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Útdráttur
Samkvæmt 2. mgr. 72. gr. stjómarskrárinnar er heimilt með lögum að takmarka 
rért erlendra aðila ttl að eiga fastetgnaréttindi eða hlut í atvinnufjnrirtæki hér á 
landi. Um takmörkun á eignarhaldi erlendra aðila á fasteignum liér á landi 
gilda nú lög nr. 19/1966 um eignarrétt og afnotarétt fasteigna en fvrstu lögin 
sem sett voru um þessi efni voru lög nr. 63/1919 um sama efni. Meginregla 
gildandi laga er sú að erlendum aðilum, cinstaklingum og lögaðilum, er 
óheimilt að öðlast fasteignaréttindi hér á landi nema að uppfvlltum ströngum 
skilyrðum, svo sem um lögheimili o.fl. Aðilar sem njóta réttar samkvæmt 
EES-samningnum njóta þó rvtnn réttar. Auk þess hafa erlendir aðilar, sem 
hata heimild til að stunda atvinnurekstur á íslandi, ákveðinn rétt. Komist er 
að þeirri niðurstöðu að rétt sé að taka lög nr. 19/1966 til endurskoðunar.
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Iceland may be limited bv law. Limitarion on the ownership of foreign parries 
of real estatc is currendy regulatcd bv Law No. 19/1966 on the ownership and 
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1. Inngangur
Samkvæmt 2. tngr. 72. gr. stjórnarskrárinnar cr heimilt með lögum að taktnarka rctt 
erlendra aðila til að eiga fasteignarcttindi eða hlut í at\'innufynrtæki hér á landi. Rckja 
má tilraunir íslendinga til þess að setja skorður við eignarhaldi erlcndra aðila á 
fasteignum á íslandi aftur ul ársins 1879. Þær tilraunir báru árangur árið 1919 með 
setningu laga nr. 63/1919 um eignarrétt og afnotarétt tastcigna.

Um takmörkun á eignarhaldi erlendra aðila á tasteignum hér á landi gilda nú lög 
nr. 19/1966 um eignarrétt og afnotarétt tasteigna, sem leystu at liólmi lögin trá 1919. 
Meginmarkið þeirrar umfjöllunar sem hér fer á eftir er að gera grcin tyrir og skyra 
reglur laganna. í þessu skvm verður horft til forsögu laganna, lögskýringargagna, 
framkvæmdarinnar og sjónarmiða fræðimanna. Þá verða rökin að baki reglunum 
athuguð og hvort rétt sé að endurskoða þær. Utan umf)öllunar greinarumar falla að 
mcstu lög nr. 34/1991 um fjárfestingu erléndra aðila í atvinnurckstri sem þo geta 
varðað rétrindi yfir fasteignum.1

Hér á eftir er tvrst gefið sögulegt yftrlit (2. kafli). Næst verður vikið að lagagrund- 
vellinum, þ.c. 2. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar og mcginefni laga nr. 19/1966 um 
eignarrctt og afnotarétt fasteigna (3. kafli). Að því búnu verður vikið að stjórnsýslu- 
framkvæmd (4. kafli). I.oks er umfjöllunarefni grcinarinnar dregið saman og niður- 
stöður hcnnar kvnntar (5. kafli).

2. Sögulegt yfirlit
2.1 Almennt
Um heimildir crlendra aðila til að öðlast eignarréttindi yfir fasteignum hér á landi fer 
samkvæmt lögum nr. 19/1966 um eignarrétt og afnotarétt fasteigna. Lögin cru að 
stofni til frá 1919 en með lögum nr. 63/1919 um „eignarrjett og afnotarjett fasteigna" 
voru í fvrsta sinn settar skorður við því að erlcndir aðilar öfluðu sér fastcignarréttinda 
hér á landi. Raunar má rekja tilraunir Islcndinga ril að takmarka rétrindi erlcndra aðila 
vfir fasteignum allt aftur til ársins 1879 þegar lagt var fram á Alþingi trumvarp sem 
iniðaði að því að útlcndingar mættu ekki, án sérstaks levfis, eiga fasteignir á Islandi.2

2.2 Frumvarp til laga um eignarrétt og leigurétt utanríkismanna til jarðeigna á 

íslandi 1899
Landbúnaðarnefnd neðri dcildar Alþingis lagði árið 1899 fram frumvarp ril laga um 
eignarrétt og leigurétt utanríkismanna lil jarðcigna á Islandi. Þar kom fram að cnginn 
sá „er á heimili utanríkis, hvorki einstakur maður njc fjelag, má eiga jarðeign hjer á 
landi nerna það sje leyft mcð sjerstökum lögum.“J Frumvarpið lilaut samþ\ kkt Alþingis 
cn að tillögu landshöfðingja svnjaði konungur því staðfesringar.'1 Stjórnarráðið taldi að 
ekki stafaði hætta af aðsókn údendinga og að lagahömlur gætu drcgið úr vilja og 
áhuga erlendra manna ril að verja fé sínu í iðnað og önnur tvnrræki. t>\ í ma*tri landinu 
verða gagn af því þar sem á íslandi skorri fjármagn3



2.3 Frumvarp til laga um takmörkun á rétti til fasteignarráða á íslandi 1901
Arið 1901 lagöi stjórnarráðið fram frumvarp til laga um „takmörkun á rjetti ril 
fasteignarráða á lslaudi.“ Meginreglan um bann við eignarráðum údendinga yfir 
fasteignum hér á landi kom fram í 1. gr. en trá henni \-ar gerð undantekning um leigu á 
húsum að hámarki lil eins árs eða uppsögn með ekki lengur cn hálfs árs uppsagnarfresti 
eða til að eignast vciðirétt til eins árs í lcngsta lagi. í 1. gr. frumvarpsins sagði:

Engir aðrir en þcn menn, er heimilisfastir eru í Danaveldi, eöa fjclög, er stjörn 
þeirra á þar aðsetur og stjörnarmenn allir cru þar hcimilisfastir, mcga hjeðan 
at öölast eignar- eða notkunarrjett yfir fasteignum á Islandi [...] Hvers konar 
rjcttur til afnota fasreigna, cins líka veiðirjettur, rjettur til námugraptar, nl aö 
nota vatnsaflið og þ\'í um líkt, er talinn notkimarrjettur í lögum þcssum/'

Frumvarpið var fcllt á Alþingi. Meöal annars var gagnrýnt hversu þröngt svigrúm yrði 
til aö sclja \reiði á leigu. Þannig kynni frumvarpið að koma í veg fyrir að hagkvæmir 
samningar yrðu gerðir \Tið Englendinga um veiðileigu.

2.4 Fossalögin frá 1907
Lög nr. 55/1907 um takmörkun á eignar- og umráðarérti á fossum o.fl. (fossalögin) 
voru tyrsn lagabálkurinn sem takmarkaði rétt údendinga að fasteignum hér á landi. 
Lögin voru samin upp úr frumvarpmu frá 1901 með tveimur meginfrávikum. Annars 
vegar takmörkuðu lögin einungis rétt erlcndra manna ul að eiga fossa cn ckki fasteignir 
almennt og hins v^egar var iniðað við heimihsfesd á Islandi cn ekki í Danaveldi eins og 
frumvarpinu frá 1901. Akvæði 1. gr. laganna hljóðaði svo:

Engir aðrir en þeir menn, sem heimilisfastir eru á Islandí, eða tjelög, er hat'a 
þar heimilisfang, enda sje mciri hluti fjelagsstjórnar skipaður mönnum, sem 
þar cru heimilisfastir, mega hjeðan af, án sjerstaks leyfis, ná að eignast fossa á 
Islandi, hvorki eina nje með löndum þcim, sem þeir eru í, eða notkunarrjett á 
fossum [...].*

Það var ckki markmið fossalaganna að banna fortakslaust cignaraðild útlendinga 
hcldur gefa íslcnskum stjórnvöldum tækifæri á að hafa hönd í bagga með því að veita 
leyfi eða synja um lcyfi (konccssion). Landstjórn og Alþingi vildu reisa skorður við 
fossakaupum erlendra manna sem cingöngu horfðu til f|árgróða.9 I.ogin þóttu ekki ná 
tilgangi sínum þegar fram í sótti. Arið 1917 var svo skipuð nefnd til að semja nv lög 
um vamsrétdndi, en nefndin gckk undir nafninu fossanefndin. Afrakstur þeirrar vinnu 
voru vatnalög nr. 15/1923, sem eru heildarlög um vatnsrétdndi. Lögin taka jafnt til 
einkaréttarlegra hagsmuna cigcnda vatnsréttinda og almannahagsmuna.1"
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2.5 Lög nr. 63/1919 um eignarrétt og afnotarétt fasteigna
2.5.1 Meginefni laganna
J.ög nr. 63/1919 um eignarrétt og afnOtarétt fasteigna voru hrsfu almennu lögin sem 
reistu skorður viö eignarrétti erlendra aðila að fasteignum á Islandi. Bjarni Jónsson trá 
\'ogi var flutningsmaður frumvarps til laganna, sem var að mestu leyti tekið orðrétt og 
án efnisbrevtinga að ráði eftir frumvarpinu frá 1901." Aðalreglan var sú að enginn 
mætti öðlast eignar- eða notkunarrétt vfir fasteignum hér á landi, hvort heldur fynr 
frjálsa afliendingu eða nauðungarráðstöfun, hjónaband, ertðir eða afsal, nema að 
uppfvlltum eftirtöldum skilyrðum, sbr. 1.-4. tölul. 1. mgr. 1. gr. láganna:

1. Ef einstakur maður er, þá skal hann vera heimilistastur hér á landi.
2. Ef fleiri menn eru í félagi, og ber hver fulla ábvrgð á skuldum félagsins, þá

skulu þeir allir vera heimilsfastir hér á landi.
3. Ef félag er, og bera sumir fulla, en sumir takmarkaða, ábyrgð á skuldum télags-

tns, þá skulu þeir, er fulla ábvrgð bera, allir vera hér heimilistasdr, enda skal 
félagið hafa hér heiiiuli og varnarþing og stjórnendur allir vera hér heinuLis- 
fastir.

