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Umsögn
um frumvarp til stjórnarskipunarlaga um stjórnarskrá lýðveldisins Íslands.

Frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar.

Með bréfi formanns stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, Valgerðar Bjarnadóttur, frá 23. 
nóvember sl. sem efnahags- og viðskiptanefnd barst samdægurs var þess farið á leit að síðar- 
nefnda nefndin léti uppi álit sitt á 13. gr. (eignarréttur) og 71. gr. (skattar) frumvarps til 
stjórnarskipunarlaga, 415. mál, og tæki þar meðal annars til skoðunar eftirtalin atriði:
-  Er um breytingu að ræða frá gildandi stjórnarskrá?
-  Er um nýmæli að ræða?
-  Er efni í skilabréfi sérfræðihóps sem nefndin þarf að kanna eða taka afstöðu til?
-  Eru ákvæði nógu skýr og eru skýringar í greinargerð nógu skýrar?
-  Efnislegar athugasemdir varðandi ofangreind atriði og efni ákvæða?

Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Gísla Tryggvason, talsmann neyt- 
enda og fulltrúa í stjórnlagaráði, Níels Einarsson, forstöðumann stofnunar Vilhjálms Stefáns- 
sonar, Magnús Thoroddsen fyrrv. hæstaréttarlögmann og hæstaréttardómara, Sigurð Líndal, 
lagaprófessor á Bifröst, Margréti Steinarsdóttur frá Mannréttindaskrifstofu Íslands, Oddnýju 
Mjöll Arnardóttur, prófessor við lagadeild Háskólans í Reykjavík og fulltrúa í sérfræðinga- 
hópi um lagatæknilega skoðun á tillögum stjórnlagaráðs, Tryggva Gunnarsson, umboðsmann 
Alþingis, Eirík Svavarsson, hrl. og félaga í Indefence-hópnum, og Frosta Sigurjónsson, fé- 
laga í Advice-hópnum og Heimssýn.

Við upphaf umfjöllunar varð nefndarmönnum ljóst að framangreind ákvæði frumvarpsins 
standa í efnislegum tengslum við ýmis önnur ákvæði þess. Þar af má nefna 9. gr. frum- 
varpsins (vernd mannréttinda), 34. gr. (náttúruauðlindir) og 67. gr. (þjóðaratkvæðagreiðslur). 
Nefndarmenn voru einnig upplýstir um að fordæmi dómstóla gæfu tilefni til að ætla að 
stjórnarskráin væri almennt virk í samskiptum borgaranna við ríkisvaldið. Þess vegna þyrfti 
að haga framsetningu ákvæða hennar með eins skýrum hætti og framast er unnt frá sjónar- 
horni borgaranna og þeirra sem í hlut kemur að beita ákvæðunum. Enn fremur væri ástæða 
til þess að huga vel að áhrifum fyrirhugaðra breytinga og gæta þess að ekki yrði dregið úr 
réttarvernd gildandi stjórnarskrár nema til þess stæði augljós vilji stjórnarskrárgjafans. 
Nokkrar áhyggjur komu fram af því að erfitt væri að henda reiður á þeim vilja þar sem ýmist 
er í athugasemdum frumvarpsins vísað til tillagna stjórnlagaráðs og hins vegar vinnu sér- 
fræðingahópsins um lagatæknilega skoðun þeirra tillagna.

Athygli skal enn fremur vakin á því að eftirfarandi umfjöllun er sniðin að umræðu sem 
fram fór í nefndinni og þeim sjónarmiðum sem þar var haldið fram á meðal nefndarmanna 
og viðmælenda þeirra. Ekki verður haldið til haga fjölmörgum málefnalegum sjónarmiðum 
öðrum sem fram hafa komið við vinnslu frumvarpsins.
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1. Eignarréttur (13. gr. og 9. gr. frumvarpsins).
72. gr. stjórnarskrárinnar er svohljóðandi:
„Eignarrétturinn er friðhelgur. Engan má skylda til að láta a f  hendi eign sína nema 

almenningsþörf krefji. Þ arf tilþess lagafyrirmæli og komi fu llt verð fyrir.
Með lögum má takmarka rétt erlendra aðila til að eiga fasteignaréttindi eða hlut í 

atvinnufyrirtæki hér á landi.“

13. gr. frumvarpsins er svohljóðandi:
„Eignarrétturinn er friðhelgur. Engan má skylda til að láta a f  hendi eign sína nema 

almenningsþörf krefji. Þ arf tilþess lagafyrirmæli og komi fu llt verð fy r ir .“

