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Efni: Sjónarmið og athugasemdir vegna ákvæða um eignarrétt, atvinnufrelsi, náttúruauð- 
lindir o.fl. í frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

Vísað er til erindis atvinnuveganefndar Alþingis í tölvupósti frá 28. nóvember 2012 og boðs 
til fundar með nefndinni þann 7. desember til að ræða tiltekin ákvæði frumvarps til 
stjórnarskipunarlaga í tilefni af vinnu nefndarinnar við umsögn um ákvæði frumvarpsins 
um eignarrétt, atvinnufrelsi og náttúruauðlindir í þjóðareign

Hér á eftir er leitast við að meta að nokkru marki atriði sem óskað er umsagnar um. Hins 
vegar er frestur til undirbúnings óhæfilega stuttur og engin tök á að greina þessi ákvæði til 
að geta svarað spurningum nefndarinnar með viðhlítandi hætti eða gera tæmandi 
athugasemdir við efni þeirra. Sjónarmiðin sem hér fara á eftir verða því almenns eðlis, en að 
öðru leyti er undirrituð reiðubúin að ræða þau frekar á fundi með nefndinni.

Virðingarfyllst

Björg Thorarensen, 
prófessor við lagadeild Háskóla Íslands
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Til atvinnuveganefndar Alþingis 
7. desember 2012

Björg Thorarensen 
Nokkur sjónarmið og athugasemdir við ákvæði um 

eignarrétt, atvinnufrelsi og náttúruauðlindir

I. Inngangur.
Atvinnuveganefnd Alþingis hefur óskað eftir athugasemdum um ákvæði frumvarps til 
stjórnarskipunarlaga í 13. gr. um eignarrétt, 25. gr. um atvinnufrelsi og 34. gr. um 
náttúruauðlindir. Þessu til viðbótar hyggst nefndin fjalla um 39. gr. um alþingiskosningar. 
Leitað er svara við eftirfarandi spurningum og atriðum:
1. Er um breytingu að ræða frá gildandi stjórnarskrá?
2. Er um nýmæli að ræða?
3. Er efni í skilabréfi sérfræðihópsins sem nefndin þarf að kanna eða taka afstöðu til?
4. Eru ákvæði nógu skýr og eru skýringar í greinargerð nógu skýrar?
5. Efnislegar athugasemdir varðandi ofangreind atriði og efni ákvæða.

Nauðsynlegt að setja fyrst fram nokkrar almennar athugasemdir um II. kafla 
frumvarpsins um mannréttindi og náttúru sem geymir 13., 25. og 34. gr., efnistök, samhengi 
og markmið breytinga. Er hér að hluta til um sömu athugasemdir að ræða og undirrituð 
sendi allsherjar- og menntamálanefnd í greinargerð frá 3. desember sl., en þær verða 
áréttaðar hér. Einnig verður hér vikið að ákvæðum frumvarpsins í 71. gr. um bann við 
afturvirkni skattalaga og 32. gr. um menningarverðmæti sem bæði hafa áhrif á eignarrétt og 
standa í nánum tengslum við eignarréttarákvæðið. Að svo stöddu hefur ekki gefist færi á að 
taka saman skriflegar athugasemdir um 39. gr. um alþingiskosningar.

II. Nokkur sjónarmið um efni og uppsetningu II. kafla frumvarpsins
Um frumvarpið almennt er fyrst bent á að greinargerðin við einstaka kafla og ákvæði þess er 
um 210 blaðsíðna löng og nær helmingur hennar er helgaður umfjöllun um 
mannréttindaákvæði bæði innan og utan II. kafla. Greinargerðin er samsett úr skýringum 
stjórnlagaráðs og skýringum og viðbótum sérfræðingahóps (hér eftir skammastafað SH) við 
þær svo og ýmsum sundurleitum tilvísunum sem stjórnlagaráð gerði í sínum skýringum til 
þjóðfundar og stjórnlaganefndar. Þetta efni hefði átt heima í sérstakri samantekt eða skýrslu 
um úttekt og mat SH á vinnu stjórnlagaráðs, hugsanlega sem fylgiskjal en ekki inni í 
frumvarpi til nýrrar stjórnarskrár. Sérstaklega er greinargerðin með 34. gr. um 
náttúruauðlindir í þjóðareign óaðgengileg og of löng, og varpar ekki nægilegu ljósi á hvernig 
skýra bera greinina og raunveruleg markmið hennar. Nánar verður vikið að því í umfjöllun 
um ákvæðið.

Óljóst er hver verða áhrif þessarar greinargerðar sem lögskýringagagns við skýringu 
stjórnaskrárinnar til framtíðar enda verður vilji stjórnarskrárgjafans um ýmis mikilvæg 
atriði torráðinn.

Efasemdum er lýst um ávinning og afleiðingar þeirrar ríku áherslu sem lögð er á 
menningarverðmæti, náttúru, auðlindir, þar á meðal dýravernd sem hluta af 
mannréttindakafla stjórnarskrárinnar í 32. - 36. gr. Íslenska stjórnarskráin hefur frá upphafi 
einkennst af nokkuð fastmótuðum réttarreglum fremur en matskenndum pólitískum 
yfirlýsingum. Þegar stjórnarskrá er veitt sterkt táknrænt gildi og texti stjórnarskrárákvæða 
einkennist í miklum mæli af opnum og matskenndum yfirlýsingum eins og í þessum
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greinum, getur það dregið úr lagalegri virkni stjórnarskrárinnar og aðhaldi með þeim sem 
fara með pólitískt vald enda er meira svigrúm til að ákveða hver er efnislegt inntak 
ákvæðanna. Í þessum efnum er mikilvægt að finna ákveðið jafnvægi á milli þess að 
stjórnarskráin lýsi ákveðnum markmiðum en sé samt nægilega hnitmiðuð og skýr.

