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1 Inngangur  

Almenningsþörf er eitt skilyrða eignarnáms í íslenskum rétti skv. 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrár 

lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (stjskr.). Efni þessarar ritgerðar er að skýra inntak þessa 

skilyrðis eignarnáms, kanna beitingu þess í dómaframkvæmd Hæstaréttar og taka afstöðu til 

þess hvort mat á skilyrðinu liggi endanlega hjá dómstólum annars vegar eða löggjafanum og 

stjórnvöldum hins vegar. Jafnframt verður almenningsþörf í skilningi 1. mgr. 72. gr. stjskr. 

borin saman við sambærilegt skilyrði í 1. gr. 1. samningsviðauka mannréttindasáttmála 

Evrópu með hliðsjón af því hvernig þessi tvö skilyrði hafa verið túlkuð í dómaframkvæmd. 

Ritgerðin er þannig uppbyggð að í kafla 2 verða hugtökin eign og eignarréttur skilgreind. 

Í kafla 3 verður fjallað um ákvæði 1. mgr. 72. gr. stjskr. Í kafla 4 verður gerð grein fyrir því 

hvernig ákvörðun um eignarnám er háttað. Í kafla 5 verður hugtakið almenningsþörf í 1. mgr. 

72. gr. stjskr. borið saman við sambærilegt skilyrði í 1. gr. 1. samningsviðauka 

mannréttindasáttmála Evrópu. Í kafla 6 verður fjallað um inntak skilyrðisins um 

almenningsþörf og efnisþætti þess. Í kafla 7 verður fjallað um endurskoðunarvald dómstóla á 

skilyrðinu um almenningsþörf, annars vegar endurskoðun dómstóla á mati löggjafans og hins 

vegar endurskoðun dómstóla á mati stjórnvalda. Í kafla 8 verða niðurstöður ritgerðarinnar 

loks teknar saman.  

2 Hugtökin eign og eignarréttur 

Hugtakið eign hefur ekki hlotið fastmótaða merkingu í íslensku lagamáli. Mismunandi 

merking er lögð í hugtakið eftir því hvernig það birtist í lögum en t.d. hefur hugtakið eign 

mun víðtækari merkingu í 1. mgr. 72. gr. stjskr. heldur en víða annars staðar í löggjöfinni.
1
 

Hugtakið bendir hins vegar ávallt til þess að hagsmunir eða verðmæti þurfi að vera í 

ákveðnum tengslum við einhvern aðila öðrum fremur og er því almennt talið að eigandi 

eignar þurfi að vera í svo nánum tengslum við tiltekið verðmæti að hann hafi einkaumráð 

þess.
2
  

Í eldri fræðikenningum lögfræðinnar, bæði hérlendis og annars staðar á Norðurlöndunum, 

var hugtakið eignarréttur yfirleitt skilgreint með jákvæðum hætti. Var hugtakið því skilgreint 

þannig að eignarréttur fæli í sér heimild til að ráða yfir eign og nota hana, heimild til að 

ráðstafa eign með löggerningi, heimild til að nota eign sem grundvöll lánstrausts, heimild til 

að láta eign ganga í erfðir og loks heimild til að leita heimildar dómstóla og yfirvalda til 

                                                 
1
 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 4. 

2
 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 5. 
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verndar eigninni.
3
 Í þessari skilgreiningu eru taldar upp mikilvægustu heimildirnar sem 

eignarrétturinn veitir eigandanum. Eigandi eignar hefur almennt allar þessar heimildir, og 

stundum fleiri, en einnig má benda á tilvik þar sem sumar heimildanna eru til staðar en aðrar 

ekki.
4
 

Hugtakið eignarréttur hefur hins vegar almennt verið skilgreint með neikvæðum hætti í 

síðari tíma norrænni lögfræði, þ.e. að um sé að ræða einkarétt ákveðins aðila, eigandans, til 

þess að ráða yfir tilteknu verðmæti, innan þeirra marka, sem þessum rétti eru sett í lögum og 

af óbeinum eignarréttindum annarra, sem stofnað hefur verið til yfir verðmætinu.
5
 Með 

öðrum orðum þá nýtur eigandinn allra viðurkenndra heimilda eignarréttarins yfir eign sinni 

nema þeirra sem hafa verið undanskildar yfirráðum hans, yfirleitt með lögum eða 

löggerningi. 

Ofangreind skilgreining á fyrst og fremst við um beinan eignarrétt. Um óbeinan eignarrétt 

er hins vegar að ræða þegar þeim eignarheimildum, sem felast í eignarrétti, hefur verið skipt 

og þær komist á hendur fleiri aðila. Takmörkuð eignarréttindi fela þannig t.d. í sér heimild til 

að hafa tiltekin umráð eða ákveðin not hlutar. Þessi réttindi má í raun skoða sem hlutdeild í 

víðtækari rétti annars manns.
6
 

3 Ákvæði 1. mgr. 72. gr. stjskr.   

Íslendingar fengu sína fyrstu stjórnarskrá hinn 5. janúar 1874, Stjónarskrá um hin sérstaklegu 

málefni íslenska ríkisins, sem var sett af Kristjáni IX. Danakonungi.
7
 Mannréttindaákvæði 

stjórnarskrárinnar frá 1874 voru að mestu samhljóða ákvæðum dönsku grundvallarlaganna.
8
 Í 

kjölfar þess að Ísland varð fullvalda ríki árið 1918 var sett ný stjórnarskrá árið 1920 en engar 

efnislegar breytingar voru gerðar á mannréttindaákvæðunum. Við setningu 

lýðveldisstjórnarskrárinnar árið 1944 virðist ekki hafa farið fram efnisleg umræða um 

mannréttindaákvæðin en uppbygging og kaflaskipan hennar er í meginatriðum sambærileg 

stjórnarskránni frá 1874.
9
 Eftir lögfestingu mannréttindasáttmála Evrópu með lögum nr. 

                                                 
3
 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur I, bls. 3; Ólafur Lárusson: Eignaréttur I, bls 11; Þorgeir Örlygsson, Kaflar úr 

eignarétti I, bls. 10; Fr. Vinding Kruse, Ejendomsretten I, bls. 136; Carl Torp, Dansk Tingsret, Tredie 

Forkortede Udgave, bls. 75; William Edler von Eyben, Formuerettigheder, bls. 21.  
4
 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 15. Dæmi um tilvik þar sem ekki eru allar heimildir eignarréttar 

til staðar er t.d. þegar samningur við veðhafa takmarkar heimildir til skuldsetningar.  
5
 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur I, bls. 4; Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 11; Knud Illum, Dansk 

Tingsret, bls. 30; William Edler von Eyben, Formuerettigheder, bls. 21; Sjur Brækhus og Axel Hærem, Norsk 

Tingsret, bls 15; Thor Falkanger, Tingsret, bls. 38. 
6
 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur I, bls. 12. 

7
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 27. 

8
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 29. 

9
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 31. 
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62/1994 var mannréttindakafli stjórnarskrárinnar endurskoðaður og breytt í ýmsum 

veigamiklum atriðum með stjórnarskipunarlögum nr. 97/1995.  

