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Útdráttur 

Þegar stjórnvöld taka íþyngjandi ákvarðanir um rétt og/eða skyldu manna ber þeim að 

vanda til verka og fara að reglum stjórnsýsluréttarins. Viðfangsefni ritgerðarinnar er að 

leitast við að gera grein fyrir málsmeðferðarreglum stjórnsýsluréttarins vegna 

ákvörðunar og framkvæmdar eignarnáms. Rannsóknin felst í því hvort hægt sé að 

greina þróun málsmeðferðarreglna eftir innleiðingu Mannréttindasáttmála Evrópu 

þegar handhafar ríkisvaldsins leggja grundvöll að eignarskerðingu, en sérstök áhersla 

verður lögð á eingarnám vegna flutningskerfis raforku. Við rannsóknina verður notast 

við hina hefðbundnu lagalegu aðferð sem byggir á réttarheimildum. Teknir voru 

sérstaklega fyrir þeir dómar sem hafa fallið eftir dóm Hæstaréttar Íslands frá 19. mars 

2009 í máli nr. 425/2008 (Brekka), þar sem dómurinn tiltók sérstaklega mikilvægi 

meðalhófs sem stjórnvald þyrfti að gæta að við ákvarðanatöku og framkvæmd 

eignarnáms.  

Rannsóknin leiddi í ljós að ríkari kröfur eru gerðar til stjórnvalda um að fylgja 

málsmeðferðarreglum stjórnsýsluréttarins við töku stjórnvaldsákvarðana eftir dóm 

Hæstaréttar Íslands frá 19. mars 2009, í máli nr. 425/2008 (Brekka). Með dómum 

Hæstaréttar Íslands frá 12. maí 2016, í málum nr. 511, 512, 513 og 541/2016 má greina 

að dómstólar eru ekki að leggja niður árar í þeim efnum. Dómarnir hafa fordæmisgildi 

er varðar kröfur sem dómstólar gera til rannsóknarskyldu stjórnvalda, enda er reglan 

skylda en ekki heimild. Fróðlegt verður að fylgjast með framvindu álitaefna sem tekist 

var á um í framangreindum málum, með tillit til þess hvort lagning flutningsvirkisins 

Suðurnesjalínu 2 endi í jörðu eða lofti. 
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Formáli 

Lokaritgerð þessi telur til 30 ECTS eininga sem lokaverkefni til ML gráðu í lögfræði 

við Háskólann á Bifröst. Viðfangsefnið er eignarréttur sem er ein af undirgreinum 

fjármunaréttar, auk stjórnsýsluréttur sem telst til allsherjarréttar, en skarast einnig við 

stjórnskipunarrétt. Leitast verður við að sýna fram á hvaða þróun hefur orðið á 

málsmeðferðarreglum stjórnvalda við ákvörðun og framkvæmd eignarnáms, þá 

sérstaklega með tilliti til flutningsvirkis raforku og þeirra lögbundnu athafnaskyldu sem 

stjórnvöld bera áður en til svo íþyngjandi ákvörðunar kemur. Litið verður til þeirra 

áhrifa sem orðið hafa á mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar eftir lögfestingu 

Mannréttindasáttmála Evrópu með tilliti til rannsóknar- og meðalhófsreglu. 

Ritgerðin var unnin vorið 2017 undir traustri leiðsögn Þorbjargar Ingu Jónsdóttur, 
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1. Inngangur 

Stjórnsýslan er lögbundin og sækir vald sitt í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands og lög 

sem eru sett af Alþingi. Skerðing mannréttinda verða að byggja á settum lögum og eru 

því háð þeim takmörkunum sem verða að vera í þágu ákveðinna lögmætra markmiða, 

teljast nauðsynlegar og byggja á sjónarmiðum um jafnræði og meðalhóf. Í ritgerðinni 

var lagt upp með að gera grein fyrir skyldum stjórnvalda þegar þau taka íþyngjandi 

ákvarðanir sem skerða stjórnarskrárvarin réttindi á borð við eignarnám. Hvers 

stjórnvöld þurfa að gæta að áður en til ákvörðunartöku kemur, sem eignarnámsheimild 

byggir á og hvort greina megi þróun á þessu sviði. Verður í því ljósi meðal annars rakið 

hvað býr að baki stjórnskipulegri vernd eignarréttarákvæðis 72. gr. stjórnarskrárinnar 

og þeim skilyrðum eignarnáms sem stjórnvöld verða að uppfylla. Auk þess sem 

rannsóknar- og meðalhófsreglunni verða gerð ítarleg skil. 

Þegar stjórnvald tekur ákvörðun um að beita opinberu valdi á borð við skerðingu 

eignarréttar í eignarnámsmálum ber því að gæta að ákveðnum form- og efnisreglum við 

ákvarðanir sínar. Slíkar ákvarðanir teljast verulega íþyngjandi og ber stjórnvöldum þar 

með að vanda til verka við gerð þeirra. Ber stjórnvaldi meðal annars að hafa rannsakað 

alla þá kosti sem mögulegir eru við þá leið sem farin er til að ná settu markmiði við að 

komast að sem réttastri niðurstöðu í máli. Samliggjandi þættir þurfa að hafa verið 

framkvæmdir af hálfu stjórnvalda til þess að framkvæmd eignarnáms geti talist gild, en 

eina leið eignarnámsþola til þess að fá eignarnámi hnekkt er í gegnum dómstóla. 

Dómstólar gera sífellt ríkari kröfur til stjórnvalda um að málefnaleg sjónarmið liggi til 

grundvallar ákvörðunartöku þeirra.  

Verður dómaframkvæmd skoðuð er viðkemur íþyngjandi ákvarðanatökum stjórnvalda 

vegna eignarnámsheimilda. Sérstaklega með tilliti til þess hvort greina megi þróun í 

kröfum dómstóla til þeirra málsmeðferðarreglna sem stjórnvöldum ber að gæta að áður 

en til íþyngjandi stjórnvaldsákvörðunar kemur. Dómar sem hafa fallið eftir dóm 

Hæstaréttar Íslands frá 19. mars 2009, í máli nr. 425/2008 (Brekka) verða sérstaklega 

teknir fyrir. Dómurinn lagði línurnar fyrir þau mál sem á eftir komu í eignarnámsmálum 

og markaði tímamót við skilgreiningu meðalhófsreglunnar og þá skyldu stjórnvalds að 

ganga ekki lengra en nauðsyn ber til, til að ná settu markmiði. Má greina á 

dómaframkvæmd Hæstaréttar undanfarin 10 ár að ríkari kröfur eru gerðar til stjórnvalda 

að vanda til verka við málsmeðferð þegar kemur að ákvarðanatökum sem skerða 
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stjórnarskrárvarin mannréttindi, heldur en áður var gert. Hæstiréttur var sérstaklega 

skýr hvað þetta varðar í nýlegum dómum Hæstaréttar Íslands frá 12. maí 2016, í málum 

nr. 511, 512, 513 og 541/2015 um flutningsvirkið Suðurnesjalínu 2, þar sem hann tók 

skýra afstöðu til þess að fylgja ætti málsmeðferðarreglum stjórnsýsluréttarins í 

hvívetna. Dómar Mannréttindadómstóls Evrópu koma einnig við sögu þar sem við á. 

Ritgerðin byggist í meginatriðum þannig upp að í öðrum kafla verður farið yfir lög nr. 

33/1944, um stjórnarskrá lýðveldisins Íslands sem er æðsta réttarheimild íslensk réttar. 

Stjórnarskráin hvílir á samkomulagi sem þjóðin gerir við valdhafana um meðferð 

valdsins, verkaskiptingu þeirra á milli, auk valdmarka valdhafanna. Þar er einnig að 

finna kjarna stjórnskipunarlaganna, bundinn í tvær stuttar en mikilvægar greinar, sem 

mynda hornstein íslenskrar stjórnskipunar sbr. 1. og 2. gr. stjórnarskrárinnar sem kveða 

á um hina þingbundnu stjórn lýðveldisins Íslands og þrígreiningu ríkisvaldsins. Við 

almenna lagaframkvæmd þurfa stjórnsýslustofnanir og aðrir sem fara með opinbert 

vald að túlka og skýra ákvæði stjórnarskrárinnar. Verður sértaklega gerður 

greinarmunur á þeim tveimur lögskýringaraðferðum við skýringar á 

stjórnarskrárákvæðum. Svokallaðar óbreytileg skýring, einnig nefnd sáttmálakenningin 

og breytileg skýring, einnig nefnd framsækin skýring. 

Þriðji kafli fjallar í stuttu máli um skilgreiningu eignarréttar í stjórnarskrá Íslands og 

Mannréttindasáttmála Evrópu. Grundvallarhugtökum er gert skil í kaflanum eins og 

„friðhelgi eignarréttarins“ og „eign“ og „eignarréttindi“. Teknar verða fyrir misjafnar 

túlkanir fræðimanna, innlendra sem erlendra en fræðigreinin eignarréttur hefur löngum 

verið það svið sem hefur fengið hvað mestu fræðilegu umfjöllun innan lögfræðinnar. 

Með setningu stjórnskipunarlaga nr. 97/1995, þegar mannréttindaákvæði 

stjórnarskrárinnar voru endurskoðuð í kjölfar innleiðingu Mannréttindasáttmála Evrópu 

með lögum nr. 62/1994 má greina breytingu á dómaframkvæmd hér á landi. Dómstólar 

byrjuðu að auka kröfur sínar til vandaðrar málsmeðferðar stjórnvalda þegar skerða átti 

mannréttindi. Eignarréttarákvæði 72. gr. stjórnarskrárinnar var þar ekki undanskilið. 

Íslenskir dómstólar fóru að líta í meira mæli til Mannréttindadómstóls Evrópu. Í 

kaflanum er gerð grein fyrir nokkrum dómum sem áttu sinn þátt í að móta reglur við 

túlkun inntaks eignarréttarákvæðis 72. gr. stjórnarskrárinnar og 1. gr. samningsviðauka 

nr. 1 við Mannréttindasáttmála Evrópu. Skilyrðum hugtakanna „almenningsþörf“, 

„lagafyrirmæli“ og fullt „verð“ verða gerð skil auk dóma til skýringa. Sérstaklega 
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verður greint frá eignarnámi og leyfi því tengdu vegna flutningsvirkis raforku og þeim 

skilyrðum sem stjórnvöld þurfa að uppfylla áður en leyfi eða eignarnámsheimild er veitt 

vegna þessa. Dómar Hæstaréttar Íslands frá 12. maí 2016, í málum nr. 511, 512, 513 

og 541/2015 um Suðurnesjalínu 2 hafa markað sinn sess varðandi þróun þeirra ríku 

krafna sem gera verður til stjórnvalda um vandaða stjórnsýsluhætti við ákvarðanatöku 

um eignarnámsheimildir. Verður dómunum gerð frekari skil í ritgerðinni. 

Í fjórða kafla er farið yfir efnis- og málsmeðferðarreglur stjórnsýsluréttarins við töku 

stjórnvaldsákvarðana. Stjórnsýslulögum nr. 37/1993 verða gerð skil en þau eiga meðal 

annars að tryggja réttaröryggi borgaranna og geyma þar af leiðandi helstu reglur sem 

stjórnvöldum ber að fylgja við töku stjórnvaldsákvarðana. Hugtakinu 

„stjórnvaldsákvörðun“ verður gerð skil í kaflanum, flokkun þeirra og yfir hverja slíkar 

ákvarðanir ná. Hugtakinu „stjórnvald“ verður einnig gerð skil og skýringu á þeim 

þremur sjónarmiðum sem líta ber til við skilgreiningu á því hvaða lögaðili geti talist 

stjórnvald auk dóma til skýringa. Gerð verður grein fyrir valdheimildum stjórnvalda. 

Stjórnvöldum ber meðal annars að halda sig innan sinna valdheimilda sem þau hafa og 

beita valdi sínu með þá opinberu hagsmuni í huga sem því er falið að gæta lögum 

samkvæmt. Lögmætisreglunni, rannsóknarreglunni og meðalhófsreglunni verða gerð 

ítarleg skil. Þessar reglur bera höfuð og herðar allrar málsmeðferðar stjórnvalda og 

vinna saman að því markmiði að vernda almenna borgara gegn geðþótta ákvörðunum 

stjórnvalda. Saman mynda reglunar meðal annars ákveðin réttaröryggissjónarmið þar 

sem einstaklingurinn á að gera séð fyrir hver réttindi og skyldur sínar eru við 

mismunandi aðstæður. Dómar Hæstaréttar gegna hér lykilhlutverki til skýringar á 

inntaki reglnanna og í þeirri tilraun til að sýna fram á þróun þeirra. Í fimmta kafla ber 

svo að líta niðurstöður ritgerðarinnar. 
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2. Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands 

Æðsta réttarheimild íslensks réttar eru lög nr. 33/1944, um Stjórnarskrá lýðveldisins 

Íslands1. Stjórnarskráin geymir flestar réttarreglur á sviði stjórnskipunarréttar landsins. 

Með æðstu réttarheimild er átt við að stjórnarskráin hefur þá sérstöðu að ganga framar 

öðrum lögum, lex superior. Setningarháttur stjórnarskrárinnar og breyting lagaákvæða 

hennar er einnig önnur og flóknari heldur en á við um almenna löggjöf sbr. 1. og 2. 

mgr. 79. gr. stjskr.2 Stjórnarskrá Íslands má samkvæmt ákvæðinu einungis breyta með 

sérreglum þar sem til þarf samþykki tveggja þinga með kosningu á milli eða 

þjóðaratkvæðagreiðslu. Nái tillögurnar samþykki, hvort sem þær eru til breytinga eða 

viðauka á stjórnarskránni, er þing rofið og boðað til almennra kosninga. Ef hið nýkjörna 

Alþingi samþykkir lagasetninguna óbreytta, skal hún staðfest af forseta lýðveldisins, 

og verður hún þá gild stjórnskipunarlög. Þannig hvílir stjórnarskráin á samkomulagi 

sem þjóðin gerir við valdhafana um meðferð valdsins, verkaskiptingu þeirra á milli, auk 

valdmarka valdhafanna. Þetta fyrirkomulag byggir á þeirri hugmyndafræðilegu 

undirstöðu lýðræðisskipulags í lýðræðissamfélagi þar sem þjóðin sjálf á beina eða 

óbeina aðkomu að stjórnarskrárbreytingum. Með sérreglum sem þessum er reynt að 

tryggja að svo þýðingarmikil réttarheimild standist þau átök sem verða á líðandi stundu 

hverju sinni meðal sitjandi stjórnmálaafla og koma í veg fyrir tíðar pólitískar 

breytingar.3 

Í stjórnarskránni felst einnig kjarni íslenskra stjórnskipunarlaga, bundinn í tvær stuttar 

og mikilvægar en fyrirferðarlitlar greinar, sem mynda hornstein íslenskrar 

stjórnskipunar.4 Þær eru 1. og 2. gr. stjskr. og hljóða svo: 

1. gr. Ísland er lýðveldi með þingbundinni stjórn.  

2. gr. Alþingi og forseti Íslands fara saman með löggjafarvaldið. Forseti og önnur 

stjórnarvöld samkvæmt stjórnarskrá þessari og öðrum landslögum fara með 

framkvæmdarvaldið. Dómendur fara með dómsvaldið. 

Er hér verið að vísa til hverjir fara með æðsta vald í málefnum ríkisins, hvernig þeir 

öðlast það vald og hvernig verkaskiptingu þeirra er háttað í meðferð ríkisvaldsins. 

Einnig með hvaða hætti það vald er skipulagsbundið, hvaða hömlur því eru settar og 

                                                 

1 Hér eftir nefnd „stjskr.“ 

2 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 25. 
3 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 69 og 212. 

4 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 23. 
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hver afstaða þess er gagnvart borgurunum.5 Samræmist framangreint megintilgangi 

með setningu stjórnarskrár, að mæla fyrir um ákveðið fyrirfram mótað skipulag og 

verksvið æðstu stofnana ríkisins og marka valdi þeirra ákveðna umgjörð, eða ramma.6 

Réttarheimspekingurinn Joseph Raz hefur dregið saman það sem hann telur skipta 

mestu máli og einkenna nútíma stjórnarskrár, en þau atriði eru sjö talsins. Það fyrsta er 

að stjórnarskrá geymi reglur um skipulag ríkisins, meðferð ríkisvalds og greiningu þess. 

Annað, að stjórnarskránni er ætlað að vera stöðug, sem og að varðveita stöðugleika í 

stjórnkerfinu. Þriðja og fjórða atriðið kveður á um ritað form stjórnarskrárinnar og hún 

skuli vera æðsta réttarheimild réttarkerfisins. Fimmta, að á henni er hægt að byggja á 

rétt fyrir dómstólum og sjötta að erfiðara er að breyta henni en almennum lögum. Að 

lokum það sjöunda að stjórnarskráin hafi táknrænt gildi fyrir samfélagið og endurspegli 

grunngildi þess eins og lýðræði og mannréttindi.7 

Nokkuð er um almennt orðaðar meginreglur í mannréttindakafla stjórnarskrárinnar, t.d. 

