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1 Inngangur 

Eignarrétturinn er friðhelgur, sbr. 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 

33/1944.
1
 Ákvæðinu er ætlað að koma í veg fyrir það að lagðar verði fjárhagslegar byrðar á 

menn, oftast í þágu annarra eða almannahagsmuna, en þær byrðar má telja óréttlátt að þeir 

einir beri.
2
 Í ákvæðinu kemur fram að almenningsþörf verði að vera til staðar, þegar taka á 

eign eignarnámi, en hugtakið almenningsþörf þykir mjög matskennt. 

Í almenna hluta ritgerðarinnar verður stiklað á stóru um eignarréttarákvæðið. Í öðrum 

kafla verður stuttlega fjallað um sögu eignarréttarákvæðis stjórnarskrárinnar. Í þriðja kafla 

verður skoðað hvað telst vera eign í skilningi ákvæðisins og í þeim fjórða er loks fjallað um 

skilyrðin sem sett eru fram í 1. mgr. 72. gr. stjskr. til þess að eignarnám geti átt sér stað og 

verður þar sérstaklega fjallað um skilyrðið um almenningsþörf. Skoðað verður hvernig 

almenningsþörfin er útskýrð í stjórnarskrám Norðurlandanna og hvernig hún birtist í 

Mannréttindasáttmála Evrópu. 

Sértæki hluti þessarar ritgerðar byrjar í fimmta kafla þar sem tekin verður til umfjöllunar 

áskilnaður almenningsþarfar, þ.e. nauðsynjar- og réttlætisþáttur hennar. Í kjölfarið verður í 

sjötta kafla vikið að meginumfjöllunarefninu, þ.e. hver sjái um að meta almenningsþörfina. 

Sérstaklega verður fjallað um það þegar löggjafinn metur þörfina sjálfur en einnig þegar 

stjórnvöldum er framselt matið. Að endingu verður það skoðað hvort dómstólar geti 

endurskoðað matið, bæði hjá löggjafanum og stjórnvöldum. 

 Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að svara spurningunum: Hver metur það hvort 

skilyrðinu um almenningsþörf sé fullnægt þegar taka á eign eignarnámi? Er þessu mati settar 

einhverjar skorður? 

 

2 Ágrip af sögu 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar 

Upphaflega var eignarréttarákvæðið í 50. gr. stjskr. frá árinu 1874, en það var þýtt úr 82. gr. 

dönsku grundvallarlaganna frá árinu 1849, og hefur ákvæðið nánast haldist óbreytt allt frá 

því.
3
 Eignarréttarákvæði dönsku grundvallarlaganna var hins vegar aðallega sniðið eftir 11. 

gr. belgísku stjórnarskrárinnar frá árinu 1831, sem sækir meðal annars fyrirmynd sína til 17. 

gr. frönsku réttindayfirlýsingarinnar frá árinu 1789.
4
 

                                                           
1
 Hér eftir skammstafað stjskr. 

2
 Gaukur Jörundsson: „Eignarnám og takmarkanir á eignarréttindum“, bls. 92. 

3
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 440. 

4
 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 544. 
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Með lýðveldisstjórnarskránni frá árinu 1944 fluttist ákvæðið í 67. gr. stjskr. og með 

breytingunum sem gerðar voru með lögum nr. 97/1995 fluttist það í 72. gr. stjskr. Þegar 

mannréttindaákvæðin voru endurskoðuð árið 1995 var hvorki talin ástæða til þess að breyta 

ákvæðinu að neinu leyti né að það þarfnaðist frekari skýringa, en vísað var til 

dómaframkvæmdar því til stuðnings.
5
 Frá því eignarréttarákvæðið kom inn í stjórnarskrá 

Íslendinga árið 1874 hefur inntak þess þróast umtalsvert, bæði hjá dómstólum og í 

fræðikenningum, þótt orðalag þess hafi haldist óbreytt.
6
 

 Þegar litið er til dómaframkvæmdar sést að viðfangsefni, þar sem reynir á 1. mgr. 72. gr. 

stjskr., hafa orðið æ fjölbreyttari samfara margbrotnari þjóðfélagsháttum. Á fyrri hluta 20. 

aldar reyndi mest á ágreining um eignarnám og skipulagsreglur í kaupstöðum sem áhrif höfðu 

á rétt manna til þess að nýta fasteignir. Eftir árið 1950 fór að bera meira á ágreiningi um 

skattlagningu og ýmiss konar gjaldtöku af hálfu ríkis og sveitarfélaga. Undanfarna áratugi 

hafa í vaxandi mæli komið upp ágreiningsefni um vernd ákvæðisins á atvinnuréttindum, 

lífeyrisréttindum og um bætur fyrir skert aflahæfi manna.
7
 

 

3 Hugtakið eign í skilningi 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar 

Hugtakið eign er hvergi skilgreint í stjórnarskránni, en til þess að komast að inntaki þess 

verður að leita fanga í greiningu hugtaksins á vettvangi eignarréttarins og dómaframkvæmdar 

um túlkun ákvæðisins. 

 Fræðimenn 19. aldar töldu að hugtakið bæri að skýra þröngt og afmörkuðu það við 

efnislega hluti. Þessari þröngu skýringu hefur almennt verið hafnað á síðari tímum. Hér á 

landi er löngu orðið viðurkennt að stjórnarskráin noti hugtakið í mjög víðtækri merkingu. 

Fræðimenn hafa gert ráð fyrir því að með hugtakinu sé átt við hvers kyns fjármunaréttindi, 

hvort heldur sem um er að ræða beinan eða óbeinan eignarrétt. Dómstólar hafa síðan staðfest 

þennan víðtæka skilning, samanber t.d. Hrd. 1934, bls. 790 (Smjörlíkisvörumerki).
8
 

 Fræðimenn hafa aftur á móti deilt um hvort það sé skilyrði að fjárhagsleg réttindi þurfi að 

vera til staðar til þess að réttindi falli undir hugtakið eign. Í riti sínu „Um eignarnám“ telur 

Gaukur Jörundsson að eignir sem eru ófjárhagslegs eðlis falli utan hugtaksins. Nefnir hann að 

ástæðan geti verið sú að þær eru ekki til þess fallnar að verða metnar á peningalegan 

                                                           
5
 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 389, bls. 2102. 

6
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 442. 

7
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 442. 

8
 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 546 og 547. 
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mælikvarða, annað hvort vegna eðlis þeirra verðmæta sem þær tryggja, eða út frá því er 

gengið í réttarskipuninni að þær eigi að gegna öðru hlutverki en að tryggja fjárhagslega 

afkomu manna.
9
 Aftur á móti hefur frá öndverðu verið litið svo á að í víðtækasta skilningi 

falli undir hugtakið eign, hvers konar gæði sem hagsmunir, bæði fjárhagslegir og andlegir, eru 

tengdir við.
10

 

 Á grundvelli þessarar skilgreiningar hefur því verið haldið fram að menn verði ekki 

skyldaðir til þess að láta af hendi muni sem ekki hafa fjárhagslegt gildi nema skilyrði 1. mgr. 

72. gr. stjskr. séu uppfyllt.
11

 

 

4 Skilyrði eignarnáms 

4.1 Almennt  

Í 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar 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. 

