hugsun að 
leiðarljósi að auðvelda bæri almennum borgurum að átta sig á réttindum sínum við lestur 
stjórnarskrár.

Í skýringum við frumvarpstillögur stjórnlagaráðs kemur m.a. fram að ráðið hafi lagt 
áherslu á skýra framsetningu, bæði málfar og uppbyggingu.

Segja má að gagnstæð sjónarmið hafi komið fram í máli gesta á fundi nefndarinnar, látin 
var í ljós sú skoðun að það væri til bóta að gera breytingar frá tillögum stjórnlagaráðs í nafni 
aukins skýrleika. Þannig ætti lagatexti að ráða ríkjum í almennum lögum og stjórnarskrá 
enda ætti ekki að horfa fram hjá því að stjórnarskrá hefði lagagildi og eftir henni væri farið 
eins og öðrum lögum. Með því að orða texta stjórnarskrár á of almennan hátt kynni að 
skapast vafi um lögfræðilega merkingu sem aðeins yrði leyst úr fyrir dómstólum.

Skýrleiki ákvæða.
Í umsögn Samorku, samtökum orku- og veitufyrirtækja til nefndarinnar kemur fram að 

texti nokkurra ákvæða frumvarpsins sé villandi, a.m.k. þegar litið sé til greinargerðar 
frumvarpsins. Þennan óskýrleika töldu samtökin birtast í því að í textanum kæmu fram 
hástemmdar hugmyndir.

Í umsögn Bjargar Thorarensen til nefndarinnar vekur hún athygli á að íslenska 
stjórnarskráin hafi frá upphafi fremur einkennst af nokkuð fastmótuðum réttarreglum en 
matskenndum stjórnmálalegum yfirlýsingum. Setti hún þar fram þá skoðun sína að þegar 
stjórnarskrám væri fengið sterkt táknrænt yfirbragð geti það dregið úr lagalegri virkni og um 
leið aðhaldi hjá þeim sem fara með pólitískt vald. Í því ljósi telur Björg að mikilvægt sé að 
finna jafnvægi þannig að í stjórnarskrá sé lýst ákveðnum markmiðum en ákvæði hennar séu 
engu að síður nægilega hnitmiðuð og skýr. Mat Bjargar er að nokkuð skorti á að slíku 
jafnvægi sé náð með frumvarpinu.

Skýrleiki greinargerðar.
Því sjónarmiði var hreyft á fundi nefndarinnar að lögskýringar í greinargerð frumvarpsins 

væru góðar en þær væru aftur á móti ekki nægjanlegar til þess að draga úr þeim vafa sem 
ríkti um inntak tiltekinna ákvæða. Þannig var nokkuð talið vanta upp á til þess að skýringar



greinargerðarinnar væru fyllilega nothæfar til þess að átta sig á raunverulegum vilja 
stjórnarskrárgjafans. Bent var á að þrátt fyrir að texti ákvæða væri vissulega ráðandi við 
túlkun ákvæða stjórnarskrár þá hefðu skýringar í greinargerð umtalsverða þýðingu.

Að lokum skal hér tekið fram að á fundi nefndarinnar kom fram að skýringar sem fylgdu 
frumvarpi stjórnlagaráðs hafi verið samdar eftir að stjórnlagaráð lauk störfum. Hafi texti 
þeirra aldrei verið borinn upp til samþykktar í stjórnlagaráði.

Röð ákvæða.
Í umsögn Bjargar Thorarensen til atvinnuveganefndar er bent á að í II. kafla frumvarpsins 

hafi gildandi mannréttindaákvæðum verið raðað upp á nýtt. Er það mat hennar að sú röðun 
hafi haft í för með sér að sum ákvæðanna stæðu ekki lengur í innbyrðis samhengi í 
frumvarpinu. Þá hefðu ákvæði sem innihalda nýmæli verið staðsett án tillits til efnislegs 
samhengis. Að mati Bjargar þarf að endurskoða röð frumvarpsgreina þannig að skyldar 
greinar standi saman og skapi þannig ákveðna efnislega heild. Í kjölfarið nefnir hún nokkur 
dæmi og telur þar á meðal að finna þurfi greinum um eignarrétt og atvinnufrelsi stað sem 
hæfi efni þeirra og skapi innbyrðis samhengi.

Frekari greining.
Í skilabréfi sérfræðingahópsins er sú skoðun sett fram að tilefni og markmið breytinga á 

gildandi stjórnskipan verði að vera skýr og fyrir þurfi að liggja röksemdir um að 
skynsamlegar leiðir séu farnar í frumvarpinu. Þá bendir hópurinn sérstaklega á að almennt sé 
ástæða til þess að fara varlega í breytingar á þeim ákvæðum stjórnarskrár er mótast hafa í 
framkvæmd ef ekki liggi skýrt fyrir hvort slíkar breytingar séu til bóta. Í framhaldinu bendir 
hópurinn á að ekki hafi farið fram heildstætt og skipulagt mat á áhrifum 
stjórnarskrártillagnanna í heild.

Við þetta bætist að sérfræðingahópurinn virðist telja að leggja þurfi mat á hvaða 
breytingar séu nauðsynlegar á almennum lögum og stjórnvaldsfyrirmælum til þess að 
fullnægt verði ákvæðum nýrrar stjórnarskrár. Þannig þurfi t.d. að liggja fyrir hvort nægur 
tími sé framundan til að unnt verði að koma breytingum til framkvæmdar eða hvort þörf 
kunni að vera á að fresta gildistöku einstakra ákvæða frumvarpsins.

Í umsögn Samtaka atvinnulífsins til nefndarinnar var tekið undir framangreint mat 
sérfræðingahópsins.

Á fundi nefndarinnar var bent á að heildstætt mat á áhrifum hefði verið unnið vegna 
undirbúnings leiðingar mannréttindasáttmála Evrópu í íslensk lög. Til þess að sýna fram á
hverskonar afleiðingar kunna að verða af skorti á slíku mati voru stuttlega reifuð þau
vandamál sem hafa komið upp eftir gildistöku 15. gr. stjórnarskipunarlaga um breyting á 
stjórnaskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, með síðari breytingum, nr. 97/1995, og virðast 
vera að koma í ljós enn þann dag í dag.

13. gr. Eignarréttur.
Í 13. gr. frumvarpsins er kveðið á um vernd eignarréttar. Greinin er aðeins ein málsgrein 

og er hún samhljóða 1. mgr. 72. gr. gildandi stjórnarskrár. Í greinargerð frumvarpsins er 
áréttað að ákvæðið er að þessu leyti óbreytt.

Í raun má segja að lítil gagnrýni hafi komið fram á ákvæðið. Helsta gagnrýni á
frumvarpsgreinina snýr annars vegar að áhrifum almenns takmörkunarákvæðis 2. mgr. 9. gr. 
á vernd eignarréttar og hins vegar fjarveru heimildar til takmörkunar á rétti erlendra aðila til 
að eiga fasteignaréttindi eða hlut í atvinnufyrirtækjum hér á landi.

Auknar takmarkanir eignarréttar?



Á fundi nefndarinnar var athygli vakin á því að í 2. mgr. 9. gr. frumvarpsins felist það 
nýmæli að skilyrði almennra takmarkana á mannréttindavernd frumvarpsins væru látin ná til 
eignarréttar. Bent var á að eignarréttarákvæði gildandi stjórnarskrár heimili skerðingu 
eignarréttar í þágu almannahagsmuna en frumvarpið virtist auka við heimildir til skerðinga. 
A.m.k. væri vafi uppi um hvort meiningin hafi verið að heimila skerðingu eignar- og 
atvinnuréttinda í þágu einkaaðila. Til skýringar var vísað til þess að gildandi 
takmörkunarheimildir eignarréttar leiði af 2. gr. gildandi stjórnarskrár, þ.e. valdheimildum 
löggjafans, en ekki beinum almannahagsmunum. Með því að bæta vernd réttinda annarra 
við sem skilyrði skerðingar sé ekki hægt að útiloka að bætt sé við möguleika á að löggjafinn 
kveði á um heimildir til eignarnáms einkaaðilum til hagsbóta án þess að almenningsþörf sé 
til staðar.

Eignarrétti fylgja skyldur, svo og takmarkanir í samræmi við lög.
Á fundi nefndarinnar var gerð athugasemd við að í frumvarpinu væri ekki að finna 

málsgrein sem samsvaraði 2. mgr. 13. gr. tillagna stjórnlagaráðs. Framangreind málsgrein er 
svohljóðandi: „Eignarrétti fylgja skyldur, svo og takmarkanir í samræmi við lög. “ Fram 
kom að stjórnlagaráð hafi talið texta málsgreinarinnar gera almenningi betur fært að átta sig 
á stöðu sinni við lestur stjórnarskrárinnar. Þá kom það mat fram að þrátt fyrir að 
rökstuðningur fyrir fjarveru málsgreinarinnar í greinargerð væri góður og gildur þá fæli hún í 
sér efnislega breytingu á 13. gr. frumvarpsins, fjarlægt hefði verið það stjórnmálalega 
viðhorf að eignum fylgir ábyrgð.

Í skýringum stjórnlagaráðs á efni málsgreinarinnar kemur m.a. fram að ráðinu hafi þótt 
eðlilegt að fram kæmi að margvíslegar takmarkanir á eignarrétti væri að finna í almennum 
lögum þó þess hafi ekki verið getið í gildandi stjórnarskrá. Í dæmaskyni er vísað til 
takmarkandi áhrifa ákvæða skipulagslaga, mannvirkjalaga og vatnalaga. Enn fremur er þar 
vísað til ólögbundinna takmarkana t.d. samkvæmt nábýlisrétti. Þá kemur fram að það sé í 
samræmi við önnur ákvæði II. kafla frumvarpsins að nefna skyldur í kjölfar réttinda. Að 
lokum er sérstaklega tekið fram að fyrst og fremst sé um formbreytingu að ræða og áréttingu 
á gildandi réttarástandi.