72. gr. stjskr., um að eignarrétturinn8 sé friðhelgur. Þessi réttindi eiga að tryggja að hver 

þjóðfélagsþegn fái notið þeirra. Við flokkun mannréttindakaflans er honum gjarnan er 

skipt í frelsisréttindi og félagsleg réttindi þar sem frelsisréttindum er ætlað það hlutverk 

að tryggja réttindi þegnanna gegn misbeitingu ríkisvaldsins. Félagslegu réttindunum er 

ætlað það hlutverk að leggja beinar athafnaskyldur á ríkisvaldið með því að tryggja að 

það styðji þegna sína til bærilegs lífs. Nýlega hefur verið litið í auknum mæli til 

viðbótarflokks við flokkun mannréttinda, það er svokallaðra þriðju kynslóða 

mannréttinda, sem eru réttindi þegnanna til heilsusamlegs umhverfis.9  

Alþingi fylgir eftir margvíslegum pólitískum markmiðum í löggjafarstarfinu sjálfu og 

ber að starfa innan þess ramma sem stjórnarskráin setur. Sé löggjöf til þess fallin að 

takmarka mannréttindi, til dæmis eignarrétt, ber löggjafanum að meta hvort sjónarmiða 

um meðalhóf, jafnræði og skýrleika lagaheimildar hafi verið gætt, sem dómstólar hafa 

                                                 

5 Ólafur Jóhannesson. (1978). Stjórnskipun Íslands, bls. 20. 
6 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 72. 
7  Raz, J. (1998). „On the Authority and Interpretation of Constitutions: Some Preliminaries“. 

Constitutionalism: Philosophical Foundations, bls. 153, sbr. einnig Hafsteinn Þór Hauksson og Skúli 

Magnússon. (2014). Kaflar í réttarheimspeki, bls. 201. 
8 Þau mannréttindaákvæði sem hvað algengust eru í nútíma stjórnarskrám eins og t.d. eignaréttur hafa 

mótast með tímanum, í átökum við stjórnvöld á liðnum tímum. Sigurður Líndal. (2011). „Grundvöllur 

stjórnarskrár lýðveldisins Íslands“. Skýrsla stjórnlaganefndar, bls. 19. 
9 Sigurður Líndal. (2011). „Grundvöllur stjórnarskrár lýðveldisins Íslands“. Skýrsla stjórnlaganefndar, 

bls. 17-18. 
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gert kröfur um. Við meðferð lagafrumvarpa í þessum efnum reynir á skýringu 

löggjafans á stjórnarskrárákvæðum og kalla þingnefndir gjarnan til fræðimenn og aðra 

sérfræðinga sér til handa.10 

Alþingi getur ekki skotið frumvarpi til sérstakrar stofnunar til að fá formlegt álit á því 

hvort ákvæði frumvarps fari í bága við stjórnarskrá eða mannréttindaskuldbindingar en 

slíkt fyrirkomulag má finna í mörgum Evrópuríkjum.11 Alþingi þarf að gæta að því 

sjálft sbr. 7. kafla 1. þáttar handbókar um undirbúning og frágang frumvarpa.12 Í 5. mgr. 

7. gr. laga nr. 115/2011, um stjórnarráð Íslands er einnig að finna heimild til handa 

ríkisstjórninni til þess að setja sjálfri sér starfsreglur. Nýlega voru settar nýjar reglur um 

starfshætti ríkisstjórnarinnar sem tóku gildi þann 3. mars 201713 og um leið féll úr gildi 

eldri reglugerð nr. 292/2016 um sama efni. Við samningu og gildistöku nýju reglnanna 

styttust reglur um undirbúning, meðferð og afgreiðsla stjórnarfrumvarpa í ríkisstjórn úr 

heilum kafla sem taldi áður 12. greinar14, niður í 1. grein15 er hljóðar svo: 

9. gr. Stjórnarfrumvörp og stjórnartillögur. Samþykki þingflokka. 

Samþykki ríkisstjórnar fyrir framlagningu stjórnarfrumvarpa og stjórnartillagna, annarra 

en frumvarps til fjárlaga, fjáraukalaga og lokafjárlaga, er að jafnaði skilyrt samþykki 

þingflokka sem eiga aðild að ríkisstjórn, nema ríkisstjórnin ákveði annað. Þingflokkar 

stjórnarflokkanna tilkynna viðkomandi ráðherra eða fulltrúa hans skriflega um afgreiðslu 

sína með afriti til ritara ríkisstjórnarinnar. Ritari heldur skrá yfir tillögur ráðherra um 

þingmál ríkisstjórnarinnar og afdrif þeirra í þingflokkum hennar. Að öðru leyti fer um 

undirbúning stjórnarfrumvarpa og stjórnartillagna samkvæmt sérstökum samþykktum 

ríkisstjórnarinnar.  

Stjórnsýslan þarf í almennri lagaframkvæmd sinni að skýra og túlka ákvæði 

stjórnarskrárinnar þó það reyni í flestum tilfellum mun minna á beitingu almennra 

lagaheimilda. Í öllum tilvikum ber stjórnvaldi að gæta þess að reglum 

stjórnsýsluréttarins sé fylgt samkvæmt stjórnsýslulögum nr. 37/199316. Reynir í flestum 

                                                 

10 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 190-191. 
11 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 191. 
12  Handbók um undirbúning og frágang stjórnarfrumvarpa, slóð: 

https://www.forsaetisraduneyti.is/media/einfaldaraisland/Handbok_um_undirbuning_og_fragang_stjor

narfrumvarpa.pdf. [Sótt 30.3.2017].  
13 Reglugerðin hefur enn ekki fengið þar til gert númer og því er vísað til hennar með þessum hætti. 
14  Sjá reglugerð nr. 292/2016, um starfshætti ríkisstjórnar, slóð: 

https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=90282acc-8426-4d6b-ac5c-a3187e242e81. [Sótt 

á vefinn 14.3.2017]. 
15  Sjá reglugerð um starfshætti ríkisstjórnarinnar frá 3. mars 2017, slóð: 

https://www.forsaetisraduneyti.is/verkefni/rikisstjorn/starfshaettir/. [Sótt á vefinn 14.3.2017]. 
16 Hér eftir nefnd „ssl.“ 

https://www.forsaetisraduneyti.is/media/einfaldaraisland/Handbok_um_undirbuning_og_fragang_stjornarfrumvarpa.pdf
https://www.forsaetisraduneyti.is/media/einfaldaraisland/Handbok_um_undirbuning_og_fragang_stjornarfrumvarpa.pdf
https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=90282acc-8426-4d6b-ac5c-a3187e242e81
https://www.forsaetisraduneyti.is/verkefni/rikisstjorn/starfshaettir/
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tilfellum í málsmeðferð stjórnvalds á reglurnar um jafnræði og meðalhóf.17  Þegar 

stjórnvald er talið hafa brotið gegn mannréttindum eru álitamálin í megindráttum af 

ferns konar toga. Það fyrsta er stjórnvaldsákvörðun sem hvílir ekki á lagheimild sbr. 

dóm Hæstaréttar Íslands frá 2. nóvember 2000, í máli nr. 147/2000 (Taka barns af 

heimili). Annað, þegar stjórnvaldsfyrirmæli skortir lagastoð sbr. dóm Hæstaréttar 

Íslands frá 14. apríl 2005, í máli nr. 474/2004 (Bláskógabyggð). Þriðja þegar beiting 

lagaheimildar er andstæð stjórnarskrá, til dæmis ef jafnræðis er ekki gætt sbr. dóm 

Hæstaréttar Íslands frá 15. mars 2001, í máli nr. 354/2000 (Kerfisbundin skoðun 

póstsendinga) og að lokum það fjórða þegar stjórnvöld hafa ekki uppfyllt lagaskyldu 

sína til þess að tryggja mannréttindi sbr. dóm Hæstaréttar Íslands frá 6. maí 1999, í 

máli nr. 151/1999 (Táknmálstúlkun).18 

2.1. Skýring stjórnarskrárákvæða 

Túlkun stjórnarskrárákvæða og annarra stjórnskipunarreglna skiptir verulegu máli fyrir 

niðurstöðu máls. Til að mynda geta komið upp álitamál um stjórnskipulegt gildi laga í 

einkamáli milli tveggja einstaklinga eða lögaðila er tengist einkaréttarlegum 

lögskiptum þeirra, án þess að ríkið eða stofnanir þess eigi nokkra aðild að málinu. 

Venjulega er ríkinu stefnt til varnar í dómsmálum þar sem krafist er viðurkenningar á 

því að lög séu andstæð stjórnarskrá.19 Sbr. eftirfarandi dóma Hæstaréttar Íslands frá 

18. desember 2000, í máli nr. 419/2000 (sóknaraðild í faðernismáli). Þar segir:  

Kröfur varnaraðila eru reistar á því, að sóknaraðili geti ekki átt aðild að faðernismáli, 

enda séu aðilar í slíkum málum tæmandi taldir í 1. og 2. mgr. 43. gr. barnalaga nr. 

20/1992. Af lögskýringargögnum verður ekki ráðið að sú mismunun kynjanna sem birtist 

í 43. gr. barnalaga byggist á málefnalegum rökum er hníga sérstaklega að því að vernda 

hagsmuni kvenna í þessu tilliti fremur en karla. Til þess ber og að líta að mikilvægir 

þjóðfélagslegir hagsmunir eru fólgnir í því að faðerni barna sé í ljós leitt og ákvarðað. 

Réttarfarsreglum verði að haga svo, að þær þjóni þeim tilgangi sem stefnt er að um 

könnun á faðerni barns. [...] er ekki unnt að fallast á að nægar málefnalegar forsendur 

standi til þeirrar mismununar sem birtist í reglum barnalaga um málsaðild í 

faðernismálum. Með vísan til 70. gr. stjórnarskrárinnar verður því ekki talið að þær 

takmarkanir á aðild faðernismáls, sem kveðið er á um í 1. málslið 1. mgr. 43. barnalaga, 

geti staðið í vegi fyrir því að sóknaraðili fái efnisúrlausn dómstóla um kröfur sínar. 

Sem og dómur Hæstaréttar Íslands frá 28. október 2011, í máli nr. 340/2011 

(Neyðarlög). Í dóminum reyndi á stjórnskipulegt gildi 6. gr. laga nr. 125/2008, um 

                                                 

17 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 193. 
18 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 196. 
19 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 39. 
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heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl. 

Þar segir: 

Íslenska ríkið hefur ekki átt aðild að þessum málum. Það er á valdi dómstóla að skera úr 

um hvort tiltekin lagafyrirmæli, sem deilt er um, fari í bága við ákvæði stjórnarskrár og 

ber ekki réttarfarsnauðsyn til að íslenska ríkið sé aðili að málinu. Niðurstaða dómstóla á 

þann veg að lögin teldust vera andstæð stjórnarskrá leiddi við þessar aðstæður til þess að 

þau yrðu virt að vettugi en gæti ekki falið í sér afstöðu til hugsanlegrar bótaskyldu 

ríkisins, sbr. til hliðsjónar dóm Hæstaréttar 25. nóvember 2010 í máli nr. 274/2010. 

Einn dómari skilaði sératkvæði í málinu, þar sagði:  

[...] í þessari afstöðu felst ekki að þetta lagaákvæði standist ekki sem almenn lög í 

landinu, þannig að innlán í bönkum njóti á grundvelli þess í framtíðinni réttarstöðu 

samkvæmt 1. mgr. 112. gr. laga nr. 21/1991 við slit fjármálafyrirtækis. [...] með setningu 

ákvæðisins voru skert þau eignarréttindi sóknaraðila sem fólust í kröfum þeirra á hendur 

varnaraðilanum [...], þannig að í bága fór við nefnt ákvæði stjórnarskrárinnar. 

Dómur Hæstaréttar Íslands frá 25. nóvember 2010 í máli nr. 274/2010, sem vísað er 

til í niðurstöðu Neyðarlagadómsins hér að framan er einnig lýsandi dæmi um skýringu 

stjórnarskrárinnar gagnvart almennum lögum, þar sagði: 

Af orðum 3. mgr. 9. gr. og 12. gr. laga nr. 32/2009, sbr. framangreind ummæli í 

nefndaráliti viðskiptanefndar með breytingartillögum við þær greinar, er ljóst að við 

lagasetninguna var gengið út frá því að þessar skerðingar væru heimilar án bóta. 

Forsenda lagasetningarinnar var þannig sú að ekki væri skylt að bæta þolendum þessar 

skerðingar samkvæmt 72. gr. stjórnarskrárinnar. Verður talið að valdheimildir dómstóla 

standi við þessar aðstæður aðeins til þess að virða lögin að vettugi að því leyti sem þau 

teljast andstæð stjórnarskrá, en ekki til þess að þeir leggi til grundvallar dómi að 

umtalsverð útgjöld vegna bóta falli á ríkissjóð. 

Sjá má af framangreindum dómum að dómstólar eiga lokaorðið þegar kemur að 

skýringu stjórnarskrárinnar gagnvart almennum lögum. Í neyðarlagadómnum kemst 

Hæstiréttur m.a. að þeirri niðurstöðu að lögin séu ekki andstæð stjórnarskrá þar sem 

ákvæðin eru ekki tímabundin og því almenn og framvirk. Auk þess sem í öllum þeirra 

er niðurstaðan rökstudd með tilvísun til lögskýringargagna og að þau þjóni þeim 

tilgangi sem stefnt er að. 

Skýring og túlkun stjórnarskrárinnar er meðal vandförnustu viðfangsefna 

stjórnskipunarréttarins. Vert er að líta til norrænna fræðikenninga til að reyna bregða 

ljósi á stöðuna hér á landi vegna skyldleika stjórnarskráa Norðurlanda og sameiginlegs 

uppruna þeirrar dönsku og íslensku. Um sumt hefur þróunin hér á landi orðið með 
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öðrum hætti en í Danmörku og Noregi, meðal annars þess að á Íslandi komst á 

lýðveldisskipan árið 1944 með þjóðkjörnum forseta.20  

Stjórnarskráin geymir engar leiðbeiningar eða reglur um hvernig beri að skýra ákvæði 

hennar og ekki er heldur að finna í henni ákveðnar skilgreiningar á hugtökum eða 

orðum, líkt og algengara er í almennri löggjöf.21 Gilda sjónarmið um lögskýringar 

almennra lagaákvæða að mestu einnig um skýringu stjórnarskrárákvæða.22 Komi upp 

sérstök álitaefni við túlkun stjórnarskrárákvæða duga venjulegar lögskýringaraðferðir 

ekki alltaf til. Hafa þarf í huga þá sérstöðu sem texti stjórnarskrárinnar hefur í 

samanburði við annan almennan lagatexta, uppruna hans og þeirra efnisreglna sem hann 

hefur að geyma. Gæta þarf að því hverjir það eru sem túlka stjórnarskrána og eiga þar 

með lokaorðið um inntak þeirra ákvæða. Að lokum, að uppi eru sérstök 

lögskýringarsjónarmið sem hafa mótast og vega meira við túlkun stjórnarskrárinnar 

heldur en annarra laga.23  

Þó svo að íslenska stjórnarskráin einkennist í minna mæli en fjölmargar aðrar 

stjórnarskrár af yfirlýsingum, sem táknrænt undirstrika hugmyndafræðilegar 

undirstöður stjórnskipulagsins er nauðsynlegt að gera greinarmun á lagaákvæðum. Sum 

þeirra fjalla um hrein skipulagsatriði og vinnureglur handhafa ríkisvalds og sum geyma 

beinar efnisreglur sem hafa það markmið að setja ríkisvaldinu skorður eða vernda 

mannréttindi. Efni ákvæðanna eru mjög ólík innbyrðis sem kann að hafa áhrif á 

skýringaraðferðina.24  

Þrætuefni fræðimanna, innlendra sem erlendra, hefur verið hvaða skýringaraðferðum 

skuli beita við að komast að niðurstöðu hverju sinni. Hvort beita skuli óbreytilegri 

skýringu, breytilegri skýringu 25  eða svokallaða siðferðiskenningu við skýringar á 

ákvæðum stjórnarskráa. Verða fyrri kostirnir tveir sérstaklega teknir hér fyrir. Fá 

                                                 

20 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 179. 
21 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 180. 
22 Davíð Þór Björgvinsson. (2008). Lögskýringar - Kenningar, aðferðir og sjónarmið við skýringu og 

beitingu laga, bls. 234. 
23 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 180-181. 
24 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 181. 
25 Ólafur Jóhannesson var fyrstur til að kalla þessa tvo skýringarkosti óbreytilega eða breytilega skýringu 

í bók sinni Stjórnskipun Íslands frá 1960. Árið 1696 kallaði Gaukur Jörundsson þessa sömu 

skýringarkosti sveigjanlegar og ósveigjanlegar skýringar.  
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viðfangsefni lögfræðinnar hafa hlotið eins mikla umfjöllun meðal fræðimanna. 26 

Mótast afstaða manna til þessara tveggja kenninga að mestu leiti af hlutverki dómstóla 

í lýðræðissamfélagi.27 Þá sérstaklega við skýringu mannréttindaákvæða þar sem afstaða 

til túlkunar ræðst af því hvaða sjónarmið ríkja um eðli slíkra reglna.28  

2.1.1. Óbreytileg skýring 

Óbreytileg skýring, sem einnig er nefnd sáttmálakenningin (e. contract theory) og 

stundum kennd við upphafsmenn stjórnarskrárinnar (e. founding fathers), er reist á 

sjónarmiðum um reglusetningu (d. regleorienteret/retspositivisk opfattelse). Afstaða til 

túlkunar lagaákvæðisins er þannig reist á því að leggja skuli til grundvallar ráðandi 

viðhorf þess tíðaranda er ákvæðin voru sett.29 Í þessu riti verður notast við hugtakið 

óbreytileg skýring, auk þess sem ekki verður gerður greinarmunur á markmiði og 

tilgangi lagaákvæðis. 