 

Samkvæmt ákvæðinu eru þrjú skilyrði sett fyrir því að eignarnám fari fram. Í fyrsta lagi að 

almenningsþörf krefji, í öðru lagi þarf til þess lagafyrirmæli og í þriðja og síðasta lagi að fullt 

verð komi fyrir. Aðeins hluti þessara skilyrða er nánar útfærður í almennum lögum. Helsta 

heimildin í þeim efnum eru lög um framkvæmd eignarnáms nr. 11/1973
12

 en þau lúta einkum 

að ákvörðun bóta, þ.e. skilyrðið um fullt verð. Þar sem ákvæðum eml. sleppir gilda skilyrði 1. 

mgr. 72. gr. stjskr. sjálfstætt um atriði sem leysa þarf úr varðandi eignarnám og framkvæmd 

þess.
13

 

 

4.2 Lagaheimild 

Hugtakið lagaheimild er skilgreint sem ákvæði í settum lögum sem veitir, réttilega túlkað, 

fullnægjandi heimild til einhvers.
14

 Eins og fram kemur í 1. mgr. 72. gr. stjskr. getur 

eignarnám aðeins farið fram að til þess sé heimild í settum lögum. Löggjafinn gæti þó mælt 

                                                           
9
 Gaukur Jörundsson: Um eignarnám, bls. 52. 

10
 Ólafur Lárusson: Eignarréttur I, bls. 10 og 11. 

11
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 449. 

12
 Hér eftir skammstafað eml. 

13
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 466. 

14
 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 235. 
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fyrir um eignarnám, þótt ákvæðisins nyti ekki við. Ákvæðið telst þannig ekki heimild þeirra 

eignaskerðinga sem flokkast sem eignarnám, heldur er stjórnskipuleg þýðing hennar fólgin í 

því að hún setur þessum eignaskerðingum ákveðnar skorður.
15

 Með öðrum orðum þá veitir 

ákvæðið sjálft aldrei heimild til eignarnáms, þar sem til þess þarf sérstakt lagaboð.
16

 

 Lagaheimildir til eignarnáms geta verið af tvennum toga, þ.e. sértækar eða almennar. 

Sértæk heimild er þegar lög veita tilteknum aðila heimild til eignarnáms á tilteknum gæðum, 

eins og t.d. lög nr. 29/1960 um eignarnámsheimild fyrir Húsavíkurkaupstað á svokölluðu 

Preststúni í Húsavíkurlandi.
17

 Almenn lagaheimild veitir aftur á móti heimild til eignarnáms í 

eitt skipti fyrir öll þegar tilteknar þarfir eru fyrir hendi, eins og t.d. VII. kafla vegalaga nr. 

80/2007 og 37. gr. orkulaga nr. 58/1967. Telja verður óþarft að setja lög um eignarnám í 

hverju einasta þessara tilvika, enda væri slíkt óhentugt í framkvæmd. Þess í stað er 

stjórnvöldum falið að meta það í hverju tilviki fyrir sig hvort almenningsþörf sé fyrir hendi, 

áður en eignarnám getur farið fram. Þar sem það er hlutverk löggjafans að meta það hvort 

almannahagsmunir krefjist eignarnáms, má eignarnámsheimildin ekki vera of almenn.
 18

 

 Spurningin um það, hver geti ákveðið að eignarnám skuli fara fram, getur vaknað þegar 

um almenna eignarnámsheimild er að ræða. Það kemur fyrir að eignarnámslögin leysi sjálf úr 

þessari spurningu, samanber t.d. 36. gr. orkulaga nr. 58/1967, þar sem ráðherra er falið 

ákvörðunarvald um eignarnám. Ef ekkert kemur fram um þetta í viðkomandi ákvæði, telst sá 

aðili sem fer með þá hagsmuni sem eignarnámið er gert vegna, hafa ákvörðunarvald um það 

hvort gripið skuli til eignarnáms.
19

 

 Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 72. gr. stjskr., er heimilt að setja lög um almennar takmarkanir 

eignarréttar, en þær þurfa eigendur að þola bótalaust. Af þessum sökum verður að gera 

greinarmun á slíkum takmörkunum og eignarnámi. Eignarnám telst vera það þegar um er að 

ræða afsal eignarréttar, hvort sem hann er beinn eða óbeinn. Ef hins vegar er aðeins um að 

ræða takmarkanir á umráðum, afnotum eða ráðstöfunarrétti, án þess að eigandi sé beinlínis 

sviptur beinum eða óbeinum eignarráðum, og þessar takmarkanir taka til allra eigna af 

tiltekinni gerð og byggjast á almennum ástæðum, eru þær leyfilegar án bóta og teljast því ekki 

eignarnám.
20

 

 

                                                           
15

 Gaukur Jörundsson: „Um framkvæmd eignarnáms“, bls. 130. 
16

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 561. 
17

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 470. 
18

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 470-471. 
19

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 562. 
20

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 555. 
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4.3 Fullt verð 

Í öðru lagi kemur fram í eignarréttarákvæðinu að fullar bætur þurfi að koma fyrir þá eign sem 

er tekin eignarnámi. Með því er átt við það að eigandi hinnar eignarnumdu eignar á að fá að 

fullu bætt það fjárhagstjón sem eignarnámið veldur honum.
21

 Oft kemur það fyrir að deilt er 

um það hvort þessu skilyrði sé fullnægt, en ekki er að finna bein lagafyrirmæli um hvernig 

ákveða skuli fjárhæð eignarnámsbóta. Lög um framkvæmd eignarnáms nr. 11/1973 fjalla á 

hinn bóginn um aðferðir og málsmeðferð við ákvörðun bóta fyrir þá eign eða verðmæti sem 

tekin er eignarnámi. 

 Við ákvörðun eignarnámsbóta gildir sú meginregla að fjárhagslegt tjón sé það eina sem 

eignarnámsþoli eigi að fá bætt, en ekki ófjárhagslegt tjón. Aftur á móti getur hann ekki aðeins 

átt rétt á endurgjaldi fyrir verðmæti þeirrar eignar sem tekin er eignarnámi, heldur á hann 

einnig rétt til bóta fyrir óhagræðið sem eignarnámið veldur honum. Það skilyrði er þó sett að 

óhagræðið hafi leitt til fjárhagslegs tjóns fyrir hann.
22

 Einnig skal þess getið að bótaréttur er 

ekki aðeins á hendi þess sem á beinan eignarrétt að verðmæti sem er tekið eignarnámi. 