Tillaga stjórnlagaráðs var svohljóðandi:
„Eignarrétturinn er friðhelgur. Engan má skylda til að láta a f  hendi eign sína nema 

almenningsþörf krefji. Þ arf tilþess lagafyrirmæli og komi fu llt verð fyrir.
Eignarrétti fylgja skyldur, svo og takmarkanir í samræmi við lög.“

1.1. Samanburður ákvæða.
Af samanburði framangreindra ákvæða má ráða að fyrri málsgrein gildandi stjórnarskrár- 

ákvæðis er samhljóða 13. gr. frumvarpsins. Frumvarpsgreinin gerir aftur á móti ekki ráð fyrir 
þeirri reglu sem fram kemur í síðari málsgrein stjórnarskrárákvæðisins að „með lögum má 
takmarka rétt erlendra aðila til að eiga fasteignaréttindi eða hlut í atvinnufyrirtæki hér á 
landi“. Stjórnlagaráð virðist hafa lagt til grundvallar að reglan væri ekki í samræmi við jafn- 
ræðisreglu stjórnarskrárinnar og alþjóðasamninga sem Ísland er aðili að (sjá Skýrslu forsætis- 
nefndar um tillögur stjórnlagaráðs um breytingar á stjórnarskrá Íslands frá 140. löggjafar- 
þingi, þskj. 3, 3. mál, bls. 55).

Tillaga stjórnlagaráðs gerði jafnframt ráð fyrir að frumvarpsgreinin kvæði á um að „eign- 
arrétti fylgi skyldur, svo og takmarkanir í samræmi við lög“. Að ráði sérfræðingahópsins um 
lagatæknilega skoðun á tillögum stjórnlagaráðs var þessi tillaga ráðsins ekki tekin upp í 
frumvarpið heldur er þar lagt til almennt ákvæði um skilyrði heimilla takmarkana á mann- 
réttindum (sjá 2. mgr. 9. gr.). Fram kemur að stjórnlagaráð hafi við umfjöllun sína hafnað 
þessu ákvæði af ótta við að það opnaði almennt um of möguleikann á skerðingu mannrétt- 
inda.

9. gr. frumvarpsins er svohljóðandi:
„Stjórnvöldum ber ætíð að vernda almenninggegn mannréttindabrotum, hvort heldur sem 

brotin eru a f  völdum handhafa ríkisvalds eða annarra.
Mannréttindi tryggð með stjórnarskrá þessari m áþví aðeins skerða að það sé gert með 

lagaheimildíþágu almannahagsmuna eða til verndar réttindum annarra svo sem samræmist 
lýðræðishefðum. Gæta skalmeðalhófs ogþess að ekki sé með takmörkuninni vegið að kjarna 
þeirra réttinda sem um ræðir. Réttindi skv. 7. gr., 1. málsl. 8. gr., 27. gr., 2. og 3. mgr. 28. 
gr., 29. gr. og 30. gr. má þó aldrei skerða á grundvelli þessa ákvæðis.“

Sérfræðingahópurinn taldi að réttarvernd 2. mgr. 9. gr. væri skýrari en umrædd tillaga 
ráðsins og í betra samræmi við kröfur sem leiða má af mannréttindasáttmála Evrópu og gild- 
andi stjórnarskrá. Skilyrði heimilla takmarkana koma fram í tilvísun ákvæðisins til sérstakrar 
lagaheimildar, almannahagsmuna, réttinda annarra, lýðræðishefða og meðalhófs. Sérfræð- 
ingarnir töldu með hliðsjón af þessum skilyrðum að tillaga ráðsins um að „eignarrétti fylgi
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skyldur, svo og takmarkanir í samræmi við lög“ bætti engu við réttarvernd ákvæðisins og 
lögðu til að orðalagið yrði ekki tekið upp í frumvarpið.

1.2. Er um breytingu að ræða frá  gildandi stjórnarskrá?
Hvað varðar spurninguna um hvort 13. gr., lesin saman við 2. mgr. 9. gr. frumvarpsins, 

feli í sér efnisbreytingar frá gildandi rétti koma fram nokkuð misvísandi upplýsingar í at- 
hugasemdum frumvarpsins og enn fremur í máli gesta sem komið hafa á fund nefndarinnar. 
Sérfræðingahópurinn lagði þann skilning í tillögu stjórnlagaráðs að henni væri ekki ætlað að 
hafa áhrif á inntak eignarréttarins sem ætti sér djúpar rætur í íslenskum stjórnskipunarrétti 
og ríka samsvörun í alþjóðlegum mannréttindasáttmálum þar sem jafnan væri kveðið á um 
tiltekna lágmarksvernd. Framsetning 13. gr. frumvarpsins og allur aðdragandi málsins hefur 
samt sem áður vakið efasemdir um þetta.