Við óbreytilega skýringu er hefðbundnum hlutrænum túlkunaraðferðum beitt þar sem 

texti lagaákvæðisins sjálfs er þungamiðja túlkunarinnar. Við skýringu orða og hugtaka 

er höfuðáherslan lögð á að rannsaka merkingu hvers lagaákvæðis þegar þau voru 

samin.30 Er höfuðáherslan lögð á að stjórnarskráin þýði ekki eitt í dag og annað á 

morgun og dómstólar eigi því ekki að breyta inntaki stjórnarskrárinnar með því að skýra 

inntak stjórnarskrárákvæða upp á nýtt vegna breyttra þjóðfélagsþátta og breyttra 

siðferðilegra viðhorfa.31 Þessi skýring er í takt við skoðanir fræðimannsins Thomas M. 

Cooley32, sem telur það til meginreglu að þegar um stjórnarskrár er að ræða megi ekki 

beita neinu öðru en óbreytilegri skýringu og í framkvæmd eigi stjórnarskrár ekki að 

                                                 

26 Davíð Þór Björgvinsson. (2008). Lögskýringar - Kenningar, aðferðir og sjónarmið við skýringu og 

beitingu laga, bls. 234, sbr. einnig Gaukur Jörundsson. (1969). Um eignarnám, bls. 42-43. 
27 Davíð Þór Björgvinsson. (2008). Lögskýringar - Kenningar, aðferðir og sjónarmið við skýringu og 

beitingu laga, bls. 234. 
28 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 199. 
29 Davíð Þór Björgvinsson. (2008). Lögskýringar - Kenningar, aðferðir og sjónarmið við skýringu og 

beitingu laga, bls. 235, sbr. einnig Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og 

handhafar ríkisvalds, bls. 199. 
30 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 199. 
31 Davíð Þór Björgvinsson. (2008). Lögskýringar - Kenningar, aðferðir og sjónarmið við skýringu og 

beitingu laga, bls. 235. 
32 Cooley lagði fram þessa skoðun sína í riti sínu A Treatise on the Constitutional Limitations which rest 

upon the Legislative Powers of the States of the American Union, sem kom út árið 1868. Skoðunin ávann 

sér mikið fylgi í bandarískum rétti um tíma. 
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vera breytingum háðar. Áherslan eigi að vera á öryggi og festu í lagaskýringum og 

framkvæmd, sem ekki náist með beitingu breytilegrar skýringar.33 

Davíð Þór Björgvinsson tekur dæmi um réttarstöðu samkynhneigða og rétt þeirra til að 

ganga í hjúskap í bók sinni Lögskýringar frá árinu 2008, með þessum orðum: 

Þeir sem aðhyllast þessar kenningar segja sem svo að leiði réttur skilningur á 

stjórnarskránni, eins og hún var í upphafi sett, til þess að henni hafi ekki verið ætlað að 

vernda slíkan rétt, sé ekki rétt að skýra hana eða túlka upp á nýtt þannig að hún verndi 

hann. Lögð er áhersla á að skýring ákvæða stjórnarskrárinnar, í samræmi við eðlilegan 

skilning á orðum hennar og upphaflegan tilgang höfunda hennar, tryggi réttaröryggi og 

stöðugleika, sem sé forsenda fyrir virku og heilsteyptu réttarkerfi.34  

Davíð Þór ítrekar í kjölfarið að ef menn telji nauðsynlegt að breyta stjórnarskránni verði 

að gera það eftir réttum formlegum leiðum. Hann telur að hafa beri sögulegan bakgrunn 

stjórnarskrárákvæða í huga við skýringu þeirra. Gera verði þá kröfu til dómstóla að 

hafðar séu í heiðri þær grundvallarhugmundir sem ákvæðin hafi í upphafi verið reist á 

við túlkun stjórnarskrárinnar. Um leið skuli taka mið af þeim meginstraumum sem 

einkenna ráðandi stjórnmálahugsun og þróun.35  

Ólafur Jóhannesson hallast fremur í átt að óbreytilegri skýringu, þó hann telji báðar 

skýringar hafa „nokkuð til síns ágætis“, en gerir jafnframt þann fyrirvara á að dómstólar 

fari ekki út fyrir hlutverk sitt þó þeir geti skýrt einstök stjórnarskrárákvæði. Ólafur telur 

dómstóla hafa farið fullfrjálslega við túlkun eignaréttarákvæðis stjórnarskrárinnar og 

vísar til dóma frá árinu 1952. Hann ítrekar að það er hlutverk stjórnarskrárgjafans eins 

að breyta stjórnarskránni, en ekki dómstóla og ávallt skuli velja þann lögskýringarkost 

sem er samrýmanlegur stjórnarskránni. Annað hefur ekki stoð í réttarvitund hér á landi. 

Þar sem engar leiðbeiningarreglur eru til um skýringar á stjórnarskránni hafa dómstólar 

nokkuð frjálsar hendur hvað þetta varðar.36 

2.1.2. Breytileg skýring 

Í kenningunni um breytilega skýringu (e. process theory), sem einnig er kölluð 

framsækin skýring (e. dynamic interpretation), felst ákveðið svigrúm til handa 

                                                 

33 Gaukur Jörundsson. (1969). Um eignarnám, bls. 41-42. 
34 Davíð Þór Björgvinsson. (2008). Lögskýringar - Kenningar, aðferðir og sjónarmið við skýringu og 

beitingu laga, bls. 235. 
35 Davíð Þór Björgvinsson. (2008). Lögskýringar - Kenningar, aðferðir og sjónarmið við skýringu og 

beitingu laga, bls. 240. 
36 Ólafur Jóhannesson. (1978). Stjórnskipun Íslands, bls. 416-417. 
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dómstólum til að haga og breyta skýringum á ákvæðum stjórnarskrárinnar, eftir því sem 

breyttar aðstæður og nýir þjóðfélagshættir gefa tilefni til. Það er ekki í hlutverki 

dómstóla að standa í vegi fyrir löglega teknum ákvörðunum sem um þær gilda og 

stjórnarskránni er ætlað að standa vörð um. Hins vegar er það hlutverk dómstóla að 

standa vörð um þessar leikreglur lýðræðisins og hina stjórnarskrárbundnu pólitísku 

skipan og tryggja þátttöku allra borgara í henni samkvæmt þar til settum reglum. Því 

kemur það í hlutverk löggjafans að setja samfélaginu lög sem eru í samræmi við 

lýðræðislegar leikreglur. Lagasetning á hverjum tíma felur í sér niðurstöðu hins 

lýðræðislega stjórnmálastarfs, sem dómstólum ber að virða.37 

Ber því samfara framangreindu að líta til þess sjónarmiðs um grunngildi eða 

grundvallarreglur stjórnarskrárinnar (d. principorienteret/normativisk opfattelse), sem 

felur í sér að mannréttindareglur eru reistar á ákveðnum undirliggjandi grunngildum 

eða grundvallarreglum sem réttarskipanin hvílir á og viðurkennir í framkvæmd. Texti 

stjórnarskrárákvæðisins ræður þar með ekki eingöngu túlkun þess þar sem inntak 

þessara reglna er ekki fastákveðið og litið er til þess hver andi reglnanna og markið er. 

Minna er lagt uppúr því hvaða aðstæður voru til staðar þegar mannréttindaákvæðið var 

sett og litið í meira mæli til þess markmiðs sem því er ætlað að ná. Telst ákvæðið 

„dýnamískt“ í þeim skilningi að það tekur tillit til þeirra aðstæðna sem uppi eru hverju 

sinni eftir því sem samfélagið þróast og ríkjandi hugarstefnur og þjóðfélagsskoðanir 

breytast.38 

Réttarheimspekingarnir Alf Ross og Ronald Dworkin eru fylgnir þessum sjónarmiðum, 

en minna jafnframt á nauðsyn þess að jafnvægi sé þar á milli. Með því að líta til 

merkingar lagaákvæðis á þeim tíma sem það var sett sé tryggður ákveðinn stöðugleiki 

og fyrirsjáanleiki um inntak stjórnarskrárákvæða. Er hér verið að vísa til 

mannréttindaákvæða, en þau geymi grunngildin, sem endurspegla hugmyndir 

samfélagsins hverju sinni um réttlæti. Mikilvægt er að túlka mannréttindaákvæðin með 

                                                 

37 Davíð Þór Björgvinsson. (2008). Lögskýringar - Kenningar, aðferðir og sjónarmið við skýringu og 

beitingu laga, bls. 235-236. 
38 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 200. 
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breytilegum skýringum sem taki mið af breyttum samfélagsaðstæðum hverju sinni til 

verndar grunngildunum.39 

Undir þetta taka meðal annars Gaukur Jörundsson, Jón Steinar Gunnlaugsson, Björg 

Thorarensen og Dóra Guðmundsdóttir að einhverju leyti. Gaukur telur meðal annars 

veigamikil rök standa að baki því að við skýringu eignarréttarákvæðis 72. gr. stjskr. 

verði að líta þeirra þjóðfélagshátta og skoðana sem eru ríkjandi og þá sérstaklega að því 

leyti sem þær skoðanir hafi mótast í hefðbundinni afstöðu löggjafans. 

Stjórnmálaskoðanir hafi haft áhrif á eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar þar sem í 

upphafi átti ákvæðið rætur sínar að rekja til skoðana sem lögðu áherslu á friðhelgi 

eignarréttarins og óskerðanleika hans. Hvergi komi þó fram hver afstaða 

stjórnarskrárgjafans hafi verið meðal annars til takmarkana eignarréttarins. Dómstólar 

hafa ávallt gengið út frá því að eignarréttinum væru takmörk sett og löggjafanum væri 

heimilt að hnika þeim til.40 Athugun á löggjöf og lagaframkvæmd hljóti að skipta 

meginmáli við skýringarsjónarmið stjórnarskrárinnar, þegar lagður er fram grundvöllur 

að skýringu eignarnámsákvæða hennar. Til þess að keppast að því að ná sem mestu 

samræmi milli stjórnarskrár og löggjafans megi ekki virða að vettugi lög og þróun 

lagaframkvæmdar. 41  Ennfremur beri að taka tillit til þjóðaréttar við skýringu á 

mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar, samkvæmt þeim samningum sem Ísland 

hefur þegar fullgilt, en hann vísar meðal annars til Mannréttindasáttmála Evrópu sem 

Ísland gerðist aðili að þann 19. júní 1953.42 

Jón Steinar telur að hafna eigi öllum frávikum frá orðum stjórnarskrárinnar, séu þau 

frávik nauðsynleg til að tryggja borgurum þá vernd gegn ríkisvaldi sem stjórnarskráin 

stefnir augljóslega að.43  

Dóra Guðmundsdóttir vísar meðal annars til kenninga Roberts Alexy og segir að inntak 

og uppbyggingu stjórnarskrárákvæða og þar með stjórnarskrárvarin réttindi sé hægt að 

leiða af stjórnarskrárbundnum viðmiðum. Stjórnarskrárbundið viðmið er hvert það 

                                                 

39 Ross, A. (1980). Dansk statsforfatningsret I, bls. 159, sbr. einnig Dworkin, R. (1998). Law´s Empire, 

bls. 366. 
40 Gaukur Jörundsson. (1969). Um eignarnám, bls. 399-400. 
41 Gaukur Jörundsson. (1969). Um eignarnám, bls. 47. 
42 Gaukur Jörundsson. (1969). „Mannréttindaákvæði Íslenzku stjórnarskrárinnar“. Úlfljótur. 1. tbl., bls. 

45. 
43 Jón Steinar Gunnlaugsson. (1987). Deilt á dómarana - um túlkun Hæstaréttar á mannréttindaákvæðum 

stjórnarskrárinnar, bls. 136-137. 
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viðmið sem felst í ákvæðum stjórnarskrárinnar eða er hægt að flokka sem slíkt, ef það 

er nægilega tengt stjórnarskránni. Að formi til geti stjórnarskrárbundin viðmið verið 

annað hvort meginreglur eða lagareglur. Meginreglur setji fram markmið sem þurfi að 

vega og meta gagnvart öðrum meginreglum og lagareglum og er eðli túlkunar 

stjórnarskrárákvæða að slá föstu með þessum hætti hvað í þeim felist.44 Þannig mæli 

meginreglur fyrir um að einhverju markmiði skuli náð að því marki sem það sé 

mögulegt miðað við lagalegt og raunverulegt umhverfi.45 

Björg Thorarensen vísar til þróunar íslenskrar dómaframkvæmdar eftir setningu 

stjórnskipunarlaga nr. 97/1995, um breytingu á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 

33/1944, með síðari breytingum 46  og ber saman við danska dómaframkvæmd. 

Mannréttindaákvæði dönsku stjórnarskrárinnar hefur staðið nánast óbreitt síðan 1953 

eða að stórum hluta frá fyrstu stjórnarskrá þeirra frá 1849. Þar í landi var 

Mannréttindasáttmáli Evrópu lögfestur árið 1992, sbr. lög nr. 285/1992 og er fágætt að 

mannréttindaákvæði dönsku stjórnarskrárinnar sé skýrð í ljósi hans þó svo oft komi til 

ágreinings og tilvísana til ákvæða sáttmálans fyrir dönskum dómstólum. Sérstakrar 

varkárni gætir m.a. hjá dönskum fræðimönnum varðandi þau sérstöku sjónarmið sem 

gilda um skýringar dönsku stjórnarskrárinnar.47 

Björg vísar ennfremur til markmiða stjórnarskrárbreytinga og túlkunar íslenskra 

dómstóla á ákvæðum hennar í ljósi alþjóðaskuldbindinga um mannréttindi. Þar hefur 

stjórnarskrárgjafinn sjálfur mælt fyrir um þann vilja sinn að mannréttindaákvæðin 

byggist á ákveðnum grunngildum sem haldist í hendur við þær alþjóðaskuldbindingar 

sem Ísland hefur viðgengist. Vilji stjórnarskrárgjafans tryggir þannig að túlkun 

mannréttindaákvæða taki mið af þróun samfélagsins, ríkjandi hugarstefnum og 

breyttum þjóðfélagsskoðunum hverju sinni, samhliða inntaki sambærilegra 

mannréttindaákvæða í alþjóðlegum mannréttindasamningum.48 

                                                 

44 Dóra Guðmundsdóttir. (2006). Stjórnarskrárbundnar meginreglur og stjórnarskrárvarin réttindi, bls. 

140-141. 
45 Alexy, R. (2002). A Theory of Constitutional Rights, bls. 47, sbr. einnig Páll Hreinsson. (2002). Litróf 

jafnræðisreglna, bls. 18. 
46 Hér eftir nefnd „stjórnskipunarlög“ eða „lög nr. 97/1995“. 
47 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 179. 
48 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 208. 
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2.1.3. Siðferðiskenningin 

Samkvæmt Ronald Dworkin vísar siðferðiskenningin til þess að engin hlutlaus aðferð 

sé til við skýringu stjórnarskrárákvæða sem veiti hlutlaus svör þar sem dómarar komist 

ekki hjá því að byggja afstöðu sína á fyrirfram mótuðum hugmyndum sem þeir hafi um 

siðferði og stjórnmál. Ofangreindar kenningar beri með sér að dómarar eigi að vera 

siðferðislega hlutlausir. Þannig mótist skýringar stjórnarskráa á siðferði hvers tíma fyrir 

sig og skilningi til stjórnarskrárinnar hverju sinni. Þar með er lýðræðisleg 

ákvarðanataka og vernd mannréttinda í raun sótt til venjubundinna siðferðislegra gilda 

af hálfu dómstóla.49 

2.1.4. Samantekt 

Ef texti stjórnarskrárákvæða einkennist í verulegum mæli af opnum og matskenndum 

yfirlýsingum, getur það opnað fyrir þann möguleika að draga úr lagalegu aðhaldi og 

virkni ákvæðisins og veita þar með þeim sem fara með pólitískt vald hverju sinni, aukið 

svigrúm til að ákveða hvert efnislegt inntak þeirra er í raun. Er því mikilvægt í þessum 

efnum að fundið sé ákveðið jafnvægi á milli þess að lagaákvæði stjórnarskrárinnar lýsi 

þeim markmiðum sem ákvæðinu var ætlað að geyma en sé þó nægilega hnitmiðað og 

skýrt til þess að stjórnarskráin verði ekki aðeins innantóm orð.50 Litla vísbendingu er 

meðal annars að finna um inntak friðhelginnar að afmörkun eignarréttarhugtaksins í 

ákvæði 72. gr. stjskr.51 Túlkun ákvæðisins og þær almennu takmarkanir eignarréttinda, 

sem ekki koma sérstaklega fram í ákvæðinu hefur hins vegar mótast í höndum 

dómstóla. Skýringar fræðimanna um breytilegar og óbreytilegar skýringar 

stjórnarskárákvæða eiga báðar rétt á sér.  