4. Ef félag er, þar sem engin ber fulla áb\ rgð á skuldum félagsins, eða stofnun,
þá skal félagið eða stofnunin eiga hér heimilisfang og x arnarþing og stjórnendur 
allir vera hér heimilisfasrir.

Ekki þurt’ti þó leyfi til leigu á fasteign eða réttindum yfir henni ul þriggja ára eða væri 
uppsögn áskilin með eigi lengri en árs fvrinara. Þá var að finna heimild til handa 
ráðherra að veita levfi væru skilvrði 1.-4. tö lu l, sem áður greinir, ekki fvrir hendi „cf 
ástæða þvkir iil“, eins og það var orðað, sbr. 2. mgr. 1. gr. Einnig var ráðherra heim- 
ilað að undanþiggja ákvæðum laganna námuréttindi, svo og hagnýtingu vatns og 
vatnsorku í þartir námuvinnslu einvörðungu, sbr. 4. mgr. 1. gr. laganna.

Heimilisfesti á Islandi var skilyrði þess að menn gætu öðlast éignarrétt cða afnotarétt 
yfir fasteignum á Islandi samkvæmt lögum nr. 63/1919. Rétmrinn var því ekki bundinn 
við ríkisfang, eins og síðar varð raunin.12

Samkvæmt 2. gr. var ráðstöfun, sem levft fékkst ekki fyrir, ógild. I 3.-5. gr. var mælt 
fyrir um afskipri vfirvalda af málum ef skilyrði laganna fvrir lögmætri sölu voru ekki 
fyrir hendi. I 6.-10. gr. voru fvnrmæli um hvernig bregðast skvldi við aðstæðum er 
sköpuðust vegna hjúskapar, arfs, þegar maður missri skilyrði leytis ril að eiga fasteign, 
við tnissi heimilisfesri hér á landi og þegar maður hafði eignast rétrindi vfir fasteign 
áður en lögin tóku gildi.

Loks sagði í 11. gr. að lögin tækju ekki til 1) umboðsmanna ríkisins, þótt búsettir 
væru erlendis, né ril námsmaima, sjúklinga cða annarra sem líkt væri ástatt um, 2) 
annarra ríkja sem keypni embættisbúsrað hér á landi handa umboðsmönnum sínum 
og 3) þegna annarra rtkja að því leyri sem þau kynnu að koma i bága vid milliríkja- 
samninga. Akvæðið var nauðsvnlegt þar sem byggt var á heimilisfesri en ekki ríkistangi, 
cins og áður scgir.



2.5.2 Sjónarmið að baki lögunum
L!m rökin að baki lagasetrungunni sagði í greinargerð nieð frumvarpinu að smáþjóðum 
væri það hin mesta liætta að fasteignir þeirra eða afnot, svo sem auðugar afliindir o.fl., 
lentu í höndum erlendra mnnna.1’ Framsögumaður með frumvarpinu, Bjarni Jónsson 
frá Vogi, lagði áherslu á að fullveldi þjóðarinnar væri í húfi.

Svo sem ollum er vitanlegt, hafa [Islendingar] nýlega unnið þann sigur, sem 
mestur hefir verið, þar sem er viðurkenning á fullveldi þessa lands, sem þjóðin 
þó glataði 1262. En þó að svo giftusamlega hafi tekist nú með þennan sigur, 
þá má enginn halda að nokkurri áb\rgð sje ljett af mönnum, eða skoða megi 
tullveldið eins og einhvern egypskan eirstöpul, sem standa muni um aldur og 
æfi aðhlynningarlaust og án umhugsunar.14

FTann sagði einnig:

Vonandi láta menn sjer nú að varnaði verða víti forfeðra vorra, sem ljetu alt 
at hendi, verslun, sigliiigar og sjálf skipin, og stvðja að því, að trvggja sem 
fyrst slíkar takmarkanir á rjetli útlendra manna, sem frv. þetta fer fram á; að 
öðrum kosti vilja menn ekki sjá borgið framtíðarvonum þessa lands og þess- 
arar þjóðar.15

Því næst vísaði Bjarni til revnslu Norðmanna. Hefðu þeir á sínum tíma gert ráðstafanir 
til að sporna við eignarhaldi Englendinga á fasteignum og náttúruauðluidum og verið 
mjög varir um sig síðan. Hann sagði að á síðustu áratugum hefði hópur manna haft 
það tyriL' augum að auðga sjálfa sig á því að selja útlendingum sktka úr landinu, fossa, 
vötn eða annað. Þessar „ættjarðarætur“, sem hann kallaði svo, hefðu þegar unnið 
landinu stórtjón með féglæfrum sínum og prangi með re.ttindi landsins.“’

3. Meginefni laga nr. 19/1966 um eignarrétt og afnotarétt 
fasteigna
3.1 Almennt
Gildandi lög nr. 19/1966 um eignarrett og afnotarétt fasteigna levstu af hóhni lög nr. 
63/1919. I lögunum fólust einkum tvær breydngar frá eldri lögum. Annars vegar var 
lagt til grundvallar að ríkhfang væri skilyrði fyrir réttindum yfir fasteign í stað heimilis- 
fesri áður. Hins \egar var bætt við ák\-æði um að 4/s hlutar hlutatjár í hlutfélögum 
skyldu vera eign íslenskra ríkisborgara en slíkt skil\ rði var ekki að finna í eldri lögum.17 
Lögum nr. 19/1966 hefur nokkrum sinnum verið brevtt frá setningu þeirra og 
heimildir erlendra aðila ril að öðlast fasteignaréttindi hér á landi verið rýmkaðar, m.a. 
\ egna skuldbindinga Islands samkvæmt EES-samningnum, svo sem nánar er vikið að 
hér á eftir.
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3.2 Stjórnskipulegur grundvöllur
í 2. mgr. 72. gr. stjskr., eins og hún er orðuð eftir brcvtingar sem á henni voru gcrðar 
með lögum nr. 97/1995, segir að með lögum megi takmarka rétt erlendra aðila til að 
eiga fasteignaréttindi eða lilut í an inmih rirtæki hér á landi. Með crlcndum „aðilum" 
er bæði átt við erlenda ríkisborgara og erlenda lögaðila, t.d. at\rinnufyrirta;ki.,“ Aður 
var að finna í 2. málsl. 68. gr. stjskr. ákvæði, sem tekið var upp í stjórnarskrána frá 
1920 að fyrirmynd 50. gr. dönsku stjórnarskráriimar lrá 1915, en þar sagði: „Um 
heimild útlendinga ul þess að eiga fasteignarréttindi liér á landi skal skipað með lög- 
um.“ ” Hins \-egar var ekkert minnst á eignarhlut í atvmnufyrirtækjum þótt slikar regl- 
ur hafi lengi \ erið við Ivði í íslenskutn rétti.20

Af lögskýringargögnum má ráða að tilgangurinn með 2. mgr. 72. gr. stjskr. cr að 
taka af skarið um að reglan um friðhelgi eignarréttar og aðrar grunnreglur um eignar- 
réttindi skcrði ekki heimild löggjafans til að takmarka rétt crlendra ríkisborgara tíl að 
eignast tvær tegundir eigna hér á landi, þ.e. fasteignir og hlutdeild i íslcnskum an innu- 
fvrirtækjum. Með ákvæðinu á aðeins að koma i \ eg fyrir vata um heimildir til lagasetn- 
ingar af þessum toga cn sérsiaklega var á það bcnt að með ákvæðinu er á cngan hátt 
tckin afstaða tíl þcss hvort nýta eigi heimildir sem þessar. Akvörðunarvald um það er 
að öllu lcvti í höndum löggjafans.21 Þannig getur ákvæðið citt sér aldrci orðið 
grundvöllur takmarkana á réttindum crlendra aðila.22

Samk\'æmt framansögðu veitir 2. mgr. 72. gr. stjskr. löggjafanum skýlausa heimild 
til þess að takmarka heimildir erlendra aðila að fasteignaréttíndum á Islandi. Hin hlið- 
in á málinu er sú að með löggjöf, sem sctur heunildum erlendra aðila skorður að þessu 
lcvti, fækkar um leið í þeim hópi kaupenda scm fasteignacigendur hér á landi geta selt 
eignir sínar. Slíkar takmarkanir kunna því að hafa áhrif á eftirspurn og verðlagningu 
fasteigna. Takmarkanir sem löggjafinn setur á þcssum grundvclh eru almennar tak- 
markanir á eignarrétti sem hann gctur sett bótalaust. Stjórnarskrárákvæðið felur i sér 
mikilvæga áréttingu á þessu. Er því ljóst að réttarlcg þvðing ákvæðisins er mikil.