Lagt er til að ákvæði 32. -36. gr. sem lýsa fyrst og fremst almennum markmiðum, 
skyldum löggjafans í tilteknum efnum eða skorðum sem setja má réttindum einstaklinga á 
ákveðnum sviðum verði helgaður sjálfstæður kafla sem fjallar um ýmsa almanna- eða 
þjóðarhagsmuni og þjóðareignir. Eindregið er mælst til að einstaklingsbundnu réttindin í 6.-
31. gr., þar með talin ákvæðin um eignarrétt og atvinnufrelsi, standi áfram í sérstökum kafla 
undir yfirskriftinni mannréttindi. Með því er undirstrikað gildi þeirra sem réttarreglna, 
frekar en að þau standi í kafla með óskilgreindum almanna- og þjóðarhagsmunum og 
markmiðssetningum. Í fylgiskjali I hér á eftir er gerð tillaga um skiptingu II. kafla í tvo 
kafla, annan undir yfirskriftinni „Mannréttindi" og síðan III. kafla undir yfirskriftinni 
„Þjóðareignir, náttúra og umhverfi".

Um uppsetningu II. kafla skal bent á að þar hefur núgildandi mannréttindaákvæðum 
verið raðað upp á nýtt, sum slitin í sundur standa ekki í innbyrðis samhengi í frumvarpinu. 
Nýjum ákvæðum hefur einnig verið bætt inn án tillits til efnislegs samhengis. Endurskoða 
þarf frá grunni röð greina í II. kafla þannig að skyldar greinar standi saman í ákveðinni 
efnislegri uppbyggingu, t.d. að grundvallarréttindi eins og persónufrelsi, bann við 
pyndingum og bann við dauðarefsingum standi meðal upphafsákvæða ásamt rétti til lífs, og 
t.d. að almenn takmörkunarheimild standi ekki mitt á meðal ákvæða um efnisleg réttindi. Þá 
þarf að finna greinum um eignarrétt og atvinnufrelsi stað sem hæfir efni þeirra og ákveðið 
innbyrðis samhengi.

Í fylgiskjali I með athugasemdum þessum er gerð tillaga um endurröðun greina 
mannréttindakaflans, og flutning málsgreina milli ákvæða þannig að þau birtist í 
efnislega réttu samhengi. Ekkert er þó hreyft við textanum að svo stöddu í því skjali, 
markmiðið er aðeins að gera tillögu um efnislega uppröðun.

Um 13. gr. - Eignarréttur
1. mgr. 13. gr. er samhljóða núgildandi 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar og þarf því ekki að 
fjölyrða frekar um hana enda bendir greinargerð með ákvæðinu til þess að efnisleg þýðing 
hennar verði óbreytt. Þó ber að hafa í huga að 2. mgr. 9. gr. frumvarpsins er nýmæli, sem er 
almennt skerðingarákvæði um mannréttindi. Það bættist í frumvarpið í meðförum SH af 
ástæðum sem kallaðar voru lagatæknilegar en eru reyndar veigamikil efnisleg breyting. Í 2. 
mgr. 9. gr. frumvarpsins er nú almennt ákvæði um takmarkanir á mannréttindum, þar með 
talið á eignaréttinum. Í stað þess að skilgreina í hverju og einu réttindaákvæði hvaða 
markmið geti réttlætt takmarkanir á mannréttindum, eins og í núgildandi stjórnarskrá er 
tilgreint á einum stað að mannréttindi megi skerða í þágu almannahagsmuna eða réttinda 
annarra sem samræmist lýðræðishefðum, en sum réttindi eru þó undanþegin. Þó verður að 
gæta meðalhófs og ekki má vega að „kjarna" þeirra réttinda sem um ræðir.

Ólíkt öðrum mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar hefur til þessa ekki verið ákvæði 
með heimild til almennra takmarkana á eignarréttinum, aðeins er þar getið um eignarnám í
1. mgr. 72. gr. Engu að síður hefur jafnan verið gengið út frá að eignarréttinum væru fleiri 
takmörk sett og að löggjafinn gæti haft þar ýmis afskipti. Valdheimild löggjafans í þeim 
tilvikum verður þó ekki sótt í 1. mgr. 72. gr. heldur er hún reist á 2. gr. stjskr., sem mælir fyrir 
um almennar valdheimildir löggjafarvaldsins. Hefur þannig ekki orkað tvímælis að heimilt 
sé að setja eignarrétti ýmis takmörk án þess að bætur komi fyrir. Skilyrði þess eru að
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takmörkun hvíli á lagaheimild og sé í þágu almannahagsmuna, hún sé almenn og hlutlæg, 
þ.e. nái til allra eigna af tilteknu tagi og meðalhófs sé gætt. Má segja að í 2. mgr. 9. gr. 
frumvarpsins séu skrásett þau sjónarmið sem gilt hafa í framkvæmd um almennar 
takmarkanir eignarréttarins. Áhrif ákvæðisins eru því minni gagnvart eignarréttinum en 
öðrum mannréttindum á borð við tjáningarfrelsi. Engu að síður eru miklar efasemdir um 
þessa grundvallarbreytingu á reglum stjórnarskrár um skerðingu mannréttinda, en um þær 
er vísað til umfjöllunar um ákvæðið í greinargerð undirritaðrar til allsherjar- og 
menntamálanefndar frá 3. desember sl.

Veigameiri breyting felst í tillögu frumvarpsins um að fella niður núverandi 2. mgr. 72. 
gr. stjórnarskrárinnar sem veitir löggjafanum heimild til að takmarka með lögum rétt 
útlendinga til að eiga fasteignir eða hlut í atvinnufyrirtæki hér á landi. Í upprunalegum 
skýringum stjórnlagaráðs sagði: „þessi málsgrein þykir stangast á við jafnræðisreglu 
stjórnarskrárinnar og alþjóðasamninga sem Ísland er aðili að" en þó taldi ráðið að löggjafinn 
gæti áfram takmarkað fjárfestingar útlendinga. Þessi lagalegi misskilningur var leiðréttur í 
meðförum SH. Eftir stendur sú skýring SH í greinargerð að þrátt fyrir brotfall ákvæðisins sé 
heimild til að takmarka fjárfestingar útlendinga ennþá til staðar. Upprunalega markmið 
stjórnlagaráðs að fella regluna úr stjórnarskrá er hins vegar ekki lengur fyrir hendi. Þá er 
ekki hægt að líta svo á að reglan falli efnislega undir hið nýja almenna takmörkunarákvæði í
2. mgr. 9. gr. frumvarpsins, enda er réttur til fjárfestinga í raun ekki efnisþáttur í 
eignarréttindum, heldur sérregla um heimild til að takmarka athafnafrelsi manna á tilteknu 
sviði, þ.e. til fjárfestinga.