Sjónarmið um óbreytilega skýringu fela meðal annars í sér að mannréttindaákvæði beri 

að túlka á sama máta og aðrar lagareglur, þar sem þjóðréttarsamningar og áhrif þeirra 

eru ekki mikil, nema hægt sé að sýna fram á samhengi hugmyndafræðilegra áhrifa 

þeirra þegar ákvæðin voru samin.52  

                                                 

49 Davíð Þór Björgvinsson. (2008). Lögskýringar - Kenningar, aðferðir og sjónarmið við skýringu og 

beitingu laga, bls. 236-237. 
50 Eivind Smith. (2015).  Konstitusjonelt demokrati - statsforfatningsretten i prinsipielt og komparativt 

lys, bls. 67. 
51 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 181. 
52 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 199. 
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Greina má mun á skoðunum fræðimanna samanborið við tíðarfar þar sem eldri 

fræðimenn virðast hallast meira að þeirri óbreytilegu en þeir yngri að breytilegri 

skýringu. Þá sérstaklega hvað mannréttindaákvæðin varðar, enda má sjá miklar 

breytingar á þróun þeirra í dómaframkvæmd eftir setningu stjórnskipunarlaga nr. 

97/1995. Túlkun dómstóla á inntaki sambærilegra mannréttindaákvæða 

stjórnarskrárinnar og alþjóðlegra mannréttindasamninga sem íslenska ríkið hefur 

skuldbundið sig til að virða er meira í áttina að breytilegri skýringu. Lokaorðið um 

túlkun þeirra hefur dómstólum verið treyst til að eiga. 

2.2. Þjóðréttarsamningar 

Staða þjóðréttarsamninga að íslenskum rétti í ljósi tvíeðlisskipulagsins er hér ríkir hefur 

orðið skýrari undanfarna tvo áratugi.53 Gengur tvíeðliskenningin út frá því að á Íslandi 

ríki tvíeðli lands- og þjóðaréttar, sem þýðir að það er gert ráð fyrir að lands- og 

þjóðaréttur sé ekki felldur saman í eitt regluverk. Þannig verði þjóðréttarreglur ekki 

sjálfkrafa hluti af landsrétti. Hvert ríki fyrir skuli sig ákveða hvernig það fullnægi þeim 

þjóðréttarlegu skuldbindingum sem það hefur viðgengist, með innleiðingu þeirra inn í 

landsréttinn með lögum, því þjóðréttarreglur binda einungis ríkið sem slíkt.54 

Með aðild Íslands að hinum fjölmörgu alþjóðasamningum um mannréttindi er það 

skuldbundið að þjóðarétti til að tryggja ríkisborgurum sínum þau réttindi sem fram 

koma í þeim samningum, sem hafa haft umtalsverð áhrif á íslenskan rétt. Reynir þá 

einna helst á samspil mannréttindaákvæða og ákvæða alþjóðasamninga um sama efni, 

álitamál um stöðu þjóðréttarsamninga að landsrétti og hvernig þjóðréttarlegar skyldur 

hafa áhrif á skýringu stjórnarskrárákvæða.55 

Mörkin milli þess hvort þjóðréttarsamningar hafi áhrif til skýringar á almenn lög og 

sjálfa stjórnarskrána viðast orðin óljósari, samhliða fjölgun og auknum áhrifum þeirra 

og hvort þeim er í raun beitt sem beinni réttarheimild við úrlausn máls. En vægi 

þjóðaréttar sem réttarheimildar í íslenskum rétti hefur aukist verulega. Meðal annars 

með hliðsjón af nokkrum dómum sem fellu upp úr árinu 1990. Þar virðist sem ákvæðum 

Mannréttindasáttmála Evrópu hafi verið beitt sem réttarheimild og ákvæði sáttmálans 

                                                 

53 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 176. 
54 Davíð Þór Björgvinsson. (2008). Lögskýringar - Kenningar, aðferðir og sjónarmið við skýringu og 

beitingu laga, bls. 253. 
55 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvaldsins, bls. 119. 
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látin ganga framar ákvæðum almennra laga, fyrir lögfestingu sáttmálans. Ísland fullgilti 

aðild sína að Mannréttindasáttmála Evrópu þann 19. júní 1953, en lögfesti hann ekki 

fyrr en 19. maí 1994. 

Á þessum umbrotatímum ríkti ákvæðin óvissa um stöðu sáttmálans, sem ekki hafði 

reynt á fram að þeim tíma með jafn afdráttarlausum hætti.56 Sumir fræðimenn töldu 

Hæstarétt hafa hafnað meginreglunni um tvíeðli landsréttar og þjóðaréttar, að minnsta 

kosti hvað þennan alþjóðlega mannréttindasáttmála varðar á meðan aðrir töldu 

Hæstarétt vera styðjast við ákvæði 2. gr. stjskr. um þrískiptingu ríkisvaldsins. Þar með 

hafi sáttmálanum ekki verið beitt sem réttarheimild.57 

Fyrsti dómurinn sem markaði ákveðin þáttaskil í lögfræðilegri umræðu um stöðu 

þjóðréttarsamninga er dómur Hæstaréttar Íslands frá 9 janúar 1990, í máli nr. 

120/1989 (aðskilnaður). Þar reyndi meðal annars á þrískiptingu ríkisvaldsins og 1. mgr. 

6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, um rétt manns til að fá leyst úr máli sínu fyrir 

óvilhöllum dómara. Hæstiréttur snéri niðurstöðu héraðsdóms við, sem hafði dæmt hinn 

ákærða fyrir brot gegn almennum hegningarlögum nr. 19/1940. Sagði meðal annars 

orðrétt í niðurstöðu dómsins: 

Í málinu er á þetta að líta: Í stjórnarskrá lýðveldisins er byggt á þeirri meginreglu, að 

ríkisvaldið sé þríþætt og að sérstakir dómarar fari með dómsvaldið.  

Þær sérstöku sögulegu og landfræðilegu aðstæður, sem bjuggu því að baki, að sömu 

menn fara utan Reykjavíkur oftsinnis bæði með stjórnsýslu og dómstörf, hafa nú minni 

þýðingu en fyrr, meðal annars vegna greiðari samgangna en áður var. 

Alþingi hefur sett lög um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði, sem taka eiga 

gildi 1. júlí 1992. 

Ísland hefur að þjóðarétti skuldbundið sig til að virða mannréttindasáttmála Evrópu. 

Mannréttindanefnd Evrópu hefur einróma ályktað, að málsmeðferðin í máli Jóns 

Kristinssonar, sem fyrr er lýst, hafi ekki verið í samræmi við 6. gr. 1. mgr. 

mannréttindasáttmálans. 

Ríkisstjórn Íslands hefur, eftir að fyrrgreindu máli var skotið til Mannréttindadómstóls 

Evrópu, gert sátt við Jón Kristinsson, svo og annan mann sem kært hefur svipað málefni 

með þeim hætti sem lýst hefur verið. 

Í 36. gr. 7. tl. laga nr. 85/1936 um meðferð einkamála í héraði segir meðal annars, að 

dómari skuli víkja úr dómarasæti, ef hætta er á því, ,,að hann fái ekki litið óhlutdrægt á 

                                                 

56 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvaldsins, bls. 177. 
57 Davíð Þór Björgvinsson. (2008). Lögskýringar - Kenningar, aðferðir og sjónarmið við skýringu og 

beitingu laga, bls. 278-279. 
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málavöxtu. Þessu ákvæði ber einnig að beita um opinber mál samkvæmt 15. gr. 2. mgr. 

laga nr. 74/1974 um meðferð opinberra mála. 

Í máli þessu er ekkert fram komið, sem bendir til þess, að dómarafulltrúinn, sem kvað 

upp héraðsdóminn, hafi litið hlutdrægt á málavöxtu. Hins vegar verður að fallast á það 

með Mannréttindanefnd Evrópu, að almennt verði ekki talin næg trygging fyrir 

óhlutdrægni í dómstörfum, þegar sami maður vinnur bæði að þeim og lögreglustjórn. 

Með tilliti til þess, sem rakið hefur verið, ber nú að skýra fyrrgreind lagaákvæði þannig, 

að sýslumanninum í Árnessýslu og fulltrúa hans, sem kvað upp héraðsdóminn, hafi borið 

að víkja sæti í máli þessu. Ber því að fella hinn áfrýjaða dóm úr gildi og alla meðferð 

málsins fyrir sakadómi Árnessýslu og vísa því heim í hérað til nýrrar dómsmeðferðar og 

dómsálagningar. 

Á árinu 1990 kvað Hæstiréttur upp allmarga dóma um sama eða svipað sakarefni þar 

sem vísað var til framangreinds dóms og Hæstiréttur dæmdi á sama veg með tilvísun 

til hans. Athygli vekur að framangreindur dómur Hæstaréttar gekk gegn tveimur 

skýrum og tiltölulega nýlegum dómafordæmum þar sem sömu rökum var hafnað og 

voru lögð fyrir dóminn. Fyrra málið var dómur Hæstaréttar Íslands frá 25. nóvember 

1985, í máli nr. 77/1985 ákæruvaldið gegn Jóni Kristinssyni og hið síðara dómur 

Hæstaréttar Íslands frá 10. mars 1987, í máli nr. 240/1986 ákæruvaldið gegn Einari 

Sverrissyni. Síðar tók Hæstiréttur undir ákvörðun sína í máli nr. 120/1989 (aðskilnaður) 

með formlegum hætti í dómi Hæstaréttar Íslands frá 18. maí 1995, í máli nr. 103/1994 

þar sem dómurinn sagði berum orðum: 

Hæstiréttur Íslands hafði þegar fyrir gildistöku laga nr. 62/1994 um 

Mannréttindasáttmála Evrópu kveðið á um það í dómum sínum að skýra bæri íslensk 

lög, þar á meðal stjórnarskrána, á þann veg, sem væri í bestu samræmi við sáttmálann, 

sbr. t.d. H. 1990, 2, H. 1990, 92, H. 1992,174, H. 1992, 401.  

Í framhaldi af dómi Mannréttindadómstóls Evrópu, Þorgeir Þorgeirsson gegn íslenska 

ríkinu frá 25. júní 1992, í máli nr. 13778/88, sem féll íslenska ríkinu í óhag var skipuð 

nefnd þann 8. júlí 1992. Nefndin fékk það hlutverk að athuga hvort ekki væri tímabært 

að lögfesta sáttmálann með lögum.58 Var sáttmálinn innleiddur endanlega með lögum 

nr. 62/1994. Eftir það voru ekki lengur uppi álitaefni um lagagildi hans.59 Markmið 

löggjafans, með lögfestingu sáttmálans, var að koma í veg fyrir hættu á árekstrum milli 

                                                 

58 Frumvarp til laga nr. 62/1994, um Mannréttindasáttmála Evrópu, þskj. 105, 102. mál. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/117/s/0105.html. [Sótt á vefinn 13.3.2017]. 
59 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 177. 

http://www.althingi.is/altext/117/s/0105.html
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íslenskra laga og mannréttindasamninga, enda ganga íslensk lög framar ákvæðum 

alþjóðasamninga í slíkum tilvikum, sem hafa ekki öðlast lagagildi hér á landi.60 

Það var svo ekki fyrr en með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995, sem tóku gildi þann 28. 

júní 1995, sem mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar voru loks endurskoðuð, með það 

að markmiði að efla verndarhlutverk mannréttindaákvæða hennar, en ákvæðin höfðu 

staðið nánast óbreytt frá árinu 1874. Þau breyttust aðeins lítillega í stjórnarskránni frá 

1920 og þegar lýðveldisstjórnarskráin var sett árið 1944.61 Með stjórnskipunarlögunum 

voru mannréttindaákvæðin efld, samhæfð og samræmd til verndar almennings í 

samskiptum við ríkisvaldið og handhafa þess og þau færð í nútímalegra horf í samræmi 

við þróun þjóðfélagsins, með tilliti til alþjóðlegra skuldbindinga.62 Þá sérstaklega þeirra 

borgaralegu og stjórnmálalegu réttindi sem talin eru upp í Mannréttindasáttmála 

Evrópu og Alþjóðasamningi Sameinuðu þjóðanna frá árinu 196663, auk annarra helstu 

samninga sem Ísland er aðili að og hefur skuldbundið sig til að fylgja. Í 

skýringargögnum með frumvarpi sem varð að stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 má 

einnig greina það viðhorf að mannréttindaákvæðin geymi ákveðnar grundvallarreglur 

og er vísað þar til óskráðra undirstöðureglna í íslenskri stjórnskipun.64  

Áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu má ótvírætt merkja af dómaframkvæmd íslenskra 

dómstóla eftir setningu laga nr. 97/1995 á skýringu mannréttindaákvæða og inntaka 

hugtaka sem þar eru talin upp. Þó vísa dómstólar sjaldan til eignarréttarákvæðis 1. gr. 

1. viðauka við MSE samhliða eignarréttarákvæði 72. gr. stjskr., en taka jafnframt mið 

af túlkun hans um inntak og gildissvið ýmissa lykilhugtaka sbr. dóm Hæstaréttar 

Íslands frá 22. september 2010, í máli nr. 371/2010, þar sagði: 

Þótt dómstólar líti til dóma mannréttindadómstólsins við skýringu sáttmálans þegar 

reynir á ákvæði hans sem hluta af íslenskum landsrétti, leiðir af þessari skipan að það er 

verkefni löggjafans að gera nauðsynlegar breytingar á landsrétti til að virða 

skuldbindingar íslenska ríkisins samkvæmt mannréttindasáttmála Evrópu. 

                                                 

60 Björg Thorarensen. (2009). „Stjórnskipunarréttur“. Um lög og rétt - Helstu greinar íslenskrar lögfræði, 

bls. 77. 
61 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 118. 
62 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvaldsins, bls. 119 

og 205. 
63 Alþjóðasamningur Sameinuðu þjóðanna um borgaraleg og alþjóðaréttindi frá árinu 1966. International 

Covenant on Civil and Political Rights „CCPR“. 
64 Frumvarp til laga nr. 97/1995, Stjórnarskipunarlög um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 

33/1944, með síðari breytingum, þskj. 389, 297. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html. [Sótt á vefinn 14.3.2017].  
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Af aðdraganda þeirra breytinga sem urðu á stjórnarskránni með stjórnskipunarlögum 

nr. 97/1995 er ekki hægt að sjá að aðferðafræðilega verði færð fram mótrök gegn því 

að tekið sé mið af bindandi þjóðréttarreglum við túlkun stjórnarskrárákvæða. 

Sérstaklega vegna ákvæða sem tekið var mið af við stjórnarskrárbreytingarnar og 

stjórnarskrárgjafinn sjálfur hefur lýst yfir að hafi þýðingu við skilning og túlkun á 

ákvæðunum. Nema þá hugsanlega með stjórnskipulegum mótrökum um sjónarmið um 

óskert fullveldi hvers ríki og kenningum um eineðli eða tvíeðli landsréttar og 

þjóðaréttar sem sífellt verður erfiðara að samræma lagalegum raunveruleika.65 

  

                                                 

65 Dóra Guðmundsdóttir. (2006). Stjórnarskrárbundnar meginreglur og stjórnarskrárvarin réttindi, bls. 

145. 
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3. Eignarréttur 

Misjafnar skoðanir hafa löngum verið um eignarrétt og vernd hans og hefur verið látið 

uppi að mönnum hafi hvergi gengið verr en á sviði eignarréttar að halda 

stjórnmálaskoðunum og lögskýringarsjónarmiðum aðgreindum en á öllum öðrum 

sviðum lögfræðinnar.66 Er eignarrétturinn það mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar 

sem hefur hlotið hvað mesta fræðilega umfjöllun en orðið eignarréttur lýsir tiltekinni 

afstöðu á milli verðmæta og eiganda og orðalagi yfir tiltekin mannréttindi, auk 

heitalýsingu á fræðigrein lögfræðinnar.67 Inntak ákvæðisins hefur, bæði í meðförum 

dómstóla og fræðikenningum, þróast á rúmri öld og vaxið í veigamiklum atriðum.68 

Hjá þeim ríkjum sem hafa fullgilt Mannréttindasáttmála Evrópu nýtur eignarrétturinn 

nánast undantekningarlaust stjórnskipulegrar verndar.69 

Dómaframkvæmdin er sérstaklega áhugaverð með tilliti til hægrar en stöðugrar þróunar 

sem hefur orðið í kjölfar endurskoðunar mannréttindakafla stjórnarskrárinnar árið 1995 

og innleiðingu Mannréttindasáttmála Evrópu. Verður nú nánar vikið að fræðilegri 

umfjöllun um lagagrundvöll eignarréttar stjórnarskrár lýðveldisins Íslands og 

Mannréttindasáttmála Evrópu. 

3.1. 72. gr. stjórnarskrár Íslands 

Eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar er að finna í 72. gr. hennar sem kveður á um að 

eignarrétturinn njóti ákveðinnar verndar, en hann megi þó skerða með ákveðnum 

takmörkunum. Ákvæðið hljóðar svo: 

72. gr. 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.  