I tillögum stjórnlagaráðs til nýrrar stjórnarskrár er lagt til að 2. mgr. 72. gr. stjskr. 
vcrði felld brott. I skvringum segir m.a. að málsgreinin þ\ ki siangast á við jafnræðisrcglu 
stjórnárskrárinnar og alþjóðasamninga sem Island er aðili að og heimili Islendingum 
hindrunarlaust að eiga fasteignaréttíndi og hlutí í atvinnufyrirtækjum erlendis. Engu 
að síður segir að ótvírætt sé að brottfelling ákvæðisins hafi i för með sér brevtingar 
þótt það sé alfarið i höndum löggjafans hvcrsu miklar þær verði í raun. Þá segir: „Ekki 
er ætlunin að fclla gildandt löggjöf úr gildi þótt hún stvðjist ekki lengur við ákvæði i 
stjórnarskrá."23

I tillögunum er hvorki bent á hvaða alþjóðasamninga átt er við né rökstutt hvernig
2. mgr. 72. gr. stjskr. brýtur gcgn þeim.24 Þetta hcfði mátt skýra bctur, enda eru dæmi 
um það í stjórnarskrám og lögum annarra ríkja að heimilt sé að takmarka fasteigna- 
réttmdi erlendra aðila. Þá iná benda á að brjótí ákvæðið á annað borð í bága við 
alþjóðasamninga, eins og haldið er fram, hefur almenni löggjafinn ekki rýmri heimildir 
en stjórnarskrárgjafinn til þess að takmarka fastcignaréttindi crlcndra aðila hér á landi.



3.3 Skilyrði fyrir öflun eignarréttar eða afnotaréttar að fasteign
Akvæði 1. mgr. I. gr. laga nr. 19/1966 semr þau skilvrði scm fullnægja þarf til þcss að 
öðlast cignar- cða afnotarétt yfir fasteign hér á landi, þar á mcðal veiðirétt, vatnsréttindi 
eða önnux fasteignaréttindi. Hkki skiptir máli hvort aðilaskipti verða fyrir frjálsa af- 
hcndingu cða nauðungarráðstöfun, hjúskap, erfðir eða afsal, með vissum undantckn- 
ingum sem st'ðar grcinir. Af þcssum dæmum má ráða að skvra bcr hugtökin eignarréttur 
og afnotaréttur rúmt og snðja lögskýringargögn þá tiilkun.25 Þá verður að skýra 
hugtakið fastcign til samræmis við hcfðbundna skilgreiningu þcss í lögfræði en þar cr 
fasteign skilgreind sem afmarkaður hlud lands ásamt eðlilegum hlutum landsins, 
lífrænum og ólífrænum, og þeim mannvirkjum sem varanlcga eru wið landið skevtt.26

Til þess að einstaklingar, félög og stofnanir gcti öðlast cignar- og afnotarétt yfir 
fasteign hér á landi verða þessir aðilar að uppfylla þau skilyrði sem nánar greinir í 1.-4. 
tölul. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 19/1966. í því sem hér fer á eftir verða sktlvrðin tekin til 
nánari umfjöllunar.

3.3.1 Einstaklingar
Einstaklingur getur því aðeins öðlast eignar- eða afnotarétt yfir fasteign að hann sé 
islenskur rikisborgari eða mcð lögheimili á Islandi, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 
19/1966, með síðan breytingum, sbr. lög nr. 136/2001. A f ákvæðinu er ljóst að lög- 
hcimili er lagt að jöfnu við ríkisfang manns. Hafi útlendingur mcð lögheimili hér á 
landi eignast fasteign, cn skráir sig síðan úr landi, þarf hann að sækja um leyfi sam- 
kvæmt 8. gr. Þannig er reglan bundin við það að údendingur eigi lögheimili á íslandi 
til lengri tíma.27

Réttur erlcndra einstaklinga dl að cignast fastcignarréttindi hér á landi hefur vcrið 
n;mkaður töluvert á undanförnum árum. Við setningu laga nr. 19/1966 var það 
skilyrði fyrir öflun fasteignaréttinda hér á landi að maður væri islcnskur ríkisborgari. 
Með lögum nr. 23/1991 um breytingu á lagaákvæðum er varða fjárfestingu crlcndra 
aðila í an innurckstri o.fl., sbr. 8. gr. laganna, var þessi heimild rýmkuð svo að lög- 
heimili á Islandi „samfellt í a.m.k. fimm ár“ nægði ul þess að geta öðlast eignar- eða 
afnotarétt á fasteignum hér á landi. Lögheimih á Islandi í samfelld fimm ár var því lagt 
að jöfnu við ríkisborgararétt í þessu efni.28

Með lögum nr. 136/2001 var 1. tölul. I. mgr. 1. gr. breytt á ný. Fallið var frá áskiln- 
aði um að útlendingur þvrfti að hafa átt lögheimili á íslandi í a.m.k. fimm ár til að geta 
eignast fastcign, heldur nægði að hann ætti hér lögheimili. Þurfa því einungis þcir 
útlendingar, sem ckki eiga hér hcimili, að sækja um leyfi.2‘) Ætlunin var að bæta réttar- 
stöðu údendinga sem eiga lögheimili hér á landi og vilja fjárfesta í fasteign.

3.3.2 Sameignarfélög
Ef flciri menn eru mcð í félagi og bcr hver fulla ábyrgð á skuldum félagsins þá skulu 
þeir allir vera íslenskir ríkisborgarar eða með lögheimili á Islandi samfellt í a.m.k. 
fimm ár, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 19/1966, með síðan brcvtingum, sbr. lög 
nr. 133/1993. Rcglan tckur til sameignarfélaga og annarra félaga þar scm hluthafar 
bera ótakmarkaða ábyrgð á skuldum félagsins.11 1 ;.r því áskilið að allir félagsmenn séu

Takmarkanir á eignarráðum erlendra STJORNMAL 237
aðila yfir fasteignum á íslandi
Eyvindur G Gunnarsson STJÓRNSÝSLA



238 STJORNMAL
----- &------

STJÓRNSÝSLA

Fræðigreinar

íslenskir ríkisborgarar cða hafi haft lögheirnili á íslandi samteUt í a.m.k. ftmm ár. Áður 
var áskilið að allir félagsmenn væru íslenskir ríkisborgarar cn með lögum nr. 23/1991 
var bætt við heimild um að lögheimiU á íslandi „samfellt í a.m.k. fimm ár“ nægði. Með 
þenn lögum voru einnig heimildir þeirra aðila, sem um getur í 3.-4. tölul. 1. mgr. 1. gr., 
auknar með saina hætti. Sjá kafla 3.3.3 og 3.3.4.

3.3.3 Samlagsfélög og samlagshlutafélög
í telagi þar sem sumir bera fuUa, en aðrir takmarkaða ábvrgð, á skuldum þess þá skulu 
peir sem bera Julla ábyrgd allir vera íslenskir rikisborgarar eða með lögheimili á Islandi 
samfellt í a.m.k. kosti timin ár, sbr. 3. tölul. I. mgr. 1. gr. Akvæðið tekur i.d. til sam- 
lagsfélaga og samlagshlutafélaga. Innan samlagsfélaga skiptast félagsmenn, annars 
vegar a.m.k. í cinn félagsmann sem ber beina, óskipta og ótakmarkaða ábyrgð á 
skuldbindingum félagsins og liins vegar eum eða fleiri félagsmenn sem aðeins ábyrgjast 
skuldir félagsins að því marki sem framlagi þeirra nemur (samlagsmenn).’2 Sama máli 
gcgmr um samlagshlutafélög. Þar ber a.m.k. cinn félagsmaður beina, óskipta og ótak- 
markaða ábvigð á skuldbindingum félagsins en aðrir bera ekki ábyrgð umfram hluta- 
tjárframlag sitt.r’ Samkvæmt 1. mgr. 160. gr. laga nr. 2/1995 um hlurafclög, sbr. lög nr. 
88/2006, gilda lögin um samlagshlutafélög cftir því scm við á ncma kveðið sé á um 
annað í þeim lögum. Um skUvrði sem varða eignarrétt á hlutafé i samlagshluratélagi 
gUdir því 4. tölul. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 19/1966. Sjá kafla 3.3.4 hcr að neðan.

3.3.4 Hlutafélög, einkahlutafélög og stofnanir
Samkvæmt 4. tölul. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 19/1966 gildir sú regla um tclag, þar sem 
enginn félaga ber fulla ábvrgð á skuldum félagsins, eða stofnun, að fclagið eða stofn- 
unin skal eiga hér heimilisfang og varnarþing og stjórnendur aUir vera íslenskir 
rílusborgarar cða með löghehnih á Islandi samfellt í a.rn.k. funm ár. Akvæðið tekur i.d. 
til hlutfélaga, einkahlutafclaga og samlagshlutafclaga (efrir því sem við á).

