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I.

Til undirritaðs hefur leitað Alþingi vegna umhverfis- og samgöngunefndar þingsins og falið 
undirrituðum að veita álit sitt á ákvæði til bráðabirgða I í frumvarpi til laga um íslensk 
landshöfuðlén, sbr. 9. mál á yfirstandandi löggjafarþingi.

Samkvæmt bráðabirgðaákvæði I í frumvarpinu hefur ríkissjóður forkaupsrétt að öllum hlutum í 
félaginu Internet á Íslandi hf., ISNIC, kt. 660595-2449. Í greinargerð með frumvarpinu er um 
rök fyrir forkaupsréttinum vísað til öryggis- og almannahagsmuna þar sem sú þjónusta sem 
fyrirtækið veitir sé nauðsynleg fyrir eðlilega virkni internetsins á Íslandi. Þá kemur fram að til 
skoðunar hafi komið að setja eignarnámsheimild í frumvarpið en fallið hafi verið frá því með 
vísan til meðalhófssjónarmiða.

Í almennum athugasemdum frumvarpsins er jafnframt fjallað um að eignarhlutir og stjórnir 
einkafyrirtækja geti tekið miklum breytingum á skömmum tíma og nauðsynlegt sé að gera 
ráðstafanir sem tryggi að starfsemin sé með lögheimili hér á landi undir íslenskri lögsögu og 
að rétthafaskráin sé vistuð hér á landi en ekki úti í heimi, t.d. í svokölluðu skýi. Tilgangur 
forkaupsréttarákvæðisins sé fyrst og fremst að tryggja að ISNIC verði ekki selt úr íslenskri 
lögsögu, en þó sé gert ráð fyrir að ríkissjóður geti beitt forkaupsrétti í öðrum tilvikum.

Við meðferð málsins hjá umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis hafa ISNIC, Samtök 
iðnaðarins og Samtök atvinnulífsins gagnrýnt forkaupsréttarákvæðið og talið það orka tvímælis 
út frá 72. gr. stjórnarskrárinnar.

Að mati undirritaðs þarf ekki að velkjast í vafa um að almannahagsmunir búi að baki 
forkaupsréttarákvæðinu. Íslandi hefur verið úthlutað einu landshöfuðléni (.is) og í dag er ISNIC 
eini aðilinn sem fer með skráningu, rekstur og stjórnun þess. Gríðarlegir hagsmunir eru fólgnir 
í því að tryggja að rekstur landshöfuðlénsins sé hnökralaus. Á hinn bóginn telur undirritaður 
nokkrum vafa undirorpið hvort bráðabirgðaákvæðið, a.m.k. í núverandi mynd, nái þeim 
markmiðum sem að er stefnt. Gerir undirritaður eftirfarandi athugasemdir við umrætt ákvæði 
frumvarpsins:

Í fyrsta lagi vantar öll útfærsluatriði forkaupsréttarins, t.d. með hvaða hætti forkaupsrétturinn 
skal boðinn og hversu langan tíma íslenska ríkið hefur til að svara. Íslenska ríkið hefur, svo 
dæmi sé tekið, 60 daga frest til að svara forkaupsréttarboði á grundvelli 5. mgr. 37. gr. laga nr. 
60/2013 um náttúruvernd.

Í öðru lagi hefur forkaupsréttur almennt þann ágalla að eigendur geta fundið leiðir til þess að 
koma aðilaskiptum í kring, án þess að forkaupsréttur virkist. Má sem dæmi nefna að í Hrd. 
570/2009 (Síðumúli) var ekki talið að það hefði virkjað forkaupsrétt þegar eignarhlutur
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einstaklinga var færður í einkahlutafélag. Hluthafar sem eru bundnir forkaupsrétti, en vilja 
komast hjá honum, geta þannig framselt hlutafé sitt til einkahlutafélags og selt síðan 
einkahlutafélagið sjálft, en ekki hlutaféð sem er háð forkaupsrétti. Engin ákvæði eru í 
frumvarpinu sem eiga að sporna við sniðgöngu af þessu tagi. Eðlilegt væri að mæla fyrir um 
að forkaupsréttur tæki einnig til þess þegar breytingar yrðu á yfirráðum yfir lögaðila sem ætti 
hlutafé í ISNIC, þ.e. að íslenska ríkið færi með forkaupsrétt að hlutafé þeirra lögaðila sem væru 
hluthafar í ISNIC. Að öðrum kosti er hætt við því að forkaupsréttarákvæðið næði ekki tilgangi 
sínum. Þá væri eðlilegt að eigandi skráningarstofu þyrfti að tilkynna ríkisskattstjóra og Póst- 
og fjarskiptastofnun um beint og óbeint eignarhald sitt í samræmi við lög um raunverulega 
eigendur. Við nánari útfærslu þessara atriða mætti hafa hliðsjón af 10. gr. a. og 10. gr. b. 
jarðalaga nr. 81/2004.