Fjallað er um friðhelgi eignarréttar í 1. mgr. 72. gr. stjskr. Í ákvæðinu segir:  

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.  

Greinin er nánast óbreytt frá 50. gr. stjórnarskrárinnar frá 1874 sem þýdd var úr 82. gr. 

dönsku grundvallarlaganna.
10

 Danska eignarréttarákvæðið, sem nú er í 1. mgr. 73. gr. 

grundvallarlaganna frá 1953, er samhljóða því íslenska en þar segir: 

Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet 

kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning. 

Upphafsorð 1. mgr. 72. gr. stjskr., þar sem segir að eignarrétturinn sé friðhelgur, ber að 

túlka sem stefnuyfirlýsingu sem gæti þó haft áhrif sem meginregla við lögskýringu.
11

 Gaukur 

Jörundsson taldi þessa stefnuyfirlýsingu ekkert réttarlegt gildi hafa en að hún setti 

skattheimtu þó ákveðnar skorður.
12

 

Þær eignarskerðingar sem vísað er til í ákvæðinu eru yfirleitt nefndar eignarnám.
13

 

Ákvæðið er ekki bein eignarnámsheimild heldur setur það handhöfum löggjafar- og 

framkvæmdarvalds valdmörk, enda er það hluti af mannréttindakafla stjórnarskrárinnar. 

Valdmörkin eru fólgin í því að tilteknar eignarskerðingar mega aðeins fara fram að tilteknum 

skilyrðum uppfylltum, þ.e. að almenningsþörf krefjist eignarskerðingarinnar, að fullt verð 

komi fyrir hina skertu eign og að skerðingin byggi á lagafyrirmælum.
14

 Þrátt fyrir þetta hefur 

verið talið að löggjafanum séu heimilaðar ýmsar almennar takmarkanir á eignarréttindum 

sem teljast ekki til eignarnáms og eigendur verða þar með að þola bótalaust.
15

 

Líkt og áður greinir er lögð mjög rúm skilgreining í orðið eign í 1. mgr. 72. gr. stjskr. 

Með orðinu er ekki einungis átt við líkamlega muni heldur einnig hvers konar önnur 

verðmæti, sem til eigna verða talin, t.d. afnotaréttindi og atvinnuréttindi.
16

 Þó er talið að utan 

hugtaksins falli þær heimildir sem eru ófjárhagslegs eðlis enda verða þær ekki metnar á 

peningalegan mælikvarða, t.d. vegna þess að í þeim felst ekki einkaréttur og teljast þær því 

                                                 
10

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 440. 
11

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 447. 
12

 Gaukur Jörundsson: Um eignarnám, bls. 15. 
13

 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur I, bls. 83. 
14

 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur I, bls. 84. 
15

 Gaukur Jörundsson: Um eignarnám, bls. 114. 
16

 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 5. 
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ekki eignir. Má í þessu samhengi nefna friðhelgi æru og líkama, rétt til frjálsrar farar, 

ríkisborgararétt og kosningarétt.
17

 

4 Ákvörðun um eignarnám 

Ákvörðun um eignarnám verður ekki byggð beint á 1. mgr. 72. gr. stjskr., líkt og áður greinir, 

heldur þarf ákvörðunin að byggja á heimild í almennum lögum. Slík lög, sem heimila eða 

fyrirskipa eignarnám, eru nefnd heimildarlög, sbr. 2. mgr. 1. gr. laga nr. 11/1973 um 

framkvæmd eignarnáms (eignarnámslög).  

Eignarnámslög eru ekki heimildarlög um eignarnám sem slík heldur eru þau almenn lög 

sem fjalla fyrst og fremst um ákvörðun eignarnámsbóta. Lögin fjalla einnig um aðra 

afmarkaða þætti eignarnámsframkvæmdarinnar, t.d. hversu víðtækt eignarnám megi vera, sbr. 

3. gr. laganna, heimild til að hverfa frá eignarnámi, sbr. 15. gr., og vald dómstóla til að fjalla 

um lögmæti eignarnáms, sbr. 17. gr. Þá er að finna skilgreiningu hugtaka í 2. mgr. 1. gr. 

laganna en þar segir m.a. að aðili sem neytir eða hyggst neyta eignarnámsheimildar kallist 

eignarnemi en eigandi verðmætis, sem eignarnám beinist að, eða annar rétthafi, sem getur átt 

rétt til eignarnámsbóta kallist eignarnámsþoli. 

Lagaákvæði um eignarnám eru yfirleitt með þeim hætti að ákveðnum handhafa 

framkvæmdarvalds er falin ákvörðun um hvort eignarnám skuli fara fram, að tilteknum 

skilyrðum uppfylltum.
18

 Gefa flestar eignarnámsheimildir þannig svigrúm til mats um hvort 

eignarnámi verði beitt og hversu víðtækt það skuli vera. Sem dæmi um þetta má nefna 1. 

mgr. 37. gr. vegalaga nr. 80/2007 en þar segir: 

Landeiganda er skylt að láta af hendi land sem þarf til þjóðvegagerðar og hvers kyns veghalds, 

svo sem breytinga, breikkunar eða viðhalds, enda komi fullar bætur fyrir. Landeiganda ber 

jafnframt að leyfa efnistöku í landi sínu til vegagerðar hvort heldur er grjót, möl eða önnur 

jarðefni, enda bætist það að fullu. Framangreind skylda til að láta eignarréttindi af hendi nær 

einnig eftir atvikum til annarra rétthafa sem eiga réttindi á landi. 

Skv. 2. málsl. 1. mgr. 4. gr. vegalaga annast Vegagerðin þátt ríkisins skv. lögunum og 

hefur eftirlit með framkvæmd þeirra nema annað sé tekið fram. Vegagerðin tekur því 

ákvörðun um hvort eignarnám skuli framkvæmt á grundvelli 1. mgr. 37. gr. vegalaga og þarf 

þá að gæta þess að hin tvö skilyrði 1. mgr. 72. gr. séu uppfyllt, þ.e. að almenningsþörf krefjist 

eignarnámsins og að fullt verði komi fyrir hina skertu eign.  

                                                 
17

 Gaukur Jörundsson: Um eigarnám, bls. 52. 
18

 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur I, bls. 85. 
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Einnig eru til dæmi þess að eignarnám hafi verið fyrirskipað beint af löggjafanum, sbr. 

lög nr. 69/1969 um Áburðarverksmiðju ríkisins, sem nú hafa verið felld úr gildi, en í 2. mgr. 

13. gr. laganna sagði: 

Ríkisstjórnin tekur eignarnámi þau hlutabréf í Áburðarverksmiðjunni h.f., sem verða í 

einkaeigu að kvöldi 30. apríl 1969. Kemur eignarnámið til framkvæmda hinn 1. maí 1969. 

Þegar stjórnvald tekur ákvörðun um eignarnám á grundvelli fyrirliggjandi laga er um 

stjórnvaldsákvörðun að ræða og verður því að gæta að ákvæðum stjórnsýslulaga nr. 37/1993 

(ssl.). Telji eigandi eignar að brotið sé gegn stjórnarskrárvörðum rétti sínum þegar ákvörðun 

um eignarnám er tekin getur hann annaðhvort beitt stjórnsýsluúrræðum sem heimiluð eru á 

grundvelli stjórnsýsluréttarins eða höfðað mál til ógildingar slíkrar ákvörðunar fyrir 

héraðsdómi á grundvelli laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála. 

