
 1 

EFNISYFIRLIT 

 

 

 

1.   Inngangur          2 

2.  Ágrip af sögu 1. mgr. 72. gr. stjskr.       3 

3.   Eign í skilningi 1. mgr. 72. gr. stjskr.       3 

4.   Skilyrði um lagafyrirmæli í 1. mgr. 72. gr. stjskr. og lögmætisreglan  4 

5.   Eignarnámsheimild        6 

5.1. Almenn eignarnámsheimild      7 

5.2 Sérstök eignarnámsheimild       8 

5.3. Eignarnámsheimildir í lögum      9 

5.3.1. Norðurlöndin       12 

5.3.2. Mannréttindasáttmáli Evrópu     14 

6.  Afstaða Hæstaréttar til áskilnaðs um lagafyrirmæli    15 

 6.1. Inngangur         15 

 6.2. Helstu dómar Hæstaréttar       15 

 6.3. Ályktanir af fyrirliggjandi dómum     21 

7.  Mannréttindadómstóll Evrópu og áskilnaður um lagafyrirmæli   22 

7.1. Inngangur    22 

7.2. Helstu dómar Mannréttindadómstóls Evrópu   23 

7.3. Ályktanir af fyrirliggjandi dómum    25 

8.  Samantekt        26 

Heimildaskrá           27 

Dómaskrá          29 

 

 

 

 

 

 



 2 

1. Inngangur 

Eignarréttur er friðhelgur, sbr. 1. mgr. 72. gr. stjórnskipunarlaga nr. 33/1944 

(stjskr.). Telst ákvæðið því til mannréttindaákvæða stjskr. Þó eignarréttur teljist friðhelgur þá eru 

í reynd ýmis takmarkatilvik og möguleikar á skerðingu eignarréttinda til staðar. Þá ber að hafa í 

huga að ákvæðið sjálft tiltekur ekki nánar hvað felist í andlagi yfirlýsts friðhelgi.
1
 Í 1. mgr. 72. gr.  

stjskr. er ekki getið annarrar skerðingar en eignarnám. Í stjórnarskránni er hugtakið eignarnám þó 

hvorki tiltekið né er það skilgreint eða útskýrt. Með því að skoða 1. mgr. 72. gr. stjskr. má hins 

vegar greina efnislegt inntak eignarnáms, en þar er meðal annars getið skýrlega um skilyrði þess.
2
 

 
1. mgr. 72. gr. stjskr. 

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. 

 

Eignarnámsheimild er því þvingunarheimild sem felur í sér að uppfylla þarf fyrirfram 

ákveðin skilyrði til framkvæmda. Þessi skilyrði eru, með tilvísun til ofangreinds ákvæðis stjskr.: 

almenningsþörf, lagaheimild og fullt verð. Þvingunin felur í sér missi þeirra eignarréttinda sem 

um ræðir til handa öðrum, oftast til ríkisins, sveitarfélaga eða til opinberra stofnana.
3
 Við skoðun 

á 1. mgr. 72. gr. stjskr. sést að krafa eða skilyrði um ,,lagafyrirmæli” er í raun 

lagaáskilnaðarregla, eða lögmætisregla, sem í framhaldi felur í sér kröfu um setta 

eignarnámsheimild, þá hvað varðar eignarnám sem skerðingu á eignarrétti. Það er því ekki að 

undra að eignarnemar sem og eignarnámsþolar spyrji sig hvort lagaáskilnaðarreglunni, eða 

skilyrðinu um lagafyrirmæli sbr. 1. mgr. 72. gr. stjskr., sé fullnægt og í framhaldi þess hvort 

viðeigandi eignarnámsheimild sé til staðar.
4
 Hér í þessari ritgerð er ætlunin að rýna í þetta 

skilyrði 1. mgr. 72. gr. stjskr. um lagafyrirmæli. Þessu viðfangsefni verður meðal annars gerð skil 

með stuttri og almennri yfirferð ýmissa grunnþátta sem síðar verður fylgt eftir með afmarkaðri 

umfjöllun. Verður meðal annars farið í dómaframkvæmd Hæstaréttar og Mannréttindadómstóls 

Evrópu (MDE) og verða dómar reifaðir og skoðaðir með tilliti til viðfangsefnis.  

 

 

 

                                                 
1
 Gunnar G. Schram: Stjórnskipun Íslands, Seinni hluti (1997), bls. 215. 

2
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, Mannréttindi (2009), bls.464-466. 

3
 Lögfræðiorðabók með skýringum (2008), bls. 94. 

4
 Páll Hreinsson: ,,Lagaáskilnaðarregla atvinnufrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar” (2001), bls. 399. 
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2. Ágrip af sögu 1. mgr. 72. gr. stjskr. 

Umrætt ákvæði á rætur sínar að rekja allt aftur til stjórnarskrárinnar frá 1874, þá þekkt sem 50. 

gr. Hélst hún óbreytt fram að setningu fullveldisstjórnarskrárinnar 1920. Var þá ákvæðinu breytt í 

63. gr. ásamt orðalagsbreytingu, en orðið ,,lagafyrirmæli” kom í stað ,,lagaboð” án þess að búa 

yfir hugtaksbreytingu. Á árunum 1944 og 1995, með þeim stjórnskipulagsbreytingum sem urðu,  

breyttist ákvæðisnúmerið frá því að vera 67. gr. í það sem það er í dag, það er 72. gr.
5
  

Líkt og með mörg önnur skráð lagaákvæði sem heyra til íslenskra laga er uppbygging 

ákvæðisins að miklu leyti fengin að láni frá norrænum fyrirmyndum. Í riti sínu ,,Stjórnskipun 

Íslands, seinni hluti” rekur Gunnar G. Schram sögu ákvæðisins og nefnir að það sé ,,orðrétt 

þýðing á samsvarandi grein í grundvallarlögum Dana frá 1849,” eins og var með flest almenn 

ákvæði þeirrar stjskr.  Ákvæðið eigi þaðan rætur sínar að rekja til belgískrar fyrirmyndar frá 1831 

og enn eldri fyrirmynd sé að finna í 17. gr. frönsku réttindayfirlýsingarinnar frá 1789, með sinni 

afdráttarlausu yfirlýsingu um friðhelgi alls eignarréttar.  

Má af forsögu ákvæðisins greina mikilvægi þeirrar verndar sem það hefur að 

aðalmarkmiði. Hvernig friðhelgun eignarréttinda sé ein af grunnstoðum okkar núverandi 

samfélags og einn vendipunktur mannréttinda. Vandasamt viðfangsefni, þar sem mikilvægi þess 

að skerðing sé ekki án takmörkunar virðist ljós, þá sérstaklega ef tryggja skal þá almennu vernd 

sem ákvæðinu virðist, að meginreglu, ætlað að veita.  

  

3.  Eign í skilningi 1. mgr. 72. gr. stjskr. 

Til þess að geta gert sér fyllilega grein fyrir efnislegu inntaki eignarnámsheimilda er þörf á að 

skoða eilítið hvað átt er við með ,,eign” þegar rætt er um 1. mgr. 72. gr. stjskr. Þannig má greina 

hvað sé heimilt að leggja undir eignarnám og þá nákvæmlega hver sé hin umrædda skerðing.  

Í ákvæðinu sjálfu er ekki tekið fram hvað átt er við með ,,eign”, né heldur hvers konar 

túlkunarreglu skal beita. Kemur þá tvennt til greina, annaðhvort túlkað í þrengri eða víðtækri 

merkingu. Hefur það verið viðtekinn venja meðal íslenskra fræðimanna og dómstóla hérlendis að 

túlka ákvæðið í víðtækri merkingu. Þannig er ekki girt fyrir um að eignarnámsákvarðanir geti 

verið mun meira íþyngjandi en annars væri með þrengri túlkun sem fæli einungis í sér beina 

eignaryfirfærslu.
6
  

                                                 
5
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, Mannréttindi (2009), bls. 440. 

6
 Guðrún Gauksdóttir: ,,Friðhelgi eignarréttar” (2005), bls. 505. 
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Sjá má hvernig þessi túlkun á ,,eign” hefur staðist tímans tönn með því að skoða 

skilgreiningu Ólafs Lárussonar á ,,eign” í skilningi þáverandi ákvæðis 67. gr. stjskr. í riti sínu 

,,Fyrirlestrar um íslenskan eignarrétt I”.
7
 

 
,,[...] þá er ekki aðeins um eignarrétt í þrengri merkingu að ræða eða um rétt yfir hlut, heldur líka 

ýmiskonar önnur réttindi. Eignarréttur í þessari merkingu er ekki einskorðaður við það, að andlag 

réttarins sé hlutur, enda er talað um að eiga kröfurétt, [...]” 

 

Einnig má skoða eldri dæmi, en Lárus H. Bjarnason taldi, í riti sínu ,,Íslenzk 

stjórnlagafræði” frá 1913, að eignarréttarákvæðið væri afar rúmt og tæki til allra verðmætra 

réttindi manna. Álit þessara ágætu fræðimanna njóta enn góðrar stöðu í dag og einnig í 

dómaframkvæmd almennt á þessu sviði.
8
 Þessi túlkun og skilgreining á umræddu ákvæði 

stjórnskipunarlaga hefur leitt til þess að almenn lög, innan sama réttarsviðs, hafa lagt þessa túlkun 

til grundvallar, sjá sem dæmi:  

 
1. mgr. 3. gr. laga um framkvæmd eignarnáms nr. 11/1973 

,,Ef eigi leiðir annað af heimildarlögum, má með eignarnámi afla eignarréttar að landi og 

mannvirkjum ásamt því, sem þeim fylgir, skerða um ákveðinn tíma eða fyrir fullt og allt eignarrétt 

eða takmörkuð eignarréttindi yfir fasteign og stofna eða fella niður afnotaréttindi, ítaksréttindi og 

önnur takmörkuð eignarréttindi yfir fasteignum.”  

 

4. Skilyrði um lagafyrirmæli í 1. mgr. 72. gr. stjskr. og lögmætisreglan 

Það er meginregla í íslenskum rétti að eignarréttur er friðhelgur, eins og áður hefur komið fram 

og samkvæmt orðalagi 1. mgr. 72. gr. stjskr. Samkvæmt fyrrgreindu má almenningur að jafnaði 

líta á að skerðing á þessum réttindum, þá meðal annars í tilfelli eignarnáms, sé ávallt framkvæmd 

að lögum. Verður að ætla, eins og fyrr hefur verið hnykkt á í ritgerðinni, að kjörnir fulltrúar 

þjóðarinnar sem ákveða og framkvæma lagasetningu öðlist, með kjöri sínu og með því valdi sem 

lýðræðislegur meirihluti áskotnast, það vald að setja almenningi skorður og takmarkanir að 

lögum. Stjórnvöldum er því að jafnaði með öllu óheimilt að framkvæma íþyngjandi aðgerðir, svo 

sem eignarnám, án þess að þar komi að tilgreind heimild í lögum sett af Alþingi og þá innan þess 

ramma er stjórnarskrá hvers tíma leyfir.
9
 Umrædd meginregla kallast ,,lögmætisreglan” og telst 

                                                 
7
 Ólafur Lárusson: Fyrirlestrar um íslenskan eignarrétt I (1942), bls. 6. 