Í þriðja lagi kann sá sem er bundinn forkaupsrétti að freista þess að komast hjá honum með 
því að semja við kaupanda um afar hátt verð til málamynda, í því skyni að fæla 
forkaupsréttarhafann frá því að ganga inn í kaupsamninginn. Í 30. gr. jarðalaga nr. 81/2004 er 
hugsað fyrir þessu, þar sem fram kemur að forkaupsréttarhafi geti krafist mats dómkvadds 
matsmanns á eðlilegu kaupverði ef hann telur uppsett verð bersýnilega ósanngjarnt.

Þrátt fyrir að fyrrgreindir vankantar yrðu sniðnir af frumvarpinu er erfitt að útrýma með öllu 
áhættunni af því að sniðganga megi forkaupsréttinn með einhverjum hætti. Þá er flókið að hafa 
eftirlit með því að forkaupsrétturinn sé virtur í hvívetna. Þessu til viðbótar er forkaupsréttur 
óbeinn eignarréttur og felur stofnun slíks réttar í sér haft á viðkomandi eign. Tilvist 
forkaupsréttar getur dregið úr eftirspurn eftir eigninni, enda færri kaupendur tilbúnir að leggja í 
þá vegferð að semja um kaup á hlutafé með tilheyrandi kostnaði, ef sá möguleiki er fyrir hendi 
að forkaupsréttarhafi gangi inn í samninginn. Verði frumvarpið að lögum myndi forkaupsréttur 
stofnast í hlutafé ISNIC (og mögulega í hlutafé þeirra lögaðila sem væru hluthafar í ISNIC) 
strax við gildistöku laganna. Að mati undirritaðs kynni það að leiða til skaðabótaskyldu íslenska 
ríkisins, enda fælu lögin í sér að stofnað yrði til óbeinna eignarréttinda í einu einkahlutafélagi. 
Bæturnar myndu nema þeirra verðmætisrýrnun sem stofnun forkaupsréttarins hefði í för með 
sér.

IV.

Undirritaður telur að umhverfis- og samgöngunefnd þurfi einnig að íhuga þann möguleika að 
setja almenna eignarnámsheimild í lögin, þ.e. að íslenska ríkinu sé heimilt við nánar tilteknar 
aðstæður að taka hlutafé í skráningarstofu eignarnámi. Í slíku ákvæði þyrfti að lýsa því við 
hvaða aðstæður eignarnámsheimildin virkjaðist, t.d. ef skráningarstofa væri komin undir erlend 
yfirráð að stórum hluta. Tveir ókostir eru þó við eignarnámsheimild af þessu tagi. Annars vegar 
kynni að vera erfitt að lýsa því í eitt skipti fyrir öll við hvaða aðstæður rétt væri að beita 
eignarnámi. Eignarnámsheimild yrði ávallt túlkuð þröngt af dómstólum og því hætta á að upp 
kæmi tilvik sem ekki ætti beinlínis undir eignarnámsákvæðið. Hins vegar getur eignarnámsferli 
tekið langan tíma. Ástæðan er einkum sú að stjórnvöld eru skuldbundin til að fullreyna 
samninga við eignarnámsþola áður en eignarnámi er beitt. Ef eignarnámsferli dregst á langinn 
í tilviki skráningarstofa kann það að vega að þeim öryggis- og almannahagsmunum sem geta 
verið í húfi.