í hlutafélögum skulu 4/s hlutar hlutajjjár vera eign íslenskra ríkisborgara og íslenskir 
ríkisborgarar fara með mein liluta atk\ æða á hluthafafundum. Um hlutafé og atkvæðisrétt 
gUdir því skýlaus krafa um íslenskan ríkisborgararétt. Skýra verður ák\ æðið svo að það 
tald einnig ril einkahlutafélaga, enda komu þau félög fyrst ril sögunnar efrir setningu laga 
nr. 19/1966.14 Samræmisskýring við 1. málsl. ákvæðisins þar sein ræðir um „télag, þar 
sem enginn telaga ber fuUa ábyrgð á skuldum félagsins“ leiðir ril sömu niðurstöðu, enda 
falla einkalilutafélög að þerrri skilgreiningu, sbr. 1. gr. laga nr. 138/ 1994 um einkahlutaíélög.

A f framansögðu er ljóst að þegar merið er hvort skilyrði séu ril þess að félag eða 
stofnun geti öðlast eignar- eða afnotarétt yfir fasteign hér á landi ','erður að taka ril 
skoðunar félagið sjálft, stjórnendur þcss og eignahald á hlutafé í telaginu.

3.4 Ráðherra veitir undanþágur frá skilyrðum laganna
3.4.1 Almennt
Samkvæmt 2. mgr. 1. gr. laga nr. 19/1966, sbr. lög nr. 133/1993, getur ráðherra í etrir- 
töldum rilvikum veitt lcvfi nl að víkja frá þenn almennu skilyrðum I. mgr. 1. gr. laganna, 
sem sett eru fvrir því að erlendir aðilar geri öðlast rétt vtir fasteignum hér á landi:



Samkvæmt umsókn frá þeim sem hefur rctt ril að stunda atvinnurekstur liér á 
landi og vill öðlasr eignarrétt eða afnotarétt yfrr fasteign til beinnar notkunar í 
atviunustíirfsemi sinni eða til að halda þar hcimrlr.
E f annars þykir ástæða til.

I því sem hér tcr á cftir verður framangrcindum undanþágulicimildum gerð skil. 
Sú fyrri var fyrst lögfest árið 1991 og hefur sætt breytingum síðan þá (sjá kafla 3.4.2) 
en síðari heimildin hefur vcrið í lögum frá upphafi (sjá kafla 3.4.3). í kafla 3.4 ræðir 
svo um iögbundnar undantekningar frá lcyfisskyldu vegna EES-rcttar og skammtíma- 
leigu.

3.4.2 Erlendir aðilar sem hafa heimild til að stunda atvinnurekstur á íslandi
Með lögum nr. 23/1991 voru hcrmildrr erlcndra aðila til eignar- og afnotaréttar vfir 
fastcignum rýmkaðar. Þcssar breytingar má rekja til laga nr. 34/1991 um tjárfcstnigu 
erlendra aðila í at\’innurekstri sem fólu í sér endurskoðun og samræmingu dreifðra 
lagaákvæða sem þá giltu utn heimildir erlendra aðila til að fjárfesta í atvinnurekstri hér 
á landi. Síðarnefndu lögin byggðust á sjónarmiðum um aukið frclsi í viðskiptum með 
fjármagn, vöru og þjónustu. I lögunum kom fram að erlcndum aðila væri heimilt að 
öðlast cignarrétt og afnotarétt vfrr fastcign til beinnar notkunar í atvrnnustarfscmr 
sinni samkvæmt lögum nr. 19/1966. Til samræmrs við þcssa tilvísun voru gerðar 
vissar brcydngar á lögum nr. 19/1966 með lögum nr. 23/1991.w Þannig var lögfest 
undantekning, sem varð að 2. tölul. 2. mgr. 1. gr. laga nt. 19/1966, en um var að ræða 
nýmæli þess efnis að ekki þvrfti levtr ráðherra í eftrrfarandi tilvrki:

E f um er að ræða aðila sem ekki fullnægir skil\ rðum 1 .-4. tölul. 1. mgr. cn 
hcfur rétt til þcss að stunda atvinnurekstur hér á landi og vill öðlast eignarrétt 
cða afnotarétt yfrr fasteign dl cigin nota og/eða til notkunar í atvinnustarfsemi 
sinni, cnda tvlgi henni cinungis venjuleg lóðarréttindr, cn ekki önnur rétdndi, 
svo sem veiðiréttur eða vatnsrétdndi.

Astæðan fyrir þessari undantekningu var sú að samkvæmt lögum nr. 19/1966, eins og 
þau voru, þurfti sérstakt lcyfi ráðherra dl þcss að erlendir aðrlar eða íslenskir lögaðilar 
með erlendri félagsaðild cða cignaraðild umfram 4/s hlutatjár gætu eignast eða fcngið 
afnotarétt að fastcign. Þessi skipan þótti óþjál og að mörgu leyti óeðlileg þegar aðili 
hafði rétt til að sntnda arvinnustarfsemi hér á landi og um var að ræða eignar- eða 
afnotarétt yfir fasteign til betnnar notkunar í viðkomandi atvinnustarfserni. Reglan var 
við það bundin að fasteigninrri fvlgdu einungis venjuleg lóðarréttindi. Eftir sem áður 
þurfti leyfr ráðhcrra til þess að aðih gæti eignast eða nýtt önnur fastcignaréttindi, svo 
sem vatns- og veiðiréttindi.3'1

Framangrcindu ákvæði 2. tölul. 2. rngr. 1. gr. laga nr. 19/1966 var brevtt með lög- 
um nr. 133/1993 tim brcyting á ýmsum lögum scm varða réttarfar, atvinnuréttindi o.fl. 
vegna aðildar að EES-samningnum. Eftir breytingu á 1. tölul. 2. mgr. 1. gr. cr ráherra 
heimilt að veita leyfi til að víkja frá skilyrðum 1. ingr. 1. gr.:
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|s|amkv<emt umsókn frá þcim sem hefur rctt til að stunda at\'innurekstur licr 
á landi og vill öðlast eignarrétt eða afnotarétt yfir fasteign til beinnar notkunar 
í at\rinnustarfsemi sinni eða til að halda þar heimih.

Felld var niður afmörkun á þeim tcgundum réttinda að fasteign sem údendingur gat 
öðlast rétt vfir. Um þau atriði var tjallað í öðrum lögum enda var verulegum takmörk- 
unum háð í hverjum mæli hægt var að skilja slík rcttindi, t.d. veiði- og vatnsrétrindi, frá 
fastcign.

Áréttað er að hcimildin nær einungis til „beinnar“ notkunar fastcignar i at\'innu- 
skvni. F.r þetta i samræmi við þann skilning scm virðist hafa verið lagður i ákvæðið 
eftir breytingar þær, sem gerðar voru með lögum nr. 23/1991, þótt ckki kæmi það 
bcrum orðum fram, þ.e. notkun í þarfir sjálfs amnnurckstrarins.'

Þá var ákvæðinu breyti svo að nú ræðir um heimild „ril að halda þar [á fasteign] 
hcimili“ en áður ræddi um rétt yfir fasteign „til cigin nota.“ Því sjónarmiði var hrcyft 
að ekki væri augljóst hvaða fastcignir teldust til cigin nota. Þó mætri vatalaust telja að 
hcimildin ætti hrst og frcmst við um ötlim íbúðarhúsnæðis cn orðalagið yrði þó 
tæpast takmarkað við þetta.18

3.4.3 „Ef annars þykir ástæða til"
Stjórnvöld geta ckki veitt undanþágu frá lögum nema lögin sjálf gevmi til þess sérstaka 
heimild.39 .\kvæði 2. tölul. 2. mgr. I. gr. laga nr. 19/1966 cr af þessum toga en þar er 
ráðherra veitt leyfi ril að víkja frá þcim skilyrðum laganna sem takmarka rétt erlendra 
aðila að fasteignum hér á landi „cf annars þvkir ástæða til.“

Sú heimild, sem hér um ræðir og verið hefur í lögum frá 1919, var gagnrýnd við 
meðferð frumvarps ril laganna á Alþingi árið 1966. 1 nefndaráliti 1. minm hl. alls- 
herjarnefndar sagði m.a.:

|...| að ráðherra hafi ótakmarkaða heimild til að veita erlendum mönnum leyfi 
til að ciga og nota íslenzkar fasteigiur, ef honum þóknast svo og þrátt fyrir 
önnur ákvæði frumvarpsins. Mcð þcssu cru takmörk frumvarpsins tyrir 
eignarrétri útlcndinga næstum því að engu gerð. Ráðherrar cru inisjatiur, þeir 
koma og fara, sumir cru varkárir og aðrir eru ístöðulitlir.40

Sama afstaða birrist í umræðum um frumvarpið þar sem sagði m.a. að það væri:

|...| mjög óeðlilegt, að þrátt fvrir þá takmörkun á eignarrétti útlendinga, sem i 
lögunum felst, skvldi ráðh. vera í sjálfsvald sctt að veita ótakmarkaðar 
undanþágur frá lögunum.41