Af lestri greinargerðar frumvarpsins má sjá að ákveðið var að taka málsgreinina ekki upp 
í 13. gr. frumvarpsins í ljósi almenns skerðingarákvæðis 2. mgr. 9. gr. Ekki virðist gert ráð 
fyrir að í því felist efnisbreytingar frá gildandi rétti enda fylgi eignarrétti ýmsar almennar 
skyldur og takmarkanir sem séu settar sömu skorður og öðrum mannréttindum og því komi 
skilyrði 2. mgr. 9. gr. frumvarpsins til með að gilda um þær. Þá er þar bent á að skort hafi á 
að tillaga stjórnlagaráðs væri nægilega skýr hvað þetta varðaði auk þess sem vísað er til 
svigrúms löggjafans til takmarkana á eignarréttindum samkvæmt 1. gr. 1. viðauka við 
mannréttindasáttmála Evrópu.

Gestir á fundum nefndarinnar voru ekki sammála um gagnsemi þess að kveða sérstaklega 
á um að eignarrétti fylgi skyldur, svo og takmarkanir í samræmi við lög. Margir lýstu því 
yfir að gott væri að hafa slíkt ákvæði í greininni, ekki vegna beinna réttaráhrifa þess heldur 
til að árétta samfélagslega hlið eignarréttarins. Hins vegar kom það sjónarmið fram að 
ákvæðið væri óþarft þar sem efni þess segði sig sjálft og það skapaði ákveðið ójafnvægi þar 
sem stjórnlagaráð hafi ekki gert ráð fyrir sambærilegum ákvæðum vegna annarra réttinda, 
t.d. í ljósi skörunar verndar tjáningarfrelsis og friðhelgi einkalífs. Enginn virtist þó halda því 
fram að skaði hlytist af því.

Brottfall ákvæðis 2. mgr. 72. gr. gildandi stjórnarskrár.
Margir gestir nefndarinnar gerðu verulegar athugasemdir við að ekki væri gert ráð fyrir 

því í frumvarpinu að þar yrði kveðið á um heimild löggjafans til að takmarka rétt erlendra



aðila til að eiga fasteignaréttindi eða hlut í atvinnufyrirtæki hér á landi, eins og kveðið er á 
um í 2. mgr. 72. gr. gildandi stjórnarskrár.

Í greinargerð frumvarpsins er fjarvera framangreinds ákvæðis réttlætt með vísan til vilja 
stjórnlagaráðs. Samkvæmt skýringum stjórnlagaráðs var ákveðið að fella efni 2. mgr. 72. gr. 
gildandi stjórnarskrár brott þar sem það þótti stangast á við jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar 
og alþjóðasamninga sem Ísland er aðili að. Þar er einnig bent á að það geti alfarið verið í 
höndum löggjafans að hve miklu leyti heimildir erlendra aðila til fjárfestinga eru 
takmarkaðar enda hafi ekki verið ætlunin að fella slíka löggjöf úr gildi með breytingunni.

Í minnisblaði Aagotar V. Óskarsdóttur til atvinnuveganefndar kemur m.a. fram að 
eignarhald á landi og mikilvægum atvinnufyrirtækjum varði á ýmsan hátt samfélagslega 
hagsmuni hvers ríkis. Þannig séu yfirráð yfir landi mikilvægur þáttur í fullveldi þeirra. 
Reglur um takmörkun á fjárfestingartækifærum erlendra aðila miði m.a. að því að tryggja að 
ríkisvaldið hafi með einhverju móti stjórn á viðskiptum með land og yfirsýn yfir eignarhald 
á því. Vekur Aagot athygli á að af umræðum á Alþingi megi álykta að sammæli hafi ríkt um 
að takmarkanir á möguleikum útlendinga til að öðlast réttindi yfir fasteignum á Íslandi væru 
nauðsynlegar til að standa vörð um sjálfstæði eða fullveldi landsins og möguleika Íslendinga 
til að njóta sjálfir arðs af auðlindum sínum. Að mati Aagotar felur 2. mgr. 72. gr. gildandi 
stjórnarskrár og löggjöf sem grundvallast á henni í sér undantekningu frá jafnræðisreglu þar 
sem ákvæðið heimilar að gerður sé mismunur á rétti manna eftir þjóðerni eða búsetu. Vekur 
hún athygli á því að jafnræðisregla frumvarpsins kveði m.a. á um að ekki megi mismuna 
mönnum eftir búsetu. Telur hún að gildi ákvæðis 2. mgr. 72. gr. felist ekki síst í því að þar sé 
skýrlega gefið til kynna að þeir hagsmunir sem liggja að baki ákvæðinu séu hlutlæg og 
málefnaleg rök fyrir því að löggjafinn setji sérstakar reglur um heimildir erlendra aðila til að 
eiga fasteignarréttindi og hlut í atvinnufyrirtæki hér á landi.

Í umsögn Arnórs Snæbjörnssonar til atvinnuveganefndar kemur það álit fram að 
nauðsynleg greining á áhrifum brottfalls ákvæðis 2. mgr. 72. gr. gildandi stjórnarskrár verði 
að fara fram áður en frumvarpið verði samþykkt. Telur hann rök stjórnlagaráðs að nokkru 
byggja á hæpnum eða villandi forsendum, ekki sé stutt rökum að gildandi 2. mgr. 72. gr. 
stjórnarskrár stangist á við jafnræðisreglu 65. gr. hennar eða þjóðréttarsamninga sem Ísland 
á aðild að.

Fyrirvari Þórs Saari um 13. gr.
Þór Saari telur þá breytingu sem sérfræðingahópurinn gerði þegar hann felldi brott 2. 

mgr. 13. gr. tillagna stjórnlagaráðs jaðra við að vera eðlisbreyting þótt erfitt sé að slá slíku 
föstu. Telur hann breytinguna a.m.k. skapa það mikinn vafa um inntak 
frumvarpsgreinarinnar að það réttlæti að efni hennar verði tekið upp í hana, kveðið verði á 
um að eignarrétti fylgi skyldur svo og takmarkanir í samræmi við lög. Þór telur þann 
rökstuðning að tekið sé á efni málsgreinarinnar með almennum hætti í 2. mgr. 9. gr. 
frumvarpsins ekki nægilega sterkan til þess að réttlæta fjarveru málsgreinarinnar enda sé þar 
ekki minnst einu orði á skyldur heldur aðeins skerðingar og það sé í eðli sínu allt annar 
hlutur. Þá telur Þór rétt að geta þess að stjórnlagaráðsliðar sem komu fyrir nefndina töldu að 
fjarvera málsgreinarinnar fæli afdráttarlaust í sér efnisbreytingu á ákvæðinu.

34. gr. Náttúruauðlindir.
Almennar athugasemdir við ákvæðið.

Ljóst er að 34. gr. frumvarpsins er nýmæli enda inniheldur gildandi stjórnarskrá ekkert 
slíkt ákvæði. Ekki er að sjá að efni þess sé almennt í mótsögn við efni annarra ákvæða utan 
þess sem þjóðareignarhugtak þess virðist ekki sambærilegt þjóðareignarhugtaki 32. gr. 
frumvarpsins.



Áréttað var á fundi nefndarinnar að stjórnlagaráð hafi unnið ákvæðið í samstarfi við 
töluverðan fjölda sérfræðinga og að uppbygging og efni þess, eins og það lítur út í tillögum 
stjórnlagaráðs, hafi byggst á sátt.

Því sjónarmiði var hreyft að ákvæðið í samspili við 13. gr. frumvarpsins muni skerða 
verulega eignarhald einstaklinga og fyrirtækja og möguleika þeirra á eignarrétti í 
framtíðinni. Afleiðing þess yrði minni efnahagsleg hagkvæmni og hagvöxtur til framtíðar 
litið auk þess sem samkeppnisstaða Íslands muni versna í alþjóðlegu samhengi. Sjónarmið af 
svipuðum meiði koma fram í umsögn Landssambands íslenskra útvegsmanna til 
atvinnuveganefndar þar sem segir að ákvæðið muni hafa í för með sér ófyrirséðar afleiðingar 
fyrir þá sem nýta auðlindirnar og fyrir stjórnvöld sem tapi möguleikum til að ná fram þeim 
markmiðum og sveigjanleika sem nauðsynlegur kunni að vera þegar að auðlindanýtingu 
kemur.

Nokkuð var gagnrýnt að greinin tæki í of miklum mæli mið af fiskveiðiauðlindinni og 
ekki væri tryggt að ákvæðið væri nógu almennt til að eiga fyllilega við um aðrar auðlindir en 
þær sem nú eru þekktar.

Aðrar ábendingar og athugasemdir voru að meira leyti tæknilegs eðlis. Í umsögn Bjargar 
Thorarensen til atvinnuveganefndar er samstöðuleysi greinarinnar við aðrar greinar 
gagnrýnt. Leggur hún til að 32.-36. gr. verði komið fyrir í sjálfstæðum kafla sem helgaður 
verði umfjöllun um ýmsa almanna- eða þjóðarhagsmuni og þjóðareignir.

Þá er orðalag greinarinnar gagnrýnt í umsögn Landssamtaka landeigenda til nefndarinnar 
þar sem það sé of yfirdrifið, það feli í sér skrúðmælgi sem ekki sæmi grundvallarreglum 
stjórnarskrár. Einnig var því sjónarmiði hreyft á fundi nefndarinnar að breytingar á ákvæðinu 
og skýringum þess, frá því sem var í tillögum stjórnlagaráðs, hafi verið til óþurftar og gerðu 
ákvæðið óskýrara.

Annmarkar á greinargerð.
Talsverðar athugasemdir voru gerðar við greinargerð frumvarpsins á fundum 

nefndarinnar. Sú gagnrýni var í flestum tilvikum sett fram í samhengi við ábendingar um 
mikilvægi þess að í greinargerð frumvarpsins væri tekin skýr afstaða til réttinda sem stofnast 
hafa yfir auðlindum.