8
 Lárus H. Bjarnarson: Íslenzk stjórnlagafræði (1913), bls. 303. og sjá einnig Gunnar G. Schram: Stjórnskipun 

Íslands, seinni hluti (1997), bls. 217. og Ólafur Jóhannesson: Lög og réttur (1985) bls. 36-37.  
9
 Páll Hreinsson: ,,Lagaáskilnaðarregla atvinnufrelsiskvæðis stjórnarskrárinnar” (2001), bls. 401-402. og sjá einnig 

Gaukur Jörundsson: Um eignarnám (1969), bls. 9.  

http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/136a/1973011.html&leito=framkvæmd/0framkvæmda/0framkvæmdan/0framkvæmdanna/0framkvæmdar/0framkvæmdara/0framkvæmdari/0framkvæmdarinnar/0framkvæmdast/0framkvæmdasta/0framkvæmdastan/0framkvæmdastar/0framkvæmdasti/0framkvæmdastir/0framkvæmdastra/0framkvæmdastrar/0framkvæmdastri/0framkvæmdasts/0framkvæmdastur/0framkvæmdi/0framkvæmdin/0framkvæmdina/0framkvæmdinni/0framkvæmdir/0framkvæmdirnar/0framkvæmdra/0framkvæmdrar/0framkvæmdri/0framkvæmds/0framkvæmdu/0framkvæmdum/0framkvæmdunum/0framkvæmdur/0framkvæmdust/0framkvæmdustu/0framkvæmdustum/0framkvæmt/0eignarnám/0eignarnáma/0eignarnámanna/0eignarnámi/0eignarnámin/0eignarnáminu/0eignarnámið/0eignarnáms/0eignarnámsins/0eignarnámum/0eignarnámunum#word8#word8
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til einnar undirstöðureglu íslenskrar stjórnskipunar. Í ritinu ,,Lögfræðiorðabók með skýringum” í 

ritstjórn Páls Sigurðssonar kemur fram að: 

  
,,Í þessari reglu, sem almennt er nefnd [lögmætisreglan], felast tveir meginþættir. Samkvæmt 

formþætti [lögmætisreglunnar] mega ákvarðanir stjórnvalda ekki ganga í berhögg við stjórnarskrá, 

lög eða reglugerðir svo dæmi séu tekin, en þessar réttarheimildir eru allar rétthærri ákvörðun 

stjórnvalda. Gangi ákvörðun í berhögg við rétthærri réttarheimildir er hún ólögmæt að efni til og 

því ógildanleg. Samkvæmt heimildarþætti [lögmætisreglunnar] skulu ákvarðanir stjórnvalda 

almennt eiga sér heimild í lögum, þ.e. Alþingi verður að hafa veitt stjórnvöldum heimild með 

lögum til þess að taka slíka ákvörðun.” 

 

Lögmætisreglan felur einnig í sér það skilyrði að lagaákvæði eða lagaheimild sé skýr og 

fyrirsjáanleg. Þetta almenna skilyrði styðst við þá meginreglu að borgarar þurfi almennt að geta 

gert sér grein fyrir innihaldi og áhrif laganna. Verður þetta til þess að lögin teljast sanngjarnari en 

ella og hafi að geyma ákveðna viðvörun sem óskýr lagaákvæði gera ekki. Í þessum efnum er 

oftast talað um ,,skýrleika lagaheimildarinnar”.
10

 Ágreiningur eða óvissa um skýrleika 

eignarnámsheimilda er algengur, þá sérstaklega þegar eignarnámsþolinn ber fyrir sér að skilyrði 

1. mgr. 72. gr. stjskr. um lagafyrirmæli sé ekki uppfyllt. Verður að ætla að gera þurfi ríkari kröfur 

til tilvistar og skýrleika eignarnámsheimilda í lögum eftir því hve íþyngjandi eðli og framkvæmd 

eignarnámsins er.
11

 Norrænir fræðimenn hafa, sumir hverjir, leitast mjög við að gera ríkari kröfur 

um nákvæmt innihald eignarnámsheimilda til uppfyllingar lögmætisskilyrða, þá sem sértæk 

Eignarnámsheimild (sjá kafla 5.2.). Má sem dæmi taka afstöðu fræðimannsins Max Sørensen:
12

 

 
,,Ekspropriation skal derimod hve hjemmel i lov eller administrativ forskrift, mens praksis eller 

forholdets natur ikke er tilstrækkeligt. Dertil kommer, at ekspropriationshjemlen skal have et mere 

præcist inhold end hvad der ville være tilstrækkeligt efter det almindelige legalitetprincip.” 

   

Feitletrun og skáletrun er ekki upprunaleg. 

 

 

 

                                                 
10

 Sjá til frekari athugunar varaðandi ,,skýrleika lagaheimilda”, Hrd. 1999, bls. 3386 (Good Morning America), þar 

taldi dómurinn að ekki hafi verið til staðar nægileg lagaheimild til þess að handtaka hóp mótmælenda. Sjá einnig 

Hrd. 2000, bls. 3424 (barn af heimili), það að félagsmálayfirvöld hafi tekið barn af heimili sínu án undangenginni 

skoðun á aðstæðum barnsins ætti sér ekki stoð í lögum. Athuga ber að ofangreindir dómar eru alls ótengdir 

viðfangsefni þessarar ritgerðar að öðru leyti en umfjöllun um skýrleika lagaheimilda. 
11

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, Mannréttindi (2009), bls. 53. 
12

 Max Sørensen: Statsforfatningsret, 2. útg. (1973), bls. 415., sjá einnig Henrik Zahle: Dansk forfatningsret, bindi 

III, 3. útg. (2003), bls. 205. og sjá einnig Hanne Mølbeck og Jens Flensborg: Ekspropriation i praksis (2007), bls. 60.  
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5. Eignarnámsheimild 

Eins og fram kom í kafla 1 er hugtakið eignarnám hvorki tiltekið né er það skilgreint eða útskýrt í 

stjórnskipunarlögum hérlendis. Hins vegar er hægt með stoð í skráðum skilyrðum 1. mgr. 72. gr. 

stjskr. að athuga efnislegt innihald þess. Þrjú skilyrði eru sett fram og er eitt þeirra að til komi 

,,lagafyrirmæli” eða með öðrum orðum heimild í lögum til tiltekins eignarnáms. Önnur skilyrði 

eru ,,almenningsþörf” og ,,að fullt verð (fullar bætur) komi fyrir”. Þó að þetta séu afar mikilvæg 

skilyrði heyra þau ekki beint undir umfjöllunarefni þessarar ritgerðar og því ekki lagt eins mikil 

áhersla á skilgreiningu eða útskýringu þeirra að öðru leyti en ætla má af beinu orðalagi 

ákvæðisins.  

Þegar rætt er um heimildir til eignarnáms er talað um ,,eignarnámsheimildir”.  Í mörgum 

tilfellum, ef ekki flestum, er um að ræða valdframsal milli löggjafar- og framkvæmdavalds. Enda 

sé það hlutverk löggjafarvaldsins að kveða á um sett lög. Verða þá til heimildarákvæði í settum 

lögum til handa framkvæmdavaldinu til uppfyllingar þess skilyrðis um að eignarnám sé 

framkvæmt með lögboðnum hætti, sbr. fyrrnefndri kröfu um ,,lagafyrirmæli” sem finnst í 1. mgr. 

72. gr. stjskr. Fer þá að jafnaði ráðherra hvers ráðuneytis með þetta tiltekna heimildarákvæði, þá í 

skilningi stjórnsýslu- og stjórnskipunarlaga um stöðu ráðherra sem æðsta framkvæmdavaldið í 

hverjum málaflokki, sbr. þrískiptingu ríkisvalds sem fyrirfinnst í 2. gr. stjskr.
13

     

Ágæta skilgreiningu er að finna í ritinu ,,Lögfræðiorðabók með skýringum” í ritstjórn Páls 

Sigurðssonar: 

 

,,Eignarnámsheimild[...]Lögbundin heimild til að láta fara fram[...]eignarnám við ákveðnar 

aðstæður...” 
14

 

 

Þegar 1. mgr. 72. gr. stjskr. er skoðuð með það í huga að ganga úr skugga um hvort gerð 

sé form- og/eða nákvæm efniskrafa þeirra lagaheimilda sem kveða eiga svo á um heimildir til 

eignarnáms er lítið hægt að finna. Ekki er fyrirséð að gerðar séu kröfur eða einhver fyrirfram 

áskilnaður um að lagaheimild sé annaðhvort sérstök eða almenns eðlis. Sé það því í höndum 

löggjafarvaldsins hverju sinni að ákveða heppilegustu uppsetningu, form- og efnisinnihald 

eignarnámsheimilda. Ætla má að eignarnámsheimildir geti, eðli sínu samkvæmt, verið 

annaðhvort almenn eða sérstök.
15

  

                                                 
13

 Sigurður Gizurarson: ,,Eignarnámsmat fasteigna í ljósi skipulagsáætlana” (2001), bls. 438. 
14

 Lögfræðiorðabók með skýringum (2008), bls. 94 
15

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, Mannréttindi (2009), bls. 470-471. 
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5.1. Almenn eignarnámsheimild 

Almennar eignarnámsheimildir eru, eins og nafnið ber með sér, rýmri en sérstakar 

eignarnámsheimildir. Efni og andlag þessara eignarnámsheimilda eru þannig úr garði gerð að þau 

eru almenn að efni til. Með þessu er átt við að veitt sé eignarnámsheimild sem sé almenn og geti 

átt við í mörgum eignarnámstilvikum eða aðstæðum. Er oft fyrirséð að þörfin á 

eignarnámsheimild innan ákveðins málaflokks, t.d. málefni er varðar orkunýtingu og/eða 

vegagerð til handa almenningi, verði slík að ótækt eða afar óheppilegt sé að löggjafinn ákveði og 

samþykki stakar eignarnámsheimildir sjálfstætt fyrir hvert mál, enda eignarnámsheimild oftar 

nýtt en einu sinni.
16

 Skoða má eftirfarandi dæmi um almennar eignarnámsheimildir til skýringar á 

ofangreindu:  

 
1. mgr. 32. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997  

,,Ráðherra getur að fenginni umsögn Skipulagsstofnunar veitt sveitarstjórn heimild til að taka 

eignarnámi landsvæði, fasteignir og efnisnámur eða takmörkuð eignarréttindi að slíku innan 

sveitarfélagsins ef nauðsyn ber til vegna áætlaðrar þróunar sveitarfélagsins samkvæmt staðfestu 

aðalskipulagi.” 

  
37. gr. orkulaga nr. 58/1967  

“Nú hafa einstaklingar eða félög komið upp hitaveitu með leyfi hlutaðeigandi bæjarstjórnar eða 

hreppsnefndar samkvæmt 28. gr.,
2)

 og getur ráðherra þá, við lok leyfistíma, heimilað eignarnám á 

eignum hitaveitunnar, ef sveitarstjórn óskar þess og ekki næst samkomulag um yfirtöku 

einkaleyfisins og eignanna. Fer um slíkt eignarnám að lögum.” 

 

Þegar um er að ræða svo almennar eignarnámsheimildir eru sérstakar heimildir þarflausar 

þar sem stjórnvöldum, það er framkvæmdavaldinu samanber þrískiptingu stjórnvalds í 2. gr. 

stjskr., er gefin rúm eignarnámsheimild.  