Það er mikilvægur þáttur í fullveldi hvers ríkis að setja sérreglur um fjárfestingar 
útlendinga og slík ákvæði er að finna í stjórnarskrám margra Evrópuríkja, m.a. þeirri dönsku 
(2. mgr. 44. gr.) sem er fyrirmynd núgildandi stjórnarákvæðis. Á þessum grundvelli hvíla lög 
nr. 19/1966 um eignarrétt og afnotarétt fasteigna sem aldrei hafa verið vefengd fyrir 
íslenskum dómstólum eða á alþjóðlegum vettvangi. Íslenska ríkið getur síðan gert samninga 
við önnur ríki um ýmsar tilslakanir eða afnám takmarkana gagnvart borgurum þeirra ríkja, 
en besta dæmið um það er EES-samningurinn.

Eins og frumvarpið er búið eru engin skýr markmið að baki því að fella niður heimildir 
til að takmarka fjárfestingar útlendinga. Afleiðingar þessarar breytingar eru ófyrirsjáanlegar. 
Engin ástæða er til að skapa óvissu um þetta atriði að ófyrirsynju.

Hér er lagt til að 2. mgr. 72. gr. núgildandi stjórnarskrár verði látin standa óbreytt í 
stjórnarskrá sem 2. mgr. ákvæðis um eignarréttindi, svohljóðandi.

„Með lögum má takmarka rétt erlendra aðila til að eiga fasteignaréttindi eða hlut í 
atvinnufyrirtæki hér á landi"

Um 71. gr. -  Skattar
Vegna náinna tengsla við eignaréttarákvæðið er rétt að víkja hér að þeirri tillögu 
frumvarpsins að flytja ákvæði um skattamál sem nú stendur í 77. gr. úr 
mannréttindakaflanum inn í kafla um Alþingi í 71. gr., meðal ákvæða um fjárstjórnarvaldið 
og sameina hana núverandi 40. gr. stjórnarskrárinnar. Eindregið er lagst gegn þessari tillögu. 
Það undirstrikar mikilvægi 77. gr. um að skatta skuli leggja á með lögum og bann við 
afturvirkni skattalaga að ákvæðið standi inni í mannréttindakaflanum. Frá því að 77. gr. var 
breytt í veigamiklum atriðum 1995 hefur ákvæðið haft umtalsverð áhrif í dómaframkvæmd, 
einkum í málum tengdum banni við afturvirkni skattalaga. Í greinargerð er ekki vikið í neinu 
að mikilvægri dómaframkvæmd sem orðið hefur á þessu sviði um túlkun ákvæðins. Bann
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við afturvirkni laga á þessu sviði hefur þannig verið fest í sessi sem ótvíræður þáttur í 
mannréttindum.

Það yrði hins vegar til bóta að breyta staðsetningu núverandi 77. gr. innan 
mannréttindakaflans þannig að hún komi á eftir eignarréttarákvæðinu, enda um náskylt efni 
að ræða. Skattlagning er vissulega ein veigamesta almenna og viðurkennda takmörkunin 
sem gerð er á eignarrétti manna og er m.a. nefnd sérstaklega í eignarréttarákvæði 
Mannréttindasáttmála Evrópu, í 2. mgr. 1. gr. 1. viðauka við sáttmálann. Lagt er til að 2. og 3. 
mgr. 71. gr. frumvarpsins verði flutt í mannréttindakaflann í sérstakri grein næst á eftir 
eignarréttarákvæðinu sem yrði svohljóðandi:

„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."

Um 25. gr. -  Atvinnufrelsi
Ákvæði 1. mgr. er samhljóða núverandi 1. málslið, 1. mgr. 75. gr. Þá hefur 
takmörkunarákvæði sem nú stendur í seinni hluta 1. mgr. 75. gr. verið fellt niður, þ.e. að 
þessu frelsi megi setja skorður með lögum enda krefjist almannahagsmunir þess. Eins og 
áður var lýst gerir frumvarpið ráð fyrir einni almennri takmörkunarheimild á 
mannréttindum í 2. mgr. 9. gr. Samkvæmt því má skerða mannréttindi, þar með talið 
atvinnufrelsið, í þágu almannahagsmuna eða réttinda annarra sem samræmist 
lýðræðishefðum en verður að gæta meðalhófs og ekki má vega að kjarna þeirra réttinda sem 
um ræðir. Efnislega þýðir þetta að í stað þess að eingöngu megi takmarka atvinnufrelsið í 
þágu almannahagsmuna eins og nú er, bætir 2. mgr. 9. gr. frumvarpsins við heimild til að 
takmarka atvinnufrelsi í þágu réttinda annarra. Ekkert mat er lagt á þessa breytingu í 
greinargerð með ákvæðinu, en ekki er hægt að útiloka að hún hafi áhrif til að auka heimildir 
til takmarkana á atvinnufrelsi.