Að mati meiri hlutans má helst fanga kjarna gagnrýninnar á þann hátt að greinargerðin 
virðist vera nokkuð óhefbundin og m.a. af þeim sökum tapi hún gildi sínu sem 
lögskýringargagn. Margir virðast a.m.k. hafa lent í verulegum erfiðleikum við að átta sig á 
inntaki lykilhugtaka frumvarpsgreinarinnar af lestri hennar. Í sumum tilvikum virðist vafinn 
sem skapast um inntak hugtaka spanna ansi rúmt svið. Meðal einstakra atriða sem bent var á 
að sköpuðu vafa voru að umfjöllun um sögu afmörkunar þjóðareignarhugtaksins væri 
ruglandi, slegið væri í og úr með áframhaldandi vernd réttinda, þar væri að finna rangfærslur 
og villandi umfjöllun um dóma og álit og greinargerðin væri of víðtæk og fjallaði ekki 
nægilega vel um kjarna hugtaka.

Hætta á ójafnræði við auðlindanýtingu.
Á fundi nefndarinnar var því sjónarmiði hreyft að það tillit sem ætlunin virðist vera að 

taka til allra þeirra eignarréttinda sem þegar eru til staðar kynni að skapa ákveðið ójafnræði. 
Þannig var nefnt að sú staða kynni að koma upp að einhverjir muni halda áfram að nýta 
auðlindir sem þeir hafa þegar öðlast réttindi yfir á grundvelli gerðra nýtingarsamninga á 
meðan öðrum verður gert að nýta sambærilegar auðlindir á sambærilegan hátt en greiða fyrir 
það fullt gjald á grundvelli nýrra samninga.

Einkaeignarréttur.



Á fundum nefndarinnar var talsvert rætt um hvort efnislegur merkingarmunur væri á 
hugtökunum einkaeigur og einkaeignarréttur. Ástæða umræðunnar var sú að í 
náttúruauðlindaákvæði tillagna stjórnlagaráðs er þjóðareignaryfirlýsing takmörkuð við 
auðlindir sem ekki eru í einkaeigu en í frumvarpinu er miðað við auðlindir sem ekki eru 
háðar einkaeignarrétti.

Á fundum nefndarinnar var m.a. bent á að fyrir stjórnlagaráði hafi vakað að haga orðavali 
á þann hátt að almenningur gæti lesið réttindi sín úr stjórnarskrá. Var sú skoðun sett fram að 
hugtakið einkaeiga hefði meiri samstöðu með almennum málskilningi heldur en háð 
einkaeignarrétti.

Á móti má benda á að gagnstæð sjónarmið komu fram fyrir nefndinni. Því var lýst að 
hugtakið einkaeiga væri of rúmt og þjóðareignarákvæði 34. gr. yrði því rýmra en vilji 
stjórnlagaráðs gæfi til kynna og það mundi hafa í för með sér eignarnámsáhrif í tilviki 
tiltekinna eigna sveitarfélaga.

Samkvæmt skýringum lögfræðiorðabókar felur hugtakið einkaeign í sér eign einstaklings 
eða lögaðila, gagnstætt við opinbera eign. Þá felur hugtakið einkaeignarréttur í sér eignarrétt 
einstaklinga, félaga o.þ.h., gagnstætt við eignarrétt ríkis og sveitarfélaga þó þannig að 
stundum er talað um að ríki og sveitarfélög fari með einkaeignarrétt t.d. að fasteignum, 
öndvert við fullveldisrétt eða einstök afbrigði eignarhalds, svo sem varðandi 
þjóðlendur.'Virðist sá skilningur lagður til grundvallar í frumvarpinu.

Í minnisblaði Aagotar V. Óskarsdóttur til sérfræðingahópsins má sjá að hún hefur talið að 
til þjóðareignar samkvæmt tillögum stjórnlagaráðs teldust, auk þeirra eigna sem fengið hafa 
stöðu einhvers konar þjóðareigna samkvæmt lögum, allar auðlindir sem undirorpnar eru 
einkaeignarétti ríkisins og annarra opinberra aðila.

Meiri hlutinn fær ekki betur séð en að merkingarmunur hugtakanna í einkaeigu og háð 
einkaeignarrétti felist í afmörkun á því hver fari með eignarumráð. Nánar tiltekið felst hann í 
því hvort ætlunin er að greina á milli einstaklinga og lögaðila annars vegar og ríkis og 
sveitarfélaga hins vegar (í einkaeigu) eða einstaklinga og lögaðila ásamt þeim hluta umráða 
ríkis og sveitarfélaga sem hefur einkaeignarréttarlegt eðli annars vegar og ríkis og 
sveitarfélaga án þess hluta umráða þeirra sem hafa einkaeignarréttarlegt eðli hins vegar (háð 
einkaeignarrétti). Þannig virðist hugtakamunurinn t.d. ekki hafa snertiflöt við eign á 
atvinnuréttindum nema að því leyti sem umráðin eru í höndum ríkis og sveitarfélaga. Ekki 
fæst séð að stjórnlagaráð hafi velt slíku mikið fyrir sér.

Hugtakið þjóðareign.
Nokkur umræða átti sér stað á fundum nefndarinnar um gagnsemi og merkingu 

þjóðareignarhugtaksins.
Í eign þjóðarinnar virðast fyrst og fremst eiga að felast þau einkenni að enginn, hvorki 

einstaklingur né lögaðili, muni geta fengið hana eða réttindi tengd henni til eignar eða 
varanlegra afnota og aldrei mun verða heimilt að selja hana eða veðsetja.

Af lestri 1. og 2. mgr. 34. gr. frumvarpsins má sjá að þjóðareignarhugtakinu er ætlað að 
ná til náttúruauðlinda sem ekki eru háðar einkaeignarrétti, t.d. nytjastofna og auðlinda hafs 
og hafsbotns, og náttúrugæða, allt að nánari skilyrðum uppfylltum.

Á fundum nefndarinnar kom oftlega fram að hugtakið væri á margan hátt óskýrt og til 
væru betri og gagnsærri hugtök.

Þannig ber að nefna að nokkrir gesta nefndarinnar töldu hugtakið ríkiseign í betra 
samræmi við það eignarhald sem lýst væri í ákvæðinu sjálfu og greinargerð frumvarpsins. 
Töldu þessir aðilar slíka hugtakanotkun gagnsærri auk þess sem hún leysti úr ákveðnum

1 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 98.



hluta þess óskýrleika sem einkenndi 34. gr. frumvarpsins. Gengu sumir gestanna svo langt 
að telja hugtakið þjóðareign svo óljóst að það væri ónothæft í lagatexta auk þess sem það 
væri opið fyrir því að verða notað sem skálkaskjól fyrir frjálslega meðferð valds. Þá var 
nefnt að mótsögn fælist í því að ræða um eign í ljósi þess að hugtakinu fylgdu ekki helstu 
eignarréttarheimildir hefðbundinna eigna.2 Á móti má þó nefna að aðrir töldu að aðeins væri 
um blæbrigðamun að ræða á þjóðareignarhugtakinu og ríkiseign.

Í umræðum á fundum nefndarinnar var einnig rætt um þjóðareignarskilgreininguna út frá 
hugtakinu auðlind. Var þar m.a. vísað til þess að í tillögum stjórnlagaráðs hafi komið fram 
að til auðlinda í þjóðareign skyldu teljast náttúrugæði og dæmi aðeins tekin til nánari 
skýringar. Aftur á móti virtist áherslan tekin af náttúrugæðahugtakinu í frumvarpinu og látið 
nægja að byggja á auðlindahugtaki. Kom það sjónarmið fram að þessi breyting kynni að 
valda vafa um inntak auðlindahugtaks frumvarpsgreinarinnar. Andstæð sjónarmið komu þó 
fram þar sem bent var á að náttúrugæðahugtakið væri of opið og rúmaði í raun öll gæði sem 
hefðu tenginguna við náttúruna, m.a. súrefni.

Einnig kom fram nokkur gagnrýni á að skýringar greinargerðar frumvarpsins gerðu 
mönnum illa kleift að átta sig á inntaki hugtaksins og til hvaða náttúrugæða það tæki. Slík 
sjónarmið má m.a. finna í umsögnum til nefndarinnar frá Björgu Thorarensen, 
Landssambandi íslenskra útvegsmanna og lögfræðilegri álitsgerð sem fylgdi þeirri 
síðastgreindu. Á móti má þó nefna að aðrir töldu hugtakið gott og inntak þess tiltölulega 
skýrt.

Að mati meiri hlutans er ljóst að afmörkun þjóðareignarhugtaksins er erfitt verkefni. Það 
á sér m.a. skýringar í því að ekki er nægjanlega leiðbeiningu að finna í greinargerð 
frumvarpsins. Betur hefði þurft að lýsa sveigjanlegu eðli náttúruauðlinda, e.t.v. taka skýr 
dæmi af því hvernig tiltekin náttúrufyrirbæri hafi fengið það gildi að þær teljist til auðlinda. 
Vart þarf að leita langt eftir slíkum dæmum og eflaust er mögulegt að sækja skýringar þeirra 
m.a. til auðlindahagfræðinnar. Hvort notuð eru hugtökin þjóðareign eða ríkiseign gildir í 
raun einu svo fremi sem inntak þess hugtaks sem nota á er skýrlega afmarkað.

Utan netlaga.
Af lestri frumvarpsins má sjá að þar hefur verið gerð breyting frá tillögum stjórnlagaráðs 

með því að kveða á um að til þjóðareignar teljist nytjastofnar og aðrar auðlindir hafs og 
hafsbotns innan íslenskrar lögsögu utan netlaga.

Á fundi nefndarinnar komu fram athugasemdir við breytinguna en í framhaldinu var 
spurt hvort möguleikar löggjafans til að færa netlög út með breytingu almennra laga mundu 
ekki valda rýrnun á þjóðareigninni. Á fundi nefndarinnar komu einnig fram áhyggjur af því 
að með breytingunni væri verið að byggja undir ákvörðun um að gefa fiskveiðar innan 
netlaga frjálsar.