Þessi tegund rúmrar eignarnámsheimildar er þó ekki án allra galla. Er í þessu sambandi oftast 

dreginn upp tvö megináhyggjuefni. Má í fyrsta lagi nefna stöðu framkvæmdavaldsins sem þarf að 

meta hvort almenningsþörf, sbr. 1. mgr. 72. gr. stjskr., sé almennt til staðar og ef svo er hvort slík 

þörf geri í framhaldinu kröfu um að eignarnám eigi að fara fram. Þetta er ávallt háð mati og þó 

dómafordæmi og/eða venjur séu til staðar þá er ekki þar með sagt að ágreiningur um þessi viðmið 

séu mikið færri en ella, má í raun segja að ágreiningur um eignarnámsheimild sé meðal 

algengustu ágreiningsefna málsaðila á þessu sviði. Í öðru lagi má nefna að gera verði þá kröfu um 

að almennar eignarnámsheimildir séu ekki að jafnaði of almenns eðlis. Löggjafarvaldið fer, að 

meginstefnu til, með það hlutverk að meta og athuga almenningsþörf fyrir eignarnámi tiltekinnar 
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 Ólafur Lárusson: Eignarréttur I. (1950), bls. 28. 
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eignar og/eða eigna almennt séð. Verður eignarnámsheimildin sem stafar af löggjafarvaldinu því 

að vera skýr og glögg. Það væri ótækt að leita eignarnáms með því að vísa einungis til 1. mgr. 72. 

gr. stjskr. enda ákvæðið hvorki nægilega skýrt eða glöggt til þess að heimila 

eignarnámsframkvæmd á tiltekna eign.
17

 

 

5.2. Sérstök eignarnámsheimild 

Sérstök eignarnámsheimild er andstæða hinnar almennu eignarnámsheimildar sem að ofan greinir 

í kafla 2.1.1. um slíkar heimildir. Þegar talað er um sérstakar eignarnámsheimildir er átt við 

eignarnámsheimild sem vísar í ákveðna og/eða tiltekna eign eða eignir sem séu þá innihald og 

ástæða tilveru ákvæðisins og þess eignarnáms sem nýtur heimildar í hinni sérstöku 

eignarnámsheimild. 

Sérstakar eignarnámsheimildir tengjast oftast ákveðnum opinberum framkvæmdum, svo 

sem við gerð á hafnarmannvirkjum eða þegar talið er heppilegra að kveða beint á um einstaka 

eignarnámsframkvæmdir. Með því að tiltaka nákvæmlega sérstaka eignarnámsheimild er 

framkvæmdavaldinu settar skorður og þrengt er að eignarnámsheimild þess. Enda getur 

framkvæmdavaldið ekki túlkað sérstaka eignarnámsheimild rýmri en innihald þess kveður á um, 

er því margt líkt milli þess konar eignarnámsheimilda og sérreglna í lögum. Frá sögulegu 

sjónarhóli má nefna að finna má dæmi um slíkar eignarnámsheimildir í 3. gr. hafnarlaga 

Reykjavíkur nr. 17/1911 og 17-18. gr. laga um Flóaáveitan nr. 68/1917. Nefna má nýlegra dæmi 

til skýringar um sérstakar eignarnámsheimildir. Hér var sérstaklega kveðið á um að tiltekið 

landsvæði væri tækt til eignarnáms:  

 
2. mgr. 4. gr lög um Landeyjarhöfn nr. 66/2008 

,,Landeiganda ber að leyfa efnistöku í landi sínu á því efni sem þarf til hafnargerðarinnar, hvort 

heldur er grjót, möl eða önnur jarðefni, enda komi fullar bætur fyrir. Þá er samgönguráðherra 

heimilt að ákveða, að fengnum tillögum Siglingastofnunar Íslands, að ríkið taki eignarnámi land 

er þarf fyrir varnargarða meðfram Markarfljóti og Álunum og sjóvarnargarða, svo og land til þess 

að gera brautir og vegi er því tengjast.” 
 

Í ofangreindu ákvæði er gert ráð fyrir sérstakri eignarnámsheimild á því landi er liggur meðfram 

Markarfljóti og Álunum og eru landeigendur sem njóta eignarréttar að þessum tilteknu 

landareignum, sem að jafnaði njóta friðhelgun samkvæmt ákvæðum 72. gr. stjskr., því bundnir af 

                                                 
17

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, Mannréttindi (2009), bls. 470-471 og sjá einnig Gunnar G. Schram: 

Stjórnskipunarréttur (1999) bls. 446. 

http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/136a/2008066.html&leito=eignarnám/0eignarnáma/0eignarnámanna/0eignarnámi/0eignarnámin/0eignarnáminu/0eignarnámið/0eignarnáms/0eignarnámsins/0eignarnámum/0eignarnámunum#word3#word3
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þessari hugsanlegu skerðingu á eignarrétti sínum. Enda yrði slík framkvæmd sérstaklega 

lögboðuð í ofangreindri eignarnámsheimild. Setning sérstakra eignarnámsheimilda í lögum líkt 

og að ofan greinir verður til þess að matskenndar ákvarðanatökur stjórnvalda, sem fara með 

þessar sérstöku eignarnámsheimildir,verða tiltölulega fáar.
18

  

 

5.3. Eignarnámsheimildir í lögum 

Hér á landi eru skráðar eignarnámsheimildir í lögum enginn nýjung. Sú gilda heimild sem talin er 

elst í réttarsögunni hérlendis er tilskipunin Ob. 29/5, frá 1839, um stofnun byggingarnefndar í 

Reykjavík. Eldra tilvik finnst þó í tilskipun 31/7 frá 1801, en þar var stjórnvöldum heimilað að 

krefjast afhendingar landeigna fasteignaeigenda til þess að hefja mannvirkjagerð, sem var meðal 

annars gert til að stuðla að vörnum landsins. Tilskipunin var aldrei tekin fyrir í landsyfirrétti og 

taldist því ekki hafa haft gildi hér á landi.
19

. 

Í núgildandi lögum er að finna æðimörg dæmi um eignarnámsheimildir, þá bæði sérstakar 

og almennar. Í riti sínu, ,,Eignaréttur I”, útlistar fræðimaðurinn Ólafur Lárusson þær 

eignarnámsheimildir sem til staðar voru við útgáfu ritsins. Margar hverjar hafa nú fallið úr gildi. 

Hér að neðan er útlistun á meginþorra þeirra eignarnámsheimilda sem nú finnast í settum lögum 

hérlendis. Margar af eldri eignarnámsheimildunum, þá sérstaklega milli 1917-1958, hafa fyrir 

löngu glatað upprunalegu gildi sínu. Ekki síst í ljósi breyttra aðstæðna sem gerir eignarnámið 

ómögulegt, óþarft eða afar óheppilegt.  

Margar nýjar eignarnámsheimildir hafa litið dagsins ljós síðan rit Ólafs Lárussonar var 

gefið út, bæði almennar og sérstakar. Mörg hinna nýju ákvæða vísa á einn eða annað hátt í 

framkvæmdaþátt eignarnámsins og þá sérstaklega bótagrundvöllinn honum tengdum. Hins vegar 

er ekki alltaf um að ræða hina eiginlegu eignarnámsheimild. Hér að neðan hefur verið tekinn 

saman listi sem inniheldur helstu lagabálka og einstakar lagagreinar sem kveða á um heimild 

framkvæmdavaldsins til eignarnáms, sem styðjast þá við og uppfylla skilyrði 1. mgr. 72. gr. 

stjskr. um að lagafyrirmæli þurfi til. Margt er athyglisvert þegar listinn er skoðaður og gefur hann 

ákveðna heildarmynd yfir þróun þessara heimilda hérlendis. Athuga ber að þeim lagabálkum og 

greinum er fjalla einungis um framkvæmd eignarnáms án þess að kveða á um eiginlega heimild, 

                                                 
18

 Ólafur Lárusson: Fyrirlestrar um íslenskan eignarétt I. (1942) bls. 19-22. og sjá einnig Björg Thorarensen: 

Stjórnskipunarréttur, Mannréttindi (2009), bls. 470-471. 
19

 Ólafur Lárusson: Eignaréttur I. (1950), bls. 24. 
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þá til dæmis út frá stjórnsýslurétti, er sleppt í neðangreindum lista. Að því sem best verður vitað 

eru núgildandi heimildir þessar, taldar eftir aldursröð:  

17.-18. gr. l. nr. 68/1917 um áveitu á Flóann. 

1.-2. gr. l. nr. 75/1917 um útmælingar lóða í kaupstöðum, löggiltum kauptúnum o.fl.  

l. nr. 20/1921, um eignarnám á vatnsréttindum í Andakílsá o.fl.  

l. nr. 15/1923, vatnalög, sjá einkum XV. kafla. Athugið að lög þessi falla úr gildi 1. júlí 2010 og 

við tekur l. nr. 20/2006, sbr. 46. gr. l. nr. 20/2006. 

l. nr. 27/1932 um samgöngubætur og fyrirhleðslur á vatnasvæði Þverár og Markafljóts. 

l. nr. 11/1936, um eignarnámsheimild á nokkrum löndum og á afnotarétti landssvæða í 

Hafnarfirði, Garðahreppi og Grindavíkurhreppi og um stækkun lögsagnarumdæmis 

Hafnarfjarðarkaupstaðar. Athugið að miklar breytingar hafa verið gerðar á lögunum, síðast með l. 

nr. 73/1996. 

l. nr. 29/1937, um útrýmingu sels í Húnaósi. 

3. gr. l. nr. 21/1939, um ostrurækt.  

2. gr. l. nr. 104/1940, um heimild fyrir ríkisstjórnina til að kaupa nokkrar jarðir og afnotarétt jarða 

í Ölfusi.  

l. nr. 29/1941, um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka á leigu húsnæði í sveitum og kauptúnum 

o.fl.  

l. nr. 57/1942, um heimild fyrir Reykjavíkurbæ til þess að taka eignarnámi hluta af landi 

jarðarinnar Vatnsenda í Seltjarnarneshreppi. 

3. gr. l. 52/1943, um stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkur.  

l. nr. 30/1945, um heimild fyrir Ólafsfjarðarkaupstað til að taka eignarnámi lóðarréttindi nálægt 

landamerkjum Brimness og Hornbrekku. 

3. gr. l. nr. 13/1948, um heimild til að staðfesta fyrir Íslands hönd alþjóðasamning um réttindi 

Sameinuðu þjóðanna.  

l. nr. 24/1946, um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka á leigu geymsluhús Tunnuverksmiðju 

Siglufjarðar s/f. 

4. gr. l. nr. 58/1947, um Egilsstaðakauptún í Suður-Múlasýslu. 

l. nr. 39/1948, um eignarnám á ræktuðum og óræktuðum byggingarlóðum á Sauðárkróki sunnan 

Sauðár. 

l. nr. 62/1949, um eignarnám á lóðum vegna bygginga fyrir Menntaskólann í Reykjavík. 

l. nr. 17/1957, um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka eignarnámi jarðirnar Borg, Dynjanda og 

Rauðsstaði í Auðkúluhreppi, Vestur-Ísafjarðarsýslu. 

l. nr. 31/1958, um sölu nokkurra jarða í opinberri eigu og um eignarnám erfðafesturéttinda. 

2. tl. 7. gr. og 2. mgr. 14. gr. l. nr. 17/1965, um landgræðslu. 

36.-37. gr. l. nr. 58/1967, orkulög. 

l. nr. 110/1974, um breytingu á lögum nr. 46/1971, um lögsagnarumdæmi 

Hafnarfjarðarkaupstaðar, og um heimild fyrir Hafnarfjarðarkaupstað að taka eignarnámi 

landspildu í Hafnarfirði.  

4. mgr. 31. gr. l. nr. 4/1978, um aðild Íslands að alþjóðasamningi um ræðissamband.  

l. nr. 57/1979, um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka eignarnámi hluta jarðarinnar Deildartungu 

í Reykholtsdalshreppi ásamt jarðhitaréttindum. 

l. nr. 22./1988, um heimild fyrir Reykjavíkurborg til þess að taka eignarnámi hluta af landi 

jarðarinnar Vatnsenda í Kópavogskaupstað.  