Breytingar eru ráðgerðar í 2. mgr. 25. gr. á því ákvæði sem nú stendur í 2. mgr. 75. gr. Sú 
grein kom ný inn í stjórnarskrá með stjskl. 97/1995 og er reist á þeim breiða grunni sem 
kemur fram í ákvæðum alþjóðasamninga um félagsleg réttindi, einkum Félagsmálasáttmála 
Evrópu, Samnings SÞ um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi og samþykkta 
Alþjóðavinnumálastofnunarinnar. Markmið þess að bæta ákvæðinu inn 1995 var að mæla 
skýrt fyrir um skyldu löggjafans til að tryggja að réttindum á þessu sviði verði markaður 
ákveðinn rammi með lögum, án þess að tiltaka nákvæmlega hvaða atriða ætti að taka 
afstöðu til á þennan hátt með lagasetningu enda verður þá hægara að túlka 
stjórnarskrárákvæðið með hliðsjón af þróun á inntaki fyrrgreindra alþjóðaskuldbindinga. Í 
lögskýringargögnum með núverandi 2. mgr. 75. gr. var bent að löggjafanum bæri þannig að 
setja fyrirmæli um öll þau atriði þar á meðal rétt til orlofs, lágmarkshvíldartíma frá vinnu, 
nauðsynlegt öryggi og hollustuhætti á vinnustað, sanngjarnan uppsagnarfrest á 
vinnusambandi, rétt til að semja um laun og vinnuskilyrði og hvernig beita megi verkfalli og 
verkbanni í vinnudeilum. Í greinargerð með frumvarpinu er á engan hátt leitast við að meta 
áhrif þessa ákvæðis og hvernig það hefur verið túlkað í framkvæmd. Víst er að opin tilvísun 
þess til annarra réttinda tengdra vinnu gefur víðtæka skírskotun til réttinda samkvæmt 
alþjóðlegum skuldbindingum. Það kom m.a. skýrt fram fram í Hrd. 2002, bls. 3686 þar sem 
dómstólar staðfestu, m.a. með vísan til 2. mgr. 75. gr. og gildandi alþjóðaskuldbindinga um 
efnið að verkfallsrétturinn væri verndaður af stjórnarskrá.

5



Í frumvarpinu er lagt til að önnur réttindi tengd vinnu verði talin upp með nákvæmari 
hætti en nú er, þ.e. réttur til mannsæmandi vinnuskilyrða, hvíldar, orlofs og frítíma auk 
réttar til sanngjarna launa. Stór hluti greinargerðar við ákvæðið fer í að leiðrétta þar sem 
kallað er misskilningur stjórnlagaráðs í skýringum ráðsins með tillögunni, um það hvert er 
eðli réttarins til jafnra laun og kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf. Þetta gerir 
greinargerðina ruglingslega og ekki til þess fallna að skýra út hvaða efnislega eða sjálfstæða 
viðbót felst í greininni, miðað við þá vernd sem 2. mgr. 75. gr. veitir í dag eins og hún er 
túlkuð í ljósi alþjóðaskuldbindinga. Þetta þarf að kanna mun betur svo vitað sé hvert er 
markmið breytingarinnar.

Um 32. gr. - Menningarverðmæti
Nauðsynlegt er að víkja nokkrum orðum að 32. gr. frumvarpsins, vegna náinna tengsla við 
eignarréttarákvæðið í 13. gr. og ákvæðis um náttúruauðlindir í þjóðareign í 34. gr. Þetta 
ákvæði er nýmæli sem hefur ekki komið til álita fyrr að bæta í stjórnarskrá. Hér er fjallað um 
dæmigerða almannahagsmuni sem augljóslega geta skert einstaklingsbundin réttindi, 
einkum eignarréttindi manna. Álitamál er hvers vegna er talin þörf á ákvæði af þessum toga, 
en í greinargerð er ekki leitast við að varpa ljósi á hvort vandamál hafa komið upp sem þessu 
tengjast og að setja þurfi bönd á ráðstöfun íslenskrar menningarverðmæta.

Ekki verður betur séð en að með ákvæðinu sé stjórnarskrárbundin talsvert opin heimild 
fyrir löggjafann til að takmarka eignarréttindi manna sem nú kunna að vera til staðar í því 
sem skilgreint er „dýrmæt þjóðareign" í 32. gr. þótt tekið sé fram í greinargerð að þar sé ekki 
átt við eignarréttarhugtak í hefðbundnum skilningi. Hér gildir því ekki almenna 
takmörkunarheimildin í 2. mgr. 9. gr. frumvarpsins sem áður er lýst heldur kemur fram 
sérregla um takmarkanir á eignarréttindum sem gengur lengra þegar menningarverðmæti af 
þessum toga eru annars vegar. Samkvæmt ákvæðinu má hvorki eyðileggja né afhenda til 
eignar eða varanlegra afnota, selja eða veðsetja dýrmætar þjóðareignir sem heyra til 
íslenskum menningararfi, svo sem þjóðminjar og fornhandrit. Í 32. gr. er þó ekki skilgreint 
hvað telst til svo dýrmætra þátta menningararfsins að falli undir þjóðareignarhugtakið, en 
meginreglur um mat á því geta almenni löggjafinn og stjórnvöld í tilteknu falli leitt af þeim 
dæmum sem talin eru í skýringunum. Í greinargerð kemur fram að til menningararfsins 
teljist einnig menningarminjar en þar er átt við ummerki um sögu þjóðarinnar, svo sem 
fornminjar, menningar- og búsetulandslag, kirkjugripi og minningarmörk, hús og önnur 
mannvirki, skip og báta, samgöngutæki, listmuni og nytjahluti, svo og myndir og aðrar 
heimildir um menningarsögu þjóðarinnar og staði sem tengjast menningarsögunni.

Auk þess segir í greinargerðinni: "Samkvæmt framangreindu felur ákvæðið í sér skyldu 
á hendur almenna löggjafanum til að setja lög sem tryggja vernd dýrmætra þátta 
menningararfsins, þ.m.t. menningarminja, sögu og tungu og búa svo um að þeim sé skilað 
óskemmdum til komandi kynslóða. Stjórnvöld fara aftur á móti almennt með handhöfn 
hinna dýrmætu þjóðareigna sem tilheyra íslenskum menningararfi. Ákvæðið leggur þeim 
með beinum hætti á herðar hinar skilgreindu hömlur þjóðareignarhugtaksins, þ.e. bann við 
eyðileggingu, sölu, veðsetningu og afhendingu til eignar eða varanlegra afnota.