5 Almenningsþörf skv. mannréttindasáttmála Evrópu 

Árið 1950 var samþykktur Evrópusamningur um vernd mannréttinda og mannfrelsis af 

Evrópuráðinu en hann er yfirleitt nefndur Mannréttindasáttmáli Evrópu (MSE). Íslenska ríkið 

varð aðili að sáttmálanum hinn 29. júni 1953 og hefur þar með skuldbundið sig að þjóðarétti 

til að haga löggjöf landsins í samræmi við ákvæði sáttmálans, þ.m.t. 1. samningsviðauka 

sáttmálans um friðhelgi eignarréttar. Íslenska ríkið stjórnar því hins vegar með hvaða hætti 

ákvæði sáttmálans verða tryggð með lögum.
19

 

Í 1. gr. 1. samningsviðauka við mannréttindasáttmála Evrópu er fjallað um friðhelgi 

eignarréttar. Þar segir: 

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 

þjóðaréttar. 

Eigi skulu þó ákvæði undanfarandi málsgreinar á nokkurn hátt rýra réttindi ríkis til þess að 

fullnægja þeim lögum sem það telur nauðsynleg til þess að geta haft hönd í bagga um notkun 

eigna í samræmi við hag almennings eða til þess að tryggja greiðslu skatta eða annarra 

opinberra gjalda eða viðurlaga. 

Í ofangreindu ákvæði er að finna skilyrði sem svipar til skilyrðisins um almenningsþörf 

skv. 1. mgr. 72. stjskr., þ.e. að engan megi svipta eign sinni nema hagur almennings bjóði. 

Hin tvö skilyrði eignarskerðingar skv. ákvæðinu eru þau að skerðingin eigi sér stoð í lögum 

og að hún sé í samræmi við almennar meginreglur þjóðaréttar. 

Af dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu (MDE) verður ráðið að löggjafi 

aðildarríkis hafi víðtækt svigrúm til mats á hugtakinu um hag almennings skv. 1. gr. 1. 

                                                 
19

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 81-82. 
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samningsviðauka MSE. Fyrir þessu hafa verið færð þau lýðræðisrök sem inngangsorð 

mannréttindasáttmálans vísa til, þ.e. að mannfrelsi sé best tryggt með virku lýðræðislegu 

stjórnarfari.
20

 Skv. dómaframkvæmd er þetta mat löggjafa hvers aðildarríkis sérstaklega 

víðtækt þegar um er að ræða aðgerðir sem miða að félagslegum og efnahagslegum 

framkvæmdum, sbr. mál Mellacher og fleiri gegn Austurríki, en þar sagði dómstóllinn: 

... löggjafinn verður að hafa víðtækt svigrúm bæði að því er tekur til mats á því hvort vandamál,  

sem snertir almannahagsmuni er til staðar og sem réttlætir það að gripið sé til tiltekinna aðgerða 

og eins að því er snertir val á því með hvaða hætti slíkar aðgerðir verða framkvæmdar. 

Dómstóllinn mun virða mat löggjafans á því hvað teljist til almannahagsmuna nema það sé 

bersýnilega enginn skynsamlegur grundvöllur fyrir því mati. 

Talið hefur verið að svigrúm stjórnvalda hvers aðildarríkis sæti strangara eftirliti af hálfu 

Mannréttindadómstólsins og kæmi þá sérstaklega til athugunar hvort eftirlit dómstóla væri 

virkt í ríkinu. Það væri þó sennilega aðeins í undantekningartilvikum sem dómstóllinn kæmist 

að þeirri niðurstöðu að skilyrðið um hag almennings væri ekki uppfyllt.
21

 Það gerðist hins 

vegar í fyrsta skipti í máli Brumarescu gegn Búlgaríu. 

Málavextir voru þeir að fasteign foreldra kæranda hafði verið þjóðnýtt árið 1950. Með 

óáfrýjuðum dómi á fyrsta dómsstigi var komist að þeirri niðurstöðu árið 1993 að umrædd 

þjóðnýting hefði verið ólögmæt og fékk kærandi umráð eignarinnar árið 1994. Með dómi 

Hæstaréttar Búlgaríu árið 1995 var krafa yfirvalda um að dómurinn yrði ógiltur hins vegar tekin 

til greina og var niðurstaðan rökstudd með þeim hætti að fasteignin hefði komist í eigu ríkisins 

á grundvelli laga og dómstólar gætu ekki endurskoðað hvernig lögum þessum væri beitt heldur 

væri það einungis í höndum framkvæmdarvaldshafa eða löggjafans. MDE taldi að ríkið gæti 

ekki réttlætt þá óvissu sem skapaðist í kjölfar dóms Hæstaréttar Búlgaríu. Jafnframt var tekið 

fram að ekki hefðu verið færð rök fyrir því að umrædd eignarsvipting hefði verið réttlætanleg í 

þágu almannahagsmuna. Af þessum ástæðum og með hliðsjón af meðalhófsmati var talið að 

búlgarska ríkið hefði brotið gegn 1. gr. 1. samningsviðauka MSE. 

Í þessu máli var því talið að með hliðsjón af meðalhófsmati hefði ekki verið 

almenningsþörf til staðar fyrir ákvörðun stjórnvalds um þjóðnýtingu. Í umfjöllun um 1. gr. 1. 

samningsviðauka MSE hefur verið talið að meðalhófsreglan hafi svo mikla þýðingu að hún sé 

í raun hluti af ákvæðinu í heild sinni.
22

 

Meginmarkmið skilyrðisins um að eignarskerðingar skuli ekki fara fram nema hagur 

almennings bjóði er að koma í veg fyrir gerræðislegar ákvarðanir aðildarríkja. Það er því 

einkum í undantekningartilvikum sem dómstóllinn kæmist að þeirri niðurstöðu að skilyrðið 

sé ekki uppfyllt.
23

 

 

                                                 
20

 Guðrún Gauksdóttir: „Friðhelgi eignarréttar“, bls. 493. 
21

 Guðrún Gauksdóttir: „Friðhelgi eignarréttar“, bls. 494. 
22

 Guðrún Gauksdóttir: „Friðhelgi eignarréttar“, bls. 494. 
23

 Guðrún Gauksdóttir: „Friðhelgi eignarréttar“, bls. 495. 
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6 Inntak skilyrðisins um almenningsþörf 

Skilyrðið um almenningsþörf í skilningi 1. mgr. 72. gr. stjskr. er matskennt og ekki liggur 

fyrir lögfest skilgreining á hugtakinu. Í Lögfræðiorðabókinni er ekki að finna mikla 

vísbendingu um inntak skilyrðisins en þar er almenningsþörf skilgreind sem „þörf eða 

hagsmunir heildarinnar, alls almennings, almenningsheill.“
24

 Gaukur Jörundsson skilgreindi 

almenningsþörf aftur á móti á eftirfarandi hátt: 

Í fyrsta lagi hlýtur að felast í því [almenningsþörf], að tiltekin starfsemi eða aðstaða sé í sjálfu 

sér svo þýðingarmikil, að réttlætanlegt sé að svipta menn eignum sínum í þágu hennar. Í öðru 

lagi felst í þessu skilyrði, að tillitið til nefndrar aðstöðu eða starfsemi knýi á um framkvæmd 

eignarsviptingar, en að þó megi ekki ganga lengra í eignarsviptingunni en þörf er á til að 

fullnægja þörfum þeirrar starfsemi eða aðstöðu, sem hlut á að máli.
25

 

Þessi skilgreining virðist vera almennt notuð í íslenskum fræðikenningum á sviði eigna- 

og stjórnskipunarréttar. Skv. ofangreindri skilgreiningu er skilyrðið um almenningsþörf 

tvíþætt. Í fyrsta lagi er gert að skilyrði að starfsemi sem eignarnám lýtur að hafi ákveðna 

þýðingu og í öðru lagi að gæta beri meðalhófs þegar ákvörðun um eignarnám er tekin.  