Með lögum má takmarka rétt erlendra aðila til að eiga fasteignaréttindi eða hlut í 

atvinnufyrirtæki hér á landi. 

Ákvæðið er þýtt úr 82. gr. dönsku grundvallarlaganna frá árinu 1849 og hefur staðið 

nær óbreytt frá því að ákvæðið kom inn í 50. gr. stjórnarskrárinnar árið 1874. Áður 

hafði staðið lagaboð í stað lagafyrirmæla, sem kom inn með fullveldisstjórnarskránni 

                                                 

66 Gaukur Jörundsson. (1983). ,,Vernd eignarréttar samkvæmt mannréttindasáttmála Evrópu“. Tímarit 

Lögfræðinga. 4. hefti,, bls. 212. 
67 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 440-441. 
68 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 442. 
69 Guðrún Gauksdóttir. (2005). „Friðhelgi eignarréttar“. Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginreglur, 

framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt, bls. 474. 
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árið 1920. Fyrirmynd ákvæðisins er rakin aftur til 17. gr. frönsku 

mannréttindayfirlýsingarinnar og þaðan allt aftur til 11. gr. belgísku stjórnarskrárinnar 

frá 1831.70 

Heimild löggjafans til að takmarka rétt erlendra aðila til að eiga fasteignaréttindi eða 

hlut í atvinnufyrirtæki hér á landi er að finna í 2. mgr. ákvæðisins. Regluna má rekja til 

64. gr. stjórnarskrárinnar frá 1920, auk ákvæðis um að enginn útlendingur gæti fengið 

ríkisborgararétt hér á landi, nema með lögum. Sambærilegt ákvæði var að finna í 2. 

mgr. 68. gr. stjskr. sem tók breytingum með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 á þann 

veg að löggjafinn hefur nú heimild til að skipa slíkum málum með lögum, en ber ekki 

skylda til þess eins og áður stóð í eldra ákvæðinu.71 Eftirleiðis mun eingöngu 1. mgr. 

72. gr. stjskr. vera gerð frekari skil.  

Eignarréttarákvæði norsku grundvallarlaganna er nú að finna í 105. gr. og 73. gr. 

dönsku grundvallarlaganna, eru þau nokkuð sambærileg og hljóða svo á frummáli sínu: 

Danska: 73. gr. Stk. 1. 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. 

Stk. 2. Når et lovforslag vedrørende ekspropriation af ejendom er vedtaget, kan en 

trediedel af folketingets medlemmer indenfor en frist på tre søgnedage fra forslagets 

endelige vedtagelse kræve, at det først indstilles til kongelig stadfæstelse, når nyvalg til 

folketinget har fundet sted, og forslaget påny er vedtaget af det derefter sammentrædende 

folketing. 

Stk. 3. Ethvert spørgsmål om ekspropriationsaktens lovlighed og erstatningens størrelse 

kan indbringes for domstolene. Prøvelsen af erstatningens størrelse kan ved lov 

henlægges til domstole oprettet i dette øjemed.72 

Norska: 105. gr. Fordrer statens tarv at noen må avgi sin rørlige eller urørlige eiendom 

til offentlig bruk, så bør han eller hun ha full erstatning av statskassen.73 

Áður fyrr var ekki að finna sambærilega yfirlýsingu í norsku grunnlögunum frá 1814, 

um friðhelgi eignarréttarins og eignarnám líkt og þeirrar sem kveðið er á um í 105. gr. 

hér fyrir framan. Hafa fræðimenn ekki verið á eitt sammála um að norska ákvæðið 

                                                 

70 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 440. 
71 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 441. 
72 Dönsku grundvallarlögin. Slóð: http://runeberg.org/dansklov/. [Sótt á vefinn 17.3.2017].  
73  Norsku grundvallarlögin. Slóð: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17. [Sótt á vefinn 

17.3.2017].  
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verndi einstaklingsréttinn og aðrir bent á þá mikilvægu vernd sem lögmætisreglan 

veitir, en takmarkanir á eignarrétti þurfi þrátt fyrir það að eiga sér stoð í lögum.74 

3.2. 1. gr. samningsviðauka nr. 1 við Mannréttindasáttmála Evrópu 

Þegar Mannréttindasáttmáli Evrópu var undirritaður árið 1950 hafði ekki náðst 

samkomulag allra ríkja um að veita alþjóðlegum stofnunum vald til þess að endurskoða 

stefnumál þeirra er varðar eignarrétt. Var ákvæðið síðar tekið inn sem 1. gr. 

samningsviðauka nr. 1. við sáttmálann og undirritað í París 20. mars 1952 en sáttmálinn 

öðlaðist ekki gildi fyrr en 18. maí 1954.75 Af almennu og opnu orðalagi ákvæðisins má 

greina þann ágreining: 

1. gr. [Friðhelgi eignarréttar.] Öllum mönnum og lögaðilum ber réttur til að njóta eigna 

sinna í friði. Skal engan svipta eign sinni, nema hagur almennings bjóði og gætt sé 

ákvæða í lögum og almennra meginreglna 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.76  

Með dómum Mannréttindadómstóls Evrópu, Marckx gegn Belgíu frá 13. júní 1979, í 

máli nr. 6833/74 og Sporrong og Lönnroth gegn Svíþjóð frá 23. september 1982, í máli 

nr. 7151/75 og 7152/75, fékk dómstóllinn tækifæri til þess að móta og setja fram 

grundvallarviðhorf sín til skýringar á eignarréttarákvæði sáttmálans. Fram að því hafði 

ákvæðið verið talið hafa takmarkaða raunhæfa þýðingu. Bjó Mannréttindadómstóllinn 

til þrjár reglur sem líta beri til við skoðun á því hvort takmörkun á eignarrétti brjóti 

gegn 1. gr. samningsviðauka nr. 1. við Mannréttindasáttmála Evrópu. Reglurnar felast 

í ákvæðinu sjálfu og eru ekki aðskildar í þeim skilningi að þær séu ótengdar sbr. dóm 

Mannréttindadómstóls Evrópu, James o.fl. gegn stóra Bretlandi frá 21. febrúar 1986, 

í máli nr. 8793/79. Reglur tvö og þrjú ber að túlka í ljósi þeirrar fyrstu auk þeirra 

takmarkana sem tilheyra hvorugum þeirra síðari. Sú fyrsta er hin almenna regla að fá 

að njóta sinna eigna í friði sbr. 1. máls. 1. mgr. Önnur um skilyrði eignasviptingar (e. 

deprivation) sbr. 2. málsl. 1. mgr. og sú þriðja sbr. 2. mgr. sem heimilar ríkjum að setja 

                                                 

74  Hafsteinn Dan Kristjánsson. (2013). „„Eignarrétturinn er friðhelgur.“ Eru upphafsorð 72. gr. 

stjórnarskrárinnar aðeins stefnuyfirlýsing?“. Úlfljótur. 1. tbl., bls. 37. 
75 Guðrún Gauksdóttir. (2005). „Friðhelgi eignarréttar“. Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginreglur, 

framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt, bls. 474. 
76 Upphafsorðin hljóða svo á ensku: „Every natural or legal person is entitled to peaceful enjoyment of 

his possesions“ og á frönsku er stuðst við orðalagið: „respect de ses biens“. 
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eignarréttindum almennar takmarkanir (e. control of the use of property) að tilteknum 

skilyrðum uppfylltum.77 

Þá má draga þá ályktun að þau réttaráhrif sem fylgi einstaklingseignarréttinum og þeirri 

vernd sem honum er tryggður með upphafsorðum „ber að njóta eigna sinna í friði“ feli 

í sér að á yfirvöldum hvíli jákvæð skylda til athafna. Það er að setja lög og koma á 

laggirnar ákveðinni umgjörð sem hægt er að nýta til þess að grípa til aðgerða til verndar 

eignarrétti borgaranna sbr. dóm Mannréttindadómstóls Evrópu, Öneryildiz gegn 

Tyrklandi frá 30. nóvember 2004, í máli nr. 48939/99.78 

Það fyrsta sem Mannréttindadómstóllinn leitar svara við þegar hann tekur á móti kæru 

sem byggð er á 1. gr. samningsviðauka nr. 1 er að meta hvort eignarrétturinn hafi verið 

skertur. Tekur dómstóllinn þá til athugunar hvort þeir hagsmunir sem um ræðir í málinu 

teljist til eignar í skilningi ákvæðisins, hvort um sé að ræða skerðingu og hvort 

skerðingin geti talist eignarnám. Að því loknu, ef talið er að umræddir hagsmunir teljist 

eign, tekur dómstóllinn til athugunar hvort umrædd skerðing geti talist réttmæt, með 

tilliti til þeirra skilyrða sem 1. gr. samningsviðauka nr. 1 kveður á um. Það er hvort 

lagaheimild sé til staðar fyrir skerðingunni, hvort skerðingin komi til með að þjóna 

almannahagsmunum og hvort sanngjarns jafnvægis hafi verið gætt milli hagsmuna 

samfélagsins og eigandans, alla jafna nefnt meðalhóf. 79  Dómaframkvæmd 

Mannréttindadómstólsins hefur sýnt fram á að skerðing eignarréttar og skilyrðin fyrir 

skerðingunni verði að fullnægja kröfum meðalhófsreglunnar, en í því sambandi skiptir 

ekki máli undir hvaða reglu skerðingin fellur. Felur meðalhófsreglan það í sér, eins og 

að framan sagði, að réttlátt jafnvægi þurfi að ríkja við vernd eignarréttarins á milli 

grundvallarréttinda einstaklingsins og hagsmuna samfélagsins.80  

                                                 

77 Guðrún Gauksdóttir. (2005). „Friðhelgi eignarréttar“. Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginreglur, 

framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt, bls. 487-488. 
78  Hafsteinn Dan Kristjánsson. (2013). „„Eignarrétturinn er friðhelgur.“ Eru upphafsorð 72. gr. 

stjórnarskrárinnar aðeins stefnuyfirlýsing?“. Úlfljótur. 1. tbl., bls. 32-33. 
79 Guðrún Gauksdóttir. (2005). „Friðhelgi eignarréttar“. Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginreglur, 

framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt, bls. 476. 
80 Guðrún Gauksdóttir. (2005). „Friðhelgi eignarréttar“. Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginreglur, 

framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt, bls. 488. 
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3.2.1. Samantekt 

Ákvæði 1. mgr. 72. gr. stjskr. og 1. mgr. 1. gr. samningsviðauka nr. 1 við 

Mannréttindasáttmála Evrópu eru nokkuð sambærileg en þau atriði sem ber á milli 

verða hér talin.  

Stjórnarskrárákvæðið er talið veita ríkari vernd þar sem eignarréttarákvæði 

stjórnarskrárinnar kveður á um að „fullt verð“ skuli komi fyrir vegna eignarskerðingar 

en sambærilegt skilyrði er ekki að finna í eignarréttarákvæði mannréttindasáttmálans. 

Skiptar skoðanir hafa verið um réttaráhrif stjórnarskrárákvæðisins. Hvort ákvæði 1. 

mgr. 72. gr. stjskr. feli í sér efnisreglu sem borgarar geti byggt rétt sinn á eins og ákvæði 

1. mgr. 1. gr. samningsviðauka nr. 1 við Mannréttindasáttmála Evrópu er talið gera, eða 

hvort það feli í sér stefnuyfirlýsingu. Nánari greiningu á því má sjá í kaflanum um 

friðhelgi eignaréttarins. 

Orðalagsmunur er á upphafsmálsliðum 1. mgr. 72. gr. stjskr. og 1. mgr. 1. gr. 

samningsviðauka nr. 1 við Mannréttindasáttmála Evrópu þar sem stuðst er við orðið 

„réttur“ í því síðarnefnda en ekkert slíkt er að finna í því fyrrnefnda. Ef litið til 

almennrar notkunar hugtakanna „friðhelgi eignarréttarins“ og „njóta í friði“ kveða 

orðabækur á um eftirfarandi. Með orðinu „friðhelgur“ er átt við friðlýstur, að ekki megi 

ráðast á, sem ekki megi skemma eða hreyfa við. Orðið „friðlýsa“ vísar til þess að 

bannað sé að hreyfa við og orðið „helgur“ vísar til þess sem ekki megi spilla og þess 

sem heilagt er.81 Orðið „njóta“ vísar til þess að hafa not eða nautn af, neyta, hagnýta, 

rækta jörðina og fá gæði. Orðið „friði“ vísar til orðanna friðsamlegt ástand, ró, næði og 

öryggi.82 Í meginatriðum vísa hugtökin til þess að einstaklingur eða lögaðili fái að njóta 

eignarréttarins í friði og ekki sé hreyft við honum. Ákveðin rétthelgi umljúki 

eignarréttinn sem ekki megi rjúfa, takmarka eða skerða. Ólíkar skyldur felist í orðinu 

„friðhelgi“ sem handhöfum ríkisvaldsins ber að virða og vernda upp að ákveðnu marki 

gagnvart þeim sem ekki eru handhafar eignarréttindanna, en orðið er talið nægjanlega 

                                                 

81  Hafsteinn Dan Kristjánsson. (2013). „„Eignarrétturinn er friðhelgur.“ Eru upphafsorð 72. gr. 

stjórnarskrárinnar aðeins stefnuyfirlýsing?“. Úlfljótur. 1. tbl., bls. 61. 
82 Stofnun Árna Magnússonar. Slóð: http://malid.is. [Sótt á vefinn 21.3.2017].  

http://malid.is/


 

26 

rúmt til þess að bera með sér efnislegar skyldur, neikvæðar og jákvæðar skyldur og 

málsmeðferðarskyldur.83 

3.3. Grundvallar hugtök 

Grunnhugtök eignarréttarins gegna lykilhlutverki í eignarréttinum og 

stjórnskipunarréttinum sem flettist að auki við stjórnsýsluréttinn. Þessi hugtök eru 

meðal annars „almenningsþörf“, „friðhelgi eignarréttarins“ „eign“, „eignarnám“, og að 

„fullt verð“ komi fyrir eignarnám. Verður nú vikið að nokkrum þeirra. 

3.3.1. Friðhelgi eignarréttarins 

Eignarréttarákvæði 1. málsl. 1. mgr. 72. gr. stjskr. lýsir yfir „friðhelgi eignarréttarins“. 

Yfirlýsingin hefur orðið tilefni til nokkurrar skoðunar á því hvert réttarlegt gildi 

hugtaksins er og hvert markmið stjórnarskrárgjafans hafi verið með þessu orðalagi. Þá 

sérstaklega hjá dönskum fræðimönnum sem almennt telja hugtakið ekki hafa neina 

sérstaka þýðingu að dönskum rétti, en ákvæðið er þýtt upp úr dönsku 

grundvallarlögunum frá árinu 1849. Engar skýringar á hugtakinu er þó að finna í 

frumvarpi dönsku laganna, en eignarrétturinn var lýstur óskerðanlegur og friðhelgur í 

frönsku fyrirmyndinni.84 

Ákvæðið er fremur einfalt í yfirlýsingum og veitir litla vísbendingu um inntak 

friðhelginnar að afmörkun eignarréttarhugtaksins.85 Ágreiningur hefur verið uppi milli 

fræðimanna hvort borgarar geti yfirhöfuð byggt beinan efnisrétt á ákvæðinu. Hvort líta 

megi á upphafsorð ákvæðisins um „friðhelgi eignaréttarins“ sem almenna meginreglu 

meðan aðrir telji að ákvæðið beri einungis með sér að vera stefnuyfirlýsing.86 Íslenskir 

og danskir fræðimenn okkar fyrri tíma litu svo á að upphafsorðin væru einungis enn ein 

stefnuyfirlýsing stjórnarskrárgjafans.87 Með auknu fylgi til breytilegrar skýringar við 

túlkun stjórnarskrárákvæða sem taka til mannréttinda má nú greina að ákvæðið feli í 

sér efnisreglu. Fær sú ályktun stuðning af reglunni um endurskoðunarvald dómstóla á 

                                                 

83  Hafsteinn Dan Kristjánsson. (2013). „„Eignarrétturinn er friðhelgur.“ Eru upphafsorð 72. gr. 

stjórnarskrárinnar aðeins stefnuyfirlýsing?“. Úlfljótur. 1. tbl., bls. 61. 
84 Andersen, P. (1963). Dansk forvaltningsret, bls. 620 og 718.  
85 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvaldsins, bls. 181. 
86  Hafsteinn Dan Kristjánsson. (2013). „„Eignarrétturinn er friðhelgur.“ Eru upphafsorð 72. gr. 

stjórnarskrárinnar aðeins stefnuyfirlýsing?“. Úlfljótur. 1. tbl., bls. 31. 
87  Hafsteinn Dan Kristjánsson. (2013). „„Eignarrétturinn er friðhelgur.“ Eru upphafsorð 72. gr. 

stjórnarskrárinnar aðeins stefnuyfirlýsing?“. Úlfljótur. 1. tbl., bls. 48. 
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stjórnskipulegu gildi laga, auk þess sem að dómstólar ganga lengra í efnislegri 

endurskoðun sinni á því hvort lög standist stjórnarskrá með tilliti til valdgreiningarreglu 

2. gr. stjskr.88 Áhrif frá alþjóðamannréttindasamningum hafa leitt til þess að viðhorfin89 

til mannréttindaákvæða hafa breyst og eru nú mörg hver skilin sem lagalegar og 

dómhæfar meginreglur. Það er efnisreglur sem veita einstaklingsbundin réttindi í stað 

þeirra viðhorfa sem áður voru ríkjandi. 90  Framangreint vald dómstóla hefur verið 

viðurkennt sem eitt af megineinkennum stjórnskipunarinnar allt aftur til byrjunar 20. 

aldar. Það hefur verið til staðar frá því þegar Hæstiréttur Danmerkur fór með æðsta 

dómsvald í málefnum Íslendinga þó svo að íslenska stjórnarskráin mæli ekki fyrir um 

endurskoðunarvald þeirra.91 Beri í ljósi framangreinds um endurskoðunarvald dómstóla 

á mati löggjafans, að líta á stjórnarskrána í heildarsamhengi og þá einnig til upphafsorða 

72. gr. stjskr. sem efnisreglu.92 

Aðrar vísbendingar bera það einnig með sér að líta beri á upphafsorð 72. gr. stjskr. sem 

efnisreglu. Í fyrsta lagi er rétt að nefna lögskýringarsjónarmiðið samræmisskýringu þar 

sem löggjafinn leitast við að skapa heildstætt og samræmt kerfi efnisreglna við setningu 

laga í stað handahófskenndrar upptalningar ákvæða. Byggir sjónarmiðið á að gætt sé 

að því að orð, hugtök, orðasambönd eða efnisreglur í tveimur eða fleiri samsvarandi 

lagaákvæðum hvort sem um ræðir í einum og sama lagabálkinum eða milli lagabálka 

skuli hafa sömu efnismerkingu, nema sýnt sé fram á annað með rökum.93 Er þetta 

einmitt eitt þeirra markmiða sem stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 var ætlað að ná. Það 

er að samhæfa og samræma mannréttindaákvæðin sbr. upphafsorð almennra 

athugasemda greinargerðarinnar.94 Í öðru lagi vísast til efnis 2. málsl. 1. mgr. 72. gr. 