Skiptar skoðanir komu framfyrir nefndinni umhvort viðhalda eigi 2. mgr. 72. gr. stjórnar- 
skrár sem varðar fjárfestingar erlendra aðila. Sjónarmið komu fram um að í ljósi umræðu 
liðinna ára megi gera sér í hugarlund hver staða íslenska ríkisins gagnvart erlendum fjárfest- 
um sé þegar til greina kemur að reisa skorður við fjárfestingum hinna síðarnefndu. Athuga- 
semdir frumvarpsins benda til að ákvæðið hafi takmarkaða þýðingu þar sem ríkið verði þegar 
svo ber undir að virða jafnræðisreglu stjórnarskrár í hvívetna.

Sjónarmið komu fram um að baki tillögu um brottfall 2. mgr. 72. gr. gildandi stjórnarskrár 
byggju væntingar um mikilvægi þess að ryðja burt ýmsum lagalegum tálmunum sem hafa 
staðið í vegi fyrir beinni erlendri fjárfestingu. Er slík fjárfesting af mörgum talin ein helsta 
forsenda fyrir afnámi gjaldeyrishafta og uppbyggingu atvinnugreina. Með hliðsjón af þjóðar- 
öryggissjónarmiðum lögðu aðrir sérstaka áherslu á þá grunnskyldu ríkisins að tryggja ótvíræð 
yfirráð þjóðarinnar yfir auðlindum landsins og töldu að umrætt ákvæði stjórnarskrárinnar 
væri á því reist.

Sumir telja að sérfræðingahópurinn hafi með þeim breytingum sem hann lagði til við 
frumvarpið farið út fyrir umboð sitt í ljósi þess sem að framan greinir um að fella brott 
tillögu stjórnlagaráðs um að „eignarrétti fylgi skyldur, svo og takmarkanir í samræmi við 
lög“. Bentu þeir á að hugsunin sem lægi að baki orðalaginu hefði ekki einvörðungu verið sú 
að staðfesta gildandi rétt eins og ráða má af athugasemdum frumvarpsins heldur að koma 
þeim skilaboðum til leiðar að vernd eignarréttinda hefði sögulega séð verið gefið of mikið 
vægi í íslenskum rétti á kostnað almennings. Aðrir telja að tilvitnað orðalag feli ekki í sér 
frávik frá gildandi rétti þar sem jafnan hefur verið litið svo á að rétti fylgi skyldur og að lög- 
gjafinn hafi í skjóli 2. gr. stjórnarskrárinnar umtalsvert svigrúm til að kveða á um almennar 
takmarkanir á eignarréttindum eftir því sem aðstæður í þjóðfélaginu breytast.

Eins og áður hefur komið fram taldi sérfræðingahópurinn að ekki væri sérstök þörf á að 
taka tilvitnað orðalag upp í frumvarpið vegna 2. mgr. 9. gr. þar sem tekin eru saman á einn 
stað almenn skilyrði fyrir heimilum takmörkunum á mannréttindum, þ.m.t. eignarréttinum. 
Einstakir viðmælendur töldu samt sem áður ekki útilokað að greinin gæti haft í för með sér 
veruleg áhrif á réttindi borgaranna. Sem dæmi var bent á að miðað við orðanna hljóðan 
ákvæðisins gæti lögmætur grundvöllur eignarnáms verið „til verndar réttindum annarra“ óháð 
því hvort skilyrði um almannaheill sem tilgreint er í gildandi stjórnarskrá sé uppfyllt. Kom 
fram að væri það tilgangur stjórnarskrárgjafans að leggja til slíka efnisbreytingu þyrfti af- 
staða hans með hliðsjón af réttaröryggi borgaranna að liggja afdráttarlaust fyrir.
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1.3. Ályktanir um skýrleika og afstaða meiri hlutans.
Af framangreindu má ráða að lögskýringargögn gefi ekki skýra leiðbeiningu um hvort 13. 

gr. frumvarpsins lesin saman með 2. mgr. 9. gr. feli í sér efnisbreytingu frá gildandi rétti. 
Leiða má líkur að því að sá óskýrleiki stafi öðrum þræði af þeirri viðleitni löggjafans að 
rækja hlutverk sitt sem stjórnarskrárgjafi og um leið halda aftur af gefnum fyrirheitum um 
að hafa sem minnst áhrif á stjórnlagaráðsferlið. Til að athugasemdir frumvarpsins geti komið 
að gagni er áríðandi að skýrt liggi fyrir hver sé vilji flutningsmanna frumvarpsins til breyt- 
inga. Forsenda slíkrar afstöðu kann að vera sú að áður hafi farið fram rannsókn á gildandi 
rétti og mat á áhrifum breytinga.