6.1 Þýðing starfsemi 

Ekki virðist hafa verið skorið úr því í dómaframkvæmd Hæstaréttar hversu þýðingarmikil 

starfsemi þurfi að vera til að samrýmast skilyrði 1. mgr. 72. gr. stjskr. um almenningsþörf. 

Talið hefur verið að í skilyrðinu felist fyrst og fremst að einhvers konar samfélagslegir 

hagsmunir verði að liggja að baki ákvörðun um eignarnám en ekki persónulegir hagsmunir 

eins eða fárra manna.
26

 Þó má finna dæmi í lögum um að eignarnám eigi sér stað í þágu 

annars manns eða hóps manna ef um samofna hagsmuni er að ræða, sbr. 67. gr. vatnalaga nr. 

15/1923 um mannvirki í vatni til vatnsnýtingar en ákvæðið hljóðar svo: 

Nú vill eigandi annars vatnsbakka merkivatns gera mannvirki í vatni til vatnsnýtingar, þ.m.t. 

orkunýtingar, og þarf að nota til þess land hinum megin og skal hann þá bjóða eiganda þess 

lands að gera mannvirki með sér og nota vatnið að réttri tiltölu. 

Nú vill eigandi annars vatnsbakkans ekki taka þátt í mannvirkjagerð og getur ráðherra þá 

heimilað eignarnám til afnota af landi hans til að framkvæma verkið og nota vatnið. 

Í þessu samhengi má jafnframt nefna 7. gr. laga nr. 113/1952 um lausn ítaka af jörðum en 

þar segir: 

Nú vill eigandi leysa ítak af jörð sinni, og skal hann þá snúa sér til ítakshafans um það. Náist 

eigi samkomulag um lausn ítaksins, getur lausnarbeiðandinn fengið dómkvadda tvo óvilhalla 

menn og lagt málið undir álit og mat þeirra. Matsmenn þessir skulu meta annars vegar 

                                                 
24

 Páll Sigurðsson ritstj.: Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 19. 
25

 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur I, bls. 81. 
26

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 466; Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, 

bls. 561.  
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hagsmuni ítakshafa af notkun ítaksins og hins vegar hagsmuni lausnarbeiðandans af því að fá 

það leyst af jörð sinni. Er ítakshafa þá því aðeins skylt að hlíta lausn ítaksins, að hagsmunir 

hans af ítakinu séu metnir mun minni en hagsmunir lausnarbeiðandans af því að fá það leyst af 

jörðinni. Meta þá matsmennirnir ítakið til peningaverðs, ef óskað er. 

Miðað við  ofangreind lagaákvæði virðist löggjafinn ekki líta á það sem fortakslaust 

skilyrði skv. 1. mgr. 72. gr. stjskr. að víðtækir samfélagslegir hagsmunir skuli vera til staðar 

þegar eignarnám á sér stað. Aftur á móti hníga kenningar fræðimanna í þá átt að almennt feli 

skilyrðið um almenningsþörf það í sér að ekki dugi persónulegir hagsmunir eins eða fárra 

manna til eignarnáms.
27

 Verður að líta á umrædd lagaákvæði sem undantekningar frá þeirri 

meginreglu að víðtækir samfélagslegir hagsmunir þurfi almennt að réttlæta eignarnám. Þótt 

að baki þeim búi ekki samfélagslegir hagmunir þá má segja að ákveðin sanngirnisrök búi að 

baki. 

6.2 Meðalhóf 

Samkvæmt seinni hluta skilgreiningar Gauks Jörundssonar á hugtakinu almenningsþörf felst í 

því að gæta beri meðalhófs þegar ákvörðun um eignarnám er tekin. Meðalhófsreglan er 

almennt talin eiga við þegar teknar eru íþyngjandi ákvarðanir um skerðingu mannréttinda. 

Skarast þannig meðalhófsregla 12. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 og óskráð stjórnskipuleg 

meðalhófsregla.
28

 Í meðalhófsreglunni felast þrír meginþættir; að efni ákvörðunar sé til þess 

fallið að ná því markmiði sem að er stefnt, að velja skuli það úrræði sem vægast er og að gætt 

sé hófs í beitingu þess úrræðis sem valið hefur verið.
29

  

Í Hrd. 19. mars 2009 (425/2008), svonefndum Brekkudómi, koma ofangreind sjónarmið 

um stjórnskipulegt meðalhóf skýrt fram:  

D og R áttu jörðina Brekku. Næstu jarðir sunnan Brekku voru Presthólar og Katastaðir, sem 

voru í eigu íslenska ríkisins. Árið 2002 hóf Vegagerðin undirbúning að gerð nýs vegar. Tveir 

kostir lágu hins vegar fyrir um legu vegarins, annars vegar yfir Brekku og síðan Katastaði en 

hins vegar yfir Presthóla og síðan Katastaði. Síðar varð til hugmynd að nýrri leið sem vék af 

fyrst nefndu leiðinni á kafla. Sveitarfélagið Norðurþing gaf út framkvæmdaleyfi til 

Vegagerðarinnar vegna vegar sem lá yfir Brekku, en þar sem D og R bönnuðu allar 

framkvæmdir á jörðinni, neytti Vegagerðin eignarnámsheimildar 45. gr. þágildandi vegalaga nr. 

45/1994. D og R kröfðust ógildingar eignarnámsins. Hæstiréttur taldi að eignarréttur D og R 

hefði verið varinn af 1. mgr. 72. gr. stjskr., sem heimilar því aðeins skerðingu þess réttar að 

almenningsþörf krefji, en við mat á því bæri að gæta meðalhófs. Ef unnt væri með 

ásættanlegum hætti að ná markmiði framkvæmdar með því að leggja veginn um eigið land 

ríkisins bæri Vegagerðinni að fara þá leið. Litið hafi verið svo á við mat á umhverfisáhrifum að 

allar veglínur sem til greina hafi komið hafi verið ásættanlegar. Um tiltekin atriði við leið yfir 

Presthóla og síðan Katastaði hafi verið ívið meiri ókostir en af hinum leiðunum, en sá munur 

                                                 
27

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 466-468; Gunnar G. Schram: 

Stjórnskipunarréttur, bls. 561; 
28

 Björg Thorarensen: „Eðli mannréttindareglna í stjórnarskránni og eftirlitshlutverk dómstóla“, bls. 111. 
29

 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. Skýringarrit, bls. 147. 
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hafi verið óverulegur. Umhverfisáhrif hafi því ekki getað réttlætt ákvörðun Vegagerðarinnar um 

að leita eignarnáms. Var skilyrði stjórnarskrárinnar um almenningsþörf ekki talið hafa verið 

uppfyllt til þess að Vegagerðin gæti beitt eignarnámi gagnvart D og R. Var krafa þeirra um 

ógildingu eignarnámsins því tekin til greina.  