I ræðu framsögumanns 2. íninni hl. allshcrjarnefndar sagði m.a. um undanþáguna:

\’ið tcljum slika óhefta heimild ráðh. alveg frálcita. t>að mætti alveg cins vel 
hugsa sér að hafa engin skilvrði uppi i frv., heldur láta það vera á valdi ráðh.,
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hvort erlendur ríkisborgari geti fengið að njóta eignarréttar og afnotaréttar af' 
fasteignum í þessu landi. Við 2. minni hl. teljum það hljóta að \-cra svo, að 
löggjöfin leggi á það þunga áherzlu, að skilvrðin fyrir þeim réttindum, sem 
hcr ræðir um, eignarréttindum og afnotarétdndum erlendra manna á fasteign- 
um hér á landi, séu svo þýðingarmikil og nauðsynleg, að framkvæmdarvaldinu 
sc ekki ætlandi að veita leyfi til undanþágu frá skilyrðum, þegar þannig 
stendur á, það eigi að vera löggjafans hverju sinni að meta það.42

Af hálfu dómsmálaráðhcrra var aftur á móti á það bcnt að ekki værí óeðlilegt að 
sumir \ ildu setja þrengri skorður:

En þó spyr ég: Hefur það nokkurn tíma komið til, cr nokkur einasta tiK ik 
þess Irá því 1919, að lögin voru sett, að menn hafi þurft að kvarta undan 
þcssari heimil, sem ráðh. hefur? Ég held, að það sé ekki nokkurs staðar, að 
það hafi verið þarna af hálfu íslen/ks ráðh. farið þannig að, þm. hafi þurft að 
kvarta undan því.43

A móti \rar bent á efdrfarandi:

Og þó að það hafi ekki verið nisnotað og þó að það sé kannske ekki sérstök 
hætta á því, að það verði misnotað, þá getur þó alltaf komið dl þess, og við 
viljum taka þvílíka ffeistingu mcð öllu frá hæstv. ráðh.44

Loks kom fram i umræðum að hugsunarhátturinn hjá ráðamönnum væri brevttur. 
Aður hali það verið óbrigðular forscndur að það nægði að í lögunitm stæði að lcvfi 
ráðherra þyrfti til þess að údendingur gæti fengið sérstaka aðstöðu, t.d. til að virkja 
fallvötn, en slíkt hafi cinfaldlcga ekki komið til greina. Hkki dugði að benda á að 
undanþáguheimildin hefði ekki verið misnotuð undanfarið. Sú forsenda, sem lögin frá 
1919 byggðu á, væri ekki lengur fyrir hendi sökum brcvttrar afstöðu.45

At (tamansögðu cr Ijóst að við setningu gildandi laga var heimild ráðherra til að 
vcita undanþágu frá skilyrðum laganna umdeild. Hafa vcrður í huga að algengast er að 
löggjafinn ákveði sjálfur i aðalatriðum hvaða undanþágur skuli veita frá skilvrðum 
laga. Einnig er algengt að í lögum sé að finna reglugerðarheimild þar scm fram koma 
megindrættir um skipan tiltekinna atriða cn ráðherra svo falið að kveða á um nánara 
efni og framkvæmd reglanna.

Olafur Jóhannesson bcnti á að eðlilcgt og heppilegt gæti verið að handhafar 
framkvæmdarvalds hefðu heimild til að veita einstakar undanþágur frá lögurn, einkum 
el um nýbreytni væri að ræða. Hinar almcnnu reglur laganna miði við hið venjulega 
sem mikil atbrigði kunni að \-era frá og gæti það því stundum komið harkalega niður 
e f hinum almennu rcglum ætti alltaf að beita. Auðvitað verði að gæta hlutlægni og 
varfærni í slíkum undanþágum. Annars gætu þær leitt (il misbeitingar. Vcnjulega fari 
það eftir lögunum hverju sinni hvaða stjórnvöld hafi heimild lil að veita undanþágur 
en venjulega sé undanþáguheimildin í hcndi ráðherra.46
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Heiniild ráðherra ril þess að \-ikja frá rneginreglmini mn bann við cignar- <>g afnotarctd 
erlendra aðila að fasteignum hér á landi er óskilvrt, cins og orðin „cf annars þvkir ástæða ril“ 
bcnda til. Ráðhcrra hefur hér rúmt mat. í lögskvringargögnum er ckki að finna lciðbeiningar 
um það hvernig beita skuli þessari heimild i framkvaand. Eigi að síður verður að miða við 
aö skvra ben heimildina þröngt, enda felur hún í sér undanþágu trá meginreglu um bann við 
eignarráðum erlendra aðila vfir fastcignum á íslandi.4 Þá verður að gæta hludægni og 
varfæmi við beitingu undanþágulieimilda af þcssu tagi. í framkvæmd liafa myndast ákveðin 
sjónarmið um beiiingu ráðherra á hcimildinni, eins og rakið er i 4. kafla hér á efdr.

3.4.4 Áritun ráðherra á skjöl
Leggja skal fyrir ráðherra samninga, afsöl cða önnur heimildarskjöl vcgna eignar- og 
afnotarctdnda sem eru háð leyfi samk\’æmt 2. mgr. 1. gr. laga nr. 19/1966 og öðlast gern- 
ingurinn ekki gildi fvrr en ráðherra hefur staðfest hann með áritun sinm. Aritun ráðherra 
er því gildisskilvrði þeirra samninga um fasteignaréttindi scm leyhs hans þart fynr. 
Astæðan er sú að rísa kunna álitamál um það hv'enær fastcignaréttindi eru undanþegin 
leyfi á grundvelli ák\ræðisins. Þá þykir þessi aðferð nauðsvnleg Lil þess að halda gott yfirlit 
um tjárfesringar crlendra aðila hér á landi á fasteignum og réttindum þcim tengdiun.48

3.5 Lögbundnar undantekningar frá leyfisskyldunni
3.5.1 Heimildir samkvæmt EES-rétti
\rið gildistöku EES-samningsins hinn 1. janúar 1994 varð Island þátttakandi í sameigin- 
legum innri markaði HSB, með vissum takmörkunum. EHl A-ríkm tóku upp tjórfrelsis- 
reglur sambandsins sem lúta að frjálsum v'örufluuungum, frjálsum fjármagnsflutningum, 
frjálsri þjónustustarfsemi (stofiisctningarrétti) og frjálsri för launþega, sbr. 2. mgr. 1. gr. 
EES-samningsins.49 A f þessu leiðir m.a. að greina verður á tuilli þess h\ on cignar- eða 
afnotaréttar er aflað yfir fasteign af hálfu aðila sem nvuir réttar hér á landi samkvæmt 
f|órfrelsisreglum EES-samningsins (svo og einstaklinga scm búsetrir eru og lögaðila sem 
heimilisfasrir eru í öðru aðildarríki stofnsamnings EFTA eða Færeyja) eða ekki. Þá skiptir 
máli hvort um er að ræða skammtímaleigu á fasteignaréttindum, sjá kafla 3.5.2.

Af III. hluta EES-sammngsins og viðaukum V, \ 111 og XII lciddi að veita varð 
ríkisborgurum annarra samningsríkja sama rétt dl fastcignakaupa hér á landi og 
íslenskum rikisborgurum að því leyri sem það var nauðsvnlegt til að nýta þau rétrindi 
serri samningurinn veitti nl frjálsra fólksflutninga, staðfcstu og þjónustustarfseini.50 
Þessar breytingar voru gerðar með lögum nr. 133/1993 um breyting á vmsum lögum 
sem varða réttarfar, atvinnuréttindi o.fl. vegna aðildar að EES-samningnum og lutu 
m.a. að undantekningum frá levfisskvldunni. Eftir breytingarnar þurftu þeir sem i hlut 
átai og nutu réttar hér á landi samkvæmt reglum EES-samningsins um „frjálsa tólks- 
flutninga, staðfesturétt eða þjónustustarfsemi“ ekki að fá sérsiakt leyfi til að eignast 
réttindi vfir fasteign, eins og 2. tölul. 4. mgr. 1. gr. laga nr. 19/1966 hljóðaði.

Hramangreindu ák\ræði var breytt með lögum nr. 14/1997 og aukið við rétti ril 
„tjánnagnsflulninga."51 lilgangunnn mcð brcvtingunni var að laga ákvæðið að EES- 
samningnum, þannig að 2. tölul. 4. mgr. 1. gr. um að ekki þurfi að afla le\ fis ráðhcrra ril 
réttinda vfir fastcign taki til þeirra sem njóta réttar samkvæmt reglum samningsins um
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frjálsa f|ármagnsflutninga, auk reglna um frjálsa fólksflutninga, staðfesturétt og þjón- 
uslustartscmi.'2 I 2. tölul. 4. mgr. 1. gr. segir nú að þrátt fynr ákvæði 1.-3. tngr. þurfi ekki 
að afla leyfis ráðherra:

Þcgar sá scm í hlut á nvtur réttar hér á landi samkvæmt reglum samnings um 
Evrópska efnahagssvæðið um frjálsa fólksflutninga, staðfesturétt, þjónustustarfsemi 
eða tjármagnsflutmnga eða samsxarandi ákvæða i stofnsamningi Frí\crslunar- 
samtaka E\TÓpu eða samningi milli ríldsstjórnar Islands annars vegar og ríkisstjórnar 
Danmerkur og heimástjórnar Færevja hins vegar. Ráðherra setur nánari rcglur um 
dl hvaða fastcigna þessi réttur tckur og framkvæmd réttarins að öðru levri.