5. gr. l. nr. 45/1990, um vegtengingu um utanverðan Hvalfjörð. 

15. gr. l. nr. 36/1993, um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu. 

11. gr. l. nr. 28/1997, um sjóvarnir.  

5. tl. 1. mgr. 13. gr. og 1 mgr. 14. gr. l. nr. 49/1991, um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum. 

1.-4. mgr. 32. gr., 3. mgr. 33. gr. og 3. mgr. 45. gr. l. nr. 73/1997, skipulags- og byggingarlög. 
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1. mgr. 7. gr., 1. mgr. 26. gr., 28. gr., 1.-4. mgr. 29. og 1.-3. mgr. 30. gr. l. nr. 57/1998, um 

rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu.
20

  

6. mgr. 3. gr. l. nr. 58/1998, um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta.  

58. gr., 1. mgr. 64. gr. og 68. gr. l. nr. 60/1998, um loftferðir. 

3. mgr. 59. gr. og 64. gr. l. nr. 44/1999, um náttúruvernd. 

1.-2. mgr. 5. gr. l. nr. 132/1999, um vitamál. 

27. gr. l. nr. 13/2001, um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis.  

3. mgr. 4. gr. og 21.-23. gr. l. nr. 65/2003, Raforkulög.
21

 

2. mgr. 25. gr. l. nr. 81/2003, um fjarskipti.  

3. gr. l. 47/2004 um þjóðgarðinn á Þingvöllum, felldi úr gildi eldri lög nr. 59/1928. 

6. gr. l. nr. 85/2005, um verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess.  

4. mgr. 15. gr., 20.-22. gr., 24. gr. og 37.-38. gr. l. nr. 20/2006, vatnalög. 

2. mgr. 34. gr. l. nr. 61/2006, um lax- og silungaveiði. 

37.-39. gr. l. nr. 80/2007, vegalög.
22

 

1.-5. mgr. 4. gr. l. nr. 66/2008, um Landeyjarhöfn. 

27. gr. l. nr. 82/2008, um almannavarnir. 

 

Áhugavert er að skoða hvort þróun hafi orðið á eignarnámsheimildum frá því að Ólafur 

Lárusson tók saman lista sinn árið 1950. Þágildandi eignarnámsheimildir voru frá tímabilinu 

1857 til 1949, en eins og að ofan greinir eru núgildandi eignarnámsheimildir frá tímabilinu 1917 

til 2008, þarf vart að nefna að breytingar í þjóðfélaginu og í samskiptum einstaklinga við opinber 

yfirvöld hafa breyst til muna á þessum árum. Þó virðist í fyrstu sem löggjöf á þessu sviði hafi 

ekki breyst umtalsvert frá fyrri tíð. Ef skoða á hvort löggjafinn leggi meiri eða minni áherslu á 

eitt hinna tveggja forma eignarnámsheimilda, það er almennar eða sérstakar, má sjá af eldri 

listanum frá árunum 1857-1949 og af listanum sem hér er birtur frá árunum 1917-2008, að varla 

er að finna neinn eðlismun, en skiptingin var og er nær helmingur. Ekki verður heldur séð af 

þessum samanburði að mikillar viðhorfsbreytingar hafi gætt meðal löggjafans um hvort 

ákjósanlegra sé að hafa rúmar almennar heimildir eða aðsniðnar, þröngar og sérstakar heimildir. 

Það skal þó tekið fram að á allra síðustu áratugum og þá sérstaklega frá og með seinasta áratug 

síðustu aldar, eða upp úr 1993, hafa eignarnámsheimildir nær allar verið almenns eðlis og  rúmar 

í heimildargjöf sinni. Hefur jafnvel borið á samþættingu orðalags og efnislegs innihalds 

lagaákvæða. Má jafnvel leggja fram þá kenningu að síðan 1993 hafi viðhorf löggjafans verið á þá 

leið að rýmka eigi eignarnámsheimildir.    

 

                                                 
20

 28.-30. gr. l. nr. 57/1998 heyra undir X. kafla téðra laga, en sá kafli er afar skýrt dæmi um  almenna 

eignarnámsheimild, ber það heitið; ,,X. kafli. Eignarnáms- og bótarákvæði”. 
21

 21.-23. gr. l. nr. 65/2003 heyra undir VI. kafla téðra laga, en sá kafli er afar skýrt dæmi um  almenna 

eignarnámsheimild, ber það heitið; ,,VI. kafli. Skyldur landeigenda. Eignarnáms- og bótarákvæði”. 
22

37.-39. gr. l. nr. 80/2007 er afar skýrt dæmi um  almenna eignarnámsheimild. 
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5.3.1. Norðurlöndin 

Elsta skráða eignarnámsheimildin á Norðurlöndum er að finna í 24. gr. bæjarlaga 

Kaupmannahafnar frá 1294. Þar var kveðið á um heimild yfirvalda til þess að gera eignarnám á 

nautgripum við viss skilyrði. Má því ætla að eignarnámshugtakið hafa átt langa sögu innan 

norrænnar löggjafar.
23

  

Stjórnskipunarlög annarra Norðurlanda innihalda öll ákvæði í líkindum við 1. mgr. 72. gr. 

stjskr. Þó er það ekki svo að öll ákvæðin bera með sér áskilnað um lagafyrirmæli. Það er ekki 

hægt að staðhæfa um hvort að slíkt brjóti í bága við almennar lögmætisreglur þar sem oftast eru 

lög um framkvæmd eignarnáms að finna í öðrum settum lögum sem kveða á um að 

eignarnámsheimild þurfi að koma til. Hins vegar verður til ágreiningur um hvort að slík 

eignarnámsheimild njóti þeirra varna sem almenn grundvallarlög bjóða upp á. Öll ríki 

Norðurlanda eru aðildarríki að Mannréttindasáttmála Evrópu og bera því skyldur sem aðildarríki 

að viðhalda framkvæmd eignarnáms þannig að eignarnám sé lögboðið, sbr.  1. mgr. 1. gr. 

samningsviðauka nr. 1. um friðhelgi eignarréttar 

 
1. mgr. 73. gr. dönsku stjórnskipunarlaga 

,,Eignarréttur er friðhelgur. Það þarf enginn að láta af hendi eign sína, nema almenningsþörf 

krefji. Skal slíkt gert með lagafyrirmælum og skal koma fullt verð fyrir.”
24

 

 

Vegna sögulegra tengsla danska ákvæðisins, að ofan, og þess íslenska, sjá kafla I, er 

innihald og túlkun þess nær samhljóða. Hvað varðar þörf á eignarnámsheimild, eða lagafyrirmæli 

eins og fram kemur í 1. mgr. 72. gr. stjskr., þá er dómaframkvæmd þarlendis í mikilli nálægð við 

þá er ríkir hér.  

UfR. 1989, bls. 559. Þar nýtti sveitarfélagið X sér eignarnámsheimild í 43. gr. dönsku 

vegalaganna til þess að gera eignarnám í landi Y sem lá meðfram akbraut til þess að leggja 

hjólastíg. Y kærði ákvörðun sveitarfélagsins X um eignarnám. Byggði Y kæru sína á því að 

eignarnámsheimild 43. gr. dönsku vegalaganna gerði ekki ráð fyrir eignarnámi til lagningu 

hjólastíga, því hafi skort eignarnámsheimild og framkvæmdin verið ólögmæt, einnig hefði ekki 

verið sýnt fram á almenningsþörf. Bæði Landsréttur og Hæstiréttur Danmerkur lögðu það til 

grundvallar að lagning hjólastígsins væri hluti af vegalagningu sem átti undir vegalögin og því 

                                                 
23

 Ditlev Tamm og Pia Letto-Vanamo: ,,History of Expropriation in the Nordic Countries” (2000). bls. 217-225. 
24

Á upprunalegu tungumáli: §73. Stk, 1. Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tipligtes at afstå sin ejendom, uden 

hvor almennvellet kraver det. Ret kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.  
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væri umrædd eignarnámsheimild tæk. Einnig var hnykkt á að ástæða eignarnámsins væri 

vegaöryggi til handa almenningi. Var sveitarfélagið X því sýknað af kröfum Y.
25

  

Einnig má skoða úrskurð dönsku kærunefndarinnar Naturklagenævnet í máli KFE. 1999. 

bls. 264. Þar tók sveitarfélagið S um það bil 14 hektara lands eignarnámi til uppbyggingar 

byggðarlags, þá á grundvelli 1. mgr. 47. gr. dönsku skipulagslaganna. Í téðu eignarnámsákvæði 

er gert ráð fyrir að slíkt sé í samræmi við fyrirliggjandi skipulag hvers sveitarfélags. Kærunefndin 

taldi þessa kröfu uppfyllta og því væri eignarnámsheimild 1. mgr. 47. gr. dönsku 

skipulagslaganna réttilega tæk.   

 
105. gr. norsku stjórnskipunarlaga 

,,Ef velferð ríkisins krefst þess að einstaklingur, hver sem hann sé, skuli láta af hendi lausafjárs- 

eða fasteign sína til þágu almennings, ber honum að hljóta fullt verð fyrir úr ríkissjóði”
26

 

 

Í 105. gr. norsku stjskr. er gerð grein fyrir almannahagsmunum sem ,,velferð ríkisins” og 

fullar bætur í orðalaginu: ,,fullt verð úr ríkissjóði”. Ekki er þó rætt beint um að lagafyrirmæli eða 

lagaáskilnað þurfi til í almennum settum lögum er eiga þá að innihalda eignarnámsheimildir. 

Gætu sumir því túlkað 105. gr. sem beina eignarnámsheimild, en svo er ekki. Þó að ekki komi 

fyrir krafa um lagafyrirmæli í ákvæðinu þá er að jafnaði gert ráð fyrir slíku í framkvæmd. 

Lögmæti eignarnáms í Norgi er því tryggt með vísan í settar eignarnámsheimildir í norskum 

lögum líkt og gert er hér á Íslandi, en sú staðreynd er þó ávallt til staðar í Noregi að ekki eru bein 

fyrirmæli stjórnarskrár um að svo skuli vera. Benda má á að í núgildandi lagasafni ,,Lovdata”, þá 

undir kaflanum ,,Ekspropriasjon og skjønn”, er að finna þónokkra lagabálka milli 1917 og 2005 

sem innihalda beinar eignarnámsheimildir eða tilvísanir til framkvæmdar eignarnáms. 

 
1.-2. mgr. 18. gr. 2. kafla sænsku stjórnskipunarlaga 

,,Eignir allra ríkisborgara skulu vera svo varðar að enginn skal þurfa að þola eignarnám eða aðra 

eins skerðingu á eignarrétti gagnvart opinberri stofnun eða einkaaðila, eða þurfa að þola skerðingu 

af hendi opinberra aðila hvað varðar nýtingu lands eða fasteignar, nema þess þurfi til að fullnægja 

áríðandi almenningsþörf.  