Í þessum dómi er að finna vísbendingu um það hvað felst í skilyrðinu um almenningsþörf 

skv. 1. mgr. 72. gr. stjskr. Í fyrsta lagi slær Hæstiréttur því föstu að í skilyrðinu um 

almenningsþörf felist regla um að stjórnvöld skuli gæta meðalhófs við framkvæmd 

eignarnáms. Þetta kemur skýrt fram í forsendum réttarins þar sem segir orðrétt: 

Þrír kostir voru fyrir hendi um val á leið vestast á þeim vegi, þar sem í einu tilviki var um að 

ræða land ríkisins, en í hinum tilvikunum land áfrýjenda. Eignarréttur þeirra er varinn af 1. 

mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar, sem heimilar því aðeins skerðingu þess réttar að 

almenningsþörf krefji, en við mat á því verður að gæta meðalhófs. Ef unnt var með 

ásættanlegum hætti að ná þessu markmiði þessarar framkvæmdar með því að leggja veginn um 

eigið land ríkisins bar stefnda Vegagerðinni að fara þá leið. (Leturbreyting höfundar.) 

Í tilvitnuðum orðum Hæstaréttar er vísað til þess skilyrðis meðalhófsreglunnar að velja 

beri það úrræði sem vægast er hverju sinni. Þar sem Hæstiréttur tekur hins vegar sérstaklega 

fram, að gæta beri meðalhófs við skerðingu eignarréttar, má ætla að öll þrjú skilyrðin sem 

almennt eru talin felast í meðalhófsreglunni, og rakin voru að ofan, skuli vera uppfyllt þegar 

ákvörðun um eignarnám er tekin. Varðandi endurskoðunarheimildir dómstóla hefur verið 

talið að ekki skipti máli á hvaða þátt meðalhófsreglunnar reynir. Lagt sé sjálfstætt mat á atvik 

máls, hvort þörf hafi verið á þeim aðgerðum sem stjórnvöld gripu til, hvort þeim hafi verið 

beitt hóflega o.s.frv.
30

   

Í öðru lagi gengur Hæstiréttur lengra og telur að eignarnám samrýmist ekki 1. mgr. 72. gr. 

stjskr., þegar framkvæmdir eru fyrirhugaðar, þrátt fyrir að meiri ókostir fylgi því að 

framkvæmdirnar fari fram á landi í ríkiseigu, sbr. neðangreind ummæli Hæstaréttar: 

Í áðurnefndum úrskurðum Skipulagsstofnunar og umhverfisráðherra um mat á 

umhverfisáhrifum af Norðausturvegi voru kostir og gallar hverrar veglínu ítarlega kannaðir og 

metnir. Niðurstöður þessara stjórnvalda voru ótvírætt á þann veg að allar leiðirnar þrjár væru 

ásættanlegar og að umhverfisáhrif yrðu í engu tilviki talin umtalsverð. Hlutverk þessara 

stjórnvalda var ekki að velja á milli leiða og það gerðu þau heldur ekki. Um tiltekin atriði 

voru ókostir við leið 150 taldir ívið meiri en af hinum leiðunum tveimur, en sá munur er 

óverulegur þegar borin er saman í heild sinni umsögn um leiðirnar þrjár, sem komu til 

álita. Umhverfisáhrif gátu því ekki réttlætt ákvörðun stefnda Vegagerðarinnar um að leita 

eignarnáms til að svipta áfrýjendur eign sinni í stað þess að leggja veginn eftir leið 150 yfir land 

ríkisins. (Leturbreyting höfundar.) 

Gagnályktun frá ofangreindum ummælum Hæstaréttar leiðir í ljós að verulegur munur 

þurfi að vera á umhverfisáhrifum eða öðrum málefnalegum sjónarmiðum svo heimilt sé að 

þjóðnýta land í einkaeigu fremur en að ríkið notist við eigið land. Skilyrðið um 

                                                 
30

 Ólafur Jóhannes Einarsson: Endurskoðunarvald dómstóla á matskenndum stjórnvaldsákvörðunum – Hvaða 

þættir ákvörðunar hafa komið til endurskoðunar dómstóla?, bls. 280. 
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almenningsþörf telst þar með ekki uppfyllt þegar tekin er ákvörðun um eignarnám ef 

óverulegur munur er á þeim leiðum sem til greina koma og val stendur á milli þess að 

þjóðnýta land í einkaeigu eða notast við land í eigu ríkisins.  

6.3 Krafa um nýtingu eignar innan eðlilegs tíma 

Því hefur verið haldið fram að í hugtakinu almenningsþörf skv. 1. mgr. 72. gr. stjskr. felist 

þriðja skilyrðið, þ.e. krafa um nýtingu eignar í þágu almenningsþarfar. Hafa þau rök verið 

færð fyrir því að sé hin eignarnumda eign ekki nýtt í samræmi við það sem stefnt er að með 

eignarnámi sé ekki verið að þjóna þeirri almenningsþörf sem sögð er búa að baki 

eignarnáminu. Felist þar með í skilyrðinu að eign sé að minnsta kosti einhvern tíma nýtt í 

samræmi við þá almenningsþörf sem bjó að baki eignarnámi.
31

 Vaknar þá sú spurning hvort 

tímamörk séu á því hvenær eignarnemi þurfi að hefja nýtingu eignarnuminnar eignar.  

Draga má þá ályktun af dómum Mannréttindadómstóls Evrópu að 1. gr. 1. 

samningsviðauka MSE feli í sér skilyrði um að nýting eignar þurfi að vera hafin innan 

ákveðins tíma frá eigarnámi. Í máli Motais de Narbonne gegn Frakklandi frá 2002 var 

fasteign tekin eignarnámi í því skyni að reisa þar félagslegt húsnæði. Þar sem ekki var enn 

byrjað að reisa umrætt húsnæði nítján árum frá eignarnámi og að fasteignin hafði hækkað 

umtalsvert í verði á þessum tíma voru aðgerðirnar taldar brjóta gegn 1. gr. 1. 

samningsviðauka MSE. Í máli Beneficio Capella Paolini gegn San Marino frá 2004 var land í 

eigu kirkjunnar tekið eignarnámi en einungis hluti þess nýttur í samræmi við forsendur 

eignarnáms. Níu árum eftir eignarnámið féllst MDE á kröfu kirkjunnar um endurheimtu þess 

hluta landsins sem ekki var nýtt í samræmi við forsendur eignarnámsins. 