Mjög óljóst er af þessari greinargerð hver yrðu áhrif ákvæðisins á verðmæti sem nú eru í 
mögulega í einkaeigu og falla undir hugtakið menningarminjar, sem dæmi má nefna 
fornminjar sem finnast á eignarlandi manns í framtíðinni og gætu verið skilgreind með 
lögum sem dýrmæt þjóðareign. En eins og ákvæðið er sett fram, má jafna því til sérstakrar 
eignarnámsheimildar, enda heimilar það sviptingu á ráðstöfunarrétti mögulegra eigenda að 
verðmætum sem falla undir það. Þótt ákvæðið virðist mæla fyrir um að þessar hömlur séu
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aðeins lagðar á herðar stjórnvalda, er ólíklegt er að ríkið geti verið eigandi allra þeirra 
verðmæta sem ákvæðið á að ná til og fyrirvarinn í greinargerð að stjórnvöld fari „almennt" 
með handhöfn þeirra opnar einmitt á það.

Loks virðast 32. gr. frumvarpsins og greinargerð standa í ákveðnu samhengi við nýleg 
lög um menningarminjar nr. 80/2012 en ósamræmi er í hugtakanotkun sem þarf að skoða 
betur.

Víst er að ákvæðið skapar réttaróvissu eins og það stendur nú og greinargerðin veitir 
ekki svör við þeim álitamálum sem hér eru nefnd. Hugsanlega má bæta úr þessu með því að 
breyta inngangsorðum ákvæðisins þannig að þar standi: „Dýrmætar þjóðareignir sem heyra 
til íslenskum menningararfi og eru í eigu ríkisins, má hvorki eyðileggja, afhenda o.s.frv.

Rétt er að huga að samræmi í hugtakanotkun innan frumvarpsins þar sem rætt er um 
„dýrmætar þjóðareignir" í 32. gr. annars vegar og náttúruauðlinda sem teljast til 
þjóðareignar í 34. gr. hins vegar Í greinargerð með 32. gr. segir að hugtakinu dýrmæt 
þjóðareign sé ekki ætlað eignarréttarlegt inntak. Á sama tíma virðist rætt um þjóðareign í 34. 
gr. sem ákveðna tegund eignarhalds ríkisins á auðlindum sem ekki eru háðar 
einkaeignarrétti. Ekki hefur gefist tími til að greina nánar efni hugtaksins með tilliti til þess, 
en mælt er með að það verði kannað nánar.

Um 34. gr. -  Náttúruauðlindir
Núgildandi stjórnarskrá hefur ekki að geyma ákvæði um eignarhald á náttúruauðlindum, 
nýtingu eða meðferð þeirra. Hér er um nýmæli að ræða þar sem stefnt er að því að festa 
ákvæði í stjórnarskrá um náttúruauðlindir í þjóðareign. Fá málefni hafa verið meira til 
umræðu undanfarinn áratug í tengslum við breytingu á stjórnarskrá og ýmsar tillögur hafa 
komið fram um orðalag og uppsetningu slíks ákvæðis.

Uppi hafa verið tvær stefnur um hvað felst í orðinu þjóðareign. Annars vegar að í því 
felist fyrst og fremst heimild ríkisins til að setja lög og reglur um eignarhald á 
náttúruauðlindum, nýtingu og meðferð þeirra. Þessi heimild ríkisins til hvers kyns aðgerða 
og ráðstafana (fullveldisréttur) er ekki eignarréttur í lagalegum skilningi. Ríkið getur í krafti 
fullveldisréttar síns sett ýmsar reglur um meðferð og nýtingu auðlinda, hvort sem þær eru í 
einkaeigu, opinberri eigu eða eigendalausar. Það geta verið reglur sem miða að skynsamlegri 
meðferð og nýtingu auðlinda og felur m.a. í sér heimildir til að heimta gjald af nýtingu 
þeirra. Hitt sjónarmiðið hvílir á því að í þjóðareignarhugtakinu sé fólgin sérstök tegund 
eignarhalds, þannig að ríkinu er samkvæmt lögum fenginn hinn sérstaki eignarréttur á 
náttúruauðlindum í skjóli þess að enginn annar lögaðili eða einstaklingur hefur getað sannað 
eignarrétt sinn að þeim. Fyrirmyndin að eignarhaldi af þessum toga er einkum sótt í ákvæði 
laga um þjóðlendur nr. 58/1998 en samkvæmt þeim er íslenska ríkið lýst eigandi lands sem 
ekki er háð einkaeignarétti og þar með þeirra náttúrauðlinda sem þar finnast. Tillagan í 34. 
gr. byggist á síðargreinda sjónarmiðinu, en ákvæðið er talsvert nákvæmara en tillögur sem 
áður hafa komið fram um hvernig mega tryggja að náttúruauðlindir séu í þjóðareign. 
Ákvæðinu er ætlað að tryggja að þegar auðlindir falla á annað borð undir hugtakið 
þjóðareign verði tryggt að þeim verði ekki afsalað varanlega til einstaklinga eða lögaðila, sbr. 
regluna sem fram kemur í 2. mgr. ákvæðisins. Eins myndi það koma í veg fyrir að 
einkaeignarréttur stofnist á auðlindum í þjóðareign fyrir hefð.

Greinargerð við 34. gr. frumvarpsins er samsett úr langri lýsingu á forsögu tilrauna til að 
setja stjórnarskrárkvæði um náttúruauðlindir og mismunandi sjónarmiðum um inntak 
þjóðareignar sem hafa komið fram auk langra skýringa því hversvegna ákvæðinu var breytt í 
ýmsum atriðum í meðförum SH frá tillögu stjórnlagaráðs. Það er ekki fallið til að skýra
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inntak og markmið ákvæðisins. Í raun er greinargerðin ónothæf sem lögskýringargagn til 
framtíðar og þyrfti að endurskrifa frá grunni.

Vegna hins stutta tímafrests til að skila athugasemdum hefur ekki gefist færi á því að 
greina öll þau álitamál sem ákvæðið vekur. Hér verða sett fram sjónarmið um nokkur 
almenn atriði sem mikilvægt er að skoða nánar, þótt þau séu alls ekki tæmandi.