Handhafar óbeinna eignarréttinda geta einnig átt slíkan rétt og skal meta bæturnar og tilgreina 

sérstaklega hvað hverjum þeirra ber, sbr. 2. mgr. 10. gr. eml.
23

 

 Samkvæmt 2. gr. laganna skal matsnefnd skera úr ágreiningi er lýtur að eignarnámsbótum 

og annað endurgjald sem skal ákveða eftir lögunum. Ef eignarnámsþoli er ósáttur við úrskurð 

matsnefndarinnar getur hann leitað úrlausnar dómstóla um ágreining varðandi fjárhæð 

eignarnámsbóta. Í raun eru það því dómstólar sem hafa endanlegt úrskurðarvald um fjárhæð 

eignarnámsbóta, sbr. 17. gr. eml.
24

 

  

4.4 Almenningsþörf 

4.4.1 Á Íslandi 

Í 1. mrg. 72. gr. stjskr. kemur í þriðja lagi fram að almenningsþörf sé skilyrði fyrir 

eignarnámi. Hugtakið almenningsþörf telst nokkuð matskennt og ekki liggur fyrir nein lögfest 

skilgreining á inntaki þess. Í því felst þó að einhvers konar samfélagslegir hagsmunir verði að 

liggja að baki ákvörðun um eignarnám, en ekki persónulegir hagsmunir ákveðins einstaklings 

eða fárra manna.
25

 

                                                           
21

 Gunnar G. Schram: Stjórnarskrá Íslands, bls. 83. 
22

 Gaukur Jörundsson: Eignarréttur I: 1982-1983, bls. 115. 
23

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 477. 
24

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 477. 
25

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 466. 
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Skilyrðið hefur verið talið tvíþætt. Annars vegar felist í því að tiltekin starfsemi eða 

aðstaða sé í sjálfu sér svo þýðingarmikil að réttlætanlegt geti talist að svipta menn eignum 

sínum í þágu hennar. Hins vegar að tillitið til áðurnefndrar aðstöðu eða starfsemi knýi á um 

framkvæmd eignarsviptingar. Við eignarsviptinguna má þó ekki ganga lengra en þörf er á til 

þess að fullnægja þörfum þeirrar aðstöðu eða starfsemi sem í hlut á.
26

 

Eins og fyrr var nefnt telst hugtakið almenningsþörf vera matskennt og því þarf að skoða 

hvaða sjónarmið eru lögð til grundvallar við skýringu þess. Í fræðikenningum hafa verið sett 

fram tvö meginsjónarmið við túlkun mannréttindareglna í stjórnarskránni. Annars vegar 

sjónarmið um reglusetningu og hins vegar sjónarmið um grunngildi eða grundvallarreglur 

stjórnarskrárinnar. Á Íslandi hefur síðarnefnda sjónarmiðið verið lagt til grundvallar 

undanfarna áratugi. Í því felst að ákvæðin teljast „dýnamísk“, í þeim skilningi að þau taka mið 

af aðstæðum eftir því sem samfélagið þróast og þjóðfélagslegar skoðanir breytast og einnig er 

tekið mið af markmiði ákvæðanna.
27

 Samkvæmt þessu ræðst inntak almenningsþarfar af 

skoðunum almennings á hverjum tíma fyrir sig. 

 

4.4.2 Á Norðurlöndunum 

Í Danmörku kemur eignarréttarákvæðið fram í 1. mgr. 73. gr. dönsku grundvallarlaganna, en á 

frummálinu er ákvæðið orðað: 

 

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. 

  

Í dönskum rétti hefur eignarnám verið talið íþyngjandi skerðing á mannréttindum og geti því 

aðeins átt sér stað þegar þess er krafist af almenningi. Sömuleiðis getur skipt máli hvort 

vægari kostir séu í boði til þess að koma í veg fyrir íhlutunina. Alf Ross telur að skilyrðið um 

almenningsþörf við eignarnám, gefi ekkert meira til kynna en það að áætluð nauðsyn þess 

verði að stafa frá almenningi, staðreyndum eða félagslegu mati.
28

 Ekki er gert ráð fyrir því í 

framkvæmd að eignarnámið verði að vera í þágu ríkisins, heldur má einnig beita eignarnámi í 

þágu félaga eða fyrirtækja sem munu framkvæma mikilvægar aðgerðir í samfélaginu.
29

 

 Í öllum eignarréttarákvæðum í stjórnarskrám Norðurlandanna er sett fram skilyrðið um 

það að almenningsþörf þurfi, svo hægt sé að beita eignarnámi. Þegar skoðaðar eru skýringar á 

                                                           
26

 Gaukur Jörundsson: Eignarréttur I: 1982-1983, bls. 86. 
27

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 97-98. 
28

 Alf Ross: Dansk Statsforfatningsret II, bls. 569. 
29

 Max Sørensen: Statsforfatningsret, bls. 396. 
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ákvæðunum, kemur í ljós að skilyrðið um almenningsþörf er breytilegt, þ.e. að það þarf á 

hverjum tíma að vera í samræmi við skoðanir almennings. Þess vegna þarf að meta 

almenningsþörfina í hverju tilviki fyrir sig.
30

 Samkvæmt þessu verður að telja að hugtakið 

almenningsþörf á Norðurlöndunum sé mjög matskennt og þar með í samræmi við hvernig það 

er nálgast hér á landi. 

 

4.4.3 Í Mannréttindasáttmála Evrópu 

Mannréttindasáttmáli Evrópu
31

 tók lagagildi á Íslandi þann 30. maí 1994 þegar lög nr. 

62/1994 voru sett. Friðhelgi eignarréttarins kemur fram í 1. mgr. 1. gr. samningsviðauka. nr. 

1. MSE: 

 

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. 

 

Ljóst er að í þessu ákvæði er almenningsþörf orðuð með öðrum hætti en í stjórnarskránni. 

Telja verður að með þessum útsetningum á hugtakinu sé í raun átt við sama hlutinn.
32

 

 Samkvæmt dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu
33

 verður skerðing 

eignarréttar að uppfylla skilyrðin sem koma fram í ákvæðinu og að auki að fullnægja kröfum 

meðalhófsreglunnar. Það felur í sér að skerðingin má ekki raska því réttláta jafnvægi sem á að 

ríkja á milli almannaþarfa og verndar eignarréttar, sbr. t.d. mál MDE, Sporrong og Lönnroth 

gegn Svíþjóð, 23. september 1982 (7151/75).
34

 

 Í ákvæðinu kemur fram að eignarréttur verði ekki skertur nema í þágu almannahagsmuna. 

Í enska frumtexta MSE er annars vegar vísað til public interest og hins vegar general interest. 

Með því fyrra er átt við regluna um eignarsviptingu en með hinu síðara er átt við regluna um 

takmörkun á nýtingu eigna.
35

 Þegar litið er til dómaframkvæmdar MDE er ljóst að gerð er 

krafa um það að hvers konar skerðing á eignarrétti þurfi að þjóna almannahagsmunum, sbr. 

mál MDE, Beyeler gegn Ítalíu, 5. janúar 2000 (33202/96).
36

 

                                                           
30

 Cecilia Bergman o.fl.: Karnov, svensk lagsamling med kommentarer, 1. bindi, bls. 7. 
31

 Hér eftir verður notast við skammstöfunina MSE. 
32

 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 16 og 19. 
33

 Hér eftir skammstafað MDE. 
34

 MDE, Sporröng og Lönnroth gegn Svíþjóð, 23. september 1982 (7151/75). Í málinu taldi dómstóllinn að leysa 

yrði úr því hvort réttlátt jafnvægi ríkti á milli almannahagsmuna og grundvallarréttinda einstaklingsins. Þessu 

jafnvægi yrði ekki náð ef einstaklingurinn þyrfti að bera einstaklingsbundna og óhóflega byrði. 
35

 Guðrún Gauksdóttir: „Friðhelgi eignarréttar“, bls. 502. 
36

 MDE, Beyeler gegn Ítalíu, 5. janúar 2000 (33202/96). Málið varðaði beitingu forkaupsréttar að mynd eftir 

Van Gogh og var talin fela í sér skerðingu á eignarrétti, samkvæmt meginreglunni um friðhelgi eignarréttar. Í 
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 Niðurstaðan að öllu þessu samanlögðu er sú að lítill munur sé á hugtakinu almenningsþörf 

í stjskr. og því sem kemur fram í 1. mgr. 1. gr. samningsviðauka nr. 1. MSE.  