Hvað snertir afstöðu efnahags- og viðskiptanefndar þá telur meiri hlutinn það eðlilegt 
varúðarsjónarmið að halda inni heimild samhljóða ákvæði 2. mgr. 72. gr. stjórnarskrár 
varðandi eignarrétt erlendra aðila. Þurfi að takmarka erlenda eignaraðild er haldbetra að hafa 
til þess skýra stjórnarskrárheimild.

Ef gera á breytingar á gildandi eignarréttarákvæði stjórnarskrár þá telur meiri hlutinn 
skýrara að tillaga stjórnlagaráðs um að „eignarrétti fylgi skyldur, svo og takmarkanir í 
samræmi við lög“ verði tekin óbreytt upp í 13. gr. frumvarpsins.

Meiri hlutinn leggur einnig til að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hugi nánar að 2. mgr. 
9. gr. frumvarpsins og taki afstöðu til þess hvort og að hvaða leyti ákvæðið feli í sér frávik 
frá gildandi rétti en eins og að framan greinir hefur ekki ríkt samhljómur meðal gesta 
efnahags- og viðskiptanefndar um það. Hallast meiri hlutinn að því að þetta ákvæði sem 
sérfræðingahópurinn lagði til feli í sér efnisbreytingu sem er órædd og því ótímabær.

2. Náttúruauðlindir.
34. gr. frumvarpsins er svohljóðandi:
„Auðlindir í náttúru Íslands sem ekki eru háðar einkaeignarrétti eru sameiginleg og ævar- 

andi eign þjóðarinnar. Enginn getur fengið þær eða réttindi tengd þeim til eignar eða varan- 
legra afnota og aldrei má selja þær eða veðsetja.

Til þjóðareignar skv. 1. mgr. teljast nytjastofnar og aðrar auðlindir hafs og hafsbotns 
innan íslenskrar lögsögu utan netlaga, vatn og önnur þau náttúrugæði sem ekki eru háð einka- 
eignarrétti, svo sem vatnsafl, jarðhiti og jarðefni í þjóðlendum. Í eignarlöndum takmarkast 
réttur eigenda til auðlinda undir yfirborði jarðar við venjulega hagnýtingu fasteignar.
Við nýtingu auðlindanna skal hafa sjálfbæra þróun og almannahag að leiðarljósi.

Stjórnvöld bera, ásamt þeim sem nýta auðlindirnar, ábyrgð á vernd þeirra. Stjórnvöld geta 
á grundvelli laga veitt leyfi til afnota eða hagnýtingar auðlinda, sem og annarra takmarkaðra 
almannagæða, gegn fullu gjaldi og til tiltekins hóflegs tíma í senn. Slík leyfi skal veita á 
jafnræðisgrundvelli og þau leiða aldrei til eignar eða óafturkallanlegs forræðis.“

Tillaga stjórnlagaráðs var svohljóðandi:
„Auðlindir í náttúru Islands, sem ekki eru í einkaeigu, eru sameiginleg og ævarandi eign 

þjóðarinnar. Enginn getur fengið auðlindirnar, eða réttindi tengd þeim, til eignar eða varan- 
legra afnota og aldrei má seljaþær eða veðsetja.

Til auðlinda íþjóðareign teljast náttúrugæði, svo sem nytjastofnar, aðrar auðlindir hafs 
og hafsbotns innan íslenskrar lögsögu og uppsprettur vatns- og virkjunarréttinda, jarðhita- 
og námaréttinda. Með lögum má kveða á um þjóðareign á auðlindum undir tiltekinni dýpt 
frá  yfirborði jarðar.

Við nýtingu auðlindanna skal hafa sjálfbæraþróun og almannahag að leiðarljósi.
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Stjórnvöld bera, ásamtþeim sem nýta auðlindirnar, ábyrgð á verndþeirra. Stjórnvöld 
geta á grundvelli laga veitt leyfi til afnota eða hagnýtingar auðlinda eða annarra tak- 
markaðra almannagæða, gegn fullu gjaldi og til tiltekins hóflegs tíma í senn. Slík leyfi skal 
veita á jafnræðisgrundvelli ogþau leiða aldrei til eignarréttar eða óafturkallanlegs forræðis 
yfir auðlindunum.“