Skilningur meiri hlutans er að í raun séu auðlindir innan netlaga háðar einkaeignarrétti. 
Tilgangur þess að tilgreina netlög sem viðmiðun virðist einkum sá að hnykkja á rétti eigenda 
sjávarjarða og þeirri staðreynd að ekki hefur verið leyst að fullu úr því hvaða réttindi tilheyra 
þeim.

Til viðbótar má þó nefna að meiri hlutinn velti fyrir sér þeirri spurningu hvort 34. gr. 
frumvarpsins muni ná til auðlinda innan netlaga sem væru teknar eignarnámi á grundvelli 
laga.

Gildissvið fiskveiðistjórnarlaga.

2 Sjá nánar t.d. í grein Sigurðar Líndal: „Hugtakið þjóðareign“. Úlfljótur, tímarit laganema. 1. 
tbl. 2012, bls. 101-125.



Á fundi nefndarinnar var bent á að gildissvið 34. gr. frumvarpsins er annað en gildissvið 
gildandi laga um stjórn fiskveiða. Þannig tækju hin síðarnefndu lög til hafsins allt að 
fjöruborði en frumvarpsgreininni væri aðeins ætlað að ná að netlögum.

Eins og greina má af greinargerð frumvarpsins ríkir ákveðin óvissa um heimildir eigenda 
sjávarjarða til réttinda innan netlaga. Með því að takmarka 34. gr. frumvarpsins þannig að 
þjóðareign verði ekki lýst yfir auðlindum innan netlaga virðist hafa verið ákveðið að 
takmarka gildi nýtingarleyfa þannig að þau nái ekki til auðlindanýtingar innan netlaga. Því 
munu heimildir til auðlindanýtingar innan netlaga verða í höndum þeirra sem eiga þær 
fasteignir sem netlögin fylgja. Slíkt mun fyrirsjáanlega ekki koma í veg fyrir að nýtingunni 
verði stýrt með löggjöf eins og tíðkast hefur hingað til.

Eignir undir yfirborði jarðar.
Í lokamálslið 2. mgr. 34. gr. er kveðið á um að réttur eigenda auðlinda í eignarlöndum 

takmarkist undir yfirborði jarðar við venjulega hagnýtingu fasteignar. Samkvæmt tillögum 
stjórnlagaráðs var gert ráð fyrir að slíkur eignarréttur takmarkaðist með lögum miðað við 
tiltekna dýpt frá yfirborði jarðar.

Á fundum nefndarinnar var lýst nokkrum áhyggjum af þessari breytingu. Í umsögn 
Samorku, samtaka orku- og veitufyrirtækja, til atvinnuveganefndar er bent á að auðvelt sé að 
túlka ákvæðið á þann hátt að almenn lagaleg skilgreining á venjulegri hagnýtingu fasteignar 
fái sett eignarhaldi á auðlindum verulegar skorður. Þó er bent á að skýringar við ákvæðið 
gefi aðra mynd og að sá vafi sem skapist af þessum sökum bjóði upp á rangtúlkanir og 
ágreining.

Í umsögn Landssamtaka landeigenda til atvinnuveganefndar er því mótmælt að kveðið 
verði á um slíkar takmarkanir á réttindum landeigenda í stjórnarskrá og bent á að í raun hafi 
réttindi þeirra neðan jarðar verið án slíkra takmarkana og því felist eignaupptaka í ákvæðinu.

Í skýringum við ákvæðið í athugasemdum greinargerðar frumvarpsins er vísað til tveggja 
dóma Hæstaréttar Íslands (Hrd. 644/2006 og 645/2006). Svo virðist sem nokkrir 
umsagnaraðila hafi sitthvað við umfjöllun um þá að athuga og hún hafi a.m.k. veitt 
misvísandi leiðbeiningar um inntak ákvæðisins.

Leiðarljós við nýtingu náttúruauðlinda.
Í 3. mgr. 34. gr. frumvarpsins er kveðið á um að við nýtingu náttúruauðlinda í þjóðareign 

skuli hafa sjálfbæra þróun og almannahag að leiðarljósi.
Því sjónarmiði var hreyft á fundi nefndarinnar að í ákvæðinu væri orðinu almannahagur 

ofaukið þar sem það bætti engu við hugtakið sjálfbæra þróun. Þá er í umsögn Samorku, 
samtaka orku- og veitufyrirtækja, bent á að hugtakið sjálfbær þróun eigi sér nokkuð traustan 
sess í íslenskri orðræðu en byggi á efnislega rangri þýðingu á enska hugtakinu sustainable 
development. Á fundi nefndarinnar kom fram hvatning til þess að taka hugtakið haldbær 
þróun upp þess í stað. Þá kemur upp sú athygliverða spurning í umsögn Samtaka 
atvinnulífsins til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar hvort leiðarljósið muni ekki valda 
erfiðleikum þegar auðlindir eru í eðli sínu óendurnýjanlegar, svo sem eigi við um olíulindir 
og aðrar námur.

Í skýringum greinargerðar frumvarpsins er inntaki sjálfbærrar þróunar og 
almannahagsmuna lýst með vísan til svokallaðrar Brundtland-skýrslu og meginreglna 
sjálfbærrar þróunar. Í framhaldinu er vísað til umfjöllunar um sjálfbæra þróun í 
athugasemdum sem fylgja 3. mgr. 33. gr. frumvarpsins og um helstu meginreglur 
umhverfisréttar, sbr. athugasemdir við 35. gr. Svo segir: „Til þess að nýting náttúruauðlinda 
verði raunverulega sjálfbær og í þágu núlifandi og komandi kynslóða er nauðsynlegt að 
almenni löggjafinn útfæri nánar réttindi og skyldur í almennum lögum í samræmi við þá



stefnumörkun sem felst í 3. mgr. [,..]Með almannahag er vísað til þess að þjóðin á 
auðlindirnar og gerir sem eigandi þeirra tilkall til arðsins a f  þeim í samræmi við 1. gr. 
alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi frá  1966, sem Íslendingar hafa 
undirritað og fullgilt.ÍC

Í athugasemdum við 35. gr. frumvarpsins er að finna ítarlega skýringu á sjálfbærri þróun.
Að áliti meiri hlutans er það e.t.v. rétt að sjálfbær þróun og almannahagsmunir hafa 

verulega samstöðu. Í rúmum skilningi mætti a.m.k. halda því fram að sjálfbær þróun stefni 
að almannahag.

Almennt um 4. mgr. 34. gr. frumvarpsins.
Í 4. mgr. 34. gr. frumvarpsins er annars vegar kveðið á um ábyrgð á vernd 

náttúruauðlinda í þjóðareign og hins vegar heimild og skilmála leyfa til nýtingar þeirra. 
Nefndin tók aðeins seinni hluta málsgreinarinnar til umfjöllunar.

Almennt var málsgreinin gagnrýnd þar sem hún væri óskýr og þá sérstaklega í ljósi 
takmarkaðra skýringa í greinargerð frumvarpsins. Þannig var hún bæði talin óskýr hvað 
inntak varðar og að hvaða leyti henni er ætlað að leggja skyldu á löggjafann til þess að 
útfæra efni hennar með lögum.

Fullt gjald.
Samkvæmt ákvæði 2. málsl. 4. mgr. 34. gr. ber að innheimta fullt gjald fyrir leyfi til 

nýtingar eða afnota af auðlind í þjóðareigu. Veruleg gagnrýni kom fram bæði á þessa 
orðanotkun og þá vísbendingu sem finna mætti um inntak fulls gjalds í athugasemdum 
frumvarpsins. Sneri gagnrýnin einkum að viðmiðum við verð á markaði og viðmiðum við 
eignarnámsbætur. Þannig óttuðust nokkrir gesta nefndarinnar annars vegar að með 
áskilnaðinum væri gert ráð fyrir útboðum nýtingarleyfa og hins vegar að gjaldtakan yrði 
óhófleg.

Í skýringum ákvæðisins í greinargerðarinni er vísað til skýringa sem koma fram með 
tillögu stjórnlagaráðs. Þar kemur fram að með markaðsverði sé „ átt við [...] hæsta gjald sem 
nokkur er fús að greiða t.d. á markaði eða uppboði eða í samningum við ríkið sem 
umboðsmann rétts eiganda, þjóðarinnar.“ Þá segir að til hliðsjónar hafi verið litið til 
eignarréttarákvæðis 72. gr. gildandi stjórnarskrár þar sem segi að engan megi skylda til að 
láta af hendi eign sína nema á grundvelli lagafyrirmæla þegar almenningsþörf krefji og 
greiða beri fullt verð fyrir. Að auki kemur fram að með fullu verði sé samkvæmt skýringum 
við 72. gr. gildandi stjórnarskrár átt við verðgildi eignarinnar fyrir eigandann, þ.e. 
markaðsverð hennar, á þeim tíma sem eignarnám fór fram.

Í umsögn Bjargar Thorarensen til atvinnuveganefndar kemur fram að hún telji vafasamt 
hvað sé átt við með orðunum fullt gjald og víst sé að sömu sjónarmið geti ekki átt við um 
það og fullt verð sem bætur fyrir eignarnám samkvæmt eignarréttarákvæði stjórnarskrár. 
Framangreind sjónarmið má einnig finna í umsögnum margra umsagnaraðila, í skilabréfi 
sérfræðingahópsins og í greinargerð frumvarpsins.

Á fundi nefndarinnar vöknuðu m.a. spurningar um hvaða áhrif áskilnaður um fullt gjald 
hefði á gjaldtöku vegna kolefnavinnslu, útblásturkvóta samkvæmt lögum um loftslagsmál og 
veiðigjöld. Þannig var t.d. rætt hvort hækka þyrfti sérstakt veiðigjald þannig að það næði til 
100% auðlindarentu af fiskveiðum.

Afnota- og nýtingarleyfi til hóflegs tíma.
Samkvæmt 2. málsl. 4. mgr. 34. gr. frumvarpsins verður stjórnvöldum heimilað að veita 

leyfi til afnota og eða hagnýtingar náttúruauðlinda í þjóðareign til tiltekins hóflegs tíma í 
senn.