 

5 Réttlætisþátturinn og nauðsynjarþátturinn 

Eins og áður segir kemur það fram í 1. mgr. 72. gr. stjskr. að eignarnám geti aðeins átt sér stað 

að til þess sé almenningsþörf. Þessum áskilnaði um almenningsþörf má skipta í tvo þætti, þ.e. 

annars vegar réttlætisþátt og hins vegar nauðsynjarþátt.  

 Réttlætisþátturinn lýsir sér þannig að það er löggjafinn sem metur í öllum tilvikum hvort 

skilyrðinu um almenningsþörf sé fullnægt. Þessi áskilnaður er því í samræmi við skoðanir 

fræðimanna um að það sé löggjafinn sjálfur sem eigi endanlegt mat á því hvort 

almenningsþörf sé fyrir hendi.
37

 Þessi þáttur áskilnaðarins kemur t.d. fram í Hrd. 27. 

september 2007 (182/2007).  

 

Þar var um að ræða lagabreytingu á lögum um eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum 

hafsbotnsins. Þar var kveðið á um að þeir sem hefðu leyfi til leitar og hagnýtingar efna á, í eða 

undir hafsbotni, skyldu halda þeim í fimm ár frá lagabreytingunni. Björgun ehf. fékk ekki 

endurnýjun á leyfi sínu eftir þann tíma og kærði því ákvörðunina. Í dómnum kom fram að 

löggjafinn hafi metið það svo að almannaþörf hafi krafist lagabreytinganna. Tekið var fram að 

ríkir og augljósir almannahagsmunir væru bundnir við verndun og hagkvæma nýtingu á 

auðlindum hafsbotnsins. Breytingarnar væru almennar og málefnalegar og væri því ekki sýnt 

fram á að þær hafi ekki stuðst við haldbær rök eða viðurkennd löggjafarsjónarmið. Samkvæmt 

þessu var talið að 72. gr. stjskr. stæði ekki í vegi fyrir lagabreytingunum eins og þær voru. 

  

Þegar löggjafinn setur lög sem heimila eignarnám, verða þau að uppfylla ákveðin 

skýrleikaskilyrði til þess að fullnægja þessum áskilnaði. Þetta skýrleikaskilyrði telst vera í 

samræmi við þær kröfur sem má gera í réttarríki. Verður að telja að löggjafinn nái einungis 

þessum áskilnaði með setningu fortakslausrar heimildar til eignarnáms við afmörkuð 

lögákveðin skilyrði, en fjallað verður betur um það í sjötta kafla. Gera verður þó þann 

fyrirvara á, að sé heimildin byggð á gömlu lagaákvæði, er mögulegt að heimildin byggi ekki 

lengur á almenningsþörf. Eins og áður hefur komið fram, fer inntak almenningsþarfar eftir 

skoðunum almennings á hverjum tíma og því er mögulegt að viðhorf almennings hafi breyst 

                                                                                                                                                                                     
dómnum kom m.a. fram: „Skilyrðið um að almannahagsmunir í skilningi síðari málsliðar fyrstu málsgreinar og 

annarrar málsgreinar verði að vera fyrir hendi eru í raun fylgireglur meginreglunnar sem kemur fram í fyrri 

málslið fyrstu málsgreinar. Þannig verður skerðing á eignarrétti sem fellur undir almennu regluna um friðhelgi 

eignarréttar í skilningi fyrri málsliðar einnig að þjóna almannahagsmunum.“ 
37

 Gaukur Jörundsson: „Um framkvæmd eignarnáms“, bls. 131. 
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og styðji ekki lengur eignarnámsheimildina. Þegar slíkar aðstæður eru fyrir hendi, verður að 

telja að löggjafinn þurfi að endurskoða lagaheimildina. 

 Nauðsynjarþátturinn felur það hins vegar í sér að löggjafinn framselur þetta mat í 

almennum tilvikum til stjórnvalda og er þessi þáttur áskilnaðarins algengari en sá fyrrnefndi. 

Það getur verið vegna þess að ágreiningur um eignarnám er með mjög mismunandi hætti og 

því þarf að meta nauðsyn almenningsþarfar í hvert skipti sem á hana reynir. Telja verður að 

það feli í sér ákveðið hagræði að láta stjórnvöld meta nauðsynina, þar sem mikill tími færi í 

það að láta löggjafann meta almenningsþörfina í hverju og einu máli. Dæmi um 

nauðsynjarþáttinn má finna í dómi Hæstaréttar í Brekkumálinu, Hrd. 19. mars 2009 

(425/2008).  

 

Þar reyndi á það hvort ákvörðun Vegagerðarinnar um eignarnám hefði uppfyllt skilyrði 

stjórnarskrárinnar um almenningsþörf. Í málinu var deilt um það hvar skyldi leggja ákveðinn 

veg, en í málinu lágu tveir kostir fyrir um legu vegarins. Annars vegar yfir jörðina Brekku og 

síðan jörð í eigu ríkisins og hins vegar yfir tvær jarðir í eigu ríkisins. Alþingi hafði áður ákveðið 

í samgönguáætlun að vegurinn skyldi lagður, en með þeirri ákvörðun var þó ekki tekin afstaða 

til þess hvort skilyrðum almenningsþarfar væri fullnægt, eða hvor leiðin skyldi valin. Fyrir lá að 

það var á höndum Vegagerðarinnar að meta nauðsyn almennings vegna framkvæmdanna og á 

grundvelli þess tekin ákvörðun um hvor leiðin yrði valin. Vegagerðin neytti 

eignarnámsheimildar sinnar, samkvæmt 45. gr. þágildandi vegalaga, og tók ákvörðun um það að 

taka jörðina Brekku eignarnámi. Hæstiréttur taldi að við matið hafi Vegagerðin ekki gætt 

meðalhófs, þar sem að hægt hefði verið að leggja veginn um jarðir ríkisins. Samkvæmt því var 

ákvörðun Vegagerðarinnar um eignarnám dæmd ógild. 

 

Þó svo að löggjafinn framselji matið á almenningsþörf til stjórnvalda, er mögulegt að 

ákvörðun um eignarnám verði dæmd ógild, eins og var gert í Brekkumálinu. Þar sem um er að 

ræða ákvörðun stjórnvalds, þurfa þau að gæta ákveðinna málsmeðferðarreglna við mat á því 

hvort þörfin sé fyrir hendi. 

Við afmörkun á áskilnaði almenningsþarfar í 1. mgr. 72. gr. stjskr. verður að líta til þess 

hvernig hann kemur fram í öðrum ákvæðum stjórnarskrárinnar og við það verður helst að líta 

til 1. mgr. 75. gr. stjskr. Um aldamótin 2000 gengu tveir dómar í Hæstarétti um 

fiskveiðilöggjöf, sem geta gefið vísbendingu um það hvað felist í áskilnaði almannahagsmuna 

í 1. mgr. 75. gr. stjskr. Í báðum málunum hafði löggjafinn sett lög sem takmörkuðu veiðar, 

sem voru talin nauðsynleg fyrir almenning. 