Dómaframkvæmd Hæstaréttar gefur ekki eins skýr svör um þetta atriði. Reynt hefur þó á 

svipuð úrlausnarefni fyrir Hæstarétti sbr. Hrd. 1965, bls. 169.  

Í málinu var land tekið eignarnámi til byggingar héraðsskóla í Skagafirði. Áður en 

eignarnámsbætur voru metnar afsalaði landeigandi landinu til ríkissjóðs, þann 9. janúar  1940, 

og var ekkert minnst á byggingu héraðsskóla í afsalinu. Þann 7. nóvember 1941 afsalaði ríkið 

landinu að nýju til Varmahlíðarfélagsins í Skagafirði með því skilyrði að reistur yrði 

héraðsskóli. Bygging skólans hófst árið 1945 en á árunum 1946-1956 áttu engar framkvæmdir 

sér stað og var endanlega hætt við skólabyggingu árið 1956. Upphaflegir eigendur kröfðust þá 

afsals að landinu þar sem almenningsþörf hefði aldrei verið fyrir hendi. Þeim dómkröfum var 

hins vegar hafnað m.a. með vísan til þess að lögmæt heimild til eignarnáms hefði verið fyrir 

hendi og einnig var vísað til lögmætra væntinga upphaflegra eigenda þar sem þeir hefðu ekki 

gert ráðstafanir í 17 ár til að halda fram rétti sínum. 

Í þessu máli vísar Hæstiréttur til þess að almenningsþörf sú sem bjó að baki eignarnámi 

hafi upphaflega verið til staðar þrátt fyrir að málin hafi síðar þróast með öðrum hætti. 
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 Birgir Már Björnsson: Varanleiki eignarnáms, bls. 79. 
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Lögmætar væntingar eignarnámsþola hafi jafnframt ekki verið til staðar eftir að hann hafði 

verið sviptur landi sínu í 17 ár. Áþekkt úrlausnarefni var til umfjöllunar í Hrd. 2001, bls. 

1090 (58/2000): 

Í málinu krafðist Þ þess að fellt yrði úr gildi eignarnám á spildu úr landi jarðarinnar Vatnsenda, 

sem átti sér stað árið 1947. Byggði krafa Þ aðallega á því að skort hefði lagaheimild en til vara 

á því að fyrirhuguð nýting hefði ekki gengið eftir. Landið hafði upphaflega verið eignarnumið 

vegna fjarskiptaþarfa en nú var fyrirhugað að ráðstafa landinu undir íbúðabyggð. Í dómi 

Hæstaréttar sagði: „Telja verður að sýnt hafi verið nægilega fram á að landið hafi eftir það verið 

tekið til notkunar í eðlilegu samræmi við tilgang eignarnámsins undir fjarskiptamannvirki eða 

sem verndar- og öryggissvæði þeim tengt. Verður því ekki fallist á með áfrýjanda að landið hafi 

ekki verið nýtt til þeirra þarfa, sem ákvörðun um eignarnám var réttlætt með. Eignarnámsþola 

verður ekki veittur réttur til að endurheimta eignarnumið land nema á grundvelli 

lagaheimildar eða vegna sérstakra aðstæðna. Þar sem hvorugs nýtur við í þessu máli eru 

ekki efni til að verða við kröfu áfrýjanda um að stefnda verði gert að afhenda og afsala honum 

spildunni.“ (Leturbreyting höfundar.) 

Í þessu máli hafnar Hæstiréttur því að umrætt land hafi ekki verið notað í samræmi við 

tilgang eignarnámsins. Aftur á móti er athyglisvert við hvað er átt með hugtakinu sérstakar 

aðstæður í dómi réttarins. Virðist með þessu orðalagi gert ráð fyrir að land kunni að verða 

endurheimt af eignarnámsþola ef nýting eignarinnar er ekki í eðlilegu samræmi við tilgang 

eignarnámsins líkt og talið hefur verið í dómaframkvæmd MDE. 

7 Endurskoðunarvald dómstóla á skilyrðinu um almenningsþörf 

Í 60. gr. stjskr. segir að dómendur skeri úr öllum ágreiningi um embættistakmörk yfirvalda. 

Þó geti enginn sem um þau leitar úrskurðar komið sér hjá því að hlýða yfirvaldsboði í bráð 

með því að skjóta málinu til dóms. Í samræmi við þetta hafa dómstólar skorið úr um hvort 

aðgerðir handhafa framkvæmdarvalds fari í bága við lög eða stjórnarskrá. Sem dæmi um 

þetta má nefna Hrd. 425/2008 (Brekkudómur), sem getið er að ofan, en þar var ákvörðun 

handhafa framkvæmdarvalds ógilt af Hæstarétti. 

Þar sem stjórnarskráin er æðst gildandi réttarheimilda í íslenskum rétti er það jafnframt 

viðurkennd stjórnskipunarvenja að dómstólar landsins hafa vald til þess að skera úr því hvort 

lög séu andstæð stjórnarskrá. Þessi regla er varin af 1. mgr. 79. gr. stjskr., um breytingar og 

viðauka, og er hún studd mörgum fordæmum.
32

  Fyrsti dómurinn, þar sem Hæstiréttur taldi 

lög andstæð stjórnarskrá, var Hrd. 1943, bls. 323 (Hrafnkötlumál) en í því máli taldi 

meirihluti Hæstaréttar að löggjöf sem veitti ríkinu einkarétt á útgáfu íslenskra rita, sem samin 

voru fyrir árið 1400, andstæð prentfrelsisákvæði stjórnarskrárinnar.  

                                                 
32

 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 86. 
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Lög sem eru talin andstæð stjórnarskrá skv. dómum Hæstarréttar falla ekki sjálfkrafa úr 

gildi heldur standa þau enn að formi til. Hins vegar teljast þau ekki lengur gild réttarheimild 

og verða því ekki lögð til grundvallar við úrlausn mála.
33

 Þau eru þar með að vettugi virðandi. 

Varla verður deilt um að dómstólar hafi vald til að endurskoða ákvarðanir löggjafans og 

handhafa framkvæmdarvalds. Umdeildara er hve umfangsmikið vald dómstóla er til að 

endurskoða lög og stjórnvaldsákvarðanir sem byggja á túlkun matskenndra hugtaka, t.d. 

hugtakanna almenningsþörf í 72. gr. stjskr. og almannahagsmunir í 75. gr. stjskr.  