Á fundum nefndarinnar kom sú spurning oftlega upp hvað hóflegur tími gæti talist 
langur. Þá var lýst verulegum áhyggjum af því að þröng afmörkun gerði það að verkum að 
erfitt yrði að byggja rekstur á leyfum til skamms tíma þar sem slíkt kynni að torvelda 
fjárfestingar.

Í skýringum ákvæðisins í greinargerð frumvarpsins kemur fram að átt sé við að leyfi til 
afnota eða hagnýtingar megi ekki veita til mjög langs tíma í senn og Alþingi verði að meta 
hverju sinni hvað teljist vera hóflegur leyfistími. Ljóst sé að endurskoða þurfi lagaumhverfi 
ýmissa auðlinda m.t.t. þess, m.a. gildandi raforkulög þar sem ekki sé sérstaklega tekið fram 
að gefa skuli út virkjunarleyfi til tiltekins tíma.

Að mati meiri hlutans er að finna nokkuð eðlislíka skýringu í greinargerð frumvarpsins 
þrátt fyrir að hún mætti vera ítarlegri. Helsti vandinn virðist hins vegar vera sá að orðið 
hóflegt hefur ekki sérstaklega sterka samsvörun við orðin ekki mjög langt almennum 
málskilningi. Orðsifjaleg merking orðsins hó f vísar þó til þess sem er hæfilega mikið, 
hófsemi sé gætt, um eitthvað mátulegt sé að ræða. Gagnstæða hugtakið óhóf felur þannig í 
sér eitthvað sem er of mikið af eða gengur of langt. Ekki verður betur séð en að löggjafanum 
verði falið mat á því hvað sé eðlilegt í í hverju tilviki fyrir sig.

Áhrif á fiskveiðistjórnarkerfið.
Eins og fram hefur komið byggist hluti gagnrýninnar á greinargerð frumvarpsins á því að 

samspil hennar við frumvarpsgreinina gefi verulega óljósa mynd af því hvaða áhrif henni er 
ætlað að hafa á réttindi núverandi handhafa aflaheimilda. Í henni er margítrekað að ekki sé 
ætlunin að ganga á þegar stofnaðan rétt, m.a. veiðirétt, en þau sjónarmið hafa heyrst að það 
sé ekki í samræmi við vilja stjórnlagaráðs sem staðfestur hafi verið með 
þjóðaratkvæðagreiðslu 20. október 2012.

Af lestri lögfræðilegrar álitsgerðar LEX lögmannsstofu, sem fylgir umsögn 
Landssambands íslenskra útvegsmanna til atvinnuveganefndar, má sjá að þeir lögfræðingar 
sem þar starfa hafa lent í verulegum vandræðum við að átta sig á inntaki 
frumvarpsgreinarinnar. Þannig kemur m.a. fram að í raun og veru sé hægt að draga 
mismunandi ályktanir af skýringum greinargerðarinnar, ekki sé unnt að útiloka að 
frumvarpsákvæðið skjóti stoðum undir einhvers konar innköllun aflaheimilda en þrátt fyrir 
það megi einnig færa ákveðin rök fyrir því að það sé ekki ætlunin. Virðist það enda vera 
niðurstaða þeirra að það sé vandséð hvernig réttaráhrif ákvæðisins verði önnur og meiri en 1. 
gr. gildandi laga um stjórn fiskveiða hefur í för með sér en þó sé hugsanlegt að greinin muni 
hafa víðtæk neikvæð áhrif á réttindi núverandi handhafa aflaheimilda í ljósi þess að þeim 
verði gert að greiða fullt gjald og fái tímabundinn nýtingarrétt í staðinn.

Fyrirvari Þórs Saari um 34. gr.
Þór Saari leggur til að 34. gr. verði óbreytt frá tillögu stjórnlagaráðs. Ekki hafa komið 

fram ábendingar um lögfræðilegan ágalla þeirrar greinar heldur virðist umfjöllun og 
breytingar sérfræðingahópsins þvert á móti fallnar til þess að skapa enn meiri óvissu um 
inntak hennar.

Þór bendir sérstaklega á að í 1. málsl. 1. mgr. hafi sú breyting verið gerð að í stað 
hugtaksins einkaeiga er orðasambandið háðar einkaeignarrétti notað og virðist þessi 
breyting opna á þann möguleika að í nýrri stjórnarskrá verði tiltekin hugsanleg áunnin 
veiðiréttindi úr sameiginlegum fiskstofnum felld undan þjóðareignarákvæðinu þar sem um 
áunninn nýtingarrétt sé hugsanlega að ræða þar sem nýtingarréttur getur, eins og kunnugt er, 
fallið undir skilgreiningu einkaeignarréttar. Með notkun hugtaksins einkaeiga sé hins vegar 
loku skotið fyrir þann möguleika enda augljóst að aldrei hefur verið gert ráð fyrir því í 
tillögum stjórnlagaráðs eða núverandi fiskveiðistjórnunarlögum að veiðiheimildir geti verið í



einkaeigu. Vísar Þór sérstaklega til umsagnar dr. Níelsar Einarssonar til efnahags- og 
viðskiptanefndar þar sem velt er upp áhyggjum og rökstuðningi sama efnis.

Þór telur mikilvægt að í nefndaráliti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar komi fram ítarleg 
útskýring á tilgangi og ætluðum áhrifum þess ákvæðis sem þjóðin samþykkti með 83% 
atkvæða í þjóðaratkvæðagreiðslu 20. október 2012. Þar verði tekinn af allur vafi um að 
veiðiheimildir í íslenskri lögsögu skuli ekki falla með einhverjum hætti í hendur einkaaðila 
sem eign þeirra. Slíkt sýnist Þór mögulegt verði orðasambandið háðar einkaeignarrétti 
notað.

Að mati Þórs er orðalagi stjórnlagaráðs í 2. mgr. greinarinnar varpað fyrir róða og mun 
flóknara orðalag tekið upp með upptalningu á einstökum auðlindum og atriðum. Slíkt telur 
hann opna á túlkanir sem geti leitt til þess að greinin nái ekki tilgangi sínum um að 
náttúruauðlindir skuli almennt vera í þjóðareigu. Sú ábending hafi komið fram að í 
lokamálslið 2. mgr. gæti verið heppilegra að halda inni ákvæði stjórnlagaráðs sem kvað á um 
heimild löggjafans til þess að kveða á um þjóðareign á auðlindum undir tiltekinni dýpt frá 
yfirborði jarðar. Sambærileg ábending kom fram varðandi nýtingu til persónulegra nota, 
orðalagið venjuleg hagnýting fasteignar opnar á að t.d. orkufyrirtæki sem eiga land geti nýtt 
það að vild. Að mati Þórs er mikilvægt að í þessum lokamálslið 2. mgr. verði notast við 
orðalag stjórnlagaráðs.

Hvað greinargerð frumvarpsins varðar bendir Þór á að í umfjöllun um 34. gr. um 
náttúruauðlindir segi endurtekið með breytilegu orðalagi: ,M eð ákvæðinu er ekki hróflað við 
þeim eignarréttindum sem þegar kunna að vera fyrir hendi að auðlindum og þeim heimildum 
eigenda sem slíkum eignarrétti fylgja. “ Og nokkrum línum neðar: ,M eð ákvæðinu er ekki 
hróflað við þeim nýtingarleyfum eða óbeinu eignarréttindum sem þegar eru fyrir hendi. “ Og 
að lokum: „... í samræmi við það sem stjórnlagaráð ætlaðist til, að ekki verði hróflað við 
þeim eignarréttindum sem þegar eru fyrir hendi og njóta stjórnarskrárverndar“. Þór fær 
ekki séð að neitt af þessu komi fram í skýringum við auðlindaákvæði tillagna stjórnlagaráðs. 
Að mati Þórs virðist sérfræðingahópurinn gefa í skyn með þessu að t.d. útvegsmenn kunni 
að hafa unnið sér inn eignarrétt til fiskveiðiheimilda, þótt það standi skýrum stöfum í 
fiskveiðistjórnarlögum og í tillögum stjórnlagaráðs, að það hafa þeir einmitt ekki gert. Telur 
Þór þess hafa verið gætt sérstaklega í skýringum stjórnlagaráðs að gefa ekkert slíkt í skyn.

Sú hugmynd að skýringar sérfræðingahópsins standi við hlið skýringa stjórnlagaráðs er 
ófær þegar upp er staðið að mati Þórs, ótækt sé að skýringar sérfræðingahópsins við 
frumvarpið fái þannig að nánast ryðja skýringum stjórnlagaráðs úr vegi. Þór telur að nær 
væri að Alþingi léti lögfræðinga sína vinna nýja greinargerð, þar sem tilraunum 
sérfræðingahópsins til efnisbreytinga verði hrundið, enda hafi stjórnskipunar- og 
eftirlitsnefnd ekki umboð Alþingis til að gera slíkar breytingar.

Að lokum bendir Þór á að 34. gr. er ætlað að taka á einhverju mesta deilumáli 
lýðveldistímans, úthlutun aflaheimilda, sem og nýtilkomnum deilum um afnot af öðrum 
náttúruauðlindum. Orðalag stjórnlagaráðs hafi verið samið með þetta í huga og það 
samþykkt þar samhljóða. Ætli Alþingi að breyta ákvæðinu frá orðalagi tillagna 
stjórnlagaráðs sé það algjörlega einboðið að það verði að vera í átt til einföldunar og frekari 
skýrleika enda komi hugsun stjórnlagaráðs skýrt fram og sú hugsun þurfi að standa framar 
skýringum sérfræðingahópsins sem virðist hafa verið meira í mun að staglast á að yfirráð 
yfir auðlindum skuli vera óbreytt frekar en að skýra ákvæðið til samræmis við augljósan 
vilja stjórnlagaráðs. Í þessu ljósi þarf stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd að stíga mjög varlega 
til jarðar varðandi orðalag ákvæðisins og gæta þess sérstaklega að lögskýringargögn verði 
eins ítarleg og unnt er til að taka af allan vafa.