  

Í dómi Hæstaréttar í Valdimarsmálinu, Hrd. 1998, bls. 4076, var úthlutun veiðiheimilda 

takmörkuð við eignarhald á skipi. Þar sótti maður að nafni Valdimar um það að honum yrði 

veitt almennt og sérstakt veiðileyfi til þess að stunda fiskveiðar í atvinnuskyni. 

Sjávarútvegsráðuneytið hafnaði erindi Valdimars með vísan til 5. gr. þágildandi fiskveiðilaga, 

um það að leyfi til veiða í atvinnuskyni væru bundin við eignarhald á fiskiskipum. Hæstiréttur 
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tók það fram að ákvæði 75. gr. stjskr. stæði ekki í vegi fyrir því að mælt væri fyrir um slíkar 

takmarkanir, enda væri almannahagsmunum fyrir að fara. Tekið var fram að lögin hafi verið sett 

vegna þverrandi fiskistofna við Ísland. Aftur á móti var með þessari takmörkun ekki talin vera 

til staðar rökbundin nauðsyn til þess að lögbinda þessa mismunun um ókomna tíð. Því var 

takmörkunin talin fara í bága við jafnræðisreglu 1. mgr. 65. gr. stjskr. og 1. mgr. 75. gr. stjskr. 

og á þeim grundvelli var ákvörðun sjávarútvegsráðuneytisins, um það að hafna umsókn um 

veiðileyfi, felld úr gildi. 

 

Í dómi Hæstaréttar í Vatneyrarmálinu, Hrd. 2000, bls. 1534 (12/2000), var úthlutun aflaheimilda 

miðuð við veiðireynslu. Einn hluti þess máls laut að því að þar höfðu verið sett lög nr. 38/1990 

sem veittu sjávarútvegsráðherra vald til þess að setja reglur sem ákváðu þann heildarafla sem 

mátti veiða úr þeim nytjastofnum við Ísland sem nauðsynlegt var talið að takmarka veiðar á. 

Deilt var um það hvort ráðherra væri falið svo óheft ákvörðunarvald um takmarkanir á 

heildarafla að það bryti gegn áskilnaði 1. mgr. 75. gr. stjskr. um það að atvinnufrelsinu yrðu 

aðeins settar skorður með lögum. Hæstiréttur taldi að lögin fælu í sér nægilega afmarkaða 

viðmiðun um það hvernig takmörkunum ráðherra skyldi hagað og því var ekki talið að um of 

víðtækt framsal lagasetningarvalds væri að ræða. Viðmiðun löggjafans var talin reist á 

málefnalegum forsendum og ekki leiða til mismununar. Úthlutun aflaheimilda samkvæmt 

lögunum var því talin fullnægja jafnræðisreglu 1. mgr. 65. gr. stjskr. og 1. mgr. 75. gr. stjskr. 

 

Í báðum þessum málum hafði löggjafinn sett lög sem takmörkuðu veiðiheimildir á grundvelli 

almannahagsmuna. Í fyrra málinu tók stjórnvald ákvörðun um það hvort umsækjandi 

veiðileyfis uppfyllti skilyrði laganna og verður því að telja að stjórnvaldið hafi í raun ekki átt 

matið á því hvort skilyrðum almenningshagsmuna væri fullnægt. Valdimarsmálið er því gott 

dæmi um réttlætisþátt almenningsþarfar. Í seinna málinu er stjórnvaldi hins vegar gefið vald 

til þess að meta hvort takmarka eigi veiðar á grundvelli almenningshagsmuna. Vatneyrarmálið 

myndi því falla undir nauðsynjarþátt almenningsþarfar. Samkvæmt þessu verður talið að 

málin veiti vísbendingu um það hvað felist í áskilnaði almenningsþarfar. Telja verður að með 

skilyrðinu um almannahagsmuni í 1. mgr. 75. gr. stjskr, sé í raun átt við það sama og með 

skilyrðinu um almenningsþörf í 1. mgr. 72. gr. stjskr.
38

 

 Samkvæmt framansögðu verður dregin sú ályktun að nauðsynjarþátturinn komi oftast til 

vegna laga, sem veita ráðherra heimild til þess að setja reglugerð um nauðsyn almennings, 

samanber Vatneyrarmálið, eða vegna framsals ákvörðunarvalds í ákveðnum málum, samanber 

Brekkumálið. Þegar löggjafinn veitir stjórnvöldum matið á almenningsþörf, verður þó að gæta 

þess að það sé ekki of víðtækt. Telja verður því að löggjafinn þurfi að vera búinn að afmarka 

matið nægilega. 

 

                                                           
38

 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 16 og 19. 
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6 Hver metur hvort almenningsþörfinni sé fullnægt? 

6.1 Almennt 

Þessi spurning hefur verið til nokkurrar skoðunar undanfarna áratugi og þá einkum hvort að 

dómstólar geti endurskoðað mat löggjafans á því hvort skilyrðinu sé fullnægt. Flestir 

fræðimenn hallast að þeirri skoðun að það sé löggjafinn sjálfur sem eigi endanlegt mat á því, 

hvort almenningsþörf sé fyrir hendi.
39

 Áður hefur verið vikið að því að löggjafinn hafi að 

jafnaði þann háttinn á að fá öðrum aðilum, yfirleitt stjórnvöldum, vald til þess að taka 

ákvörðun um það hvort eignarnámi skuli beitt. Samkvæmt þessu verður nú rakið hvenær 

löggjafinn meti þörfina sjálfur og hvenær það er í höndum annarra aðila. 

 

6.2 Löggjafinn metur hvort almenningsþörfinni sé fullnægt 

Eins og áður hefur komið fram, hallast flestir fræðimenn að þeirri skoðun að löggjafinn eigi 

endanlegt mat á því hvenær almenningsþörf sé fyrir hendi. Því til stuðnings er einkum litið til 

upprunalegs markmiðs þessa skilyrðis, þ.e. að þjóðkjörnir fulltrúar á löggjafarþinginu væru í 

bestri aðstöðu til þess að komast að niðurstöðu um það hvað teldist vera almenningsþörf.
40

 

Áður kom fram að réttlætisþáttur áskilnaðar almenningsþarfar í 1. mgr. 72. gr. stjskr. byggi á 

þessu viðhorfi. 

 Í grein sinni „Um framkvæmd eignarnáms“ fellst Gaukur Jörundsson á það meginviðhorf 

að það sé löggjafinn sem eigi í sjálfu sér úrslitamat á því hvort almenningsþörf krefjist 

eignarnáms. Telur Gaukur að það gildi bæði um mat á þeirri starfsemi eða aðstöðu sem hlut 

eigi að máli og á nauðsyn eignarsviptingarinnar. Hins vegar yrði eignaréttarákvæðið í 

stjórnarskránni skýrt svo að umrætt skilyrði yrði að vera fyrir hendi í hvert skipti sem á 

eignarnám reynir.
41

 Þetta meginviðhorf er í samræmi við viðhorfið í Danmörku, þ.e. að það sé 

löggjafinn sem eigi endanlegt mat á því hvort að almenningsþörf sé fyrir hendi.
42

 

 Löggjafinn veitir þó oftast öðrum aðilum vald til þess að taka ákvörðun, innan vissra 

marka, hvenær eignarnámi skuli beitt. Það stafar af því að löggjafinn tekur ekki að öllu leyti 

sjálfstæða afstöðu til þess hvort skilyrðinu um almenningsþörf sé fullnægt í hverju tilviki fyrir 

sig. Að jafnaði afmarkar löggjafinn hvers konar aðstaða eða starfsemi það sé sem heimili 

eignarnám. Með því gefur löggjafinn veigamikla vísbendingu um nauðsyn eignarnámsins. Það 