2.1. Samanburður ákvæða.
Í athugasemdum við 34. gr. frumvarpsins kemur fram að sérfræðingahópurinn hafi lagt 

til að í stað þess að upphafsmálsgreinin vísi til auðlinda, sem ekki eru í einkaeigu, eins og 
tillaga ráðsins gerir ráð fyrir vísi hún til auðlinda sem ekki eru „háðar einkaeignarrétti“. 
Markmið þessa er að koma í veg fyrir að eignir opinberra aðila sem háðar eru hefðbundnum 
einkaeignarrétti, t.d. jörð í eigu ríkis eða sveitarfélags, verði felldar undir hugtakið þjóðar- 
eign með þeim réttaráhrifum sem því fylgir. Frumvarpsgreininni er ekki ætlað að raska 
réttindum sem í dag njóta verndar eignarréttarákvæðis stjórnarskrárinnar.

Aðrar orðalagsbreytingar sem sérfræðingarnir lögðu til og leiða má af samanburði ákvæð- 
anna hafa einkum að markmiði að gera inntak ákvæðisins skýrara í samræmi við vilja stjórn- 
lagaráðs. Ráðið áleit að hugtakið „þjóðareign“ ætti sér langa og virðulega sögu m.a. með 
hliðsjón af fjölda tilrauna sem gerðar hafa verið á þingi til að binda ákvæðið í stjórnar- 
skránni. Kjarni hugtaksins felur í sér að stjórnvöld, sem í skjóli fullveldisréttar og í umboði 
þjóðar fara með forsjá, vörslu og ráðstöfunarrétt auðlinda í þjóðareign, hafi ekki heimild til 
að færa þær öðrum til eignar eða varanlegra afnota heldur geti einungis á grundvelli laga og 
að gættu jafnræði heimilað tímabundin afnot eða hagnýtingu þeirra og þá gegn fullu gjaldi. 
Þá beri að haga nýtingu umræddra auðlinda með sjálfbæra þróun og almannahag að leiðar- 
ljósi.

Í 2. mgr. 34. gr. frumvarpsins eru í dæmaskyni taldar upp auðlindir og náttúrugæði sem 
teljast til þjóðareignar og markast sú upptalning nokkuð af deilum sem eiga sér djúpar rætur 
hér á landi og varða nýtingu fiskstofna og heimildir landeiganda til vatnsnotkunar. Fram 
kemur í athugasemdum að hugtakið auðlind hafi ekki almenna, einhlíta merkingu og ein- 
skorðist ekki við gæði sem unnt er að umbreyta í fjárhagsleg verðmæti vegna takmarkaðs 
framboðs og eftirspurnar. Hugtakið geti þannig átt við um alla þætti náttúrunnar eins og jörð, 
lífríki, vatn, loft og sólarljós en í því samhengi má vekja athygli á síðari málslið 2. mgr. 34. 
gr. sem gerir ráð fyrir að í eignarlöndum takmarkist réttur eigenda til auðlinda undir yfirborði 
jarðar við venjulega hagnýtingu fasteignar.

Fram hefur komið að þjóðareignarhugtakið tekur ekki til náttúruauðlinda þar sem hefð- 
bundinn eignarréttur hefur þegar stofnast hvort heldur eigandinn er ríki, sveitarfélag, ein- 
staklingur eða lögaðili. Í athugasemdum frumvarpsins eru aftur á móti valin nokkur dæmi 
á ýmsum sviðum löggjafar þar sem íslenska ríkinu hefur í skjóli fullveldisréttar verið fengið 
„sérstakt form eignarréttar“ yfir auðlindum sem aðrir hafa ekki getað sannað eignarrétt að. 
Mætti þar nefna lög um stjórn fiskveiða, lög um eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum 
hafsbotnsins og lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta. 
Jafnframt er í athugasemdunum vísað til gildandi vatnalaga sem eru frá árinu 1923 og reist 
á þeirri forsendu að landareign fylgi tilgreindar heimildir til umráða og hagnýtingar á vatni 
en án þess að þeim verði jafnað til beins eignarréttar á vatni.

2.2. Er um breytingu að ræða frá  gildandi stjórnarskrá?
Ákvæði 34. gr. frumvarpsins er nýmæli. Skiptar skoðanir komu fram um hugtakið þjóðar- 

eign sem sumir telja varasamt. Var gagnrýnt að hugtakið virðist í athugasemdum frumvarps-
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ins vera notað jöfnum höndum yfir auðlindir þar sem ríkið fer með sérstakt form eignarréttar 
og eigendalausar auðlindir sem ríkið fer með forræði yfir í skjóli fullveldisréttar. Áréttað var 
að samkvæmt orðanna hljóðan frumvarpsgreinarinnar tæki hugtakið ekki til náttúruauðlinda 
þar sem hefðbundinn eignarréttur hefði þegar stofnast.