                                                 

88  Hafsteinn Dan Kristjánsson. (2013). „„Eignarrétturinn er friðhelgur.“ Eru upphafsorð 72. gr. 

stjórnarskrárinnar aðeins stefnuyfirlýsing?“. Úlfljótur. 1. tbl., bls. 47. 
89 Viðhorfin fólust í að ákvæðin væru einungis stefnuyfirlýsingar með takmarkaða réttarlega þýðingu. 

Ekki verður gerð frekari grein fyrir í hverju þessi skoðanamunur er fólginn, en áhugasamir geta lesið sér 

til um það í grein Hafsteins Dan Kristjánssonar frá 2013, „„Eignarrétturinn er friðhelgur.“ Eru 

upphafsorð 72. gr. stjórnarskrárinnar aðeins stefnuyfirlýsing?“. Úlfljótur. 1. tbl. 
90  Hafsteinn Dan Kristjánsson. (2013). „„Eignarrétturinn er friðhelgur.“ Eru upphafsorð 72. gr. 

stjórnarskrárinnar aðeins stefnuyfirlýsing?“. Úlfljótur. 1. tbl., bls. 48. 
91 Einar Arnórsson. (1927). Ágrip af íslenskri stjórnlagafræði, bls. 51. 
92  Hafsteinn Dan Kristjánsson. (2013). „„Eignarrétturinn er friðhelgur.“ Eru upphafsorð 72. gr. 

stjórnarskrárinnar aðeins stefnuyfirlýsing?“. Úlfljótur. 1. tbl., bls. 49. 
93 Róbert R. Spanó. (2007). Túlkun lagaákvæða, bls. 82-83. 
94 Frumvarp til laga nr. 97/1995, Stjórnarskipunarlög um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 

33/1944, með síðari breytingum, þskj. 389, 297. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html. [Sótt á vefinn 20.3.2017]. 
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stjskr. um að almennar takmarkanir eignarréttinda þurfi að vera almennar og byggja á 

almennum efnislegum ástæðum. Takmarkanir sem þessar skulu eiga sér stoð í einhverri 

réttarheimild og eiga sér ákveðið samhengi að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Að 

öðrum kosti sé ekki hægt að takmarka meginregluna sem felist í upphafsorðunum.95 Í 

þriðja og síðasta lagi er að finna vísbendingar um að ákvæðið feli í sér efnisreglu í 

athugasemdum við 2. mgr. 10. gr. frumvarpsins sem varð að stjórnskipunarlögum nr. 

97/1995, sem lögfesti 72. gr. stjskr. Þar er eftirfarandi tekið fram:  

Í 2. mgr. eru gerðar tillögur um ákvæði sem er ætlað að taka af skarið um að reglan um 

friðhelgi eignarréttar og aðrar grunnreglur um eignarréttindi skerði ekki heimild 

löggjafans til að takmarka rétt erlendra ríkisborgara til að eignast tvær tegundir eigna hér 

á landi [...].96  

Er þessu orðalagi ákvæðisins ætlað að taka af skarið um að „reglan um friðhelgi 

eignarréttar og aðrar grunnreglur um eignarréttindi“ skerði ekki heimild löggjafans til 

að takmarka rétt erlendra ríkisborgara til að eignast tvær tegundir eigna hér á landi.97 

Þegar litið er til þeirra lögskýringarleiða98 er varðar túlkun eignarréttaákvæðisins, sem 

viðurkenndar eru í íslenskum rétti, reynir einkum á þrjú meginatriði. Í fyrsta lagi þarf 

að túlka hvað átt er við með orðunum „eignarréttur“ og „eign“ og þá hvaða gæði eða 

réttindi það eru sem njóta verndar samkvæmt ákvæðinu. Í öðru lagi túlkun orðanna 

„enginn“ og „að láta af hendi“ og þess sem skilur á milli annarra eignarskerðinga. Í 

þriðja lagi hvaða skilyrði eru sett fyrir lögmæti eignarskerðingar eins og eignarnáms.99 

Verður nú vikið að þessum atriðum. 

                                                 

95  Hafsteinn Dan Kristjánsson. (2013). „„Eignarrétturinn er friðhelgur.“ Eru upphafsorð 72. gr. 

stjórnarskrárinnar aðeins stefnuyfirlýsing?“. Úlfljótur. 1. tbl., bls. 49-50. 
96 Frumvarp til laga nr. 97/1995, Stjórnarskipunarlög um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 

33/1944, með síðari breytingum, þskj. 389, 297. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html. [Sótt á vefinn 20.3.2017]. 
97  Hafsteinn Dan Kristjánsson. (2013). „„Eignarrétturinn er friðhelgur.“ Eru upphafsorð 72. gr. 

stjórnarskrárinnar aðeins stefnuyfirlýsing?“. Úlfljótur. 1. tbl., bls. 51. 
98 Lögskýring felur í sér þá aðgerð að ákveða hvaða tilvik lagaregla nær yfir og hvaða tilvik það eru sem 

falla utan hennar. Lögskýringarleiðirnar eru þrjár: Almenn lögskýring, þrengjandi lögskýring og 

rýmkandi lögskýring en markmið með lögskýringu er að greina hvaða leið skuli farin við lögskýringu er 

lýtur að niðurstöðu máls. Algengasta lögskýringarleiðin er almenn lögskýring og eru rýmkandi og 

þrengjandi lögskýring í raun frávik frá henni og þarfnast þær þar af leiðandi sérstakra röksemda. Davíð 

Þór Björgvinsson. (2008). Lögskýringar - Kenningar, aðferðir og sjónarmið við skýringu og beitingu 

laga, bls. 23. 
99 Ólafur Jóhannesson. (1978). Stjórnskipun Íslands, bls. 440. 
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3.3.2. Eign og eignarréttindi 

Þegar leitað er eftir skýringu á hugtakinu eignarréttindi, þá leitar hugurinn síst að því 

að eignarréttinn sé hægt að takmarka með einhverju móti, án samþykkis þess sem á 

réttindin. Því er fjarri lagi, þar sem eignarrétturinn heldur ekki gegn hverju sem er. Til 

að mynda gengur eignarnám framar eignarréttindum eiganda að ákveðnum skilyrðum 

uppfylltum sbr. 1. mgr. 72. gr. stjskr. en ákvæðið kveður á um að engan megi skylda til 

að láta af hendi eign sína [...].  

Fyrsta meginatriðið skv. framangreindu er að í 1. mgr. 72. gr. stjskr. segir að „enginn“ 

verði skyldaður til „að láta af hendi“ eign sína [...] „Enginn“ merkir því allir. Allir 

eigendur innlendir sem erlendir, einstaklingar sem lögaðilar njóta góðs af ákvæðinu. 

Sveitarfélag yrði til að mynda ekki skyldað til að láta endurgjaldslaust land í té undir 

fyrirhuguð mannvirki ríkisins. Eignarréttarákvæðið gildir hér á landi, nema annað komi 

fram í lögum sem geyma eignarnámsheimild. Annað meginatriðið, skilyrðið fyrir þeirri 

skyldu „að láta af hendi“ á við þá nauðungarafhendingu eða nauðungarafsal á 

eignarrétti, beinum eða óbeinum og nefnist eignarnám. Aðili er þá skyldaður til þess að 

láta eignarrétt sinn af hendi að öllu eða nokkru leiti.100 

Skýringar á hugtökunum eign og eignarréttindi er ekki að finna í stjórnarskrá 

lýðveldisins Íslands. Inntak hugtakanna verður því að sækja á vettvang eignarréttarins 

og dómaframkvæmd um túlkun ákvæðisins.101 Í fræðilegu máli eru hugtökin gjarnan 

skilgreind í þrengri og víðtækari merkingu. Eignarréttur í þrengri merkingu táknar hinn 

almenna umráða- og ráðstöfunarrétt yfir hlut. 102  Þá er efni lagaákvæðis ákvarðað 

þrengra en orð ákvæðisins gefa til kynna og falla færri tilvik undir ákvæðið en mætti 

ætla samkvæmt orðanna hljóðan.103 Í víðtækari merkingu tekur eignarrétturinn aftur á 

móti til hvers kyns eignarréttinda, beinna sem óbeinna og án tillits til þess hver eignin 

er.104 Þá er efni lagaákvæðisins ákvarðað rýmra en orðalag þess gefur til kynna og falla 

fleiri tilvik undir regluna en mætti ætla samkvæmt orðalagi hennar.105 Áður fyrr töldu 

                                                 

100 Ólafur Jóhannesson. (1978). Stjórnskipun Íslands, bls. 446. 
101 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 447. 
102 Ólafur Jóhannesson. (1978). Stjórnskipun Íslands, bls. 440. 
103 Davíð Þór Björgvinsson. (2008). Lögskýringar - Kenningar, aðferðir og sjónarmið við skýringu og 

beitingu laga, bls. 24. 
104 Ólafur Jóhannesson. (1978). Stjórnskipun Íslands, bls. 440. 
105 Davíð Þór Björgvinsson. (2008). Lögskýringar - Kenningar, aðferðir og sjónarmið við skýringu og 

beitingu laga, bls. 24. 
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fræðimenn hugtökin “eign“ og „eignarréttur“ einungis falla undir þrönga merkingu og 

næðu einungis yfir almennan umráðarétt yfir líkamlegum hlut. Yngri fræðimenn hafa 

hafnað þessari skilgreiningu og telja að það beri að túlka þessi hugtök í stjórnarskrá 

Íslands í mjög víðtækri merkingu.106 Víðtæka merkingu hugtakanna má meðal annars 

finna í 1. mgr. 3. gr. laga nr. 11/1973, um framkvæmd eignarnáms er kveður á um að 

leiði ekki annað af heimildarlögum megi með eignarnámi afla eignarréttar að landi og 

mannvirkjum, ásamt því sem þeim fylgir.107  

Ólafur Lárusson telur hugtakinu eignarréttur í víðtækri merkingu best lýst í fjórum 

atriðum. Það fyrsta er aðild og vísar til tiltekins andlags eiganda. Annað er andlag og 

vísar til þess fyrsta. Það þriðja er lögvernd, og á ákveðna réttarvörslu eins og refsi-, 

bóta-, og varnarvörslu. Fjórða og síðasta er efni, með því er átt við aðild sem felur 

almennt í sér hagnýtingarrétt, ráðstöfunarrétt og skuldsetningarrétt en getur einnig verið 

andlag erfða og dómstólaverndar. 108  Hugtakið nær ekki aðeins til hins beina 

eignarréttar að fasteignum og lausafé109 heldur einnig til hinna óbeinu eignarréttinda 

eins og veðréttinda, afnotaréttinda, ítaka og kröfuréttinda.110 Ennfremur telur Ólafur að 

í hverskonar eignarrétti (beinum sem óbeinum og í þröngri sem víðtækri merkingu) 

felist að jafnaði aðild, sem skipta megi niður í fimm þætti sem öllum er hægt að finna 

samastað í ofantöldum atriðum. Það eru heimildir til að ráða yfir og nota eign sína, til 

ráðstöfunar og notkunar eignar, til veðsetningar eignar og til grundvallar lánstrausts, til 

úthlutunar sem arfur og til verndar eignarrétti sínum með aðstoð yfirvalda og 

dómstóla.111 

Gaukur Jörundsson skýrir hugtakið með svipuðu móti og vísar meðal annars til dóms 

ríkisdómstólsins í Þýskalandi frá 13. desember 1924 þar sem sagði að eignarnám í 

skilningi 2. mgr. 153. gr. takmarkist ekki við eignarrétt eða önnur réttindi yfir fasteign, 

                                                 

106 Gunnar G. Schram. (1999). Stjórnskipunarréttur, bls. 546. 
107 Greinin hljóðar svo í heild sinni: Ef eigi leiðir annað af heimildarlögum, má með eignarnámi afla 

eignarréttar að landi og mannvirkjum ásamt því, sem þeim fylgir, skerða um ákveðinn tíma eða fyrir fullt 

og allt eignarrétt eða takmörkuð eignarréttindi yfir fasteign og stofna eða fella niður afnotaréttindi, 

ítaksréttindi og önnur takmörkuð eignarréttindi yfir fasteignum. Þegar eignarréttar er aflað með 

eignarnámi, skulu öll takmörkuð eignarréttindi jafnframt afnumin, nema annað sé sérstaklega ákveðið. 
108 Ólafur Lárusson. (1950). Eignarréttur I, bls. 10-12. 
109 Lausafé er almennt ekki skilgreint með jákvæðum hætti, heldur er látið nægja að segja að lausafé sé 

allt það sem getur verið andlag eignarréttar og telst ekki fasteign. Páll Sigurðsson. (1988). Kauparéttur, 

bls. 46. 
110 Ólafur Lárusson. (1950). Eignarréttur I, bls. 28. 
111 Gaukur Jörundsson. (1969). Um eignarnám, bls. 58. 
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heldur nái einnig til hvers konar einkaréttinda, þar á meðal kröfuréttinda. Það nái 

tvímælalaust til vissra ólíkamlegra muna og þá einkum þeirra réttinda sem eru tengd 

fasteignum sem lögin tilgreini einnig sem eign, svo sem föst afnotagjöld af eignum og 

veiðiréttindi.112 Hugtakið fasteign er skilgreint þannig: 

Fasteign er afmarkaður hluti lands ásamt eðlilegum hlutum þess, lífrænum og ólífrænum 

og mannvirki sem varanlega eru við landið skeytt.113 Með fasteign er einnig átt við 

eignarhluta í húsi eða öðru mannvirki sem skiptist í fleiri en einn slíkan.114  

Sértæk skilgreining hugtaksins er skilgreint þannig í lögum um fjöleignarhús nr. 

26/1994: 

Hver eignarhluti telst, ásamt því sem honum fylgir sérstaklega og eignarhlutum í 

sameign, sérstök fasteign, enda sé fullnægt skilyrðum laga um skráningu og mat 

fasteigna. 

Ennfremur setti Gaukur fram fjögurra þátta flokkun á eignarréttarhugtakinu í víðtækri 

merkingu sem greina mætti þannig. Eignarrétt (beinan eignarrétt), takmörkuð 

eignarréttindi (óbeinan eignarrétt) eins og afnotaréttindi, ítaksréttindi og veðréttindi, 

kröfuréttindi og réttindi til hugverka og auðkenna, þar á meðal höfundarréttindi, 

einkaleyfi og vörumerki.115 

Báðir framangreindir, Ólafur og Gaukur, gera ráð fyrir því að orðin eign og eignarréttur 

beri með sér að átt sé við hvers konar fjármunaréttindi, hvort sem um er að ræða bein 

eða óbein eignarréttindi og eru sammála um að andlag réttarins eign verði ekki 

einskorðuð við einstaka eða tiltekna tegund fjármuna. Að auki eigi hugtakið „eign“ 

samkvæmt eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar ekki einungis við um ópersónuleg og 

áþreifanleg verðmæti eins og fasteignir og lausafjármuni, heldur taki til hvers konar 

annarra verðmætra réttinda sem teljast geti til eigna. Það geti meðal annars verið réttindi 

sem styðjast við einkaréttarheimild eins og kröfuréttindi, einkaréttindi og 

höfundarréttindi, líkt og kom fram hér að ofan.116  

                                                 

112 Gaukur Jörundsson. (1969). Um eignarnám, bls. 50. 
113 Gaukur Jörundsson. (1978). Eignaréttur I, bls. 30, sbr. einnig Þorgeir Örlygsson. (1998). Kaflar úr 

eignarétti 1, bls. 59, auk 1. mgr. 2. gr. laga nr. 40/2002, um fasteignakaup. 
114 2. gr. laga nr. 40/2002, um fasteignakaup. 
115  Gaukur Jörundsson. (1969). Um eignarnám, bls. 58-71, sbr. einnig Björg Thorarensen. (2008). 

Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 448. 
116 Ólafur Jóhannesson. (1978). Stjórnskipun Íslands, bls. 441. 
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Dómaframkvæmd hefur einnig verið í samræmi við framangreind sjónarmið og er að 

finna dæmi allt aftur til ársins 1916, í dómi íslenska landsyfirréttarins frá 7. ágúst 

(Dómasafn IX, bls. 809 aðflutningsbann á áfengi). Þar var því slegið föstu „að 

eignarréttur og eign í umræddri grein stjórnarskrárinnar merki eigi aðeins eignarrétt í 

þrengri merkingu [...] heldur einnig önnur verðmæti réttindi117 [...].“ Sama skoðun kom 

fram í dómi íslenska landsyfirréttarins frá 22. janúar 1917 (Dómasafn X, bls. 20) og 

sagði jafnframt í dómi Hæstaréttar Íslands frá 21. júní 1955 (Dómasafn XXVI, bls. 431 

Neysluvatn) að réttur landeiganda til hagnýtingar vatns teldist til verðmætra réttinda 

sem að bætur skyldu koma fyrir samkvæmt eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar.118 

Í dómi Hæstaréttar Íslands frá 16. maí 1934, í máli nr. 36/1934 (Rjómabússmjörlíki) 

var ágreiningsefnið meðal annars vörumerki sem innihélt orð sem voru á bannlista 

samkvæmt lögum nr. 32/1933, um tilbúning og verzlun með smjörlíki o.fl.119 Málsvörn 

varnaraðila lét að því að með því að meina honum notkun vörumerkis síns væri hann 

sviptur eign sinni án þess að skilyrðum eignarréttarákvæðis stjórnarskrárinnar um fullar 

bætur fyrir eignarsviptingu væri gætt og þegar af þeirri ástæðu gætu fyrrnefnd lög ekki 

talist gild. Á þetta féllst dómurinn ekki og sagði: 

Það verður ekki talið, að einkaréttur sá, sem hlutafélagið öðlaðist samkvæmt 

vörumerkjalögunum nr. 43, 1903 við skrásetningu vörumerkisins, geti hindrað, að 

löggjafarvaldið setji almennar reglur um verzlunarhætti og heiti varnings eða breytt með 

lögum því ástandi sem var, þegar einkarétturinn var veittur. Það verður að lita svo á, að 

réttur vörumerkisins sé háður hinni almennu löggjöf, eins og hún er á hverjum tíma og 

löggjafarvaldið geti breytt vörumerkjalöggjöfinni beint og óbeint eins og öðrum lögum.  

Með þessum orðum telur dómurinn að í stað þess að telja réttinn til vörumerkis falla 

utan eignarréttarhugtaks stjórnarskrárinnar, að setja megi réttinum almennar 

takmarkanir með lögum.120 

Eignarréttinn er hægt að skilgreina með tvennum hætti, með jákvæðri eða neikvæðri 

skilgreiningu. Með jákvæðri skilgreiningu er átt við að upp eru taldar allar heimildir 

sem fylgja eignarrétti. Með neikvæðri skilgreiningu er átt við að byggt er á tengslum 

milli eiganda og verðmæta og gengið þannig út frá því að eigandi njóti allra þeirra 

                                                 

117 Réttindi eins og afnotarétt, kröfurétt, rithöfundarrétt, einkarétt o.fl. 
118 Gaukur Jörundsson. (1969). Um eignarnám, bls. 52. 
119 Þau orð sem voru á bannlista samkvæmt lögunum voru: smjör, mjólk og rjómi. Ekki mátti nota þau 

orð eða nokkur þau sem minnt gætu á landbúnaðarafurðir. 
120 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 449. 
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heimilda sem í eignarréttinum felast sbr. upptalningu Ólafs og Gauks hér að framan, að 

undanskildum þeim sem berum orðum takmarka eða undanskilja eignarráðin. Hvort 

sem það er gert með samningi eða lögum.121 Hverfi allir þættir eignarréttar, þ.e. umráð, 

not og ráðstöfun eignar bendir það til eignarsviptingar.122 

3.4. Eignarnám 

Hugtakið eignarnám er hvergi að finna berum orðum í 72. gr. stjskr. eða 1. gr. 

samningsviðauka nr. 1 við Mannréttindasáttmála Evrópu. Þó er þess getið í 1. mgr. 72. 

gr. að ákveðin skilyrði verði að vera uppfylla til þess að heimilt sé að skylda aðila til að 

láta eign sína af hendi. Skyldunni fylgir að aðili lætur af hendi eignarrétt sinn yfir 

tilteknum verðmætum að nokkru eða öllu leiti hvort sem um ræðir óbeinan eða beinan 

eignarétt. Slík nauðungarafhending, eða nauðungarafsal kallast þá eignarnám og 

stofnast yfirleitt um leið samsvarandi eignarréttur öðrum til handa, sem oftast er ríki 

eða sveitarfélag.123 

Ákvæði 72. gr. stjskr. kveður ekki á um sjálfstæða eignarnámsheimild, né segir ákvæðið 

til um hvernig framkvæmd eignarnáms skuli háttað. Þrátt fyrir það hefur löggjafinn 

ekki frjálsar hendur um tilhögun eignarnáms og þarf að uppfylla þau skilyrði sem koma 

fram í eignarréttarákvæðinu. 124  Skilyrðin sem þurfa að vera uppfyllt til þess að 

eignarnám geti farið fram er að þess sé krafist vegna almenningsþarfa, fyrir standi 

lagafyrirmæli sem heimili slíkar skerðingar og að fullt verð komi fyrir hið eignarnumda. 

Takmarkanir eignarréttar eru ekki nefndar sérstaklega í ákvæðinu, en túlkun 

eignarréttarákvæðis stjórnarskrárinnar hefur mótast í dómaframkvæmd. 125 

Hér á landi er stærsti hluti af byggðu landsvæði háður eignarrétti einkaaðila en einnig 

eru stór landsvæði, t.d. ríkisjarðir, í eigu ríkisins. Yfirfærsla eignarréttar lýtur þó sömu 

reglum hvort sem um er að ræða eignir sem skipta um eigendur með kaupum og sölum 

í einkaeigu eða ríkiseigu. Ríkisvaldið, í krafti fullveldisréttarins, hefur heimildir til þess 

að setja lög og reglur auk ýmissa takmarkana á eignarrétti manna, til dæmis í þágu 

                                                 

121 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 452. 
122 Guðrún Gauksdóttir. (2005). „Friðhelgi eignarréttar“. Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginreglur, 

framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt, bls. 488. 
123 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 464. 
124 Gaukur Jörundsson. (1973). ,,Um framkvæmd eignarnáms“. Úlfljótur. 2. tbl., bls. 124. 
125 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 181. 
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friðunar, skipulags eða nýtingar auðlinda. Verða slíkar takmarkanir þó ávallt að 

uppfylla áðursögð skilyrði sem fram koma í 72. gr. stjskr.126 

Einkenni eignarnáms er að það byggist á sérstakri ákvörðun stjórnvalda, eða annarra 

aðila, þar sem jafnframt er yfirleitt tekið af skarið til hverra eigna eignarnámið tekur.127 

Ekki er þó öll eignarskerðing talin til eignarnáms því sum lagaákvæði leggja þær 

skyldur á landeigendur að verða við ákveðnum takmörkunum á eignarrétti sínum án 

þess að það teljast til eignarnáms eða að fullar bætur komi fyrir. 

Þetta má sjá í dómi Hæstaréttar Íslands frá 16. mars 2017, í máli nr. 418/2016 

(Símamastur). Landeigandi hafði orðið við þeirri skyldu sem á hann var lagt í kringum 

árið 1983, þegar Póst- og símamálastjórn hafði farið fram á það við hann að fá að leggja 

símalínu í gegnum land hans. Símalínan, sem lögð var samsíða rafmagnsgirðingu á 

jörðinni var þrjátíu árum síðar talin valdur að símatruflun línunnar. Stofnunin lagði það 

á landeigandann að færa rafmagnsgirðinguna á eigin kostnað og þá ákvörðun staðfesti 

úrskurðarnefnd fjarskipta- og póstmála með úrskurði sínum 16. september 2013 að 

viðlögðum þvingunarúrræðum. Í kjölfarið höfðaði landeigandinn mál og fór fram á 

ógildingu úrskurðarins. Landeigandinn hafði betur í baráttu sinni, en Hæstiréttur sagði 

meðal annars í rökstuðningi sínum: 

[...] fyrir Hæstarétti liggur ekki annað fyrir nú en að stefndi hafi orðið við skyldu [...] til 

að leyfa þessa framkvæmd, eignarnám hafi ekki verið gert á hluta af landi hans og hann 

ekki fengið bætur vegna hennar. [...] hann hafi ekki [...] verið hafður með í ráðum um 

hvar línan yrði lögð [...]. [...] verður að leggja til grundvallar að þeir, sem leystu þetta 

verk af hendi [...] hafi [...] valið símalínunni stað. Gat þá ekki annað en blasað við þeim 

nálægð línustæðisins við rafmagnsgirðinguna [...]. 

Símalínan hafði verið lögð í gegnum jörð landeiganda á þeim tíma sem lög nr. 30/1941, 

um fjarskipti voru í gildi. Samkvæmt 13. gr. laganna varð landeigandinn við þeirri 

skyldu sem á hann var lagt til þess að leyfa framkvæmdina. Í dag eru í gildi lög nr. 

81/2003, um fjarskipti sem geyma sambærilegt ákvæði í 69. gr., þar segir þegar 

nauðsynlegt er að leggja leiðslur fjarskiptavirkja í gegnum land annars manns: „ [...] er 

eiganda viðkomandi fasteignar þá skylt að heimila slíkt, enda komi fullar bætur fyrir.“ 

                                                 

126 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvaldsins, bls. 43. 
127 Gaukur Jörundsson. (1969). Um eignarnám, bls. 373. 
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3.4.1. Almenningsþörf 

Allmörg matskennt hugtök er að finna í mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar, bæði 

um inntak réttinda og þeirra skilyrða sem ákvæðin setja fyrir takmörkun mannréttinda. 

Þannig kveður 2. málsl. 1. mgr. 72. gr. stjskr. meðal annars á um að engan megi skylda 

til að láta af hendi eign sína nema almenningsþörf krefji. 

Ekki er að finna skýringu á hugtakinu almenningsþörf í sjálfri stjórnarskrá lýðveldisins 

Íslands. Gaukur Jörundsson hefur skilgreint hugtakið á þessa leið og skipti því í tvo 

þætti: 

Í fyrsta lagi hlýtur að felast í því, að tiltekin starfssemi eða afstaða 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 nefndar 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 starfssemi eða afstöðu, sem hlut á að 

máli.128 

Skilgreining hugtaksins felur það fyrst og fremst í sér að samfélagslegir hagsmunir 

verði að liggja að baki eignarnámsákvörðun, en ekki persónulegir hagsmunir eins eða 

fárra manna.129 Ekki er gerð krafa um að hagsmunirnir nái til þjóðarinnar allrar eða að 

víðtækir hagsmunir samfélagsins þurfi að vera til staðar.130 Álitamál er stundum um 

hvort hægt sé að fallast á að almenningsþörf standi til eignarnáms þó svo að 

lagaheimildin sé til staðar sbr. m.a. 15. gr. laga nr. 36/1993, um kirkjugarða, greftrun 

og líkbrennslu. Ákvæðið segir „Heimilt er með samþykki [ráðuneytisins] að taka 

eignarnámi hentugt land undir kirkjugarð.“131 En orðið „hentugt“ í ákvæðinu getur ekki 

annað en talist verulega matskennt og opið og má draga af því þá ályktun að ákvæðið 

sé sérlega vel til þess fallið að mat á réttmæti og nauðsyn þess komi til kasta dómstóla 

ef eignarnám yrði gert á einkalandi undir kirkjugarða í óþökk landeiganda. 

Skilyrði almenningsþarfar um réttlætanlega sviptingu eigna og nauðsyn hennar sbr. 

skilgreiningu Gauks má m.a. sjá í eftirfarandi dómi þar sem Hæstiréttur takmarkaði 

áður gerða eignarskerðingu sem hafði verið gerð í þágu almenningsþarfar sbr. dóm 

Hæstaréttar Íslands frá 16. mars 2017, í máli nr. 418/2016 (Símamastur). Er 

                                                 

128 Gaukur Jörundsson. (1978). Eignaréttur I, bls. 81. 
129 Ólafur Jóhannesson. (1978). Stjórnskipun Íslands, bls. 461. 
130 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 466-467. 
131 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 467. 
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landeiganda var gert að flytja girðingu á eigin kostnað. Ein málsástæða landeigandans 

var að auknar skyldur, umfram þær sem hann hefði þegar borið, fælu í sér ólögmæta 

skerðingu á stjórnarskrárvörðum rétti hans til friðhelgi eignarréttar sbr. 72. gr. stjskr. 

Sagði um þetta í niðurstöðu Hæstaréttar: 

[...] myndi slík skýring á orðalagi þessa ákvæðis að auki skerða réttindi stefnda, sem 

varin eru af 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar, enda væri honum þá ekki aðeins gert að 

sæta með lögum almennri skerðingu á eignarréttindum sínum, svo sem heimilt er í þágu 

almannahagsmuna, heldur jafnframt að bera kostnað af skerðingunni. 

Hæstiréttur tók undir málsástæðu landeiganda og vísaði til þess að hann hefði þegar 

sinnt sinni skyldu til almenningsþarfa án þess að eignarnám hefði verið gert eða bætur 

greiddar fyrir.  

Flest mannréttindi eru einhverjum takmörkunum háð, en skilyrði um að takmarkanir 

séu nauðsynlegar og þurfi að stefna að tilteknum markmiðum á borð við 

almannahagsmuni, allsherjarreglu, öryggi ríkisins eða að réttindum annarra eru 

matskennd. Bæði handhafar löggjafarvalds og framkvæmdarvalds þurfa að túlka og 

beita þessum hugtökum í störfum sínum. Í þeim efnum getur þurft að játa löggjafanum 

talsvert svigrúm til að fylgja eftir pólitískum stefnumiðum sínum. Framan af hafa 

dómstólar farið varlega í að endurskoða mat löggjafans á takmörkunum mannréttinda, 

en það hefur breyst mikið með tilkomu stjórnskipunarlaga nr. 97/1995.132 Sagði meðal 

annars í dómi Hæstaréttar Íslands frá 15. nóvember 2012, í máli nr. 60/2012. „Með 

setningu 4. mgr. og 5. mgr. 55. gr. laga nr. 26/1994 hefur löggjafinn metið það svo að 

almenningsþörf geti krafist þess að eiganda hlutar í fjöleignarhúsi verði gert að láta af 

hendi þá eign sína með því að hún verði seld gegn vilja hans.“ 

Endurskoðunarvald dómstóla hefur verið talið misstrangt, allt eftir því hvaða 

mannréttindi eigi í hlut hverju sinni. Hefur löggjafanum verið heimilað meira svigrúm 

á sumum sviðum, meðal annars þar sem stefnt er að ákveðnum efnahagsmarkmiðum. 

Sérstaklega þar sem reynir á takmarkanir á eignarrétti í þágu almannahagsmuna.133  

Dómstólar endurskoða ekki mat löggjafans á opnum hugtökum, til dæmis hvort tiltekin 

lagasetning er í raun sett í þágu almenningsþarfar og hagsmuna þeirra eða 

allsherjarreglu. Ný skýringarsjónarmið hafa komið til sögunar eftir endurskoðun 

                                                 

132 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 188. 
133 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 666. 
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mannréttindakafla stjórnarskrárinnar. Þau sjónarmið eru hvort meðalhófs, jafnræðis og 

samræmis hafi verið gætt með tilliti til þeirra alþjóðaskuldbindinga um mannréttindi 

sem íslenska ríkið hefur gengist við og eru til þess fallin að ná tilteknum markmiðum 

við vernd mannréttinda.134 Í skilgreiningu Gauks hér að framan vísar hann meðal annars 

til meðalhófsreglunnar þar sem hann segir „þó megi ekki ganga lengra í 

eignarsviptingunni en þörf er á [...].“ Brýn nauðsyn getur komið til þess að löggjafinn 

verði að bregðast skjótt við og grípa til aðgerða sem taldar eru varhugaverðar en eru 

jafnframt nauðsynlegar til að bjarga meiri hagsmunum almennings eða þjóðarinnar 

fyrir minni135 sbr. dóm Hæstaréttar Íslands frá 28. október 2011, í máli nr. 340/2011 

(Neyðarlög).  