Helsta áhtaefnið cr hvort ætlunin var sú að fjármagnsflutningar fælu í sér sjálfstæða 
heimild til fasteignakaupa eða hvort slík fjárfcsting yrði alltaf að styðjast við aðra 
frelsisþætti, einkum stofnsetningarréttinn.51 Af ræðu frainsögumanns með frumvarpi 
til laga nr. 14/1997 má ráða að lagabrevtingin hafi miðað að réttri innleiðingu tilskipunar 
88/361/EBFÍ í íslenskan réit en i lögskvringargögnum er ekki að finna frckan skvrmgar.’4 

Af framansögðu Ieiðir að máli skiptir hvernig skvra ber nefnda tilskipun samkvæmt 
EES-rétti. Stefán Már Stefánsson segir m.a. um tilskipun 88/361 i EES-rétti að 
álitamál sé hvort líta bcri svo á að frelsi til fjármagnsflutninga veid sjálfstæða heúnild 
til fjárfestingar, einkum með hhðsjón af rétti manna til þcss að fjárfesta í fasteignum. 
Þetta ráðist fyrst og fremst af því hvort talið vcrði að ákvæði tilskipunar þessarar hafi 
haft bein réttaráhrif i EB-rétti fyrir gildistöku Maastrichtsamningsins. Hafi skiptar 
skoðanir verið um þetta í bandalaginu. Hati sumir talið þctia unnt en aðrir talið 
ák\'æði tilskipunarinnar skilvrt svo að þau hefðu ekki bein réttaráhrif. Slík fjárfesting 
yrði því ávallt að styðjast við luna frelsisþættina, einkum stofnsetningarréttinn. Miðað 
\ ið EB-reglur gangi EES-reglur skemmra. Staðan i EES-rétti sé því svipuð því sem 
gilti í EB-rctti áður en brcytmgar hafi veríð gerðar með Maastrichtsamningnum.55

Reglugerð nr. 702/2002, um rétt: údendinga sem falla undir EES-samnmginn cða 
stofnsamning EFTA til að öðlast eignarrétt eða afnotarétt yfir fasteignum, var sett með 
stoð i 2. tölul. 4. mgr. 1. gr. laga nr. 19/1966.y’ Þar ræðir í 2. gr. um heiinild yfir fasteign á 
grundvelh reglna um frjálsafórfólks, staÖfesturétt og pjómistustatfsmi en þar cr vmist um að 
ræða emstaldinga eða fclög sem starfa hcr á landi eða inna af hendi þjónustustarfsemi. I 
greininni eru sctt nánar skilyrði fyrir nýtingu réttanns, m.a. um að starfsemi lögpersónu 
hafi raunveruleg og viðvarandi tcngsl við atvinnulífið i aðildarríki. I 3. gr. cr heimildin 
nánar afmörkuð svo að hún nái til cignar- og afnotaréttar vfir „a. eign sem nota á sem 
bústað h rir þann sem rcttinn vill öðlast cða b. eign scm er forsenda þess að viðkomandi 
gcti stundað sjálfstæða starfsemi eða innt af hendi þjónustustarfsemi." A f þessu cr ljóst 
að í reglugerðinni er kveðið á um það til livaða fasteigna réttur til frjálsrar farar fólks, 
staðfesmréttar og þjónusmstarfsemi nær, eins og reglugerðarheimildin gcrir ráð fvrir.

I 4. gr. segir að einstaklingar, scm búsettir eru í EES- eða EFTA-ríki, svo og félög 
og aðrir lögaðilar sem stofnuð eru í samræmi við löggjöf í EES- eða EFTA-ríki, geti 
öðlast heimild yfir fasteign hér á landi á grundvelli reglna um fjármagnsflutinnga. Ekki er 
að tinna neina afmörkun á því til hvaða fasteigna þessi réttur tekur, eins og gert cr i



STJÓRNSÝSLA

2 44  STJORNMAL
&

Fræðigreinar

tengslum \ ið hma þrjá frelsisþættina samkvæmt 2. gr., sbr. 3. gr. Aftur á mód má æda 
að oft sé nauðsynlegt að nvta rétdnn til tjármagnsflutninga i tengslum við hina trelsis- 
þætdna. Hér vakna þvi svipuð álitamál um túlkun og varðandi tilskipun 88/361/ E13E. 
Annar skýringarkosturinn er sá að rétmrinn dl fjármagnsflutninga sé bundinn nýtingu 
réttarins til frjálsrar farar fólks, staðfesturéttar og þjónustustarfsemi. At þessu leiði að 
skvra beri 4. gr. með hliðsjón af 2. og 3. gr. reglugerðarinnar.

Hinn skýringarkosturinn er sá að lita verði á réttmn dl fjármagnsflutninga sem 
sjálfstæðan rctt, óháðan liinum þremur frelsisþáttunum. E1 sú cr raunin virðist heimild 
EES-aðila til að eignast fasteignarétdndi liér á landi nánasr engum takmörkunum 
bundin. Þessi síðari skýringarkostur virðist þó ekki samn'mast 2. tölul. 4. mgr. 1. gr. 
laga nr. 19/1966, þar sem segir að ráðherra setji „nánari reglur um til hvaða fasteigna 
þessi réttur tekur og framkvæmd réttarins að öðru leyd.“ Þá benda lögskýringargögn 
dl þess að tilgangurinn hafi verið sá einn að innleiða dlskipun 88/361 /EBE. Eins og 
áður segir er engan veginn vafalaust lwernig túlka beri hana að þessu lcyri.

Til samanburðar má benda á að í dönskum rétti cr ckki kveðið á um heimild til þess að 
að eignast fastcignaréttindi á grundvelh reglna um fjármagnsflutninga. Þannig er hcimildin 
háð hiniun þremur frelsisþáttunum. í dönskum lögum um kaup á tasteign, sem að stotni 
ul eru t’rá 1959, er að finna heimild til handa ráðhcrra dl að sctja reglur um heimildk þeirra 
scm eru ckki heimilisfastir í landinu til að etgnast tasteigiur.’ A þeim grundvelli voru settar 
reglur um heimildir ESB/EES-aðila til að kaupa fasteignir í Danmörku* Hinar dönsku 
reglur eru um (lest sambærilegar rcglugerð nr. 702/2002, scm sett hefur verið hcr á landi, 
en þó þanmg að ckki er að finna sjálfstæða reglu til þcss að eignast fasteign á grundvclh 
reglna um tjármagnsflutninga, cins og 4. gr. íslensku rcglugerðarinnar genr ráð fyrir. Þá er 
heimildin bundin við fastcignir sem nota á til heilsársbúsetu fvnr eigandaiui, cn ekki orlots- 
bústað, og fasteignir sem cru forsenda þcss að sá sem réttinn vill öðlast geti stundað 
sjálfstæða starfsemi eða innt af hendi þjónustustarfsemi.3''

I Ijósi framanntaðs er skvnsamlcgt að taka af skarið um það í lögum cða reglugerð 
nr. 702/2002 hvort réttur ril fjármagnsflutninga, sbr. 4. gr., vrcrði eínungis nýttur i 
tengslum við hina frclsisþættina samkv'ætnt 2. og 3. gr. reglugerðarinnar.

3.5.2 Skammtímaleiga
Ekki þarf að atla leyfis ráðherra þegar urn er að ræða leigu á fasteign cða rcttindi yfir 
hcnni og leigudmi eða annar réttindatimi cr þrjú ár eða skcmmri eða uppsögn áskilin með 
ckki lengri cn árs t\ruvara, sbr. 1. töluL 4. mgr. I. gr. laga nr. 19/1966. Að baki eldn 
lögum, scm höfðu að geyma svipaða undantekningu, bjó það sjónannið að þar sem lögin 
v’æru svo víðtæk að því er afnot snerti væri nauðsynlegt að undanskilja hina algengustu 
leigumála sem engin hætta gæd statað af, þar sem ákvæðin gætu annars orðið óþægileg/1"

3.6 Nánar um framkvæmdina
3.6.1 Réttaráhrif samnings sem uppfyllir ekki skilyrði laganna
Samkvæmt 2. gr. laga nr. 19/1966 verður ckki kratist afsals á cign cða rértmdiun scm leyfis 
þarf irl samkvæmt I. gr. ncma lcyfið sé áður fengið. Ef það fæst ckki cr ráðstöfunin ógild 
cnda á kaupandi þá rétt ril að fá þcgar cndurgoldið það sem hami kann að hafa greitt.
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3.6.2 Synjun þinglýsingar
Ef beiðst cr þinglýsingar á skjali, sem kveðiir á um réttindi sem leyfi þarf til sarnkvæmt 1. 
gr. laga nr. 19/1966 (2. mgr.) eða eru undanþegin leyfi samkvæmt 2. tölul. 4. mgr. 1. gr. 
(EES-réttur), skal synja um þinglýsingu uns sannað er að lcyfis sé aflað eða skilvrði séu 
fyriL' undanþágu, sbr. 3. gr. Laga nr. 19/1966, með síðari brcyringum, sbr. lög nr. 133/1993/’'