Fram kom það sjónarmið að áður en tekin væri afstaða til þess hvort auðlindir sem að lög- 
um eru lýstar eign ríkisins (sjá tilvitnað orðalag hér að framan, „sérstakt form eignarréttar“) 
teldust í þjóðareign væri óhjákvæmilegt að meta hvort eignarráðum sem ríkinu væru þar 
fengin yrði jafnað til hefðbundins eignarréttar. Leiddi það m. a. hugann að því hvort eignarráð 
íslenska ríkisins yfir þjóðlendum á grundvelli laga nr. 58/1998 eigi sér í einhverjum tilvikum 
svo ríka samstöðu með venjulegum eignarráðum yfir landi að þjóðlendur eða a.m.k. einhver 
hluti þeirra teljist ekki þjóðareign í skilningi 34. gr. frumvarpsins.

Einstakir viðmælendur nefndarinnar lýstu sig ósammála þeirri nálgun frumvarpsins að 
ekki standi til að raska þeim beinu eða óbeinu eignarréttindum sem þegar hafa stofnast. Tóku 
þeir fram að nálgunin samræmist illa þeim markmiðum sem búa að baki hugtakinu um 
þjóðareign á náttúruauðlindum og geti orðið til að festa í sessi umdeilt kerfi fiskveiðistjórnar. 
Fram kemur í athugasemdum frumvarpsins að af hálfu stjórnlagaráðs hafi verið gerð sérstök 
grein fyrir tilgreindu áliti meiri hluta nefndar sem starfar á grundvelli Alþjóðasamnings um 
borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. Þar hafi verið lagt til grundvallar að úthlutaðar veiði- 
heimildir hefðu fyrir tilstilli lagabreytinga færst í það horf að bera einkenni einkaeignar sem 
ekki fengi staðist jafnræðisreglu sáttmálans í ljósi yfirlýsinga íslenska löggjafans um að 
nytjastofnar sjávar væru í sameign þjóðarinnar.

Á fundum nefndarinnar komu fram ábendingar um að þeirri efnisreglu sem fram kemur 
í síðari málslið 2. mgr. 34. gr. um að réttur landeiganda til auðlinda undir yfirborði jarðar 
takmarkist við venjulega hagnýtingu fasteignar hafi ekki verið slegið fastri í íslenskum rétti 
eins og haldið er fram í athugasemdum frumvarpsins. Var því m.a. haldið fram að tilvísanir 
í athugasemdum frumvarpsins til dóma Hæstaréttar í málum nr. 644 og 645/2006 væru ekki 
á fullnægjandi rökum reistar og að fara þyrfti betur yfir dómana áður en ályktanir yrðu 
dregnar. Með tilliti til tækniframfara eins og á sviði jarðborana væri vandkvæðum bundið að 
setja skýrar viðmiðanir um það hvað teljist venjuleg hagnýting fasteignar en stæði það til 
þyrfti löggjafinn að taka afstöðu, m.a. til þess hvort úrlausn þessa ætti að ráðast af því hver 
sé eigandinn í hverju tilviki fyrir sig.

2.3. Ályktanir um skýrleika og afstaða meiri hlutans.
Á fundum nefndarinnar var stuttlega gerð grein fyrir samspili hugtaksins þjóðareign við 

eignarréttarhugtakið sem er vandmeðfarið hugtak og merking þess margræð í daglegu tali. 
Deilur um eignarhald fiskstofna og vatns hér á landi má m.a. rekja til þess að menn greinir 
á um hversu vel þessar auðlindir falla undir skilgreiningu eignarréttarhugtaksins. Ef gæði 
eiga að vera háð eignarrétti verður eigandinn með einhverju móti að geta komið við eignar- 
ráðum sínum en þau geta m.a. falist í heimild til ráðstöfunar viðkomandi gæða og ekki síður 
heimild eigandans til að útiloka aðra frá hagnýtingu þeirra, með atbeina ríkisvalds ef á þarf 
að halda. Þegar gæði eru í eðli sínu á mörkum þess að geta verið háð eignarrétti, eru eigenda- 
laus eins og fiskurinn í sjónum og rennandi vatn, er löggjafanum heimilt í skjóli fullveldis- 
réttarins að setja reglur um nýtingu þeirra. Slíkar nýtingarreglur geta skapað grundvöll að 
óbeinum réttindum sem njóta verndar eignarréttarákvæðis stjórnarskrár að meira eða minna 
leyti.