■ Mælt er með því að leitast verði við að ná betur kjarnanum að baki reglunni um 
náttúruauðlindir í þjóðareign og gera ákvæðið hnitmiðaðra. Þar sem aðstæður og 
viðhorf geta breyst í tímans rás er ekki mælt með náttúruauðlindir í þjóðareign séu 
taldar upp í ákvæðinu, heldur verði það gert í almennum lögum. Auk þess er óljóst 
hvort ákvæðið nær í heild sinni til hvers konar náttúrugæða í sinni víðtækustu 
merkingu.

■ Á sama tíma er óljóst hvort í ákvæðinu felst sjálfstæð heimild til að breyta þeim 
auðlindum sem taldar eru í ákvæðinu og eru ekki háðar einkaeignarrétti í þjóðareign 
eða hvort þær verða lýstar þjóðareign með almennum lögum. Mælt er með því 
síðarnefnda, þ.e. að ákvæðið veiti löggjafanum fyrst og fremst heimildir til 
lagasetningar um efnið, sem sækir þá stoð í stjórnarskrárákvæðið og útfærir nánar 
markmið þess.

■ Vafasamt er hvað átt er við með því að tiltaka „fullt gjald" fyrir afnot af auðlind en 
víst er að ekki geta sömu sjónarmið átt við hér og þegar rætt er um „fullt verð" sem 
bætur fyrir eignarnám í 13. gr.

■ Ekki er ljóst til fulls hver eru áhrif ákvæðisins á eignarréttindi bæði einstaklinga og 
sveitarfélaga, bæði bein eða óbein í náttúruauðlindum eða áhrif á afnotarétt auðlinda 
miðað við núverandi skipan.

Um atriði í skilabréfi sérfræðingahóps
Hér eru ítrekuð tilmæli sem koma fram skilabréfi sérfræðingahóps að gera verði þá kröfu að 
tilefni og markmið breytinga á þessum ákvæðum og öðrum verði metin vandlega. Alþingi 
hlýtur að sinna þessi ákalli við áframhaldandi vinnslu málsins, skoða ákvæðin sjálfstætt og 
leggja mat á þær efnislegu athugasemdir sem koma fram við meðferð frumvarpsins.
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Fylgiskjal I 
Björg Thorarensen 
7. desember 2012

Tillaga að breyttri röð greina í mannréttindakafla 
og skiptingu II. kafla í tvo kafla

Greinanúmer núverandi frumvarps eru birt í hornklofa

II. KAFLI 
Mannréttindi

6. gr. [9. gr. frv.]
Vernd mannréttinda.

Stjórnvöldum ber ætíð að vernda almenning gegn mannréttindabrotum, hvort heldur sem 
brotin eru af völdum handhafa ríkisvalds eða annarra.

7. gr. [8. gr. frv.]
Mannleg reisn

Öllum skal tryggður réttur til að lifa með reisn. Margbreytileiki mannlífsins skal virtur í 
hvívetna.

8. gr.
Jafnræði. [6. gr. frv.]

Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án mismununar, svo sem vegna 
kynferðis, aldurs, arfgerðar, búsetu, efnahags, fötlunar, kynhneigðar, kynþáttar, litarháttar, 
skoðana, stjórnmálatengsla, trúarbragða, tungumáls, uppruna, ætternis og stöðu að öðru leyti. 
Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna.

9. gr. [7. gr. og 1. mgr. 29. gr. frv.]
Réttur til lífs.

Allir hafa meðfæddan rétt til lífs.
Í lögum má aldrei mæla fyrir um dauðarefsingu.

10. gr. [2. mgr. 29. gr. og 10. gr. frv.]
Bann við ómannúðlegri meðferð.

Engan má beita pyndingum né annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða 
refsingu.

Öllum skal tryggð vernd gegn hvers kyns ofbeldi, svo sem kynferðisofbeldi, innan heimilis 
og utan.

11. gr. [3. mgr. 29. gr. og 31. gr. frv.]
Bann við nauðungarvinnu ogherskyldu.[3. mgr. 29. gr. og 31. gr.]

Nauðungarvinnu skal engum gert að leysa af hendi.
Herskyldu má aldrei í lög leiða.
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12. gr. [27. gr. frv.]
Frelsissvipting.

Engan má svipta frelsi nema samkvæmt heimild í lögum eftir sakfellingu fyrir dómi eða 
vegna annarra refsivörsluástæðna, réttarvörslu, barnaverndar, verndar gegn útbreiðslu 
smitsjúkdóma, geðraskana, áfengis- eða eiturlyfjafíknar, landamæragæslu og framsals 
sakamanna.

Hver sá sem hefur verið sviptur frelsi á rétt á að fá að vita tafarlaust um ástæður þess.
Hvern þann sem er handtekinn vegna gruns um refsiverða háttsemi skal án undandráttar 

leiða fyrir dómara. Sé hann ekki jafnskjótt látinn laus skal dómari, áður en sólarhringur er 
liðinn, ákveða með rökstuddum úrskurði hvort hann skuli sæta gæsluvarðhaldi. 
Gæsluvarðhaldi má aðeins beita fyrir sök sem fangelsisvist liggur við. Með lögum skal 
tryggja rétt þess sem sætir gæsluvarðhaldi til að skjóta úrskurði um það til æðra dóms. Maður 
skal aldrei sæta gæsluvarðhaldi lengur en nauðsyn krefur.

Hver sá sem af öðrum ástæðum en í tengslum við sakamál er sviptur frelsi á rétt á að 
dómstóll kveði á um lögmæti þess svo fljótt sem verða má. Reynist frelsissvipting ólögmæt 
skal hann þegar látinn laus.

Hafi maður verið sviptur frelsi að ósekju skal hann eiga rétt til skaðabóta.

13. gr. [26. gr. frv.]
Dvalarréttur og ferðafrelsi.