7.1 Mat stjórnvalda 

Ákvæði 60. gr. stjskr. er nær óbreytt frá stjórnarskránni 1874 og var þýðing á 77. gr. dönsku 

grundvallarlaganna frá 1849. Tilgangurinn með ákvæðinu í dönsku grundvallarlögunum var 

að taka öll tvímæli af um það að almennir dómstólar ættu úrskurðarvald í öllum 

ágreiningsmálum um embættistakmörk yfirvalda en um úrlausn sumra þeirra mála hafði áður 

gilt sérstök skipan í Danmörku. Hafði aðalreglan verið sú að slík mál yrðu ekki dæmd af 

almennum dómstólum nema að fengnu leyfi konungs eða kansellís, í hans umboði.
34

  

Ákvæðið var lengi vel túlkað svo af íslenskum fræðimönnum að úrskurðarvaldi dómstóla 

væru settar töluverðar skorður og var álitið að dómstólar gætu ekki hróflað við svonefndu 

frjálsu mati stjórnvalda.
35

 Dómendur gætu þar með skorið úr því hvort ákvörðun væri tekin á 

þeim grundvelli að stjórnvöld ættu um hana frjálst mat en ef niðurstaða þeirra varð á þann 

veg þá yrði ekki hreyft við ákvörðuninni. Á síðari árum hefur dómaframkvæmd hér á landi 

hins vegar gengið í þá átt að dómstólar hafi mun rýmri heimildir til að endurskoða 

stjórnsýsluathafnir en áður var talið.
36

  

Ólafur Jóhannes Einarsson tók saman hvaða þættir matskenndra stjórnvaldsákvarðana 

hafa sætt endurskoðun íslenskra dómstóla í grein sinni um endurskoðunarvald dómstóla á 

matskenndum stjórnvaldsákvörðunum og varð niðurstaðan sú að þeir þættir sem sæta 

endurskoðun eru: Hvort ákvörðun byggi á málefnalegum sjónarmiðum, hvort ákvörðun byggi 

á sjónarmiðum sem stjórnvöldum er skylt að byggja á, hvort vægi sjónarmiða sé í samræmi 

við forgangsreglur, hvort skyldubundið mat stjórnvalda hafi farið fram, hvort meðalhófs hafi 

verið gætt, hvort mat stjórnvalda sé forsvaranlegt og hvort stjórnvaldsákvörðun sé skýr að 

efni til.
37

 

                                                 
33

 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 96. 
34

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 427. 
35

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 51. 
36

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 430. 
37

 Ólafur Jóhannes Einarsson: Endurskoðunarvald dómstóla á matskenndum stjórnvaldsákvörðunum – Hvaða 

þættir ákvörðunar hafa komið til endurskoðunar dómstóla?, bls. 269-287. 
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Þar sem stjórnvöld verða ávallt að meta hvort almenningsþörf sé fyrir hendi þegar 

ákvörðun um eignarnám er tekin eru slíkar stjórnvaldsákvarðanir ætíð matskenndar. Hins 

vegar verður ekki séð af dómaframkvæmd að ofangreindir þættir hafi sætt endurskoðun 

dómstóla varðandi mat stjórnvalda á skilyrðinu um almenningsþörf í skilningi 1. mgr. 72. gr. 

stjskr. að undanskildu því hvort meðalhófs hafi verið gætt, sbr. Hrd. 425/2008 

(Brekkudómur). 

Það var alltént tekinn af allur vafi um það hvort dómstólar telji sér fært að endurskoða 

mat stjórnvalda á hugtakinu almenningsþörf í Brekkudóminum. Af dóminum er ljóst að 

hugtakið sætir ekki frjálsu mati stjórnvalda heldur geta dómstólar ógilt ákvarðanir stjórnvalda 

um eignarnám hafi skilyrðið ekki verið uppfyllt að mati þeirra. Hafa dómstólar þar með vald 

til að endurskoða mat stjórnvalda á hugtakinu.    

7.2 Mat löggjafans 

Gaukur Jörundsson taldi úrlausn þess, hvort almenningsþörf væri fyrir hendi, vera hjá 

löggjafanum þegar sett eru lög sem heimila eignarnám. Hann áleit jafnframt að dómstólar 

teldu sig ekki bæra til að endurskoða mat löggjafans á því atriði og væru veigamestu rökin 

fyrir því þau að slíkt mat sé í nánum tengslum við verkefni og pólitískt hlutverk löggjafans.
38

 

Gunnar G. Schram tók undir þessi sjónarmið en hann taldi að löggjafarvaldið ætti 

fullnaðarúrskurð um hvort skilyrðið um almenningsþörf væri fyrir hendi og að því mati yrði 

ekki haggað af dómstólum, enda væri skilyrðið þess eðlis að dómstólar verði ekki taldir 

færari en löggjafinn til að meta það.
39

 

Til stuðnings þessu hefur verið vísað til Hrd. 1939, bls. 400 en í því máli var deilt um 

innlausn veiðiréttar. Dómstólar tóku ekki afstöðu til þeirrar málsástæðu að almenningsþörf 

stæði ekki til þess að jarðeigendum væri heimilað að innleysa undanskilin veiðiréttindi í ám 

til jarða á ný. Innlausnin var hins vegar talin ólögmæt af öðrum ástæðum.  

Sambærileg sjónarmið komu fram í Hrd. 1959, bls. 217 en í því máli var deilt um þörf 

Vegagerðarinnar til að taka land eignarnámi vegna breikkunar vegar á grundvelli 24. gr. 

þágildandi vegalaga nr. 34/1947. Í dóminum var vísað til þess að löggjafinn hefði tekið 

afstöðu til almenningsþarfarinnar með setningu umræddrar lagagreinar en í forsendum 

Hæstaréttar sagði:  

Eins og sóknaraðili hefur bent á, er í 24. gr. vegalaganna hver landeigandi skyldaður til að láta 

af hendi land það, er þarf undir vegi eða til breytingar eða breikkunar eða viðhalds vegum. Með 

                                                 
38

 Gaukur Jörundsson: Um eignarnám, bls. 37. 
39

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 561. 
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þessu lagaboði hefur löggjafinn í eitt skipti fyrir öll heimilað stjórn vegamálanna að taka 

eignarnámi land, er hún telur þurfa í því skyni, er tekið er fram í greininni. 

Hæstiréttur hefur haldið þessum sjónarmiðum á lofti síðastliðin ár líkt og ráða má af Hrd. 

2003, bls. 1032 (444/2002) en í því máli komst rétturinn svo að orði: 

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 

skilyrðum heimildarlaga fyrir eignarnámi hverju sinni sé fullnægt, svo og að leggja mat á hvort 

málsmeðferðarreglna hafi verið gætt. (Leturbreyting höfundar.) 

Þrátt fyrir þessa afdráttarlausu afstöðu Hæstaréttar til endurskoðunarvalds dómstóla á 

skilyrðinu um almenningsþörf í 1. mgr. 72. gr. stjskr. þá hafa norrænir fræðimenn á sviði 

stjórnskipunarréttar teflt fram þeirri skoðun að dómstólum sé fært að endurskoða mat 

löggjafans í þessum efnum. Má í því sambandi nefna að Poul Andersen telur að í 

undantekningartilvikum myndu dómstólar hafna mati löggjafans á almenningsþörf.
40

 

Varðandi svipuð skilyrði stjórnarskrárinnar má benda á hugtakið almannahagsmunir í 

skilningi 1. mgr. 75. gr. stjskr., sem fjallar um atvinnufrelsi. Í greininni segir að ekki megi 

setja skorður við atvinnufrelsi með lögum nema almannahagsmunir krefjist þess. Ákvæði 

þessu var breytt með stjórnarskipunarlögum nr. 97/1995 en áður sagði þar að ekki mætti setja 

atvinnufrelsi skorður nema almenningsheill krefði. Í athugasemdum með frumvarpi því er 

varð að lögum nr. 97/1995 sagði eftirfarandi um þessa breytingu: 

Með því að breyta orðalagi á þennan hátt frá núgildandi reglu er ætlunin að leggja öllu ríkari 

áherslu á að löggjafinn verði að meta sérstaklega hvort almannahagsmunir krefjist í raun að 

meginreglunni um atvinnufrelsi verði vikið til hliðar á afmörkuðu sviði með lagasetningu.
41

  

Tilgangur löggjafans með þessari breytingu er skv. ofangreindu sá að færa dómstólum 

skýrari heimild til þess að meta hvort almannahagsmunir standi til skerðingar atvinnufrelsis. 