                                                           
39

 Gaukur Jörundsson: „Um framkvæmd eignarnáms“, bls. 131. 
40

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, Mannréttindi, bls. 467. 
41

 Gaukur Jörundsson: „Um framkvæmd eignarnáms“, bls. 131. 
42

 Poul Andersen: Dansk Statsforfatningsret, bls. 754. 
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atriði yrði þó að meira eða minna leyti komið undir mati þess aðila sem tekur endanlega 

ákvörðun um það hvort eignarnám skuli fara fram.
43

 

 Löggjafinn þarf þó ekki að telja skilyrði eignarnáms tæmandi eða afmarka þau 

afdráttarlaust. Til eru dæmi um það að heimild tiltekins aðila sé bundin ákveðnum 

afmörkuðum skilyrðum, þannig að hún byggist nánast á hreinni lögskýringu, og mat 

stjórnvalda eða annarra aðila hafi þar engin áhrif.
44

 

 Samkvæmt þessari umfjöllun telst löggjafinn sjaldan taka sjálfstæða afstöðu um það hvort 

almenningsþörf krefjist eignarnáms í hverju tilviki, en þó kemur það fyrir, samanber 

áðurnefndan dóm Hrd. 27. september 2007 (182/2007). Getur það stafað af því að þau mál 

sem fjalla um eignarnám geta verið mjög mismunandi og því þurfi oftar en ekki að meta það í 

hverju tilviki fyrir sig hvort almenningsþörf krefjist eignarnáms. 

 

6.3 Öðrum aðilum falið að meta þörfina 

6.3.1 Almennt 

Löggjafinn hefur að jafnaði þann hátt á að hann framselur öðrum aðilum, yfirleitt 

stjórnvöldum, vald til þess að taka ákvörðun um það hvenær eignarnámi skuli beitt, en þó 

innan vissra marka. Telja má það meginreglu að heimildarlög eignarnáms feli þeim aðilum 

sem taka endanlega ákvörðun um eignarnám að framkvæma mat á nauðsyn þess, svo lengi 

sem löggjafinn hefur ekki tekið sjálfstæða afstöðu til þess.
45

 

 Oftar en ekki er æðstu handhöfum framkvæmdarvalds falin ákvörðun um eignarnám, sem 

telst í raun alls ekki óeðlilegt, þegar haft er í huga hversu veigamiklar ákvarðanir er um að 

ræða. Einnig kemur það stundum fyrir að fleiri stjórnvöldum en einu sé falið að eiga þátt í 

ákvörðuninni. Þar getur bæði verið um að ræða tiltekna verkaskiptingu aðilanna og sjálfstætt 

mat hvers aðila um sig.
46

 

 Heimildarlög um eignarnám geta verið bundin teygjanlegum lagaskilyrðum eða háð mati 

aðila að meira eða minna leyti. Algengast er að lögin heimili eignarnám í þágu tiltekinna 

framkvæmda eða starfsemi, en athuga þarf um hvort sé að ræða. Oftast er um 

lögskýringaratriði að ræða hvað það varðar, en einnig þarf að meta hvort þörf sé á því að beita 

                                                           
43

 Gaukur Jörundsson: „Um framkvæmd eignarnáms“, bls. 131. 
44

 Gaukur Jörundsson: Eignarréttur I: 1982-1983, bls. 88. 
45

 Gaukur Jörundsson: Eignarréttur I: 1982-1983, bls. 87. 
46

 Gaukur Jörundsson: „Um framkvæmd eignarnáms“, bls. 134-135. 
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eignarnámi og hve víðtækt það þurfi að vera. Þannig byggist ákvörðun um eignarnám oft bæði 

á lögskýringu í þrengri merkingu og mati tiltekinna atriða sem eru settar skorður að lögum.
47

 

Þessi ákvörðun stjórnvalda um eignarnám byggist að meira eða minna leyti á grundvelli 

mats á teygjanlegum lagaskilyrðum og réttmæti eignarnámsins, þar á meðal hvort 

almenningsþörf krefji. Ákvörðunin verður þó að fara fram í samræmi við stjórnsýslureglur
48

, 

eins og kemur fram í áðurnefndu Brekkumáli, Hrd. 19. mars 2009 (425/2008), þar sem 

stjórnvald gætti ekki að meðalhófsreglu við matið á almenningsþörf. 

 Þegar engu ákvæði í heimildarlögum er til að dreifa, þarf að hafa það í huga að 

eignarnámsheimildin er veitt í þágu tiltekinna aðila eða til vissra þarfa sem ákveðin stjórnvöld 

teljast frekar en aðrir vera í forsvari fyrir. Sú meginregla gildir að í slíkum tilvikum séu það 

þessi sömu stjórnvöld sem eigi ákvörðunarvald um það hvort eignarnám skuli fara fram, ef 

lagaskilyrði eru á annað borð uppfyllt.
49

 

 Þar sem að stjórnvöldum er í raun oftar en ekki veitt vald til þess að meta hvort skilyrðinu 

um almenningsþörf sé fullnægt, þarf að skoða hvaða skilyrði stjórnvöld þurfa að uppfylla til 

þess að ákvörðun um eignarnám teljist lögmæt. 

 

6.3.2 Matið þarf að vera framkvæmt af réttu og hæfu stjórnvaldi 

Ákvörðun stjórnvalda um eignarnám, eða þegar stjórnvald tekur þátt í slíkri ákvörðun, hefur 

verið talið til stjórnarathafna.
50

 Teljast því ákvarðanir stjórnvalda um eignarnám almennt vera 

stjórnvaldsákvarðanir í skilningi 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.
51

 

Stjórnvaldsákvörðun er það þegar stjórnvald kveður einhliða á um rétt og eða skyldu tiltekins 

aðila í ákveðnu máli í skjóli stjórnsýsluvalds.
52

 Samkvæmt þessu gilda ssl. því um ákvarðanir 

stjórnvalda um eignarnám. 

Rétt stjórnvald verður að sjálfsögðu að standa að matinu á nauðsyn almennings, en það 

telst almennt vera það stjórnvald sem tekur ákvörðunina um eignarnám. Hins vegar getur það 

komið fyrir að eitt stjórnvald meti þörfina, en annað taki ákvörðunina, þegar um er að ræða 

verkaskiptingu, eins og fyrr hefur komið fram. Slíkar aðstæður teljast til undantekninga frá 

almennu reglunni. 