Allir sem dveljast löglega í landinu skulu ráða búsetu sinni og vera frjálsir ferða sinna. 
Engum verður meinað að hverfa úr landi nema með ákvörðun dómstóla. Stöðva má þó 
brottför manns úr landi með lögmætri handtöku.

Með lögum skal skipað rétti útlendinga til að koma til landsins og dveljast hér, svo og fyrir 
hvaða sakir sé hægt að vísa þeim úr landi. Með lögum skal einnig kveða á um rétt flóttamanna 
og hælisleitenda sem gætu átt á hættu að sæta dauðarefsingu, pyndingum eða annarri 
ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu til réttlátrar málsmeðferðar innan 
hæfilegs tíma.

14. gr. [28. gr. frv.]
Réttlát málsmeðferð.

Öllum ber réttur til að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur eða um ákæru á hendur sér um 
refsiverða háttsemi með réttlátri málsmeðferð innan hæfilegs tíma fyrir óháðum og 
óhlutdrægum dómstóli. Dómþing skal háð í heyranda hljóði.

Hver sá sem er borinn sökum um refsiverða háttsemi skal talinn saklaus þar til sekt hans 
hefur verið sönnuð.

Enginn skal eiga á hættu að sæta opinberri málsmeðferð eða refsingu að nýju fyrir sama 
brot innan lögsögu ríkisins og hann hefur þegar verið sakfelldur fyrir eða sýknaður af með 
endanlegri úrlausn samkvæmt lögum. Endurupptaka mála er þó heimil í samræmi við lög.

15. gr. [30. gr. frv.]
Bann við afturvirkni refsiákvæða.

Engum verður gert að sæta refsingu nema hann hafi gerst sekur um háttsemi sem var 
refsiverð samkvæmt lögum þegar hún átti sér stað eða má fullkomlega jafna til þeirrar 
háttsemi. Viðurlög mega ekki verða þyngri en þá voru leyfð í lögum.
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16. gr. [11. gr. frv.]
Friðhelgi einkalífs.

Friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu skal tryggð.
Ekki má gera líkamsrannsókn eða leit á manni, leit í húsakynnum hans eða munum, nema 

samkvæmt dómsúrskurði eða sérstakri lagaheimild. Það sama á við um rannsókn á skjölum og 
póstsendingum, símtölum og öðrum fjarskiptum, svo og hvers konar sambærilega skerðingu á 
einkalífi manns.

17. gr. [14. gr. frv.]
Tjáningar- og upplýsingafrelsi.

Allir eru frjálsir skoðana sinna og eiga rétt á að tjá hugsanir sínar. Öllum er frjálst að leita 
eftir, taka við og miðla upplýsingum og hugmyndum.
Ritskoðun og aðrar sambærilegar tálmanir á tjáningarfrelsi má aldrei í lög leiða en ábyrgjast 
verða menn tjáningu sína lögum samkvæmt.

18. gr.[15. gr. frv.]
Upplýsingaréttur.

Allir hafa rétt til aðgangs að opinberum gögnum.
Meðferð opinbers valds og hagsmuna skal vera gegnsæ og skal halda til haga gögnum, svo 

sem fundargerðum, og skrásetja og skjalfesta erindi, uppruna þeirra, ferli og afdrif. Slíkum 
gögnum má ekki eyða nema samkvæmt lögum.

Í því skyni að auðvelda almenningi upplýsingaleit skal skrá yfir mál og opinber gögn, 
uppruna þeirra og innihald, vera aðgengileg eftir því sem nánar er ákveðið í lögum. Taka skal 
afstöðu til upplýsingabeiðna eins skjótt og auðið er og skal synjun um aðgang rökstudd. Í 
lögum skal kveða á um hvenær hömlur á aðgangi að tilteknum flokkum gagna falla niður og 
skal sá tímafrestur ekki vera lengri en nauðsyn krefur. Heimilt er í lögum að takmarka aðgang 
að vinnuskjölum enda sé ekki gengið lengra en þörf krefur til að varðveita eðlileg 
starfsskilyrði opinberra aðila.

Í stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga er eingöngu heimilt að leggja á þagnarskyldu um 
upplýsingar á grundvelli laga enda sé það nauðsynlegt til verndar lögmætum opinberum 
hagsmunum eða einkahagsmunum. Undir þagnarskyldu falla ekki upplýsingar um lögbrot í 
starfsemi stjórnvalda.

19. gr.[16. gr. frv.]
Frjáls og upplýst þjóðfélagsumræða.

Tryggja skal með lögum frelsi og sjálfstæði fjölmiðla.
Trúnaðarsamband blaðamanna við heimildarmenn skal njóta verndar í lögum. Óheimilt er 

að rjúfa nafnleynd án samþykkis þess sem veitir upplýsingar nema við meðferð sakamáls og 
samkvæmt dómsúrskurði. Tryggja skal fjölbreytni og fjölræði í fjölmiðlun, gegnsæi 
eignarhalds og aðstæður að öðru leyti sem stuðla að frjálsri og upplýstri þjóðfélagsumræðu.

20. gr. [17. gr. frv.]
Frelsi menningar og mennta.

Tryggja skal með lögum frelsi vísinda, fræða og lista.

11



21. gr. [18. gr. frv.]
Trú- og sannfæringarfrelsi.

Öllum skal tryggður réttur til trúar, lífsskoðunar og sannfæringar, þ.m.t. rétturinn til að 
breyta um trú eða sannfæringu og standa utan trúfélaga.
Öllum er frjálst að iðka trú eða lífsskoðun, einslega eða í samfélagi með öðrum, opinberlega 
eða á einkavettvangi.

22. gr. [19. gr. frv.]
Kirkjuskipun.

Hin evangelíska lúterska kirkja skal vera þjóðkirkja á Íslandi og skal ríkisvaldið að því 
leyti styðja hana og vernda.

Breyta má þessu með lögum.
Nú samþykkir Alþingi breytingu á kirkjuskipun ríkisins skv. 2. mgr. og skal þá leggja það 

mál undir atkvæði allra kosningarbærra manna í landinu til samþykktar eða synjunar. 
Atkvæðagreiðslan skal vera leynileg.