En getur íslenska ríkið mælt fyrir um að óþarft sé í aðdraganda eignarnáms að eiga í 
samningaviðræðum við viðkomandi eiganda? Í 4. mgr. 4. gr. laga nr. 66/2008 um 
Landeyjarhöfn kemur fram að það sé ekki skilyrði eignarnáms samkvæmt lögunum að áður 
hafi verið leitað samninga um land við landeigendur. Í athugasemdum með frumvarpi því er 
varð að lögunum kemur fram að þetta helgist af því að þegar hafi verið fullreyndir samningar 
við landeigendur um land fyrir höfnina og því þótti ekki ástæða til að reyna samninga á nýjan 
leik. Að mati undirritaðs voru því sérstakar aðstæður fyrir hendi í tilviki Landeyjahafnar og það
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kynni að orka tvímælis út frá sjónarmiðum um almannahagsmuni og meðalhóf að mæla fyrir 
um að engar samningaviðræður þyrftu að eiga sér stað við hlutafjáreigendur í 
skráningarstofum áður en kæmi að eignarnámi. Á hinn bóginn telur undirritaður að ekkert sé 
því til fyrirstöðu að marka samningaviðræðunum sérstakan farveg og setja þeim ákveðin 
tímamörk. Þau tímamörk verða þó að vera hófleg og hlutafjáreigendur gætu ekki verið bundnir 
af slíkum tímamörkum ef tilboð ríkisins væru ósanngjörn og eingöngu sett fram til málamynda. 
Til að gera tilboðsfyrirkomulagið skilvirkt og sanngjarnt mætti hugsa sér að gera það að skilyrði 
að ríkið þyrfti að gera tilboð sem væri byggt á verðmati óháðs aðila.

V.

Að mati undirritaðs hefur vel útfært forkaupsréttarákvæði líklega fleiri kosti en 
eignarnámsheimild. Ástæðan er einkum sú að í tilviki forkaupsréttar geta aðilaskipti átt sér stað 
með skjótvirkum hætti, sem er væntanlega betur til þess fallið að tryggja þá öryggis- og 
almannahagsmuni sem frumvarpinu er ætlað að vernda. Þess verður að geta að íslenska ríkið 
hefði ekki frjálsar hendur við að ákveða hvort forkaupsrétturinn yrði nýttur. Ákvörðun um 
nýtingu forkaupsréttar verður að vera byggð á málefnalegum sjónarmiðum, auk þess sem 
gæta þarf að meginreglum stjórnsýsluréttar t.d. um jafnræði, meðalhóf, andmælarétt og 
fullnægjandi rannsókn máls, sbr. t.d. Hrd. 1992, bls. 1511, Hrd. 1993, bls. 108 og Hrd. 1997, 
bls. 2025. Þegar opinber aðili er forkaupsréttarhafi hefur hann þó talsvert svigrúm til að meta 
hvort rétt sé að beita forkaupsrétti til að tryggja þau lögmætu markmið sem hann telur 
nauðsynlegt að stefna að, sbr. Hrd. 70/2002.

Þótt ávallt sé til staðar hætta á því að forkaupsréttur sé sniðgenginn með löglegum aðferðum 
gæti íslenska ríkið brugðist sérstaklega við slíkum aðstæðum. Ef aðstæðurnar kæmu upp 
mætti setja sérlög um að íslenska ríkinu sé veitt heimild til að taka hlutafé ISNIC, eða eftir 
atvikum annarra skráningarstofa, eignarnámi. Sértækar eignarnámsheimildir af þessu tagi hafa 
vart sést á síðustu áratugum, ef frá er talin 4. gr. laga nr. 66/2008 um Landeyjarhöfn, en ekkert 
er því til fyrirstöðu að setja slík sérlög, að því gefnu að uppfyllt séu skilyrði 72. gr. 
stjórnarskrárinnar um almannahagsmuni og meðalhóf. Má sem dæmi nefna að með lögum nr. 
34/1957 um Útvegsbanka Íslands var ríkisstjórninni gert skylt að taka eignarnámi þau hlutabréf 
í bankanum sem voru í einkaeign. Á þeim tíma var bankinn þó að langmestu leyti þegar í eigu 
ríkisins.

- VSP
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