                                                           
47

 Gaukur Jörundsson: Eignarréttur I: 1982-1983, bls. 89. 
48

 Gaukur Jörundsson: „Um framkvæmd eignarnáms“, bls. 134-135. 
49

 Gaukur Jörundsson: „Um framkvæmd eignarnáms“, bls. 135. 
50

 Gaukur Jörundsson: „Um framkvæmd eignarnáms“, bls. 137. 
51

 Hér eftir skammstafað ssl. 
52

 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. Skýringarrit, bls. 44. 
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 Það stjórnvald sem sér um matið verður að fullnægja almennum hæfnisskilyrðum í 

samræmi við réttarreglur sem um þau gilda. Einnig þarf stjórnvaldið að fullnægja sérstökum 

hæfisskilyrðum
53

, með öðrum orðum má stjórnvaldið ekki vera vanhæft til þess að meta 

almenningsþörfina. Hin sérstöku hæfisskilyrði má finna í II. kafla ssl., reglum um sérstakt 

hæfi dómara og einnig í 45. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986.
54

 Sé brotið gegn hinum sérstöku 

hæfisreglum, telst ákvörðunin yfirleitt vera ógildanleg, þar sem að meðferð málsins telst þá 

haldin verulegum annmarka.
55

 

 

6.3.3 Stjórnvöld þurfa að gæta meðalhófs við matið á almenningsþörf 

Meðalhófsregla stjórnskipunarréttar felur það í sér að gæta þarf hófs í takmörkunum á 

mannréttindum og hvort þær séu nauðsynlegar til þess að ná tilteknu markmiði.
56

 Þessi regla 

er óskráð en er þó efnislega sú sama og sú meðalhófsregla stjórnsýsluréttar sem kemur fram í 

12. gr. ssl.  

 Björg Thorarensen dregur þá ályktun í grein sinni „Áhrif meðalhófsreglu við skýringu 

stjórnarskrárákvæða“ að 12. gr. ssl. sé einskorðuð við stjórnvöld og því hljóti meðalhófsregla 

stjórnskipunarréttar að miðast fyrst og fremst við störf annarra handhafa ríkisvaldsins.
57

 

Fallast verður á þessa ályktun, þ.e. að stjórnvöld verði að gæta meðalhófsreglu ssl. og aðrir 

handhafar ríkisvaldsins þurfi að gæta hinnar óskráðu meðalhófsreglu stjórnskipunarréttar. 

Ljóst er þó að alltaf þarf að gæta meðalhófs, sama hvaða aðili á í hlut. Eins og áður kom fram, 

er einnig gengið út frá því í eignarréttarákvæði MSE að fullnægja þurfi kröfum 

meðalhófsreglunnar við skerðingu eignarréttar. 

Í því samhengi þarf að líta til þess hvernig reglan kemur fram í dómaframkvæmd. Fram 

kom í áðurnefndu Brekkumáli, Hrd. 19. mars 2009 (425/2008), að stjórnvöld höfðu ekki gætt 

meðalhófs við mat á almenningsþörf. Sú niðurstaða var byggð á því að hægt var að velja 

ríkisjörð við val á jörðum sem sæta áttu eignarnámi og því var ekki valin minnst íþyngjandi 

leiðin. 

 Álitaefni tengt reglunni kom einnig fram í málinu varðandi Arnarnesháls, í Hrd. 1998, bls. 

985.  

 

                                                           
53

 Gaukur Jörundsson: „Um framkvæmd eignarnáms“, bls. 137-138. 
54

 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. Skýringarrit, bls. 52. 
55

 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. Skýringarrit, bls. 82. 
56

 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 417. 
57

 Björg Thorarensen: „Áhrif meðalhófsreglu við skýringu stjórnarskrárákvæða“, bls. 54. 
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Málið varðaði gildi ákvörðunar um eignarnám á óbyggðu landsvæði í óskipti sameign, sem var 

tekin með vísan til 28. gr. þágildandi skipulagslaga nr. 19/1964. Samkvæmt ákvæðinu var 

sveitarstjórnum heimilt að taka eignarnámi einstakar fasteignir eða einstaka hluta fasteigna 

innan sveitarfélagsins, ef þess gerðist nauðsyn vegna framkvæmdar á staðfestu skipulagi. Þegar 

var verið að kanna samningsgrundvöll um ráðstöfun á landinu, sleit sveitarfélagið viðræðum við 

eignarnámsþolendur án sérstaks fyrirvara. Hæstiréttur taldi að með því hafi sveitarfélagið ekki 

sýnt fram á það að ákvörðunin hafi verið byggð á viðhlítandi undirbúningi. Skilyrðum 28. gr. 

laga nr. 19/1964 til eignarnámsins var þannig ekki fullnægt og ákvörðunin því ógilt. 

 

Hér er sveitarfélagi falið að meta almenningsþörf, þar sem það metur nauðsyn vegna 

framkvæmda. Ljóst er að sveitarfélagið reyndi ekki til hlítar að ná samningum við aðila um 

ráðstöfun á landinu. Samkvæmt því verður talið að meðalhófsreglan hafi verið brotin, þó svo 

það komi ekki fram í dómnum. Einnig má geta þess að héraðsdómur tók afstöðu til 

meðalhófsreglunnar en hafnaði því að hún hefði verið brotin. 

 Næst verður litið til deilunnar sem kom fram í Hrd. 1996, bls. 1896.  

 

Þar var landbúnaðarráðherra falið, samkvæmt 13. gr. þágildandi jarðalaga, mat á því hvort 

hagsmunir sveitarfélags krefðust þess að ákvörðun landbúnaðarráðuneytisins um að SM væri 

heimilt að leysa til sín jarðarhluta úr jörðum FR og GÁ. Eignanámsþolendurnir kröfðust þess að 

ákvörðunin yrði ógilt með dómi og báru meðal annars fyrir sig að innlausnarheimild SM væri 

ekki fullnægjandi, þar sem hagsmunir sveitarfélagsins hafi ekki krafist innlausnar. Hæstiréttur 

staðfesti héraðsdóm sem taldi að eignarnámið bryti ekki í bága við eignarréttarákvæði stjskr., 

þar sem að skýra ætti eignarnámsheimildina í samræmi við tilgang sömu laga um það að tryggja 

búsetu og eðlilega og hagkvæma nýtingu bújarðar með tilliti til hagsmuna sveitarfélags og 

þeirra sem landbúnað stunda. Einnig var talið að þeim skilyrðum 13. gr. laganna hafi verið 

fullnægt sem hafi heimilað ráðherra að leyfa Sverri að leysa til sín jarðarhlutana. Ákvörðun 

landbúnaðarráðuneytisins var því ekki haldin neinum form- eða efnisannmörkum og því ekki 

ógilt með dómi. 

 

Í þessu máli var hins vegar talið að meðalhófs hafi verið gætt, þó svo það sé ekki tekið fram. 

Með því að eignarnámið hafi verið byggt á grundvelli sem var í samræmi við tilgang laganna, 

taldist meðalhófsreglan ekki hafa verið brotin. 

 Samkvæmt þessum dómum sést að lagt er til grundvallar að stjórnvöld gæti meðalhófs við 

mat á nauðsyn almennings. Í tveimur síðastgreindu málunum fjallar Hæstiréttur þó ekki 

sérstaklega um meðalhófsregluna. Þegar litið er til dómaframkvæmdar í heild sinni sést að 

Hæstiréttur vísar frekar til grundvallarreglna stjórnarskrárinnar en meðalhófsreglunnar, þegar 

deilt er um nauðsyn þess að takmarka mannréttindi.
58
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 Björg Thorarensen: „Áhrif meðalhófsreglu við skýringu stjórnarskrárákvæða“, bls. 100. 
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7 Endurskoðunarvald dómstóla 

Í umfjöllun þessa kafla er óhjákvæmilegt að tæpa á nokkrum atriðum sem áður hafa verið 

rædd. Hér verður annars vegar fjallað um endurskoðunarvald dómstóla á mati löggjafans á 

almenningsþörfinni og mati stjórnvalda hins vegar. 