25. gr. Atvinnufrelsi.



Segja má að tvenns konar nýmæli felist í atvinnufrelsisákvæði 25. gr. frumvarpsins. 
Annars vegar er sú takmörkunarheimild sem nú má finna í 2. málsl. 1. mgr. 75. gr. 
stjórnarskrárinnar felld brott en tekin upp almenn takmörkunarheimild í 2. mgr. 9. gr. Hins 
vegar er efni 2. mgr. frumvarpsgreinarinnar að töluverðu leyti annað en efni gildandi 2. mgr. 
75. gr. stjórnarskrárinnar. Frumvarpsgreinin er þannig í nokkuð góðu samræmi við 
samsvarandi ákvæði í tillögum stjórnlagaráðs, að því undanskyldu þó að þar er 
takmörkunarheimildin efnislega sambærileg þeirri sem kveðið er á um í gildandi 
stjórnarskrá.

Almennt má segja að fáar athugasemdir hafi komið fram þar sem fundið var að 1. mgr. 
greinarinnar en óhætt er að fullyrða að margar athugasemdir hafi verið gerðar við 2. mgr. 
hennar.

Tvær ábendingar komu fram fyrir nefndinni sem varða greinina með almennum hætti. 
Annars vegar telur Björg Thorarensen, í umsögn sinni til nefndarinnar, uppsetningu II. kafla 
frumvarpsins ábótavant m.a. þar sem atvinnufrelsisákvæðið sé ekki staðsett meðal ákvæða 
þannig að innbyrðis samhengi skapist. Þá var því sjónarmiði hreyft að í greinargerð 
frumvarpsins og skilabréf sérfræðingahópsins vantaði alla umfjöllun um tengsl atvinnufrelsis 
við eignarrétt, þ.e. rétt manna til að nýta atvinnuréttindi sín.3

Almenn heimild til að takmarka atvinnufrelsi (2. mgr. 9. gr.).
Á fundi nefndarinnar var gerð athugasemd við að heimild til að takmarka atvinnuréttindi 

væri ekki að finna í greininni sjálfri eins og stjórnlagaráð hafði gert ráð fyrir. Var sú skoðun 
látin í ljós að slíkt fyrirkomulag kynni að reynast almennum borgurum hættulegt þar sem 
með því yrði þeim erfiðara að átta sig á heimilli réttindaskerðingu. Var bent á að þetta 
fyrirkomulag væri í andstöðu við markmið stjórnlagaráðs um skýra framsetningu m.a. hvað 
uppbyggingu varðaði.

Í umsögn Bjargar Thorarensen til atvinnuveganefndar kemur það mat fram að efnislega 
hafi almenna skerðingarheimildin í för með sér að í stað þess að eingöngu megi takmarka 
atvinnufrelsið í þágu almannahagsmuna samkvæmt gildandi stjórnarskrá bæti 2. mgr. 9. gr. 
frumvarpsins við heimild til að takmarka atvinnufrelsi í þágu réttinda annarra og allt mat á 
breytingunni vanti í greinargerð frumvarpsins. Telur hún jafnframt ekki hægt að útiloka að 
breytingin auki heimildir til takmarkana á atvinnufrelsi frá því sem nú er.

Þá kom sú ábending fram á fundi nefndarinnar að þar sem almennt skerðingarákvæði 2. 
mgr. 9. gr. heimilaði m.a. skerðingu á réttindum til að semja um starfskjör og önnur réttindi 
til vinnu þá skorti umfjöllun í greinargerð um hvaða áhrif ákvæðið hafi á hópa sem almennt 
hafa ekki samningsrétt, t.d. þá sem heyra undir kjararáð.

Almennt um 2. mgr. 25. gr.
Mikil gagnrýni kom fram á 2. mgr. 25. gr. frumvarpsins í umsögnum og í máli gesta á 

fundum nefndarinnar þó segja megi að ekki hafi annað verið að heyra en að flestir hafi talið 
ákvæðið stefna að eftirsóknarverðu markmiði.

Segja má að meginstef gagnrýninnar hafi beinst að því að af lestri texta málsgreinarinnar 
og skýringum greinargerðar fáist ekki nægilega skýr mynd af inntaki hennar, ekki liggi ljóst 
fyrir hvaða efnislega eða sjálfstæða viðbót við gildandi rétt sé að finna í henni. Töldu sumir 
gestanna verulega þörf fyrir endurskoðun málsgreinarinnar og að betur færi á því að 
atvinnufrelsisákvæðið yrði óbreytt frá gildandi stjórnarskrá. Að baki gagnrýninni lágu m.a. 
þau rök að áhrif breytinganna hefðu ekki verið greind, og þá sérstaklega í ljósi

3 Umfjöllun um slík tengsl má m.a. finna í riti Bjargar Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, 
mannréttindi, bls. 453-457.



þjóðréttarlegra skuldbindinga Íslands með hliðsjón af dómi Hæstaréttar Íslands Hrd. 2002, 
3686, en einnig að leiðréttingar á misskilningi stjórnlagaráðs á eðli réttarins til jafnra launa 
og kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf sem koma fram í greinargerð frumvarpsins 
sköpuðu vafa um merkingu ákvæðisins.

Á fundi nefndarinnar kom einnig fram sú ábending að ríkið hafi almennt frjálsar hendur 
um hvernig það tryggir réttindi og þjóðréttarlegar skuldbindingar enda hafi það hvergi 
skuldbundið sig til að kveða á um að þau réttindi sem fjallað er um í ákvæðinu í stjórnarskrá. 
Þá var bent á að þegar samningar Sameinuðu þjóðanna voru fullgiltir af Íslands hálfu hafi 
verið gerð úttekt á þörf þess að samræma íslenska löggjöf efni þeirra. Niðurstaða þeirrar 
könnunar hafi leitt í ljós að ekki hafi verið tilefni til þess á þeim tíma. Í framhaldinu kom 
fram hvatning til þess að greina áhrif ákvæðisins og þýðingu þess fyrir löggjafarstarf og 
fjárhagslegt umhverfi atvinnulífsins áður en því væri fengið lagagildi.

Gagnrýni Samtaka atvinnulífsins.
Óhætt er að fullyrða að mikil óánægja einkenni umfjöllun Samtaka atvinnulífsins um 2. 

mgr. 25. gr. frumvarpsins.
Í umsögn samtakanna til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, sem vísað var til á fundi 

nefndarinnar, kemur það álit fram að málsgreinin feli í sér tillögu um festingu gildishlaðinna 
viðmiða úr alþjóðasamþykktum í stjórnarskipunarlög án þess að fyrir liggi hvaða 
mælikvarða eigi að leggja til grundvallar. Þá sé sú skýring gefin í greinargerð að um sé að 
ræða sambærilegan rétt og samkvæmt gildandi atvinnufrelsisákvæði órökstudd og vandskilin 
í ljósi þeirrar undirstrikunar að öllum skuli tryggður réttur til sanngjarnra launa og að kveða 
skuli á um rétt til mannsæmandi vinnuskilyrða í lögum. Telja samtökin ákvæðið og 
skýringar með því misvísandi, þar sé gefið til kynna að í málsgreininni felist skylda til að 
kveða á um lágmarkslaun í lögum og að slíkt feli í sér grundvallar breytingu á fyrirkomulagi 
kjarasamninga á Íslandi. Slíkan vilja telja þau ekki hægt að finna í skýringum með tillögum 
stjórnlagaráðs. Framangreindan vafa telja samtökin verða þess valdandi að upp vakni 
spurningar um hvort málsgreininni sé ætlað að skerða réttinn til frjálsra kjarasamninga. Telja 
þau hættu á að dómstólum verði falið að skera úr um ágreiningsefni tengd ákvæðinu enda 
verði ófært að búa við réttaróvissu um launaákvarðanir í kjarasamningum, óvissu um 
lögbundið samningsumboð stéttarfélaga og vinnuveitenda. Í framhaldinu leggja samtökin til 
breytingar á 25. gr. frumvarpsins sem fela í sér að 75. gr. gildandi stjórnarkskrár yrði tekin 
óbreytt upp í frumvarpið.

Mannsæmandi vinnuskilyrði.
Í 1. málsl. 2. mgr. 25. gr. frumvarpsins kemur það nýmæli fram að í lögum skuli kveða á 

um rétt til mannsæmandi vinnuskilyrða, svo sem hvíldar, orlofs og frítíma. Almennt kom 
fram nokkur gagnrýni á þetta ákvæði á fundum nefndarinnar og var orðasambandið 
mannsæmandi vinnuskilyrði oft gagnrýnt vegna óskýrleika í sama mund og áskilnaður 2. 
málsl. 2. mgr. um rétt til sanngjarnra launa.

Í greinargerð frumvarpsins kemur m.a. fram að með dæmatalningu ákvæðisins sé komið 
til móts við sjónarmið um að hlúa beri að fjölskyldulífi landsmanna en einnig felist t.d. réttur 
til öruggra og heilsusamlegra vinnuskilyrða í ákvæðinu.

Á fundi nefndarinnar kom sú ábending fram að þar sem um lagaáskilnaðarreglu væri að 
ræða þá mætti velta fyrir sér hvort hún mundi sæta sambærilegri skýringu og 76. gr. gildandi 
stjórnarskrá gerði í dómi Hæstaréttar Íslands frá 19. desember 2000, svokölluðum 
öryrkjabandalagsdómi (Hrd. 125/2000). Í því ljósi sköpuðust líkur á því að bótaréttur 
ríkisins myndaðist ef ekki væri rétt staðið að lagasetningu á grundvelli ákvæðisins. Af þeim



sökum væri sérstaklega mikilvægt að fyrir lægi greining á ákvæðinu og mögulegum áhrifum 
þess.

Sanngjörn laun.
Samkvæmt 2. málsl. 2. mgr. 25. gr. frumvarpsins skal öllum tryggður réttur til 

sanngjarnra launa og til að semja um starfskjör og önnur réttindi tengd vinnu. Réttur til 
sanngjarnra launa er nýmæli. Eins og áður hefur komið fram var nýmælið gagnrýnt oftlega.