Aðila sem gert er að þola uppgjöf eignarréttinda vegna eignarnáms eða annarrar viðlíka skerðingar 

skulu tryggðar bætur fyrir tap sitt. [...]” 
27

 

                                                 
25

 Einnig er vert að benda á UfR. 1982, bls. 892 og UfR. 2006, bls. 1391 til frekari athugunar.  
26

Á upprunalegu tungumáli: §105. Fordrer Stratens Tarv, at Nogen maa afgive sin rørlige eller urørlige tiendom til 

offentlig Brug, saa bør han have fuld Erstatning af Statskassen. 
27

Á upprunalegu tungumáli: §18.  Varje medborgares egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin 

egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller annat sådant förfogande eller tåla att det 

allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna 

intressen. Den som genom expropriation eller annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom skall vara 

tillförsäkrad ersättning för förlusten. Sådan ersättning skall också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna 
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Sænska eignarréttarákvæðið virðist við fyrstu sýn afar rúmt að grunni til og virðist ekki 

ganga langt í að vernda réttindi borgara enda er ekki gerð bein krafa um eignarnámsheimild í 

lögum eða að fullt verð komi til. Þess er þó krafist í almennum settum lögum, svo sem í sænsku 

eignarnámslögunum og í fasteignalögunum með breytingum frá 1993.
28

 Sænsku eignarnámslögin 

nr. 719/1972 (SFS) ásamt breytingarlögum nr. 941/2005 (SFS) ganga hvað lengst í að skilgreina 

eignarnám, andlag þess og framkvæmd ásamt því að koma til móts við almennar kröfur um 

skýrleika og lögmæti eignarnáms innan Svíþjóðar. 

 
15. gr. finnsku stjórnskipunarlaga 

,,Vernd eignarréttinda. 

Eignarréttur allra skal lögvarinn. Skilyrði eignarnáms; að það sé í almannaþágu og að fullt verð 

komi fyrir, skal mælt fyrir um í lögum.”
29

 

 

Líkt og eignarréttindaákvæði 1. mgr. 72. gr. íslensku stjkr. og 1. mgr. 73. gr. dönsku 

stjskr. ber sú finnska mikla samlíkingu og samhljóm við fyrrnefnd ákvæði. Þar er um einkar þjála 

og skilyrðislausa kröfu um eignarnámsheimild að ræða.    

 

5.3.2. Mannréttindasamningur Evrópu 

Þar sem 72. gr. stjskr. telst til mannréttindaákvæða stjskr. er vert að skoða samsvarandi regluverk 

Mannréttindasáttmála Evrópu (MSE), enda hefur sáttmálinn lagagildi hér á landi, þá með vísan í 

1. mgr. 1. gr. l. nr. 62/1994 og því í beinum tengslum við 1. mgr. 72. gr. stjskr.  Um friðhelgi 

eignarréttar í þessum skilningi, og þar með skilyrðum um takmörkun þess svo sem hér á við, er 

vísað í: 

 
1. mgr. 1. gr. samningsviðauka nr. 1. Friðhelgi eignarréttar 

,,Öllum mönnum og lögaðilum ber réttur til að njóta eigna sinna í friði. Skal engan svipta eign 

sinni, nema hagur almennings bjóði og gætt sé ákvæða í lögum og almennra meginreglna 

þjóðarréttar.”
30

 

 

                                                                                                                                                              
inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del av 

fastigheten avsevärt försvåras eller skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del av 

fastigheten. Ersättningen skall bestämmas enligt grunder som anges i lag. 
28

 Kauko Viitanen: “Just Compensastion in Expropriation” (2002). bls. 5.  
29

 Á upprunalegu tungumáli: §15. Ouaisuuden suoja. Jo kaisen omaisuus on turvattu. Omaisuuden pakkolun 

astuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla.  
30

 Guðrúnar Gauksdóttur: ,,Friðhelgi eignarréttar” (2005). bls. 474. Ákvæðið upprunalega á enskri tungu og svo 

hljóðandi: ,,Every natural and legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be 

deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided by law and by the 

general principles of international law”. Athuga ber að Andorra, Mónakó og Sviss eru einu löndin sem aðild eiga að 

MSE sem ekki hafa samþykkt samningsviðauka nr. 1.   
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Að ofan má skýrlega greina lagaáskilnað um lagaheimild til skerðingar eignarréttinda. 

Guðrún Gauksdóttir útskýrir meðal annars muninn milli viðaukans og ákvæðis stjskr. í grein sinni 

,,Friðhelgi eignarréttar” á þann hátt að: 

 

,,Eignarnámshugtakið er [einnig] rýmra í 72. gr. stjskr. en hugtakið ,,eignarsvipting” í 

eignarréttarákvæði MSE.”   

 

Varðandi MSE þá þarf að taka tillit til eðli sáttmálans og til þess umhverfis er sáttmálinn 

var upprunalegur gerður. Sáttmálinn varð að gera ráð fyrir og liðka fyrir þeim aðildarríkjum sem 

að sáttmálanum stóðu, þá sérstaklega þar sem mörg aðildarríki þess stóðu í ströngu við að 

endurbyggja innri starfsemi og stofnunarhæfi sitt eftir endalok seinni heimsstyrjaldarinnar. Það 

væri því ekki ákjósanlegt að binda hendur ríkisstjórna fullvalda aðildarríkja hvað varðar nýtingu 

eignarnámsréttinda innan marka þeirrar eigin laga, enda hafði sáttmálinn einungis gildi á 

þjóðréttarlegum grundvelli. Er því orðalag ákvæðisins afar opið og rúmt til túlkunar.  

Gagnrýnendur ákvæðisins rökstyðja gagnrýni sína á að uppbygging og orðalag 

ákvæðisins sé ófullkomið, óþarflega veikt og eigi að teljast frekar sem efnahagsleg og/eða 

félagsleg réttindayfirlýsing en réttarskapandi lagaákvæði og því ekki nægilega tæk sem lagaleg 

vörn til handa borgaralegum réttindum. Gerir ákvæðið meðal annars ekki auknar kröfur um 

innihald eignarnámsheimilda aðildarríkja heldur einungis að þau séu til staðar og falli að 

almennum meginreglum þjóðarréttar.
31

   

 

6. Afstaða Hæstaréttar til áskilnaðs um lagafyrirmæli 

6.1. Inngangur  

Í þessum kafla verður fjallað um helstu dóma Hæstaréttar síðustu ára er varða afstöðu til og 

beitingu þeirrar meginreglu að eignarnámsheimild þurfi til við eignarnám, sbr. áskilnað um 

lagafyrirmæli í 1. mgr. 72. gr. stjskr. Reynt verður að einblína á þá þætti hvers dómsúrskurðar er 

varðar málið beint. Framsetning efnisins verður í tímaröð og hver dómur rakinn.  

 

6.2. Helstu dómar Hæstaréttar  

Í málinu Hrd. 1946, bls. 345 var deilt um hvort að 10. gr. laga nr. 66/1931 um hafnargerð í 

Dalvík fullnægði skilyrði um lagafyrirmæli. Umrædd lög mæltu fyrir um að hafnarsjóður ætti allt 

                                                 
31

 Helen Mountfield: ,,Regulatory Expropriation in Europe: The Approach of the European Court of Human Rights”, 

N.Y.U. Enviromental Law Journal (2002), bls. 140. 
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land innan hafnarinnar sem flytjist með stórstraumsflóði. Landareign stefnanda (X) var norðan 

hafnargarðsins, þar var umrædd landareign byggð. Þar hafði myndast landauki vegna 

jarðflutninga með stórstraumsflóði. Í niðurstöðu Hæstaréttar sagði að ekki væri hægt að svipta X 

endurgjaldslaust eignarrétti að fjöru hans á grundvelli 10. gr. ofangreindra laga. Væri hann því 

enn eigandi þeirrar fjöru auk landauka sem ágreiningurinn stóð um þar sem fullnægjandi 

lagafyrirmæli hafi ekki komið til. Eða eins og segir í dómnum:  

 
,,...enda hefði ekki farið fram eignarnám á þessu landi né þess verið beðist.”  

 

Í málinu Hrd. 1998, bls. 985, landeigendur á Arnarneshálsi (A) gegn Garðabæ (G), varð 

ágreiningur milli aðila vegna eignarnáms G á landspildu úr landareign A. Krafðist A að 

eignarnámið, sem gert var á grundvelli þágildandi 28. gr. laga nr. 19/1964 (sbr. núgildandi 32. gr. 

laga nr. 73/1997), yrði ógilt. Ógildingarkrafa A var, meðal annars, byggð á því að skort hefði 

lagafyrirmæli. Hæstiréttur féllst ekki á að lagafyrirmæli hafi skort í málinu. Hins vegar sagði 

Hæstiréttur eftirfarandi:  

 
,,Auk stöðu skipulagsins þarf þá meðal annars að huga að því, hvort stefndi hafi reynt til 

nægilegrar hlítar að ná samningum við áfrýjendur um landið, sbr. nú 3. mgr. 32. gr. laga nr. 

73/1997, sem byggð er á eldri réttarframkvæmd.” 

 

Hér er vísað í skilyrði eignarnámsheimildarinnar sem var að finna í 3. mgr. 28. gr. laga nr. 

19/1964 og er svohljóðandi:  

 
,,Eignarnám er því aðeins heimilt að sveitarstjórn hafi áður með sannanlegum hætti leitast við að 

ná samningum við eigendur þeirra eigna eða réttinda sem hún hyggst taka eignarnámi.” 

 

Hér er notkun eignarnámsheimildarinnar einungis leyfileg í þeim tilvikum er leitast hefur 

verið við að koma á samkomulagi við fyrirhugaða eignarnámsþola. Þegar þess var gætt og 

samskipti aðila virt í heild sinni þótti sýnt að bæjarstjórn G hafi ekki fullnægt þessu skilyrði svo 

að viðhlítandi væri. Tími hefði gefist til frekari viðræðna en hann ekki verið nýttur. Því hafi ekki 

verið leyfilegt að styðjast við þessa heimild. Skilyrðið um lagafyrirmæli hafi ekki verið uppfyllt. 

Fallist var á kröfu A um ógildingu.   

 

Í málinu Hrd. 2001, bls. 1009 (58/2000), Þorsteinn Hjaltested (Þ) gegn Landssíma Íslands 

hf. (L), krefst áfrýjandi Þ að fellt yrði úr gildi eignarnám á landspildu úr jörðinni V. Hafði umrætt 

eignarnám farið fram 1947. Krafa Þ var rökstudd með því að fullnægjandi lagaheimild hafi ekki 
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verið fyrir hendi þegar eignarnámið fór fram. Einnig benti Þ á að hann teldi að  fyrirhuguð nýting 

L á landspildunni yrði ekki í samráði við upprunalega eignarnámsheimild. Í héraðsdómi kom 

eftirfarandi fram um kröfu stefnanda Þ:  

 
„Stefnandi reisir málatilbúnað sinn á því að eignarnámsheimild 17. gr. laga nr. 30/1941 um 

fjarskipti, sem stefndi styðji eignarheimild sína á hinni umdeildu landspildu við, sé svokölluð 

almenn eignarnámsheimild, þar sem löggjafinn hafi falið framkvæmdarvaldshöfum að ákveða í 

hverju tilviki, að fullnægðum tilteknum skilyrðum, hvort og að hve miklu leyti eignarnám skuli 

fara fram.  Í þessu tilviki hafi löggjafinn ekki sjálfur lagt mat það á hvort ,,almenningsþörf” krefði 

eignarnáms, sbr. áður áskilnað 67. gr., nú 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, 

sbr. 10. gr. laga nr. 97/1995, heldur hafi ráðherra fjarskiptamála tekið umrædda ákvörðun og um 

leið lagt mat á það hvort almenningsþörf krefði eignarnáms.  Slíkt brjóti í bága við téð stjórnar-

skrárákvæði.  [...] Þá leggur stefnandi áherslu á að samkvæmt 17. gr. fjarskiptalaga sé það skilyrði 

fyrir eignarnámi að landspildu sé þörf ,,í sambandi við lagningu eða rekstur fjarskiptavirkja 

ríkisins”.  Það skilyrði laganna hafi aldrei verið fyrir hendi í því tilviki sem hér um ræðir, nema 

hvað varðar lítinn hluta eignarnámsspildunnar.  Spildan hafi aldrei verið nýtt á þann hátt sem 

eignarnámsheimildin áskilji, nema að mjög litlu leyti.  Forsendur eignarnámsins hafi því frá 