Má þannig ætla að þeir hafi skýrari heimild til að endurskoða hvort lögmæt sjónarmið búi að 

baki lagasetningu og hvort meðalhófs hafi verið gætt.
42

   

Í eldri dómaframkvæmd hefur Hæstiréttur vísað til þess að mat löggjafans til 

almenningsheilla verði ekki endurskoðað. Varðandi það atriði má nefna Hrd. 1937, bls. 332: 

Ágreiningur var um lög sem takmörkuðu mjólkursölu utan sveitarfélags mjólkurframleiðanda 

en mjólkurframleiðandi sá, er höfðaði mál þetta, taldi að slíkar hömlur á atvinnufrelsi hans 

uppfylltu ekki skilyrðið um almenningsheill. Um þetta sagði Hæstiréttur: „Almenni löggjafinn 

                                                 
40

 Poul Andersen: Dansk statforfatningsret, bls. 751-755. 
41

 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2108-2109. 
42

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 529. 
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hefur metið ráðstafanir þær, sem hér um ræðir, til almenningsheilla, og getur í máli þessu ekki 

orðið haggað við því mati.“ 

Eftir gildistöku laga nr. 97/1995 hafa dómstólar hins vegar tekið til skoðunar mat 

löggjafans á því hvort almannhagsmunir krefjist skerðingar á atvinnufrelsi. Má þar nefna tvo 

Hæstaréttardóma um fiskveiðistjórnunarkerfið, Hrd. 1998, bls. 4076 (Valdimarsmál) og Hrd. 

2000, bls. 1534 (Vatneyrarmál). Í þeim málum kom skýrt fram að dómstólar endurskoði ekki 

mat löggjafans á því hvað teljist vera aðgerðir í þágu almannahagsmuna enda er þar um 

pólitískt mat að ræða. Dómstólar leysa aftur á móti úr því hvort lögmæt sjónarmið hafi búið 

að baki lagasetningunni og koma þar til álita meðalhófsreglan og jafnræðisregla 65. gr. 

stjskr.
43

 

Þrátt fyrir að endurskoðun dómstóla á skilyrðinu um almannahagsmuni í 1. mgr. 75. gr. 

stjskr. hafi færst í aukana á síðustu árum er ekki hægt að draga þá ályktun út frá því einu að 

dómstólar telji sér fært að endurskoða skilyrðið um almenningsþörf í 1. mgr. 72. gr. stjskr. 

með sama hætti þar sem sérstaklega var tekið fram í frumvarpi því er varð að lögum nr. 

97/1995 að ætlunin væri að dómstólar mætu sérstaklega hvort almannahagsmunir krefðust í 

raun skerðingar á atvinnufrelsi. Aftur á móti var tekið fram í frumvarpinu að ekki væru lagðar 

til efnislegar breytingar á 1. mgr. 72. gr. stjskr.
44

  

8 Niðurstöður 

Markmið þessarar ritgerðar hefur verið að komast að niðurstöðu um hvað felst í hugtakinu 

almenningsþörf í 1. mgr. 72. gr. stjskr. og hver hafi endanlegt vald til þess að meta hvort það 

skilyrði sé uppfyllt. 

Í upphafi ritgerðarinnar var farið stuttlega yfir ákvæði 1. mgr. 72. gr. stjskr. Þar sem 

ákvæðið er hluti af mannréttindakafla stjórnarskrárinnar hefur það að geyma skilyrði sem 

setja handhöfum löggjafarvalds ákveðin valdmörk. Eitt þessara skilyrða er að almenningsþörf 

skuli búa að baki eignarnámi. Hugtakið er pólitískt og því hefur verið talið eðlilegt að 

handhafar löggjafarvalds meti hverju sinni hvort almenningsþörf sé til staðar. Líkt og Poul 

Andersen hefur bent á hljóta samt að vera til staðar einhver mörk um það hversu langt megi 

ganga í þessum efnum. Telja verður eðlilegt að löggjafanum sé ljáð pólitískt mat á því 

hvenær almenningsþörf er til staðar en í algjörum undantekningartilvikum gætu dómstólar þó 

að hnekkt því mati. Mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar eiga að vernda borgarana fyrir 

gerræðislegum ákvörðunum ríkisvaldsins og því hljóta dómstólar að hafa vald til þess að 
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virða að vettugi gerræðisleg lög sem brjóta gróflega gegn skilyrðinu um að almenningsþörf 

skuli búa að baki eignarnámi. Hin pólitíska stefnuyfirlýsing sem felst í 1. málsl. 1. mgr. 72. 

gr. stjskr. getur jafnframt stutt slíka niðurstöðu. Að þessu virtu verður því að telja að 

dómstólar muni virða mat löggjafans á því hvað teljist til almenningsþarfar nema það sé 

bersýnilega enginn skynsamlegur grundvöllur fyrir því mati sbr. orðalag MDE í máli 

Mellacher og fleiri gegn Austurríki.  

Nánar hefur verið farið ofan í saumana á því í dómframkvæmd hvaða sjónarmið skuli búa 

að baki ákvörðunum stjórnvalda um eignarnám svo skilyrðið um almenningsþörf skv. 1. mgr. 

72. gr. stjskr. sé uppfyllt. Af Hrd. 425/2008 (Brekkudómur) er ljóst að krafist er meðalhófs 

við mat á því hvort skilyrðinu sé fullnægt og miklar kröfur eru gerðar til stjórnvalda í þeim 

efnum. Eignarrétturinn er friðhelgur og því er almenningsþörf ekki til staðar þegar land í 

einkaeigu er þjóðnýtt vegna aðgerða stjórnvalda ef hægt er að nýta land í eigu ríkisins nema 

málefnaleg sjónarmið búi að baki þeirri ákvörðun. Ef málefnaleg sjónarmið leiða til þess að 

land í einkaeigu skuli frekar nýtt undir aðgerðirnar er þó ekki nægjanlegt að óverulegur 

munur sé á þeim leiðum sem koma til greina. 

Að öllu þessu virtu er það almennt í höndum löggjafarvaldsins að meta hugtakið 

almenningsþörf í 1. mgr. 72. gr. stjskr. Þegar heimildarlög um eignarnám hafa verið sett á 

grundvelli slíks mats eru það handhafar framkvæmdarvaldsins sem  framkvæma lögin í 

samræmi við þá almenningsþörf sem metin hefur verið. Hugtakið almenningsþörf setur valdi 

handhafa framkvæmdarvalds því mörk um að þeir skuli ekki ganga lengra en nauðsynlegt er 

þegar ákvörðun um eignarnám er tekin og hafa dómstólar endanlegt úrskurðarvald um það 

hversu langt þeir mega ganga í þeim efnum. 
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