Í skýringum kemur fram að í því felist einkum bann við mismunun og krafa um að 
lágmarkslaun dugi til sómasamlegrar lífsafkomu. Vísað er til þess að lágmarksviðmið 
sómasamlegrar lífsafkomu séu sambærileg við lágmarksviðmið réttarins til lífsviðurværis í 
22. gr. frumvarpsins ásamt því sem fjallað er um réttinn til jafnra launa fyrir jafnverðmæt og 
sambærileg störf og m.a. vísað til þjóðréttarskuldbindinga sem hann varða.

Við lestur skýringa við 22. gr. frumvarpsins er helstu vísbendingar um launaleg viðmið 
að finna í umfjöllun um orðasambandið viðunandi lífsafkoma skv. 11. gr. alþjóðasamnings 
um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi. Er þar vísað til þess að það ákvæði hafi 
verið skýrt svo að það nái til aðgangs einstaklinga að nægjanlegu magni af vatni, fæðu, 
fatnaði, húsaskjóli og fullnægjandi heilsuvernd þegar hennar væri þörf. Auk þess væri ætlast 
til þess að öllum væri tryggður réttur til að geta tekið fullan þátt í samfélaginu án smánar eða 
verulegra hindrana. Þá er rætt um möguleika manna á að lifa yfir fátæktarmörkum sem 
viðurkennd séu í viðkomandi landi. Einnig kemur þar fram að samkvæmt viðmiðum 
Alþjóðabankans þurfi einstaklingar að hafa nægjanlega fjármuni til þess að greiða fyrir 
fullnægjandi magn af fæðu og aðrar nauðsynjar og til þess að eiga möguleika á að taka 
fullan þátt í því samfélagi sem þeir búa í.

Á fundi nefndarinnar kom fram að stjórnlagaráð hafi í vinnu sinni m.a. litið til þess að 
dómstólar hefðu í gegnum tíðina fengist við að afmarka inntak matskenndra 
svigrúmsákvæða laga. Þá hefði við mótun ákvæðisins verið litið til starfa félagsdóms.

Verulegar athugasemdir voru gerðar við ákvæðið á fundum nefndarinnar. Virtust margir 
gesta eiga í erfiðleikum með að átta sig á inntaki þess. Voru a.m.k. flestir sammála um að 
ákvæðið væri haldið annmörkum og þá sérstaklega þegar litið væri til skýringa í greinargerð. 
Var m.a. bent á að leiðréttingar sérfræðingahópsins á skilningi stjórnlagaráðs á 
jafnlaunaréttinum virkuðu ruglandi og óljóst væri hvort ákvæðinu væri ætluð sjálfstæð 
þýðing þannig að það yrði á ábyrgð ríkisins að bæta mönnum upp ef laun þeirra teldust ekki 
sanngjörn. Í ljósi takmarkaðra skýringa ákvæðisins settu gestir nefndarinnar upp ýmis dæmi 
byggð á sjónarmiðum um reynslu, virkni vinnumarkaðar, efnahag þjóðarinnar o.fl. Virtist 
nefndinni mörg þeirra benda til þess að orðin sanngjörn og mannsæmandi gæfu ákvæðum 2. 
mgr. 25. gr. frumvarpsins verulega óljóst inntak sem dómstólar þyrftu svo að skýra.

9. gr. Vernd mannréttinda og heimilar takmarkanir.
Almenn takmörkunarheimild 2. mgr.

Á fundum nefndarinnar kom það sjónarmið fram að almennt skerðingarákvæði 2. mgr. 9. 
gr. kynni mögulega að valda því að merkingarmunur skapaðist miðað við ákvæði gildandi 
stjórnarskrár þrátt fyrir að skýringar í greinargerð frumvarpsins bentu til þess að svo ætti 
ekki að verða. Þá var vakin athygli á því að almenna ákvæðið mundi gilda um 
eignarréttarákvæði 13. gr. frumvarpsins þrátt fyrir að sérstök skerðingarheimild væri þegar 
fólgin í þeirri grein og þegar væri viðurkennd óskráð heimild til skerðingar á grundvelli laga. 
Að auki var efast um nytsemi þess að sameina allar takmörkunarheimildirnar í eina grein. Í 
umsögn Bjargar Thorarensen til nefndarinnar leggur hún til að almenna 
takmörkunarheimildin verði færð þannig að hún standi ekki mitt á meðal ákvæða um 
efnisleg réttindi.



Auknar takmarkanir mannréttinda?
Í umsögn Samtaka atvinnulífsins kemur m.a. fram að þau telja ósamræmis gæta í 

skýringum greinargerðar frumvarpsins, af samhengi ákvæðisins og skýringa greinargerðar 
og skýringum einstakra ákvæða leiði að takmörkunarheimild 2. mgr. 9. gr. sé í raun ætlað 
þrengra gildissvið en gefið sé til kynna í skýringum einstakra ákvæða II. kafla frumvarpsins. 
Telja samtökin að í skýringum greinargerðar frumvarpsins sé vikið frá viðurkenndum 
túlkunarreglum án rökstuðnings og án þess að það eigi sér stoð í orðum ákvæðisins.

Á fundi nefndarinnar var bent á að eignarréttarákvæði gildandi stjórnarskrár heimilaði 
skerðingu eignarréttar í þágu almannahagsmuna og að slíkt hið sama ætti við um gildandi 
atvinnufrelsisákvæði að breyttu breytanda. Þá var vakin athygli á því að aukið væri við 
undanþáguheimildina með því að í henni væri kveðið á um heimild til skerðingar til verndar 
réttindum annarra. Af þessari breytingu stafaði ákveðinn vafi um hvort ætlunin hafi verið að 
heimila skerðingu eignar- og atvinnuréttinda í þágu einkaaðila.

Þá var bent á að sú leið sem farin er með 2. mgr. 9. gr. hafi verið rædd í stjórnlagaráði en 
þar hafi verið tekin ákvörðun um að fara hana ekki og halda takmörkunarheimildum 
mannréttindaákvæðanna inni í hverju ákvæði fyrir sig. Kom það sjónarmið fram að 
röksemdir fyrir niðurfellingu 2. mgr. 13. gr. frumvarpstillagna stjórnlagaráðs, þar sem 
kveðið var á um að eignarrétti fylgi skyldur, svo og takmarkanir í samræmi við lög, væru 
ekki í fullu samræmi við gildandi rétt. Þannig var vísað til þess að slíkar takmarkanir 
eignarréttar leiddu nú af 2. gr. gildandi stjórnarskrár, þ.e. valdheimildum löggjafans, en ekki 
beinum almannahagsmunum eða réttindum annarra. Í þessu ljósi mætti telja að um 
viðbótartakmörkunarheimild væri að ræða, t.d. væri ekki hægt að útiloka að hún fæli í sér 
opnun á eignarnámi einkaaðilum til hagsbóta án þess að almenningsþörf krefði. Þó var 
ítrekað að verulegur vafi væri uppi um hvernig bæri að skýra ákvæðið, skýringar 
frumvarpsins væru ekki nægilega glöggar, ekki væri nægilega gerð grein fyrir þeirri þýðingu 
sem breytingunni væri ætluð.

Kjarni réttinda.
Í 2. málsl. 2. mgr. 9. gr. frumvarpsins er kveðið á um að við takmörkun mannréttinda 

skuli gæta meðalhófs og þess að með henni sé ekki vegið að kjarna þeirra réttinda sem um 
ræðir.

Á fundi nefndarinnar kom fram að sú nálgun að ekki mætti vega að kjarna réttinda fæli í 
sér hugtakanotkun sem væri óþekkt í íslenskri lögfræði. Var því sjónarmiði hreyft að 
vísbendingar skorti um hvar finna mætti takmörk réttindaskerðinga út frá kjarna þeirra og 
því gæti mat á skerðingu orðið æði vandasamt. Þá var lýst áhyggjum af því að óvissan sem 
skapaðist vegna þessa mundi leiða til þess að dómstólum yrði í of ríku mæli falið að skýra 
inntak hugtaksins kjarni. Þá kom það álit fram að í ljósi virkni íslenskra dómstóla við 
skýringu á réttindum borgaranna væri rétt af Alþingi að koma vilja stjórnarskrárgjafans á 
framfæri á skýrari hátt og minnka þannig líkurnar á því að misræmi myndaðist á milli þess 
markmiðs sem liggur að baki hugtakanotkuninni og túlkunar dómstóla.

Svo sem samræmist lýðræðishefðum.
Annað þeirra meginskilyrða sem tilgreind eru fyrir heimilli skerðingu mannréttinda 

samkvæmt 2. mgr. 9. gr. frumvarpsins er að takmörkunin samræmist lýðræðishefðum.
Á fundi nefndarinnar kom það álit fram að erfitt væri að átta sig á hvernig túlka bæri 

orðalag skilyrðisins. Var bent að samkvæmt gildandi rétti hafi slíkt skilyrði ekki þurft að 
vera uppfyllt til skerðingar eignarréttar og efni þess væri ekki að finna í ákvæði 1. gr. 1.



viðauka mannréttindasáttmála Evrópu. Var því sjónarmiði haldið á lofti að rétt væri að orða 
skilyrðið svo að takmörkunin yrði að teljast nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi.