öndverðu verið rangar eða brostið er frá leið.  Af þessu leiði að ógilda beri eignarnámið að því 

leyti sem spildan hafi ekki verið nýtt í þágu fjarskipta.“ 

 

Þessum kröfum mótmælir stefndi L og segir svo:  

  
,,Stefndi mótmælir því alfarið að ekki hafi verið til staðar heimild til eignarnáms samkvæmt 

fjarskiptalögum nr. 30/1941 þegar ríkið krafðist eignarnáms á landspildunni.  Jafnframt er því 

mótmælt að ákvæði fjarskiptalaganna hafi farið gegn 72. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/1944.  Í 

fyrsta lagi sé ljóst að kröfur reistar á því að 17. gr. nefndra fjarskiptalaga hafi ekki verið gild 

eignarnámsheimild séu löngu fallnar niður fyrir tómlæti.  [...] Í öðru lagi sé til þess vísað að 

ákvæði téðrar 17. gr. hafi falið í sér fullkomna eignarnámsheimild í skilningi eignaréttar og 

ákvæðið hafi ekki á nokkurn hátt farið gegn eignarréttarákvæði 67. gr. stjórnarskrárinnar (nú 72. 

gr.). [...] Stefndi kveður eignarnámsheimild 17. gr. fjarskiptalaga nr. 30/1941 falla undir svo-

nefnda almenna eignarnámsheimild, en slíkar heimildir séu t.d. í vegalögum og skipulagslögum.  

Viðurkennt sé að í slíkum tilfellum þurfi ekki að setja lög um einstakt eignarnám, enda yrði slíkt 

erfitt í framkvæmd.  Í eignarnámsheimild 17. gr. fjarskiptalaga sé sérstaklega tekið fram að ef afla 

þurfi lóðar eða annarrar eignar í sambandi við lagningu eða rekstur fjarskiptavirkja ríkisins og 

ekki náist samkomulag um kaup megi „eftir ráðstöfun ráðherra“ taka eignina eignarnámi gegn 

endurgjaldi sem metið sé eftir eignarnámslögum.“ 

 

Við úrlausn héraðsdóms, sem seinna var staðfestur af Hæstarétti, fer fram viss almenn 

umræða um friðhelgi eignaréttar og þá sérstaklega 1. mgr. 72. gr. stjskr. Um 

eignarnámsheimildina í 1. mgr. 17. gr. laga nr. 30/1941 um fjarskipti segir dómurinn eftirfarandi:  

 
 „Ágreiningslaust er að fyrirmælum þágildandi laga um framkvæmd eignarnáms nr. 61/1917 hafi 

verið fylgt við ákvörðun eignarnámsbóta fyrir hina umdeildu landspildu og að fullt verð hafi komið 

fyrir spilduna í skilningi 72. gr. stjórnarskrárinnar.  Samkvæmt stjórnarskrárákvæðinu er ekki 

skilyrði fyrir gildi eignarnámsheimildar að óhjákvæmileg nauðsyn sé á eignarnámi heldur nægir 

almenningsþörf.  Kemur það álitaefni til kasta löggjafans þegar hann setur viðkomandi eignarnáms-
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lög og sætir mat löggjafans á því atriði almennt ekki endurskoðun dómstóla.  Í því tilviki sem hér 

um ræðir (fjarskiptalög nr. 30/1941) verður þessu mati löggjafans ekki haggað.“ 

 

Hæstiréttur kemst að lokum að því að með framferði fyrri eiganda jarðarinnar V, það er M, 

faðir Þ, hafi farið fram skilyrðislaus eignayfirfærsla á landinu sem hefði verið eðlileg og í 

samræmi við tilgang eignarnámsins. Réttur eignarnámsþola til að endurheimta eignarnumið land 

yrði að vera á grundvelli lagaheimildar eða sérstakra aðstæðna. Hvorugt var talið vera til staðar 

og var kröfu Þ því hafnað. 

 

Í málinu Hrd. 2003. bls. 1032 (444/2002), Einar Pálmason o.fl. (E o.fl.) gegn Kópavogsbæ 

o.fl. (K), var deilt um ákvörðun K að breyta deiluskipulagi lóðarinnar nr. 4 b-e við Smiðjuveg í 

Kópavogi. Kröfðust E o.fl. meðal annars ógildingu á ákvörðun K um eignarnám á hluta 

sameiginlegra leigulóðarréttinda á umræddri lóð. Í málinu staðfesti Hæstiréttur sýknudóm 

héraðsdóms til handa K. Vert er að skoða sókn stefnenda E o.fl. í málinu. Í sókn E o.fl. kemur 

fram:   

 
,,Að því er eignarnámið varðar vísa stefnendur sérstaklega til 2. mgr. 32. gr. skipulags- og 

byggingarlaga nr. 73/1997. Í ákvæðinu séu sett skilyrði fyrir því að eignarnám geti náð fram að 

ganga. Í því tilviki sem hér um ræðir hafi þessi skilyrði ekki verið uppfyllt. Þótt gengið væri út frá 

því að staðið hefði verið að breytingu á deiliskipulagi með lögmætum hætti nægi það ekki eitt og 

sér til þess að eignarnámi verði við komið. Hin sjálfstæðu skilyrði 2. mgr. 32. gr. skipulags- og 

byggingarlaga geti staðið því í vegi. Í þessu máli liggi fyrir að þau leigulóðarréttindi sem tekin 

voru eignarnámi nýtist ekki sveitarfélaginu, enda ekki á því byggt að eignarnám hafi verið 

nauðsynlegt vegna almannahagsmuna.” 

 

 Deila E o.fl. ekki um hvort að eignarnámsheimild sé til staðar, heldur hvort að skilyrði 

umræddrar eignarnámsheimildar hafi verið uppfyllt. Afstaða E o.fl. var sú að innihald töluliða 2. 

mgr. 32. gr. laga nr. 73/1997 fælu í sér tæmandi talningu á þeim aðstæðum sem leyfðu beitingu 

eignarnámsheimildarinnar. Skoðun E o.fl. var sú að K hefði ekki sýnt fram á að eignir E. ofl. ættu 

hér undir. Lagastoð hafi því skort og því væri skilyrði um lagafyrirmæli ekki uppfyllt. Taldi 

Hæstiréttur (sem og héraðsdómur) að eignarnámsheimild og almannahagsmunir hefðu verið til 

staðar. Í hinum staðfesta héraðasdómi kemur eftirfarandi fram: 

 
,,Með því að heimilt er samkvæmt 5. tölulið 2. mgr. 32. gr. skipulags- og byggingarlaga að taka 

eignarnámi lóð eða lóðarhluta sem stendur í vegi fyrir nýrri lóðaskiptingu sem ákveðin er í 

deiliskipulagi hefur löggjafinn metið það svo að þegar þessi aðstaða er uppi sé uppfyllt það 

stjórnarskrárbundna skilyrði eignarnáms að almenningsþörf standi til þess. Sætir það mat ekki 

endurskoðun dómstóla. Það er hins vegar í verkahring dómstóla að skera úr um það hvort 
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skilyrðum heimildarlaga fyrir eignarnámi hverju sinni sé fullnægt, svo og að leggja mat á hvort 

málsmeðferðarreglna hafi verið gætt.” 

 
Undirstrikunin að ofan er ekki upprunaleg. 

 

Samkvæmt þessu var talið sýnt fram á að 5. töluliður 2. mgr. 32. gr. laga nr. 73/1997 

hefði að geyma lagaheimild sem fullnægir skilyrði 1. mgr. 72. gr. stjskr. um lagafyrirmæli. Þar 

með var þeirri fullyrðing E o.fl. hnekkt, þess efnis að ákvæðið félli ekki undir í málinu. Einnig 

kemur fram í dómnum sú almenna afstaða dómsins að það sé viðurkennt að það falli innan 

verkahring dómsins að skera úr um hvort að eignarnámsheimild fullnægi yfirleitt skilyrði um 

lagafyrirmæli. K var sýknaður af kröfum E o.fl. á grundvelli þess að eignarnámsheimild hafi 

verið til staðar og með nýtingu heimildarinnar hafi falist viðurkenning á almenningshagsmunum.  

 

Í málinu Hrd. 18. maí 2006 (511/2005), Gullver sf. (G) gegn íslenska ríkinu (Í) og 

Símanum hf. (S), var deilt um lögmæti eignarnáms á hluta fasteignarinnar A í eigu G, til handa S, 

á grundvelli 70. gr. laga um fjarskipti nr. 81/2003. Krafa G um ógildingu ákvörðunar 

samgönguráðherra vegna eignarnáms að hluta í A var meðal annars rökstudd með vísan til skorts 

á lagaheimild. G túlkaði 70 gr. laga nr. 81/2003 þannig að eignarnámsheimildin væri einungis 

tiltæk í tilfellum þar sem um nýframkvæmd væri að ræða. Í upphaf 70. gr. laga nr. 81/2003 

kemur eftirfarandi fram:  

 
 „Ef fjarskiptafyrirtæki er nauðsynlegt að tryggja sér land, lóð eða aðra eign í sambandi við 

lagningu eða rekstur almennra fjarskiptafyrirtœkja....”    

 

Var það túlkun G að ,,...er nauðsynlegt að tryggja sér land...” fæli í sér kröfu um 

nýframkvæmd. Í niðurstöðu héraðsdóms í sama máli, sem síðar var staðfestur af Hæstarétti, 

kemur eftirfarandi fram:  

 
,,Stefnandi byggir kröfu sína á því að 70. gr. laga nr. 81/2003 heimili aðeins eignarnám sé um 

nýframkvæmd að ræða. Samkvæmt orðanna hljóðan verður 70. gr. laganna ekki túlkuð með þeim 

hætti. Engu orði er minnst á nýframkvæmdir í greininni en þar er fjallað um nauðsyn 

fjarskiptafyrirtækis að tryggja sér land eða lóð við lagningu eða rekstur fjarskiptavirkja.  Er því 

ekki fallist á þessa málsástæðu stefnanda. Samkvæmt framansögðu telst lagaskilyrðum til 

eignarnáms fullnægt.” 

 

Þar með var byggt á túlkun 70. gr. laga nr. 81/2003 samkvæmt orðanna hljóðan, sem og 

samskipti aðila áður en af hinu eiginlega eignarnámi varð, til þess að Hæstaréttur sýknaði Í og S 
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af kröfum G. Enda hefði umrædd eignarnámsheimild uppfyllt skilyrði 1. mgr. 72. gr. stjskr. um 

lagafyrirmæli.   

Í málinu Hrd. 19. mars 2009 (425/2008), Dagbjartur Bogi Ingimundarson og Rafn 

Ingimundarson (D og R) gegn Norðurþingi og Vegagerðinni (N og V), reis ágreiningur milli 

aðila um legu vegar yfir land D og R. Beitti V eignarnámsheimild 45. gr. þágildandi laga nr. 