23. gr. [20. gr. frv.]
Félagafrelsi.

Öllum skal tryggður réttur til að mynda félög í löglegum tilgangi, þ.m.t. stjórnmálafélög og 
stéttarfélög, án þess að sækja um leyfi til þess. Félag má ekki leysa upp með ráðstöfun 
stjórnvalds.

Engan má skylda til aðildar að félagi.

24. gr. [21. gr. frv.]
Fundafrelsi.

Öllum skal tryggður réttur til að safnast saman án sérstaks leyfis, svo sem til fundarhalda 
og mótmæla.

25. gr. [13. gr. frv.]
Eignarréttur.

Eignarrétturinn er friðhelgur. Engan má skylda til að láta af hendi eign sína nema 
almenningsþörf krefji. Þarf til þess lagafyrirmæli og komi fullt verð fyrir.

26. gr. [2. og 3. mgr. 71. gr. frv.]
Bann við afturvirkni skattalaga

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.

27. gr. [25. gr. frv.]
Atvinnufrelsi.

Öllum er frjálst að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa.
Í lögum skal kveða á um rétt til mannsæmandi vinnuskilyrða, svo sem hvíldar, orlofs og 

frítíma. Öllum skal tryggður réttur til sanngjarnra launa og til að semja um starfskjör og önnur 
réttindi tengd vinnu.
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28. gr. [22. gr. frv.]
Félagsleg réttindi.

Öllum skal með lögum tryggður réttur til lífsviðurværis og félagslegs öryggis.
Öllum sem þess þurfa skal tryggður í lögum réttur til almannatrygginga og félagslegrar 
aðstoðar, svo sem vegna atvinnuleysis, barneigna, elli, fátæktar, fötlunar, veikinda, örorku eða 
sambærilegra aðstæðna.

29. gr. [23. gr. frv.]
Heilsa og heilbrigðisþjónusta.

Allir eiga rétt til að njóta andlegrar og líkamlegrar heilsu að hæsta marki sem unnt er. 
Öllum skal með lögum tryggður réttur til aðgengilegrar, viðeigandi og fullnægjandi 
heilbrigðisþjónustu.

30. gr. [12. gr. frv.]
Réttur barna.

Öllum börnum skal tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst.
Það sem barni er fyrir bestu skal ávallt hafa forgang þegar teknar eru ákvarðanir í málum sem 
það varða.

Barni skal tryggður réttur til að tjá skoðanir sínar í öllum málum sem það varða og skal 
tekið réttmætt tillit til skoðana barnsins í samræmi við aldur þess og þroska.

31. gr. [24. gr. frv.]
Menntun.

Öllum skal tryggður í lögum réttur til almennrar menntunar og fræðslu við sitt hæfi.
Öllum þeim sem skólaskylda nær til skal standa til boða menntun án endurgjalds.

Menntun skal miða að alhliða þroska hvers og eins, gagnrýninni hugsun og vitund um 
mannréttindi, lýðræðisleg réttindi og skyldur.

Virða skal rétt foreldra til þess að tryggja að menntun barna þeirra sé í samræmi við trúar- 
og lífsskoðanir þeirra.

32. gr. [2. mgr. 9. gr. frv.]
Skerðing mannréttinda

Mannréttindi tryggð með stjórnarskrá þessari má því aðeins skerða að það sé gert með 
lagaheimild í þágu almannahagsmuna eða til verndar réttindum annarra svo sem samræmist 
lýðræðishefðum. Gæta skal meðalhófs og þess 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.

III. KAFLI 
Þjóðareignir, náttúra og umhverfi

33. gr. [32. gr. frv.]
Menningarverðmæti.

Dýrmætar þjóðareignir sem heyra til íslenskum menningararfi, svo sem þjóðminjar og 
fornhandrit, má hvorki eyðileggja né afhenda til eignar eða varanlegra afnota, selja eða 
veðsetja.
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34. gr. [33. gr. frv.]
Náttúra Íslands og umhverfi.

Náttúra Íslands er undirstaða lífs í landinu. Öllum ber að virða hana og vernda. Í því felst 
að fjölbreytni lands og lífríkis sé viðhaldið og náttúruminjar, óbyggð víðerni, gróður og 
jarðvegur njóti verndar. Fyrri spjöll skulu bætt eftir föngum.

Öllum skal með lögum tryggður réttur á heilnæmu umhverfi, fersku vatni, ómenguðu 
andrúmslofti og óspilltri náttúru.

Nýtingu náttúrugæða skal haga þannig að þau skerðist sem minnst til langframa og gildi 
náttúrunnar og hagsmunir komandi kynslóða séu virt.

Með lögum skal tryggja rétt almennings til að fara um landið í lögmætum tilgangi með 
virðingu fyrir náttúru og umhverfi.

35. gr. [34. gr. frv.]
Náttúruauðlindir.

Auðlindir í náttúru Íslands sem ekki eru háðar einkaeignarrétti eru sameiginleg og 
ævarandi eign þjóðarinnar. Enginn getur fengið þær eða réttindi tengd þeim til eignar eða 
varanlegra 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 
einkaeignarrétti, 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.

36. gr. [25. gr. frv.]
Upplýsingar um umhverfi og málsaðild.

Stjórnvöldum ber að upplýsa almenning um ástand umhverfis og náttúru og áhrif 
framkvæmda þar á. Stjórnvöld og aðrir skulu upplýsa um aðsteðjandi náttúruvá, svo sem 
umhverfismengun.

Með lögum skal tryggja almenningi aðgang að undirbúningi ákvarðana sem hafa 
umtalsverð áhrif á umhverfi og náttúru, svo og heimild til að leita til hlutlausra úrskurðaraðila.

Við töku ákvarðana um náttúru Íslands og umhverfi skulu stjórnvöld byggja á 
meginreglum umhverfisréttar.

37. gr. [26. gr. frv.]
Dýravernd.

Með lögum skal kveðið á um vernd dýra gegn illri meðferð og vernd dýrategunda í 
útrýmingarhættu.
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