Meiri hluti efnahags- og viðskiptanefndar styður ákvæði um þjóðareign í stjórnarskrá en 
bendir stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd á að kanna megi nánar hvort framangreindar athuga-
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semdir gefi tilefni til að ætla að stefnt sé í hættu yfirlýstu markmiði stjórnlagaráðs um að ekki 
standi til að raska eignarréttindum sem þegar hefur til stofnast. Meiri hlutinn áréttar í því 
sambandi að skv. 3. málsl. 1. gr. laga um stjórn fiskveiða myndar úthlutun veiðiheimilda 
samkvæmt lögunum ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir veiði- 
heimildum.

Nefndin ræddi áhyggjur einstakra nefndarmanna af því hvaða áhrif það gæti haft, til að 
mynda á einstakar byggðir, ef áskilnaði um fullt endurgjald yrði fylgt fullum fetum við út- 
hlutun veiðiheimilda. Töldu sumir ástæðu til að árétta sérstaklega rétt byggðanna í þessu 
sambandi og mikilvægi þess að gætt yrði jafnræðis þeirra á meðal.

Meiri hlutinn telur loks að ákvæði síðari málsliðar 2. mgr. 34. gr. frumvarpsins um að 
réttur landeiganda til auðlinda undir yfirborði jarðar takmarkist við venjulega hagnýtingu 
fasteignar sé ekki nægilega skýrt og tekur þess í stað undir orðalag í tillögu stjórnlagaráðs 
þar sem fram kemur að með lögum megi kveða á um þjóðareign á auðlindum undir tiltekinni 
dýpt frá yfirborði jarðar.

3. Skattar.
40. gr. stjórnarskrárinnar er svohljóðandi:
„Engan skatt má á leggja né breyta né a f  taka nema með lögum. Ekki má heldur taka lán, 

er skuldbindi ríkið, né selja eða með öðru móti láta a f  hendi neina a f  fasteignum landsins né 
afnotaréttþeirra nema samkvæmt lagaheimild.“

77. gr. stjórnarskrárinnar er svohljóðandi:
„Skattamálum skal skipað með lögum. Ekki má fela  stjórnvöldum ákvörðun um hvort 

leggja skuli á skatt, breyta honum eða afnema hann.
Enginn skattur verður lagður á nema heimild hafi verið fyrir honum í lögum þegar þau 

atvik urðu sem ráða skattskyldu.“

71. gr. frumvarpsins er svohljóðandi:
„Skattamálum skal skipað með lögum. Engan skatt má leggja á né breyta né taka a f  nema 

með lögum.
Ekki má fela  stjórnvöldum ákvörðun um hvort leggja skuli á skatt, breyta honum eða 

afnema hann.
Enginn skattur verður lagður á nema heimild hafi verið fyrir honum í lögum þegar þau 

atvik urðu sem ráða skattskyldu.“

Tillaga stjórnlagaráðs var svohljóðandi:
„Skattamálum skal skipað með lögum. Engan skatt má á leggja né breyta né taka a f  nema 

með lögum.
Ekki má fela  stjórnvöldum ákvörðun um hvort leggja skuli á skatt, breyta honum eða 

afnema hann.
Enginn skattur verður lagður á nema heimild hafi verið fyrir honum í lögum þegar þau 

atvik urðu sem ráða skattskyldu.“

3.1. Samanburður ákvæða.
71. gr. frumvarpsins er svo til samhljóða tillögu stjórnlagaráðs og af samanburði má ráða 

að 1. málsl. 40. gr. og 77. gr. gildandi stjórnarskrár hafi þar verið sameinaðar í eina grein.
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3.2. Er um breytingu að ræða frá  gildandi stjórnarskrá?
Vísað er til þess í athugasemdum frumvarpsins að í skýringum stjórnlagaráðs hafi af hálfu 

ráðsins ekki staðið til hrófla við ákvæðum gildandi stjórnarskrár er varða skipan skattamála.

3.3. Ályktanir um skýrleika og afstaða meiri hlutans.
Við umfjöllun nefndarinnar voru gerðar athugasemdir við að ákvæði um skipan skatta- 

mála hefði ekki verið komið fyrir í II. kafla frumvarpsins varðandi mannréttindi með hliðsjón 
af því að ákvæðið stæði í sérstökum tengslum við eignarréttarákvæði og jafnræðisreglu 
stjórnarskrár. Meiri hlutinn vekur athygli stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar á þessum sjónar- 
miðum.