Af lestri greinargerðar frumvarpsins að dæma hefur skilyrðið um samræmi við 
lýðræðishefðir töluverða samsvörun við skilyrði nokkurra ákvæða mannréttindasáttmála 
Evrópu um að takmörkun þurfi að vera nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi.4

Fyrirvari Sigurðar Inga Jóhannssonar.
Mat Sigurðar Inga er að lýsingar umsagnarinnar á því sem fram kom í máli gesta 

nefndarinnar og skriflegum gögnum séu raunsannar.
Sigurður Ingi telur ekki þörf á að rekja ítarlega vinnubrögð og aðferðir stjórnarflokkanna 

við breytingar á stjórnarskrá lýðveldisins enda þekki flestir þá sorglegu sögu. Sigurður Ingi 
telur stjórnarskrána vera grundvallargagn íslenskrar löggjafar og af þeim sökum sé 
óásættanlegt að henni verði breytt til þess eins að breyta henni. Þannig telur hann að 
skynsamlegra hefði verið að fara þá leið að lagfæra þá þætti gildandi stjórnarskrár sem mest 
þurfa á lagfæringum að halda, líkt og gefið er til kynna í skýrslu stjórnlaganefndar, vanda 
verkið og framkvæma það í sem mestri sátt. Sigurður Ingi telur frumvarpið minna á 
óskalista, útvöldum hópi einstaklinga hafi verið heimilað að koma áherslum sínum á 
framfæri í frumvarpsformi. Telur hann að flutningsmönnum frumvarpsins hafi ekki tekist 
betur til en svo að frumvarpið hafi sætt alvarlegri gagnrýni af hálfu helstu sérfræðinga í 
málefnum stjórnskipunar. Þá bendir Sigurður Ingi á að um tvö ár séu liðin frá því vinna 
stjórnlagaráðs hófst en að á þeim tíma hafi ríkisstjórnarflokkarnir aldrei sýnt áhuga á að ná 
samkomulagi eða sátt um hvernig vinnuferli frumvarpsins á Alþingi skyldi hagað og því 
síður verið tilbúnir til umræðu um gæði innihaldsins.

Að loknum fundum nefndarinnar, þar sem gestir komu í heimsókn og fjallað var um þau 
skriflegu gögn sem nefndinni bárust, er það mat Sigurðar að tillögur stjórnlagaráðs séu 
gallaðar. Telur hann að þar gæti töluverðs innra ósamræmis auk þess sem tillögurnar séu 
yfirleitt svo óskýrar að í ljósi þeirra og skýringa við þær hafi skapast umtalsvert tilefni 
túlkunarvafa. Óbreyttar verði þær því grundvöllur langvinnra deilna sem aðeins verði hægt 
að leysa fyrir dómstólum. Þannig telur hann að í ljós hafi komið að greinargerð frumvarpsins 
sé fullkomlega óbrúkleg sem lögskýringargagn. Sem nærtækt dæmi vísar Sigurður til 11 
blaðsíðna skýringa við 34. gr. frumvarpsins sem fela að stórum hluta í sér umfjöllun um 
forsögu frumvarpsákvæðisins án þess að hún leiði til þess að inntak ákvæðisins skýrist svo 
nokkru nemi. Bendir Sigurður á að margir fræðimenn hafi beinlínis talið nauðsynlegt að 
semja nýjar skýringar við frumvarpsgreinina þar sem aðeins verði stefnt að skýringu inntaks 
og tilgangs ákvæðisins en allt tipl í kringum hugarflug stjórnlagaráðs yrði látið liggja milli 
hluta.

Eins og fram hefur komið telur Sigurður óþarft að fjalla ítarlega um athugasemdirnar. Þó 
telur hann ástæðu til að ítreka eftirfarandi:

Sigurður vekur athygli á því nýmæli sem felst í 2. mgr. 9. gr. frumvarpsins. Vegna 
hennar séu heimildir til takmörkunar mannréttinda að mestu fjarverandi í 
mannréttindaákvæðum frumvarpsins en þess í stað gert ráð fyrir staðlaðri, almennri 
takmörkunarheimild. Að mati Sigurðar komu í ljós alvarlegir annmarkar á þessu 
fyrirkomulagi á fundum nefndarinnar. Þannig töldu nokkrir merkir fræðimenn ákveðnar 
líkur á að með því væri aukið við heimildir löggjafans til þess að takmarka mannréttindi frá 
því sem er samkvæmt gildandi stjórnarskrá. Var sérstaklega bent á þá viðbót sem felst í

4 Sjá t.d. Mannréttindasáttmáli Evrópu: Meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt, bls. 
61-64 og Björg Thorarensen: „Áhrif meðalhófsreglu við skýringu stjórnarskrárákvæða“. Lögberg 
- rit lagastofnunar Háskóla Íslands, bls. 51-103.



þeirri ráðagerð að heimila takmarkanir til verndar réttindum annarra. Slíkur vafi virðist 
a.m.k. uppi í tilfellum eignarréttar- og atvinnufrelsisákvæða frumvarpsins. Að mati Sigurðar 
er þessi annmarki svo stór að hann ætti einn og sér að leiða til þess að gerð yrði sérstök 
úttekt á áhrifum frumvarpsgreinarinnar á þau ákvæði II. kafla frumvarpsins sem hún nær til.

Sigurður telur að í stað 13. gr. um eignarrétt eigi 72. gr. gildandi stjórnarskrár að standa 
algerlega óbreytt. Bendir hann á að allir gestir nefndarinnar, þar á meðal stjórnlagaráðsliðar, 
hafi talið að með því móti yrði sá grundvöllur treystur sem heimilar nauðsynlegar skorður 
gegn uppkaupum á fasteignaréttindum af hálfu erlendra aðila.

Hvað 25. gr. frumvarpsins um atvinnufrelsi varðar bendir Sigurður á að gestir 
nefndarinnar hafi verið sammála um að hún innihéldi of gildishlaðin og óskýr hugtök. 
Þannig vísar Sigurður til hugtakanna „mannsæmandi vinnuskilyrði“ og „sanngjörn laun“ 
sem hann telur líkleg til að skapa grundvöll falskra væntinga og því sé hætta á að inntak 
þeirra verði aðeins ákvarðað með aðstoð dómstóla. Mat Sigurðar er að óbreytt 75. gr. 
gildandi stjórnarskrár muni þjóna hlutverkinu betur.

Sigurður telur þörf á að taka náttúruauðlindaákvæði 34. gr. frumvarpsins til 
endurskoðunar. Þannig þurfi texti þess almennt að vera einfaldari og skýrari. Þar að auki 
telur hann raunverulega þörf á því að endurskrifa 4. mgr. frumvarpsgreinarinnar enda sé hún 
í raun algjörlega ónothæf. Þannig bendir hann á þann vafa sem ríkir um inntak 
orðasambandsins fullt gjald sem virðist vísa til aðferða við eignarnám í skýringum 
greinargerðar. Telur hann greinina óskiljanlega að þessu leyti, eðli hefðbundinna 
eignarumráða sé ólíkt eðli nýtingarleyfa samkvæmt frumvarpinu. Sem dæmi bendir Sigurður 
á að gestir hafi talið orðanotkunina geta leitt til þess að gildandi löggjöf um skattlagningu á 
kolvetnisvinnslu stangist á við ákvæðið enda sé þar kveðið er á um að 45% skatthlutfall 
sérstaks kolvetnisskatts. Hafi mat gestanna verið að gjaldhlutfallið yrði að verða 100% 
skattskyldra tekna. Að mati Sigurðar er rétt að breyta orðanotkun frumvarpsgreinarinnar, 
ræða um sanngjarnt gjald. Þá telur hann nauðsynlegt að endursemja greinargerð 
frumvarpsins með það að markmiði að skerpa á inntaki og tilgangslýsingu svo hún verði 
haldbært lögskýringargagn. Það telur Sigurður aðeins á færi færustu sérfræðinga. Að þessum 
skilyrðum uppfylltum telur hann raunverulega ekkert því til fyrirstöðu að 
náttúruauðlindaákvæðið fái framgang.

Að lokum tekur Sigurður fram að heildaráhrif frumvarpsins séu afar óljós. Það sé afar 
slæmt nú á kosningavori þegar einungis þrír mánuðir eru eftir af kjörtímabilinu og fáir dagar 
eftir af starfstíma Alþingis. Af skriflegum og munnlegum álitum sérfræðinga sem komu fyrir 
nefndina telur Sigurður óhætt að telja líkur á að áhrif margra greina frumvarpsins verði 
óásættanleg. Orsök þess sé að finna í því að mat á áhrif á stjórnskipan og réttindi borgaranna 
hafi ekki verð gert samhliða málsmeðferðinni á Alþingi, til að mynda liggi ekki enn ljóst 
fyrir hvaða lögum og stjórnvaldsfyrirmælum þurfi að breyta í ljósi nýrra ákvæða 
stjórnarskrár og því síður hvaða lög þurfi að setja. Á þetta bendir sérfræðingahópurinn 
sérstaklega.

Mat Sigurðar er að Alþingi eigi á þessum tímapunkti að freista þess að ná samstöðu um 
nokkrar greinar frumvarpsins, t.d. ákvæði um náttúruauðlindir og þjóðaratkvæðagreiðslur. 
Telur hann að sú leið geri Alþingi fært að nýta a.m.k. hluta þeirrar miklu og kostnaðarsömu 
vinnu sem undirbúningur frumvarpsins hefur kallað á. Skoðun Sigurðar er 
heildarendurskoðun frumvarpsins kalli á of mikla vinnu miðað við þann tíma sem eftir er. 
Hingað til hafi markmiðið um heildarendurskoðun verið drifið áfram af pólitískum ástæðum 
en ekki af raunsæi. Þannig er það álit Sigurðar að skynsamlegra væri að nýta þann litla tíma 
sem eftir er af kjörtímabilinu í að ná samstöðu um mikilvægar greinar og halda vinnunni 
síðan áfram á nýju kjörtímabili. Áréttar hann þá skoðun sína að stjórnarskrá eigi ekki að



breyta til þess eins að tryggja framgang pólitískra markmiða afmarkaðs hóps, heldur 
eingöngu til að bæta, skýra og tryggja réttindi borgaranna.

Alþingi, 18. janúar 2013.

Jónína Rós Guðmundsdóttir, 2. varaformaður. 
Logi Már Einarsson.

Auður Lilja Erlingsdóttir.
Ólína Þorvarðardóttir.

Ólafur Þór Gunnarsson.
Sigurður Ingi Jóhannsson, með fyrirvara. 

Þór Saari, með fyrirvara.