3.6.3 Úrræði ef aðili uppfyllir ekki lagaskilyrði
I 4. gr. laga nr. 19/1966, sbr. lög nr. 43/1978, kemur f’ram að fái ráðherra vitneskju 
um að maður sem ckki fullnægi skilyrðum laganna hafi öðlast þau réttindi vfir fastcign, 
cr gctur í 1. gr., skuli ráðherra setja honum frest ril að koma málinu í löglegi horf með 
því að fá levfi sem vantar eða annars kostar með því að fá rift kaupunum (2. gr.). 
Einnig getur viðkotnandi látið réttindin af hendi til antiars manns sem má öðlast þau 
að lögum et seljandi heldur fast við samninginn. Fresturinn má ekki vera styttri en sex 
mánuðir og ckkt lengri en þrjú ár. Ráðherra lætur þinglvsa ákvörðun sinni um þetta 
efni á varnarþingi fasteignar svo fijótt sem unnt er.

Hafi aðili ekki sýnt fullt skilríki fyrir því að málið sé komið í löglegt hort’ áður cn 
framangreindur trestur er útrunninn lætur ráðhcrra sclja rétrinn með nauðungarsölu 
án undangcnginnar áskorunar til eiganda en eigandi t’ær það greitt at söluvcrðinu scm 
honum hefði borið ef hann hcfði vcrið löglcga kominn til eignar eða afnota, sbr. 5. gr. 
laga nr. 19/1966, sbr. lög nr. 90/1991.

Samkvæmt 8. gr. laga nr. 19/1966 gildir sú regla að hafi aðili, sctn öðlast gat rétt- 
indi yfir fasteign án þess að ta levfi samkvæmt 1. gr., misst þau skilvrðt fer efrir 
ákvæðum 4. og 5. gr., með afbrigðum efur atvikum.

3.6.4 Hjúskapur og erfðir
1 6. gr. laga nr. 19/1966, sbr. lög nr. 20/1991, kemur fram að sc eigandi fasteignar eða 
afnota hennar í hjúskap, en lntt hjóna fullnægi ekki skilvrðum laganna til að mcga 
öðlast þess konar réttindi skuli eignarrétturinn þá vera séreign hans sem ekki verði 
skcrt mcð kaupmála. Við tjárslit milli hjóna telst eignarrétturinn til hjúskapareignar 
nema kaupmáli standi til annars. E f maður erfir cignar- eða afnotarétt vfir fasteign, cn 
getur ckki orðið löglegur eigandi þess réttar ncma mcð sérstöku levfi, skal sýslumaður 
gera ráðherra viðvart sbr. 7. gr. laga nr. 19/1966, sbr. lög nr. 20/1991. Um málið fer 
svo ettir 4. og 5. gr., með áfbrigðum cfrir atvikum. Sjá kafia 3.6.3.

3.6.5 Umboðsmaður erlends ríkisborgara
I 9. gr. laga nr. 19/1966, sbr. lög nr. 92/1991, er kveðið á um skyldu erlends ríkisborg- 
ara, sem er ekki heimilisfastur hér á landi, að hafa umboðsmann hér á landi og munu 
hagkvæmnisrök mæla með því.62 Þegar svo stendur á er honum skvlt að hafa umboðs- 
maiin heimilisfastan í umdæminu þar scm réttindum vfir eigntnni er þinglýst. Hann 
telst þá vera fyrirsvarsmaður eiganda í öllum málum, scm varða cignina, svo að jafngilt 
sé sem liann hefði það sjálfitr gert. Bcr að skvra svslumanni í viðkomandi umdærni frá 
nafm og heimili umboðsmanns og því þinglýst. Að öðrum kosti nefnir sýslumaður 
aðila umboðsmann á hans kostnað sem hann er bundinn við.
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3.6.6 Erlend sendiráð
Ákvæðum 11. og 12. gr. laga nr. 19/1966 var breytt með lögum nr. 30/1980 i þ\ í skyni að 
setja skvrar reglur um kaup erlendra ríkja á fasteignum, svo og lóðarréttindum týrír slíkar 
fasteigmr, vegna sendiráðsstarfsemi á íslandi.''"’ Samk\ræmt I l.gr. laganr. 19/1966 taka lögin 
ekki til annarra rílija, að því er varðar rétt vfir fasteignum til atnota fyrír sendiráösskrifstofitr 
og bústaði forstöðumanna sendiráða eða fasteignum sem þau ríki eignast dl íbúðar fynr 
aðra starfsmenn sendiráða sinna. Verður að leggja kaupsamiunga eða afsöl fyrir slíkum 
fasteignum fyur ráðuneytið en gerningurinn öðlast eklu gildi fyrr en ráðunevtið hefúr 
samþvkkt hann með áritun sinni. Þá taka lögin ckki til þegna annarra ríkja að því leyti sem 
þau kvnnu að konL-i í bága við millrríkjasammnga sem ísland er aðili að, sbr. 12. gr.

Við setningu laga nr. 63/1919 kom m.a. fram að sjáltsögð kurteisi þætti að undan- 
skilja erlend ríki ákvæðum þessara laga að því er varðar rétt yftr fasteignum ril em- 
bætrisafnota lianda umboðsmönnum þeirra hér á landi.M Með fjölgun erlendra 
sendiráða á íslandi og auknum starfsmannafjölda þótti luns vegar orðið tímabært að 
lögfesta ákvæði um að samþykkis stjórnvalda skvldi aflað áður en fasteignum eða lóð- 
um væri afsalað til erlendra ríkja vegna sendiráðsstarfsemi þeirra á Islandi. Arið 1971 
gerðist ísland aðili að alþjóðasamningnum um stjórnmálasamband frá 18. apríl 1961, 
Vínarsamningnum, sbr. lög nr. 16/1971. Með hliðsjón af ákvæðum samningsins þótri 
nauðsvnlegt fyrir íslensk stjórnvöld að geta sett fasteignakaupum erlendra sendiráða 
vissar skorður með hliðsjón af samningnum, auk þess að hata hönd i bagga með 
staðarvali fyrir húsnæði sem sendiráð vildu eignast fyrir starfsemi sína, þanmg að 
nauðsvnlegri löggæslu yrði þar konuð við.65

4. Stjórnsýsluframkvæmd
I álitsgerð, sem samin var að beiðni dórns- og kirkjumálaráðherra árið 1992, kom 
fram að þær reglur hefðu tnótast i tramkvæmd að leyfi hefði að jatnaði verið veitt 
erlendum ríkisborgurum til að eignast íbúðarhúsnæði til eigin nota væri um að ræða: 
a) maka eða sambvlisfólk islenskra ríkisborgara, án tillits til búsetu, b) údending sem 
átd hér lögheimili, c) h rrverandi islenskan ríkisborgara, án tillits ril búsetu og d) út- 
lending sem dveldi hér reglulega vegna starfa sinna. Þá \-ar tekið fram að levfi hefðu 
verið veitt í ýmsum öðrum tilvikum þótt ekki vrði talið að um reglu væri að ræða.“'

I s\ran ínnanríkisráðhcrra við tVrirspurn á Alþingi um undanþágur trá bamii við því að 
aðilar utan EES öðlist eignarrétt og afnotarétt vfir fasteignum cr grcint frá undanþágum, 
sem veittar hafa verið aðilum utan EES til fasteignakaupa, á árunum 2 0 0 2 -2 0 1 1 Þar greinrr 
að undanþágur scm vcittar hafi vcrið á árinu 2001 og fyrr hafi kngflestar vcrið vegna fast- 
eignakaupa erlendra einstaklinga sem átt hafi lögheimili á Islandi cn ckki fullnægt skilyrðinu 
um að hafa liaft hcr löghcimili samfcllt i fimm ár, cins og áskilið var áður en breytingar voru 
á lögum tu. 19/1966 með lögum nr. 136/2001.1’8 Fram kemur að \ctttar hafi vcnð 59 
undanþágur á tímabilinu. I 46 tih ikum hafi undanþágur verið veittar cinstaklingum, í 11 
tilvikum telögum og í tvcimur tilvikum sendiráðum. Langoftast var lun að ræða íbúðar- 
húsnæði, eða i 42 rilvikum, en einungts ein undanþága var vem \ egna kaupa á jörð.”''

Af framangreindu má ráða að framkvæmdin er sú, hvað varðar aöila utan EES, aö 
þar eru einkum á feröuini undanþágur vegna kaupa á íbúðarhúsnæði. Oðru máli
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gegnir um jarðakaup cn þar eru afar fá dænn um að undanþágur hafi verið veittar, t.d. 
einungis ein undanþága á árunum 2002-2011.