Einnig komu fram sjónarmið um að tímabært væri að gera greiningu á hinum margvíslegu 
aðferðum sem notaðar væru við fjármögnun ríkisrekstrarins. Síðan þyrfti að ráðast í mat á 
því hver þörf borgaranna væri fyrir réttaröryggi í hverju tilviki fyrir sig, m.a. með hliðsjón 
af hefðbundnum greinarmun sem gerður er annars vegar á sköttum og hins vegar þjónustu- 
gjöldum.

4. Að lokum -  nokkur orð um þjóðaratkvæðagreiðslur um skattamál.
Nefndin ræddi loks ákvæði 67. gr. frumvarpsins, nánar tiltekið þann þátt er kemur í veg 

fyrir að tilskilinn fjöldi kjósenda geti á grundvelli 65. og 66. gr. farið fram á þjóðaratkvæða- 
greiðslu um skattamálefni. Þeir viðmælendur nefndarinnar sem tjáðu sig um þetta atriði töldu 
með hliðsjón af fyrirkomulagi þjóðaratkvæðagreiðslna í Sviss og reynslu Íslendinga í Ice- 
save-málinu að ástæðulaust væri að undanskilja skattamál þjóðaratkvæði. Meiri hlutinn telur 
það orka tvímælis að vísa megi málum sem varða fjármál ríkisins til þjóðaratkvæðis en telur 
almennt að umfjöllun um þetta atriði eigi betur heima á vettvangi stjórnskipunar- og eftir- 
litsnefndar og eftir atvikum allsherjar- og menntamálanefndar.

Fulltrúar Indefence og Advice-hópsins skiluðu inn skriflegum erindum um ýmislegt sem 
þeir telja að betur megi fara varðandi skýrleika eftirgreindra ákvæða.

65. gr. frumvarpsins er svohljóðandi:
„Tíu a f  hundraði kjósenda geta krafistþjóðaratkvæðis um lög sem Alþingi hefur sam- 

þykkt. Kröfuna ber að leggja fram innanþriggja mánaða frá  samþykkt laganna. Lögin falla  
úr gildi e f  kjósendur hafnaþeim en annars haldaþau gildi sínu. Alþingi geturþó ákveðið að 
fella  lögin úr gildi áður en tilþjóðaratkvæðis kemur.

Þjóðaratkvæðagreiðslan skal fara fram innan árs frá  því að krafa kjósenda var lögð 
fra m .“

66. gr. frumvarpsins er svohljóðandi:
„Tveir a f  hundraði kjósenda geta lagt fram frumvarp til laga eða tillögu til þingsálykt- 

unar á Alþingi.
Tíu a f  hundraði kjósendageta lagt frumvarp til laga fyrir Alþingi. Alþingi getur lagt fram  

gagntillögu í formi annars frumvarps. Hafi frumvarp kjósenda ekki verið dregið til baka skal 
bera það undir þjóðaratkvæði, svo og frumvarp Alþingis komi það fram. Alþingi getur 
ákveðið aðþjóðaratkvæðagreiðslan skuli vera bindandi.

Atkvæðagreiðsla um frumvarp að tillögu kjósenda skal fara fram innan tveggja ára frá  
því að málið hefur verið afhent Alþingi.“
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67. gr. frumvarpsins er svohljóðandi:
„Mál sem er borið undir þjóðaratkvæði að kröfu eða frumkvæði kjósenda samkvæmt 

ákvæðum 65. og 66. gr. skal varða almannahag. Á grundvelliþeirra er hvorki hægt að krefj- 
ast atkvæðagreiðslu um fjárlög, fjáraukalög, lög sem eru sett til að framfylgja þjóðréttar- 
skuldbindingum né heldur um skattamálefni eða ríkisborgararétt. Þess skalgætt að frumvarp 
að tillögu kjósenda samrýmist stjórnarskrá. Rísi ágreiningur um hvort mál uppfylli framan- 
greind skilyrði skera dómstólar þar úr.

Ilögum skalkveðið á um framkvæmdmálskots eða frumkvæðis kjósenda, svo sem um form  
og fyrirsvar fyrir kröfunni, tímafrest til söfnunar undirskrifta og um fyrirkomulag þeirra, 
hverju megi til kosta við kynningu og hvernig afturkalla megi kröfuna að fengnum við- 
brögðum Alþingis, svo og um hvernig haga skuli atkvæðagreiðslu.“

Lilja Mósesdóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins.

Alþingi, 22. janúar 2013.

Helgi Hjörvar, formaður.
Lilja Rafney Magnúsdóttir.

Magnús Orri Schram.
Skúli Helgason.

Auður Lilja Erlingsdóttir.