 

7.1 Endurskoðun á mati löggjafans 

Það hefur verið til nokkurrar skoðunar hvort dómstólar geti endurskoðað mat löggjafans á því 

hvort skilyrðinu um almenningsþörf sé fullnægt. Almenna viðhorfið telst þó vera að mati 

löggjafans verði ekki haggað, enda sé skilyrðið þess eðlis að dómstólar verði ekki taldir færari 

en löggjafinn um að meta það.
59

 Því til stuðning má benda á Hrd. 1937, bls. 332. 

 

Þar gerði mjólkurframleiðandi kröfu á hendur ríkissjóði vegna framkvæmda téðra 

bráðabirgðalaga. Hann hélt því fram að það hefði brotið gegn atvinnufrelsi hans að hann hafi 

verið sviptur markaði fyrir mjólk sína. Rök hans í þessu efni voru þau að með ákvæði 

bráðabirgðalaganna hafi söluheimild á mjólk verið einskorðuð við mjög takmörkuð svæði og 

atvinnufrelsi mjólkurframleiðenda þar með skert að miklu leyti. Hæstiréttur féllst hins vegar 

ekki á það að brotið hefði verið gegn skilyrðum fyrir skerðingu atvinnufrelsis og sagði meðal 

annars: „Almenni löggjafinn hefur metið ráðstafanir þær, sem hér um ræðir, til 

almenningsheilla, og getur í máli þessu ekki orðið haggað við því mati.“ 

  

Samkvæmt þessum dómi er það lagt til grundvallar að löggjafinn eigi endanlegt mat á 

nauðsyn almennings. Þó deilt hafi verið um atvinnufrelsi í málinu, verður að telja að svipuð 

sjónarmið eigi við um endurskoðunarvald dómstóla á skilyrðum 1. mgr. 75. gr. stjskr og 1. 

mgr. 72. gr. stjskr. 

Þegar litið er til dómaframkvæmdar síðasta áratugs um túlkun stjórnarskrárákvæða, má 

draga þá ályktun að dómstólar endurskoði ekki ákvörðun löggjafans um það hvort eignarnám 

sé í þágu almenningsþarfa. Hins vegar myndu þeir kanna þau sjónarmið sem lagasetningin 

byggir á og hvort hún gangi of langt til þess að ná tilteknu markmiði. Við þessa könnun líta 

dómstólar einkum til grundvallarreglna stjórnarskrárinnar um meðalhóf og jafnræði, sbr. Hrd. 

1998, bls. 4076 og Hrd. 2000, bls. 1534 (12/2000). Þessir dómar fjalla hins vegar um 

atvinnufrelsi, en ætla má að svipuð sjónarmið eigi við um endurskoðunarvald dómstóla, ef 

deilt er um það hvort skilyrði 1. mgr. 72. gr. stjskr. varðandi almenningsþörf er uppfyllt.
60

  

                                                           
59

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, Mannréttindi, bls. 467. 
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 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, Mannréttindi, bls. 468. 
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7.2 Endurskoðun á mati stjórnvalda 

Fram hefur komið að stjórnvöldum er oft falið að meta hvort tilteknum teygjanlegum 

lagaskilyrðum sé fullnægt og einnig hvort eðlilegt og nauðsynlegt sé að beita eignarnámi. Því 

þarf að huga að því hvernig greina beri á milli lagaatriða stjórnvaldsákvörðunar sem 

dómstólar taka til úrlausnar og atriða sem heyra undir hið frjálsa mat stjórnvalda sem 

dómstólar taka ekki til efnislegrar endurskoðunar.
61

 

 Dómstólar myndu almennt fara varlega í það að hnekkja mati, sem stjórnvöldum er ætlað 

að framkvæma, um það hvort tiltekin matskennd skilyrði eignarnáms séu fyrir hendi, eins og 

t.d. hagkvæmni eignarnáms, og hversu tímabært það sé. Reynir þar oft á sérþekkingu 

hlutaðeigandi stjórnvalds, sem er því frekar tiltæk en dómstólum. Gaukur Jörundsson telur í 

grein sinni „Um framkvæmd eignarnáms“ að dómstólar endurskoði frekar mat stjórnvalda á 

því hve víðtækt eignarnám þurfi að vera vegna ákveðinnar starfsemi eða framkvæmda.
62

 

 Í áðurnefndu máli varðandi Arnarnesháls, í Hrd. 1998, bls. 985, réðst mál á 

stjórnvaldsákvörðun sem dómstólar endurskoða eftir almennum reglum á grundvelli 60. gr. 

stjskr. Þar reyndi á ákvörðun sveitarfélags um það að taka land eignarnámi á grundvelli 

skipulagslaga nr. 19/1964 og segir meðal annars í dóminum: 

 

Hins vegar þarf að taka afstöðu til þess eftir kröfu áfrýjenda, hvort nauðsyn hafi borið til 

eignarnámsins, eins og atvikum var háttað, en um það geta dómstólar átt úrskurðarvald 

samkvæmt 60. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. 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 byggir á eldri 

réttarframkvæmd. 

 

Niðurstaða málsins var sú að ákvörðunin var ógilt, þar sem undirbúningur hennar var ekki 

talinn viðhlítandi. Samkvæmt því sem fram kemur í dómnum, geta dómstólar endurskoðað 

mat stjórnvalda um nauðsyn almennings þegar eignarnám er tekið vegna ákveðinna 

framkvæmda. 

 

8 Niðurstöður 

Í þessari ritgerð hefur verið reynt með margvíslegum hætti að bregða ljósi á það hver það sé 

sem sjái um matið á almenningsþörf í 1. mgr. 72. gr. stjskr. Hefur verið rakið hvað felist í 
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hugtakinu almenningsþörf, áskilnaði þess og einnig varpað ljósi á það hver sjái um matið á 

nauðsyn skilyrðisins. 

 Hugtakið almenningsþörf hefur almennt verið talið mjög matskennt og því þarf að meta 

hvort skilyrðinu sé fullnægt í hverju tilviki fyrir sig. Þegar litið var til þess hvernig horft er á 

hugtakið á Norðurlöndunum og í MSE, telst sá skilningur einnig almennt lagður til 

grundvallar við matið á almenningsþörf, þ.e. að meta þurfi í hverju tilviki fyrir sig hvort 

skilyrðinu sé fullnægt. Þessi skilningur er í samræmi við sjónarmiðin um grunngildi eða 

grundvallarreglur stjórnarskrárinnar og ræðst því inntak hugtaksins af skoðunum almennings 

á hverjum tíma fyrir sig. 

Dregin er sú ályktun að það sé almennt í höndum stjórnvalda að meta hvort skilyrðinu um 

almenningsþörf sé fullnægt, þar sem að löggjafinn framselur að jafnaði stjórnvöldum matið. 

Löggjafinn virðist einungis taka sjálfstæða afstöðu til nauðsynjarinnar þegar um er að ræða 

fortakslausa heimild til eignarnáms við afmörkuð lögákveðin skilyrði. Einnig hefur komið 

fram að dómstólar geti almennt aðeins endurskoðað mat stjórnvalda á nauðsyn almennings, en 

þó innan ákveðinna marka. Að öllu þessu virtu, má leiða líkur að því að allir handhafar 

ríkisvalds hafi í ákveðnum tilvikum heimild til þess að meta almenningsþörfina. 
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