45/1994 (sbr. núverandi 37. gr. laga nr. 80/2007). Í dómi Hæstaréttar kemur eftirfarandi fram er 

lýtur að ágreiningnum: 

 
,,Ágreiningur áfrýjenda og stefnda Vegagerðarinnar lýtur að því hvort eign þeirra fyrrnefndu verði 

af þeim tekin gegn vilja þeirra, en ekki að fjárhæð bóta fyrir hana. Áfrýjendur bera meðal annars 

fyrir sig að 72. gr. stjórnarskrárinnar standi því í vegi að þeir verði sviptir eign sinni, en samkvæmt 

1. mgr. hennar er eignarrétturinn friðhelgur og má engan skylda til að láta af hendi eign sína nema 

almenningsþörf krefji, til þess þarf lagafyrirmæli og komi fullt verð fyrir. Áfrýjendur vefengja að 

tvö þessara skilyrða séu uppfyllt í málinu. Þannig hafi hvorki verið fyrir hendi í þágildandi 

vegalögum heimild fyrir því eignarnámi, sem Vegagerðin telji sig hafa beitt, né hafi skilyrði um 

almenningsþörf verið fullnægt til að ganga mætti á landareign þeirra, enda hafi annar kostur verið 

fyrir hendi þar sem var land ríkisins í jörðunum Presthólum og Katastöðum.” 
 

Ástæða þess að D og R töldu að ekki væri til staðar gildandi eignarnámsheimild laut að því 

hver tók ákvörðunina að eignarnáminu. Í 4. og 5. gr. þágildandi laga nr. 45/1994 var kveðið á um 

að yfirstjórn vegamála væri í höndum samgönguráðherra og í 45. gr. téðra laga að ráðherra færi 

með ákvörðunarvald í eignarnámsmálum. Þar með hafi eignarnámsheimild 45. gr. laga nr. 

45/1994 verið bundinn ákvörðun ráðherra. Vildu D og R meina að ákvörðun vegamálastjóra 

uppfyllti ekki þetta skilyrði og því hefði ekki komið til gildandi eignarnámsheimild. Um þetta 

segir Hæstiréttur:  

 
,,Í héraðsdómi er gerð grein fyrir efni 4. og 5. gr. vegalaga nr. 45/1994, en þessi ákvæði lutu að 

stjórn vegamála og veghaldi. Með vísan til forsendna héraðsdóms verður fallist á þá niðurstöðu 

hans að vegamálastjóri eða löglærður fulltrúi í umboði hans hafi verið bær til að taka ákvörðun á 

grundvelli IX. kafla laganna um eignarnám á landi og jarðefni vegna þjóðvegagerðar að öðrum 

skilyrðum uppfylltum. Í héraðsdómi er jafnframt tekin afstaða til og hafnað þeirri málsástæðu 

áfrýjenda að engin lögmæt ákvörðun um eignarnám hafi verið tekin.” 

 

Niðurstaða Hæstaréttar var sú að 45. gr. þágildandi laga nr. 45/1994 hafi verið réttilega 

beitt og stæði ekki í vegi fyrir að eignarnámsheimild væri tæk.  
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6.3. Ályktanir af fyrirliggjandi dómum 

Hér í þessum undirkafla, 6.3., er ætlunin að draga saman það allra helsta sem fram kom í 

fyrrgreindum dómum Hæstaréttar. Þó skal bent á að ekki var um tæmandi talningu dóma að ræða 

í undirkafla 6.2. Án efa væri hægt að finna þónokkra dóma sem ekki vöktu athygli en hefðu vel 

átt við. Þeir dómar sem hlutu hins vegar umfjöllun eru þess eðlis að þeir bjóða upp á margbrotna 

umfjöllun á eðli og stöðu viðfangsefni þessarar ritgerðar, nefnilega skilyrði 1. mgr. 72. gr. stjskr. 

um lagafyrirmæli. Þá hvernig eignarnámsheimildin sem finnst í lagafyrirmælinu sé framkvæmd, 

ásamt túlkun þess og tengsl við önnur skilyrði 1. mgr. 72. stjskr. svo eitthvað sé nefnt.  

Af fyrsta dómnum, það er Hrd. 1946, bls. 345., má álykta um sjálfstæða stöðu 

eignarnámsheimilda. Má sjá af dómnum að sjálfstæð beiting eignarnámsheimildar án 

undangengins formlegs eignarnáms gerir það að verkum að heimildin tapar því gildi sem í því 

býr samkvæmt orðanna hljóðan. 

Það að 10. gr. laga nr. 66/1931 hafi að geyma eignarnámsheimild leyfir ekki 

eignarnemanum að komast hjá öðrum skilyrðum 1. mgr. 72. gr. enda þarf að uppfylla öll 

skilyrðin sem þar er að finna. Þar með er sjálfstætt gildi eignarnámshemilda ekkert ef ekki koma 

til önnur viðhlítandi skilyrði eignarnáms.  

Í framhaldinu er vert að skoða Hrd. 1998, bls. 985 og Hrd. 2003, bls. 1032 (444/2002). 

Hér hljóta sjálfstæð skilyrði eignarnámsheimilda sérstaka athygli. Þá er átt við að þegar 

eignarnámsheimild, sem sé óumdeilanlega til staðar, ber með sér lögfest skilyrði um hvenær 

og/eða hvernig heimildin skulu koma til framkvæmdar. Séu þessi sjálfstæðu skilyrði ekki uppfyllt 

þá tapar heimildin gildi sínu. Er þá 1. mgr. 72. gr.stjskr. um lagafyrirmæli ekki fullnægt. Má sem 

dæmi benda á eignarnámsheimild 2. mgr. 32. gr. laga nr. 73/1997. Í ákvæðinu er að finna fimm 

töluliði sem bera áskilnað um ástæður eignarnámsins, ef eignarnemi ætlar sér að nýta heimildina 

þarf að fella ástæðu eignarnámsins undir einn þessara töluliða til þess að heimildin hljóti gildi. 

Hvað varðar gildi eignarnámsheimilda, er tekið fram í Hrd. 19. mars 2009 (425/2008) að 

hæfni eða bærni þess aðila sem tekur ákvörðunina um eignarnámið geti haft áhrif á gildi 

heimildarinnar. Í málinu þótti það hins vegar ekki hafa áhrif á gildi heimildarinnar að annar en 

ráðherra, það er vegamálastjóri, hafi lagt mat á aðstæður og því næst tekið ákvörðun um umrætt 

eignarnám.  

Álykta má um tengsl almenningshagsmuna og skilyrði um lagafyrirmæli í 1. mgr. 72. gr. 

stjskr. af þeim dómum Hæstaréttar sem finna má í undirkaflanum 6.2. Ljóst þykir af dómsorði 
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Hrd. 2001, bls. 1009 (58/2000) og þeim umræðum sem finna má í Hrd. 2003, bls. 1032 

(444/2002) að það sé ekki skilyrði þess að eignarnámsheimild sé tæk, að það sé óhjákvæmileg 

nauðsyn á eignarnámi, einungis sé gerð krafa um að almenningshagsmunir séu til staðar.  Hvort 

um sé að ræða almenningsþörf sætir mati löggjafans en ekki endurskoðunarvalds dómstóla. Þetta 

sjónarmið dómsins gefur til kynna að umrædd lagaákvæði eigi að innihalda eins konar afstöðu 

löggjafarvaldsins á því hvort að almenningshagsmunir séu til staðar. Þannig má ætla að ef 

eignarnámsheimild komi til framkvæmdar hafi það að geyma þá afstöðu löggjafans að 

almenningshagsmunir séu til staðar. Tengsl lögmætisreglunnar og reglunnar um skýrleika 

lagaákvæða, sjá kafla 4., er hér í fyrrirúmi. Einnig er vert að benda á að hlutverk og verksvið 

dómstóla er lýst í Hrd. 2003, bls. 1032 (444/2002), en þar er tekið fram að það sé í verkahring 

dómstóla að skoða hvort að skilyrði heimildarlaga fyrir eignarnámi hverju sinni sé fulnægt.  

Hvað varðar skýrleika lagaákvæða má benda á Hrd. 18. maí 2006 (511/2005). Af þeirri 

ályktun sem draga má af dómnum má skoða túlkun Hæstaréttar á innihaldi eignarnámsheimilda. 

Þar bendir Hæstiréttur á að túlkun eignarnámsheimilda, almennt, skyldi vera samkvæmt orðanna 

hljóðan, enda væri ekki hægt að túlka ákvæðin svo að annar og/eða meiri skilningur mætti af 

hljóta. Réttaröryggi, réttarvitund og almennt gegnsæi og fyrirsjáanleiki eru meðal þeirra 

meginþátta sem verndaðir eru með því að tryggja skýrleika lagaákvæða. Er þetta sérstaklega 

mikilvægt þegar um friðhelguð eignarréttindi aðila er að ræða.  

 

7. Mannréttindadómstóll Evrópu og áskilnaður um lagafyrirmæli 

7.1. Inngangur 

Í þessum kafla verður fjallað um afstöðu Mannréttindadómstóls Evrópu (MDE) gagnvart 

heimiluðum eignarnámum,
32

 eða eignarnámsheimildum innan lagverks aðildarríkja að MSE, sjá 

undirkaflann 5.3.2. Mannréttindasamningur Evrópu. Afar mikilvægt er að skoða afstöðu MDE í 

ljósi tengsla 1. mgr. 1. gr. laga nr. 62/1994 og 1. mgr. 72. gr. stjskr. Í kaflanum verður einblínt á 

nokkra dóma MDE sem gefa góða innsýn í afstöðu og túlkun dómstólsins á 

eignarnámsheimildum þegar einblínt er á 1. mgr. 1. gr. samningsviðauka nr. 1. um friðhelgi 

eignarréttar í MSE.  

 

 

                                                 
32

 Þá er átt við ,,regulatory expropriation” eða ,,regulatory takings” 
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7.2. Helstu dómar Mannréttindadómstóls Evrópu 

Í máli MDE, Fredin gegn Svíþjóð, 18. febrúar 1991 (12033/86), voru málsatvik þau að eigendur 

malarnámu, Fredin-hjónin (F), höfðu til margra ára nýtt sér námuna í hagnaðarskyni og átt til 

þess tilskilin leyfi. Árið 1973 var samþykkt nýtt frumvarp, sem viðbót við þáverandi lög um 

náttúruvernd frá 1964. Sænskum yfirvöldum var leyft að endurkalla útgefin leyfi til malarnáms 

sem voru eldri en 10 ára. Áratug síðar var F gert viðvart að vegna náttúruverndar yrði öll 

malarstarfsemi að hætta fyrir árið 1984. Var sú dagsetning færð fram til 1987. F kærði þessa 

ákvörðun sænskra yfirvalda til MDE. Byggði F sókn sína á að 1. mgr. 1. gr. samningsviðaukans 

nr. 1. um friðhelgi eignarréttar MSE hefði verið brotinn. F taldi að með setningu laganna árið 

1973, um afturköllunarheimild yfirvalda á námuleyfum, hafi verið gerð hjá þeim ólögmætt 

eignarnám, án tilvísunar til eiginlegrar eignarnámsheimildar. MDE hafnaði þessari staðhæfingu 

og í dómsorði var tekið fram að ekki væri um að ræða de facto eignarnám, enda væri 

eignarumráð og nýting á námunni ekki með öllu takmörkuð. Einungis væri verið að banna 

námuvinnslu. Einnig var bent á að almenningshagsmunir vegna náttúruverndar og fyrirsjáanleiki 

kæmi einnig til skoðunnar. Var það því niðurstaða MDE að umrædd lagaheimild til afturköllunar 

námuleyfis fæli ekki í sér de facto eignarnámsheimild né væri hægt að fella framkvæmdina undir 

ólögmætt eignarnám, heldur væri um að ræða óverulega takmörkun sem fæli ekki í sér brot á 1. 

mgr. 1. gr. samningsviðaukans nr. 1. í MSE. 