I ákvörðun mnanríkisráðunevttsins frá 25. nóvember 2011 var hafnað beiðni kínversks 
félags um undanþágu frá lögum vegna kaupa á 72,19% cignarhlut í jörðinni Grímsstöðum 
á Fjöllum, sem er í óskiptri samcign, 30.639 hektarar að stærð.7" í ákvörðumnni sagði að 
samkvæmt 2. tölul. 2. mgr. 1. gr. laga tu’. 19/1966 gæd ráðherra veitt levti dl að víkja frá 
skilvrðum 1. tngr. 1. gr. laganna ef annars þætd ástæða ril. Væri um að ræða undanþágu- 
ák\-æði sctn samkvæmt almennum lögskýringarreglum bæri að nilka þröngt. Teldi 
ráðuncvtið mikilvægt að við beitingu þess væri litið ril markmiðs laga nr. 19/1966 og 
forvera þeirra en ráða mætti af lögskýringargögnum að takmarkanir údendinga til þess að 
öðlast réttindi yfir fasteignum á Islandi hafi \enð taldar nauðsvnlegar ril [less að standa 
vörð um sjálfstæði eða fullveldi landsins og möguleika Islendinga til að njóta sjáltir arðs 
at' auðlindum sínum. Ekki yrði horft framhjá því hversu stórt landsvæði félagið hygðist 
kaupa, eða 30.639 hektara, cn engin fordæmi væru fvrir því að jafnstórt landsvæði á 
íslandi liafi verið fært undir erlcnd yfirráð. Það tcldist ekki samrýmanlegt tilgangi og 
markmiði laga nr. 19/1966 að ráðhcrra veitti lcvfi til þess að \ ikja frá skilvrðmn 1. mgr. I. 
gr. laganna þegar um jafnstórt svæði er að ræða. Þá bæri að hafa í huga að ákvæðið sctti 
fynr þvt ströng skilyrði að hlutafélög ga'm öðlast eignar- eða afnotarétt yfir íslenskum 
fasteignum. Ljóst væri að félagið uppfyllri ekkert þeirra. Ráðunevtið teldi því aðstæður í 
málinu slíkar að væn levfi veitt til undanþágu frá lögunum væri vikið s\ c> langt frá þcirri 
tneginreglu sem 1. mgr. 1. gr. mælti fyrir um að ekki sé rcttlætanlegt.

Samantekið má segja að ráðuneytið leggi áherslu á fjögur atriði. í fvrsta lagi að 
bann við eignarráðum údendinga sé meginrcgla. I öðru lagi að undanþáguákvæði beri 
að túlka þröngt. I þriðja lagi að engin fordæmi séu fyrir undanþágu vegna kaupa á svo 
stóru landsvæði. I Ijórða lagi að hlutafélagið, scm um ræddi, uppfvllti ekkert þcirra 
skilvrða sem settværu i lögum nr. 19/1966.

5. Niðurstöður
Að t'raman greinir að rekja má viðleitni Islendinga til að setja skorður við eignarhaldi 
erlendra aðila á fasteignum hér á landi aftur til 1879. Þær tilraunir báru árangur árið 
1919 þegar sett voru lög sem takmörkuðu eignarráð údendinga vfir fasteignum á 
Islandt. Aðalreglan var sú að cnginn gat öðlast eignar- cða notkunarrétt vfir fasteign á 
Islandi ncma hann væri heimilisfastur hér á landi. Lögin voru sctt í kjölfar þess að 
Islendingar öðluðust með sambandslöguniun frá 1918 viðurkenningu á fullveldi sínu, 
sem þeir hötðu glatað 1262. A f lögskýringargögnum má ráða að áhersla Islendinga á 
að einungis menn heimihsfastir hér á landi gætu öðlast eignarráð vfir fasteignum á 
íslandi hafi m.a. rengst sjálfstæðisbaráttunni.

En fleira kernur til. Fyrir og efrir aldamót 20. aldar varð mönnum ljóst að í fall- 
vötnum hér á landi væri að finna miklar auðlindir. Vaknaði áhugi vmissa aðila, inn- 
lendra og erlendra, á því að kaupa eða leigja vatnsaflsréttindi á Islandi. Hófst þá 
kapphlaup athafnamanna, cinkum erlendra, um kaup r>g leigu á islenskum fossum. 
Voru margir uggandi yfir þ\’t að þessi auðlind þjóðarinnar gæd glatast ef ekki væri 
farið að mcð gát. 1 Skoða verður lagasetninguna í þessu Ijósi. Mikil umræða var um
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þessi mál, ekki aðeins á Alþingi, hcldur i öllu þjóðtelaginu. Af umræðum á Alþingi má 
ráða að þinginenn lögðu áherslu á að horfa til framuðar, að tryggja yrði hagsmuni 
komandi kynslóða. Fossalögin 1907 og lögin frá 1919 voru ckki einsdæmi i heiminum. 
I umræðum á Alþingi var vísað til reynslu Norðmanna en þar í landi voru sett lög árið 
1906 til þess að sporna við erlendu eignarhaldi á vatnsföllum („panikkloven").

Gildandi lög nr. 19/1966 um cignarréct og afnotarétt fastcigna leystu af hólnu lögin 
frá 1919. Ríkisfang varð skilvrði h rir eignarráðum yfir fasteign hér á landi i stað 
heiinilisfcsti áður. Ems og áður er rakið hafa lögin sæn breyringum frá setningu þeiira. 1 
fyrsta lagi árið 1991 þegar liðkað var fvrir erlendri tjárfcstingu. Þar að baki lá það sjón- 
armið að cignarráð á landi tengdust viðkomandi atvinnustartsemi. 1 öðru lagi hefur 
lögunum verið breytt vegna skuldbindinga samkvæmt EES-samningnum. Lögin gevma 
ckki ítarleg ákvæði um rétt EES-aðila heldur láta þau ráðhcrra efrir að setja rcglur um þau 
efni. Umræður um bre\ tingar sem gerðar hafa verið á lögiun að þessu leyti á umliðnum 
árum liafa vcrið lidar og aðeins látið nægja að \ isa dl skuldbindinga samkvæmt EES- 
samningnum. Þá hafa aðrar skorður, t.d. samkvæmt jarðalögum, horfið úr sögunni. Lög 
og reglur vcrða að byggjast á réttum forsendum. Ætla verður að setja megi ýmis skil\ rði 
fvnr jarðakaupiun, cnda feli þau ckki i sér mismunum. Löggjafinn hefur ákveðið s\ igrúm 
i þessum efnum.’2 Sterk rök hníga dl þcss að Alþmgi láti málið dl sín taka en láu ckki 
handhöfum tramkvæmdarvalds einum efrir að móta stefnuna í þessu mikilvæga máli.

í lögum nr. 19/1966 er ráðhcrra veitt heimild dl þess að heimila undanþágu „el 
annars þvkir ástæða til.“ Gagnrýna má að ráðherra hafi þessi mál svo til altarið i hendi 
sér. 'l'elja verður eðlilegast að löggjafinn sjálfur ákveði i aðalatriðum hvernig haga skuli 
undanþágum frá skilyrðum laganna.

Fasteignir tnvnda innviði hvcrs samfélags. Sagan bcr þcss glöggt vitni hversu mikla 
þýðingu cignarréttur að fastcignum hcfur. A íslandi fylgir eignarrétti að tastcign eignar- 
réttur að auðlindum i jörðu, auk allra þeirra vatnsrcttmda scm máli skipta, þ.m.t. orku- 
nýringarréttur.1 Náttúruauðlindir og nvting þeirra er því órjúfanlega tengd eignarhaldi 
á landi. Sp\ rja má hver sé munurinn á innlcndu og crlcndu eignarhaldi á fasteignum. 
Bent hefur verið á, að því er varðar náttúruauðlindir, að þegar \ tirráð vfir sKkuni 
auðlindum (lytjist úr landi færist umtalsvert cfnahagslcgt vald úr landi og tncð þvi 
póliriskt \ ald.’J Þá má æda að það gcti haft áhrif ef stór hluti lastcigna cr i eigu crlendra 
rikisborgara, cnda láta tlcsi riki stg varða málefni eigin þegna, svo sem dæmi eru um.

1 þessari grcin er engin afstaða tekin til þess hvcrnig skipa skuli lögum á þessu 
sviði. Ymsar leiðir koma ril greina i þeim efnum. Hér má þó nefna að rétt kann að 
vera að gera greinarmun á íbúðarhúsnæði og jörðum, hvernig nýdngu jarða skuli 
háttað o.s.frv. Þá kann að koma nl greina að skoða rcglu sem byggist á heimilisfesti. 
Helsti kostur slíkrar reglu cr sá að mönnum cr ekki mismunað á grundvelli þjóðernis 
en það sjónarmið var einmitt haft í huga við setningu eldri laga.

Með öll framangreind sjónarmið i huga vcrður að tclja brýnt að móta skýra stcfnu 
um eignarhald crlendra aðila að fasteignum liér á landi og taka í kjöltarið lög nr. 
19/1966 um eignarrétt og afnotarért fasteigna til rækilcgrar endurskoðunar.
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