 

MDE, Pinnacle Meat Processor Co. gegn Hinu sameinaða konungsríki Stóra-Bretlands 

og Norður-Írlands, 21. október 1998 (33298/96). Fyrirtækið Pinnacle Meat Processor Co. (P) 

stundaði þá starfsemi að afbeina kjöt af nautgripahöfðum. Kjötið var síðan selt til framleiðslu 

almennra kjötvara. Fyrirtækið var undir miklu eftirliti heilbrigðisyfirvalda og gert að standast 

ýtrustu kröfur um aðbúnað. P hafði fjárfest mikið vegna þessa. Árið 1996 gaf nefnd, sem fjallaði 

um gin- og klaufaveiki
33

, álit sitt á að öll meðferð á kjötvörum, líkt og hjá P, væri áhættusöm þó 

að til kæmu fyrirbyggjandi ráðstafanir. Löggjafinn setti lög sem gerðu umrædd viðskipti P 

ólögleg en P taldi að í nýju lögunum væri að finna eignarnámsheimild. Lager P var gerður 

upptækur og hlaut P ekki fullar bætur. P kærði málið til MDE með kröfu um bætur og byggði P 

mál sitt á því að aðgerðir yfirvalda hafi verið eignarnám og að í nýju lögunum væri 

eignarnámsheimild. Í dómi MDE kom fram að ,,missir” ákærandans P væri hvorki formlegt né 

                                                 
33

 BSE-Committee (Bovine Spongiform Encephalopathy) 
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eiginlegt eignarnám, ekki hafi verið um að ræða eignarnámsheimild. Var það álit MDE að um 

væri að ræða ,,takmörkun á eignarrétti”
34

 sem væri réttlætanleg í ljósi þeirra almannahagsmuna 

sem í húfi voru. Í áliti MNE og dómi MDE er ekki gerð greinagóð skil milli eignarnáms með 

vísan í eignarnámsheimild og svo takmörkunar á eignarrétti án yfirfærslu eignarréttar. Byggði 

MDE niðurstöðu sína á því að ekki hafi verið um að ræða eignarnám þar sem ekki kom til 

yfirfærsla eignarréttinda. Heldur hefðu stjórnvöld einungis takmarkað nýtingu P á eignum sínum.  

 

MDE, Belvedere Alberghiera Srl. gegn Ítalíu, 30. maí 2000 (31524/96). Í málinu var 

Belvedere Albergheira Srl. (B) eigandi Belvedere-hótelsins, í bænum Monte Argentario (M), 

ásamt landspildu milli hótelsins og sjávarsíðunnar. Bæjarstjórn M gaf út tilskipun sem samþykkti 

vegaframkvæmd yfir landspilduna. Framkvæmdum var að mestu lokið 7. ágúst 1987. 

Stjórnsýsludómstóll Tuscany-héraðs komst að þeirri niðurstöðu að framkvæmdin væri ólögmæt 

og ógilti tilskipun bæjarstjórnar. Bæjarstjórn M virti dóminn að vettugi. B leitaði nú eftir því að 

landinu yrði skilað og að bætur yrðu greiddar. Stjórnsýsludómstóll Tuscany-héraðs neitaði B um 

afhendingu landspildunnar og greiðslu bóta úr höndum bæjarstjórnar M. Voru rök dómstólsins 

reist á dómaframkvæmd sem byggð var á dómvenju ítalskra dómstóla sem var kölluð 

,,uppbyggjandi eignarnám”.
35

 ,,Uppbyggjandi eignarnám” fól í sér að ef framkvæmd, sem væri til 

handa almenningi, væri að fullu lokið þá væri eignarnámið löglegt og réttur eignarnámsþola niður 

fallinn.Var litið á ,,uppbyggjandi eignarnám” sem eignarnámsheimild sem fullnægði kröfum um 

lögmæti. Ríkisdómstóll Ítalíu, Consiglio di Stato, staðfesti dóminn. Við málsmeðferð MDE var 

tekið fram að eitt skilyrða réttarríkis væri að lög, þar með eignarnámsheimildir, séu aðgengilegar 

og fyrirsjáanlegar. Væri ,,uppbyggjandi eignarnám” óljós og ófyrirsjáanleg meginregla. Einnig 

víkur MDE að því að stjórnsýsludómstóll Tuscany-héraðs hafi úrskurðað um ólögmæti 

eignarnámsins vegna skorts á lagafyrirmælum, viðurkenning um annað væri því vítaverð. Ekki 

væri hægt að styðja ólögmætt eignarnám vegna meginreglu um ,,uppbyggjandi eignarnám”. Þar 

af leiðandi studdist umrætt eignarnám ekki við lagafyrirmæli; varð MDE því við kröfum B.  

 

MDE, Carbonara og Ventura. gegn Ítalíu, 30. maí 2000 (24638/94). Deilur voru líkar 

þeim og í MDE, Belvedere Alberghiera Srl. gegn Ítalíu, 30. maí 2000 (31524/96). Carbonara og 

                                                 
34

 Bæði í áliti MNE og dómi MDE er talað um ,,control of use”. Hér er átt við að yfirfærsla eignaréttar á sér ekki stað 

heldur er nýting eigandans heft.  
35

 Eða ,,Constructive expropriation” 
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Ventura (C og V) voru eigendur jarðar rétt utan Noicattaro (N). Með tilskipun í maí 1970 gaf 

sveitarstjórn Bari út leyfi til handa bæjarstjórn N að ,,yfirtaka” hluta af umræddri jörð vegna 

fyrirhugaðs skólahúss. Leyfið var háð tímamörkum. Yfirtók bæjarstjórn N landspilduna í júní 

1970 en lauk ekki byggingu fyrr en í október 1972, þegar fyrrgreind tímamörk voru útrunnin. 

Formlegt eignarnám og/eða greiðsla bóta, hafi hvorugt verið framkvæmt af hálfu bæjarstjórnar N. 

Eftir byggingu skólahússins reyndu C og V að sækja mál sitt fyrir ítölskum dómstólum, en án 

árangurs. Vísuðu dómstólar í þáverandi dómaframkvæmd ítalskra dómstóla varðandi 

,,uppbyggjandi eignarnám”. Við málsmeðferð MDE var vísað í sömu rök og í fyrra málinu, féll 

dómur MDE C og V í vil.  

 

7.3. Ályktanir af fyrirliggjandi dómum  

Í  þessum kafla er ætlunin að draga saman það allra helsta sem kom fram í  dómum MDE sem 

fjallað var um í 7.2. Það er þó mikilvægt að benda lesendur  

á, að ekki er um tæmandi upptalningu að ræða. Ætla má að einhverjir dómsúrskurðir 

MDE sem vel hefðu átt við hafi ekki hlotið umfjöllun. Ástæðan er vegna þess ramma sem 

ritgerðinni er settur. Þeir dómar sem hlutu umfjöllun eru þess eðlis að þeir bjóða upp á 

margbrotna umfjöllun um afstöðu MDE og túlkun þess á MSE hvað varðar viðfangsefnið.  

              Í málunum MDE, Fredin gegn Svíðþjóð, 18. febrúar 1991 (12033/86) og MDE, Pinnacle 

Meat Processor Co. gegn Hinu sameinaða konungsríki Stóra-Bretlands og Norður-Írlands, 21. 

október 1998 (33298/96) er tekist á um fjölmörg grundvallaratriði. Í báðum málum hafa 

frumvörp nýlega verið lögleidd, sem skerða eða takmarka að einhverju leiti nýtingarmöguleika 

eigenda á eignum sínum. Í málunum hefur yfirfærsla eignarréttar ekki farið fram. Þó ætla 

stefnendur að eiginlegt, eða de facto, eignarnám hafi átt sér stað, og að hið ætlað eignarnám hafi 

ekki hlotið rétta málsmeðferð stjórnvalda. Af niðurstöðu dómanna má álykta að það sé afstaða 

MDE að eignarnám samkvæmt túlkun MDE á 1. mgr. 1. gr. samningsviðauka nr. 1. MSE feli í 

sér yfirfærslu beins eignaréttar. Sé slík túlkun til staðar komi skilyrði eignarnáms, svo sem 

lögmæti
36

 til skoðunar. Takmörkun eða jafnvel yfirtaka eigna skv. lagaheimild er því ekki 

ófrávíkjanlega hægt að skilgreina sem eignarnám í skilningi MDE. Það virðist vera vilji fyrir 

hendi, miðað við ofangreinda dómaframkvæmd, að veita stjórnvöldum aðildaríkja MSE nokkurt 

svigrúm í þessum efnum.  

                                                 
36

 Þá er átt við “regulatory expropriation” eða “regulatory takings”. 
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              Telja verður að niðurstöður MDE í MDE, Belvedere Alberghiera Srl. gegn Ítalíu, 30. 

maí 2000 (31524/96) og MDE,  Carbonara og Ventura gegn Ítalíu, 30 maí 2000 (24638/94) sýni 

vel hvernig dómstólinn tekst á við ósamræmi milli innanlandslöggjafar aðildaríkja og MSE. Í 

málsmeðferðum dómstólsins kemur fram mikilvægi þess að þvingunarheimildir, svo sem 

eignarnámsheimildir, beri með sér lagafyrirmæli sem eru skýr og fyrirsjáanleg. Óskýrar og 

ófyrirsjáanlegar heimildir vinna gegn réttarvitund almennings og þá almennu réttarvernd sem af 

mannréttindum eiga að hljótast.  Ef krafan um skýrleika er ekki uppfyllt má ætla að umrædd 

eignarnámsheimild fullnægi ekki þeim kröfum sem gera yrði samkvæmt lögmætisreglunni. 

Eignaupptaka sem gerð er á grundvelli ofangreindra óljósra heimilda getur því ekki orðið 

grundvöllur lögmæts eignarnáms síðar meir, líkt og ætla mætti af ítalskri dómsframkvæmd í 

málunum. Slíkt stríði gegn vernd  1. mgr. 1. gr. samningsviðauka nr. 1. MSE. 

 

8. Samantekt 

Í þessari ritgerð hefur verið reynt með margvíslegum hætti að bregða ljósi á skilyrði 1. mgr. 72. 

gr. stjskr. sem kveður á um að lagafyrirmæli þurfi að koma til við skerðingu á friðhelgi 

eignarréttar, þá sérstaklega í ljósi eignanáms. Með almennri umfjöllun um eðli, umfang, sögu og 

skilyrði er ritgerðinni markað ákveðið upphaf. Síðar er umfjöllun ritgerðarinnar þrengd og 

ákveðnir þættir sem vert er að skoða dregnir fram. Staða eignarnámsheimilda hérlendis er meðal 

annars skoðuð og hvernig löggjafinn ákveður form þess og heimild, ásamt því að skoða hvernig 

þróunin hefur verið á þessu sviði síðustu áratugina. Að auki er staða annarra Norðurlanda skoðuð, 

ásamt  sérstakrar umfjöllunar um MSE. Einnig er dómaframkvæmd Hæstaréttar og MDE skoðuð. 

Dómaframkvæmd Hæstaréttar og MDE er afar lík, þó sveiganleiki MDE virðist eilítið meiri, 

enda býr MDE við það að þurfa að bregðast við aðstæðum  hvers aðildarríkis MSE. Erfitt er að 

gera sér í hugarlund hverjar þær aðstæður væru ef skilyrðið um lagafyrirmæli í 1. mgr. 72. gr. 

stjskr. væri ekki til staðar. Má þó ætla að sú réttarvernd og réttaröryggi sem fólgin er í þessu 

skilyrði ákvæðisins sé svo til ómissandi við núverandi aðstæður. 
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