Þótt dómstólar endurskoði ekki mat löggjafans á því hvort almenningsþörf krefjist 

eignarnáms, þegar hann hefur sjálfur tekið sjálfstæða afstöðu til þess atriðis, er ekki þar 

með sagt að dómstólar endurskoði ekki mat stjórnvalda á nauðsyn þess og eftir atvikum 

annarra aðila, þegar mati löggjafans sleppir.136 Það hefur ekki ávallt verið svo eins og 

sjá má á eftirfarandi fjórum dómum, þar sem mati stjórnvalda á almenningsþörf var 

ekki hnekkt af dómstólum og var vísað til þess að löggjafinn hafi þegar lagt mat sitt á 

þær heimildir sem viðkomandi stjórnvald beitti fyrir sér og þar með ekki þörf á að 

rengja það mat né endurmeta. Í dómi Hæstaréttar Íslands frá 13. mars 1959, í máli nr. 

38/1959 (Saltvík) sagði: 

Löggjafarvaldið sé búið að meta, að fullnægt sé skilyrðum 67. gr. stjórnarskrárinnar um 

almenningsheill, þannig að umrædd heimild vegamálastjóra verði ekki vefengd fyrir 

dómstólum. 

Í dómi Hæstaréttar Íslands frá 22. febrúar 1965, í máli nr. 221/1960 (Varmahlíð) sagði: 

Með samþykkt laga nr. 29/1939 heimilaði Alþingi, að jörðin Varmahlíð yrði tekin 

eignarnámi til þess að reisa þar héraðsskóla, og kvað þannig á um, að almenningsþörf 

væri fyrir því að fá þennan stað til umræddra nota. Þessu mati löggjafans verða dómstólar 

að hlíta, og verður stjórnskipulegu gildi nefndra laga þegar af þeirri ástæðu ekki haggað. 

Í dómi Hæstaréttar Íslands frá 8. mars 2001, í máli nr. 58/2000 sagði meðal annars:  

Samkvæmt stjórnarskrárákvæðinu er ekki skilyrði fyrir gildi eignarnámsheimildar að 

óhjákvæmileg nauðsyn sé á eignarnámi heldur nægir almenningsþörf. Kemur það 

álitaefni til kasta löggjafans þegar hann setur viðkomandi eignarnámslög og sætir mat 

                                                 

134 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 188. 
135 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 237. 
136 Gaukur Jörundsson. (1973). ,,Um framkvæmd eignarnáms“. Úlfljótur. 2. tbl., bls. 132. 
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löggjafans á því atriði almennt ekki endurskoðun dómstóla. [...] fallist er á sjónarmið 

stefnda um að þörf hafi verið á eignarnáminu í öndverðu[...]. 

Þetta sjónarmið má einnig sjá berum orðum í dómi Hæstaréttar Íslands frá 6. mars 

2003, í máli nr. 444/2002 þar sem tekist var á um hvort skilyrði almenningsþarfar hafi 

verið uppfyllt. Vísaði Hæstiréttur til forsenda héraðsdóms og sagði svo: 

[...] 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. 

Eftir lögfestingu Mannréttindasáttmálans með lögum nr. 62/1994 má merkja af íslenski 

dómaframkvæmd áhrifa frá Mannréttindadómstól Evrópu. Eins og áður sagði nýtur 

eignarréttarákvæði 1. mgr. 72. gr. stjskr., jafnframt verndar 1. mgr. 1. gr. 

samningsviðauka nr. 1 við Mannréttindasáttmála Evrópu. Mannréttindadómstóll 

Evrópu hefur skýrt eignarréttarákvæði sáttmálans svo að hann feli í sér sjálfstæða 

efnisreglu. Það er að öllum mönnum og lögaðilum beri réttur til að njóta eigna sinna í 

friði og sá réttur verði ekki skertur nema með lögum. Það var ekki fyrr en árið 1999 

sem Mannréttindadómstóls Evrópu komst í fyrsta skiptið að því að skilyrðið um 

almenningsþörf hefði ekki verið uppfyllt. Það var í dómi Mannréttindasáttmála Evrópu 

Brumarescu gegn Rúmeníu frá 28. október, í máli nr. 28342/95, þar sem húseign var 

tekin eignarnámi og liðu fjögur ár án þess að eigandi fengi réttmætar bætur fyrir.137  

Ákvæði Mannréttindasáttmálans eru í stöðugri þróun í meðförum 

Mannréttindadómstóls Evrópu. Íslenskir dómstólar taka mið af þeirri þróun þegar þeir 

beita ákvæðum sáttmálans. 138  Hér er þó ekki um að ræða endurskoðun á opnum 

hugtökum samkvæmt mati löggjafans til dæmis hvað teljist til almannahagsmuna eða 

allsherjarreglu. Heldur er meira litið til þeirra skýringarsjónarmiða hvort meðalhófs, 

                                                 

137 In the principal judgment the Court said: “The Court ... observes that no justification has been offered 

for the situation brought about by the judgment of the Supreme Court of Justice. In particular, neither 

the Supreme Court of Justice itself nor the Government have sought to justify the deprivation of property 

on substantive grounds as being 'in the public interest'. The Court further notes that the applicant has 

now been deprived of the ownership of the property for more than four years without being paid 

compensation reflecting its true value, and that his efforts to recover ownership have to date proved 

unsuccessful” Slóð: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Brumarescu%20vs.%20Romania%22],%22displa

y%22:[2],%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCH

AMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-59159%22]}. [Sótt á vefinn 1.4.2017].  
138 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvaldsins, bls. 137. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Brumarescu%20vs.%20Romania%22],%22display%22:[2],%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-59159%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Brumarescu%20vs.%20Romania%22],%22display%22:[2],%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-59159%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Brumarescu%20vs.%20Romania%22],%22display%22:[2],%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-59159%22]}
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jafnræðis og samræmis hafi verið gætt við þær alþjóðaskuldbindingar um mannréttindi 

sem Ísland er aðili að.139 Það er þó ekki algengt að dómstólar vísi berum orðum til 

úrlausna Mannréttindadómstóls Evrópu í rökstuðningi sínum, en sjá má í dómum að 

málsaðilar vísa mikið til dóma Mannréttindadómstóls Evrópu til að styðja við sínar 

kröfur og málflutning. 140  Algengt er einnig að samhliða sé vísað til 

Mannréttindasáttmála Evrópu og annarra alþjóðlegra mannréttindasamninga til 

skýringar og fyllingar á mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar.141 

Í dómi Hæstaréttar Íslands frá 19. mars 2009, í máli nr. 425/2008 (Brekka) komst 

dómurinn að þeirri niðurstöðu að almenningsþörf hefði ekki verið uppfyllt. Þessi dómur 

hefur verið fordæmisgefandi fyrir aðra sem á eftir honum koma með tilliti til meðalhófs 

og almenningsþarfar en í honum sagði um almenningsþörf:  

Alþingi hefur ákveðið í samgönguáætlun að Norðausturvegur skuli lagður. Með þeirri 

ákvörðun hefur engin afstaða verið tekin til þess hvaða veglínu skuli fylgt af þeim 

kostum, sem ásættanlegir töldust við mat á umhverfisáhrifum, eða að almenningsþörf 

krefjist þess að farin skuli sú leið í landi áfrýjenda, sem eignarnám stefnda [...] beinist 

að. [...]. Þrír kostir voru fyrir hendi um val á leið [...] 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 markmiði þessarar framkvæmdar með því að leggja veginn um 

eigið land ríkisins bar stefnda Vegagerðinni að fara þá leið. 

Í [...] úrskurðum Skipulagsstofnunar og umhverfisráðherra um mat á umhverfisáhrifum 

[...] voru kostir og gallar hverrar veglínu ítarlega kannaðir og metnir. Niðurstöður þessara 

stjórnvalda voru ótvírætt á þann veg að allar leiðirnar þrjár væru ásættanlegar [...]. 

Umhverfisáhrif gátu því ekki réttlætt ákvörðun [...] Vegagerðarinnar um að [...] svipta 

áfrýjendur eign sinni í stað þess að leggja veginn [...] yfir land ríkisins. [...] ástæður [...] 

Vegagerðarinnar [...] að fara yfir land áfrýjenda eru því haldlausar. 

Annar dómur komst að sömu niðurstöðu og taldi almenningsþörf ekki uppfyllta og 

vísaði til meðalhófs í því samhengi þar sem eignarskerðingin yrði í þágu fárra manna 

og þar að auki í einkaeigu sbr. dóm Hæstaréttar Íslands frá 5. nóvember 2015, í máli 

nr. 173/2015, en þar sagði: 

Við mat á þessu verður að gæta að því að stefndu hefur þegar verið gert í þágu 

almenningsþarfar að sæta takmörkun á eignarréttindum sínum [...]. Þótt slík þörf 

standi samkvæmt áðursögðu jafnframt til að stefnda geti orðið að þola frekari 

skerðingu á eignarréttindum sínum til að koma við reiðstíg um landið verður ekki 

horft fram hjá því að stígur af þeim toga kemur aðeins takmörkuðum fjölda manna að 

                                                 

139 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvaldsins, bls. 188. 
140 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 109. 
141 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 135. 
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beinum notum og er að auki miðað hér við að hann yrði í eigu einkaaðila en hvorki 

ríkisins né sveitarfélags. Af þessu leiðir að ekki getur komið til álita að skerða 

eignarréttindi stefndu frekar en orðið er með því að taka undan jörð hennar land undir 

annað vegarstæði nema fullreynt sé að aðrir ásættanlegir kostir séu ekki tækir. 

Bein notkun fárra manna er þannig ekki talin teljast til fullnægjandi kröfu 

almenningsþarfar sbr. þó dóm Hæstaréttar Íslands frá 15. nóvember 2012, í máli nr. 

60/2012. Þarf með tilliti til þess að skoða hvert mál fyrir sig. 

Í dómi Hæstaréttar Íslands frá 2. júní 2016, í máli nr. 643/2015 (Jarðhitaréttindi), var 

tekist á um hvort hægt væri að rifta gjörningi þar sveitarfélag hafði gleymt að fá leyfi 

ráðherra fyrir því að undanskilja jarðhitaréttindi við sölu eignar, eins og áskilið var í 

lögum. Það var ekki talin ógildingarástæða að sveitarfélagið hefði látið hjá líða að afla 

leyfis ráðherra þar sem aðaltilgangur laganna hefði verið að tryggja almenningi not 

þeirra verðmæta sem í jarðhita væri fólgin. Ráðstöfun sveitarfélagsins hefði því verið 

gerð í þeim tilgangi að tryggja sveitarfélaginu og íbúum þess aðgang að heitu vatni án 

endurgjalds, sem samsvaraði markmiði sem stefnt var að með setningu laganna, þrátt 

fyrir skort á leyfi frá ráðherra. Sagði svo:  

Samkvæmt orðalagi afsalsins skulu afnot af heitu vatni sem finnast kann síðar vera 

undanþegin sölunni, „í því augnamiði að vatnið verði notað til almenningsþarfa í 

hreppnum.“ Með vísan til þess tekur dómurinn undir það með stefnda að samkvæmt 

orðalagi afsalsins voru öll jarðhitaréttindi undanskilin. Ekki fæst séð af orðalaginu að 

undanþágan hafi verið skilyrt því að vatnið yrði nýtt til almenningsþarfa og þá er ekki 

hægt að ráða af því að gert væri ráð fyrir að einhver hluti jarðhitans yrði undanskilinn á 

grundvelli skilgreiningar á því hvað væri notkun til almannaþarfa. 

Samkvæmt framansögðu endurskoða dómstólar ekki opin hugtök samkvæmt mati 

löggjafans. Aftur á móti, eftir innleiðingu alþjóða mannréttindasamninga, meta 

dómstólar hvort meðalhófs, jafnræðis og samræmis hafi verið gætt við töku ákvörðunar 

sem leiðir til eignarskerðingar. Þessi áhrif má sérstaklega greina eftir dóm Hæstaréttar 

Íslands frá 19. mars 2009, í máli nr. 425/2008 (Brekka) sem markaði tímamót á túlkun 

framangreindra lögskýringarsjónarmiða. Dómurinn er fordæmisgefandi fyrir önnur mál 

sem á eftir komu hvað varðar handahófskenndar ákvarðanir stjórnvalda og þeirrar kröfu 

um að stjórnvöld megi ekki ganga lengra en nauðsyn ber til, m.a. við mat á 

almenningsþörf. 

Ber að hafa í huga eins og áður hefur komið fram að stjórnarskrárákvæðið sjálft veitir 

aldrei heimild eitt og sér til eignarnáms, þó svo að almannaþörf sé talin vera fyrir hendi. 

Til þess þurfi, eins og áður hefur komið fram í köflum hér að framan, sérstakt lagaboð. 
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3.4.2. Lagafyrirmæli 

Eignarréttarákvæði 1. mgr. 72. gr. stjskr. kveður einnig á um þá skyldu að lagafyrirmæli 

skuli vera til staðar til að hægt sé að skylda aðila til að láta eign sína af hendi. Skilyrðið 

er eitt þeirra þriggja sem ákvæðið kveður á um að uppfylla þurfi.  

Með lagafyrirmælum er átt við að til staðar skuli vera eignarnámsheimild, eða 

heimildarlög sem heimili eða fyrirskipi eignarnám í ákveðnum tilvikum sbr. 1. gr. 

eignarnámslaga. Er þar kveðið á um að hugtakið eignarnemi sé sá aðili sem neytir eða 

hyggst neyta eignarnámsheimildar. Eignarnámsþoli er þá eigandi þess verðmætis sem 

eignarnám beinist að, eða annar rétthafi sem getur átt rétt til eignarnámsbóta. 

Ekki segir til um hvort skilyrðið um lagaheimild í eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar 

skuli vera sértæk eða almenn. Sértæk eru þau lagafyrirmæli sem veita tilteknum aðila 

heimild til eignarnáms á tilteknum gæðum og almenn eru þau lagafyrirmæli sem veita 

heimild til eignarnáms í eitt skipti fyrir öll þegar tilteknar þarfir eru fyrir hendi. Ekki er 

þörf á að setja sér lög um hvert einasta tilvik þegar taka á eign eignarnámi, enda teldist 

slík framkvæmd verulega óhagkvæm og óhentug. Þess í stað er það í höndum 

stjórnvalda að meta í hverju tilviki fyrir sig hvort skilyrði eignarréttarákvæðis 72. gr. 

stjskr. séu fyrir hendi.142  

Ef ágreiningur rís um hvort fullnægjandi lagaheimild teljist vera fyrir hendi fyrir 

eignarskerðingu á borð við eignarnám og þar með hvort lög samrýmist 72. gr. stjskr. 

má leita úrlausnar dómstóla sbr. 17. gr. eignarnámslaga.143 Í dómi Hæstaréttar Íslands 

frá 6. júní 1946, í máli nr. 77/1945 sem snéri að ágreiningi um eignarrétt að fjöru á 

hafnarsvæði, var tekist á um þetta. Löggjafinn hafði sett lög nr. 66/1931, um hafnargerð 

í Dalvík með það að markmiði að hafnarsjóður Dalvíkur yrði eigandi að landi innan 

hafnarinnar, er flyti yfir um stórstraumsflóð. Lög þessi samrýmdust annars vegar ekki 

72. gr. stjskr., sagði Hæstiréttur: 

Ekki var unnt með 10. gr. laga nr. 66/1931 að svipta gagnáfrýjanda endurgjaldslaust 

eignarrétti að fjöru hans á hafnarsvæðinu. Er hann því enn eigandi lands þess, sem var 

fjara 1939, og af því leiðir, að hann er og eigandi landauka þess, sem við það hefur bætzt, 

enda hefur ekki farið fram eignarnám á þessu landi né þess verið beðizt.  

                                                 

142 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 470-471, sbr. einnig Gunnar G. 

Schram. (1999). Stjórnskipunarréttur, bls. 561. 
143 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 471. 
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Hins vegar hefur sú meginregla gilt frá fornu fari, að menn ættu fjöru fyrir landi sínu 

og netlög.144 Ekki var algegnt hér áður að dómstólar vefengdu lagaheimildina og vísuðu 

almennt til löggjafans í því tilefni sbr. dóm Hæstaréttar Íslands frá 13. mars 1959, í 

máli nr. 38/1959 (Saltvík) tekur dómurinn saman málavexti aðila og segir: 

Af hálfu sóknaraðilja er haldið fram, að eignarnámsheimildin í 24. gr. vegalaganna sé 

ótvíræð. Með 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. 

Þessi véfengir dómurinn ekki og tekur undir með vegamálastjóra með þessum orðum:  

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

láta af hendi land það, er þarf undir vegi eða til breytingar eða breikkunar eða viðhalds á 

vegum. Með 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. 

 Dómstólar hafa einnig sem áður úrskurðarvald um það hvort stjórnvald hafi farið að 

lagaskilyrðum og gætt réttra málsmeðferðarreglna í hverju og einu tilviki þegar 

eignarnám hvílir á almennri lagaheimild sbr. dóm Hæstaréttar Íslands frá 12. mars 

1998, í máli nr. 216/1997.145 Í málinu var deilt um gildi ákvörðunar um eignarnám á 

óbyggðu landsvæði á Arnarneslandi í Garðabæ og heimild 28. gr. skipulagslaga nr. 

19/1964, sem kvað á um að sveitarstjórnum væri heimilt að taka eignarnámi einstakar 

fasteignir eða einstaka hluta fasteigna innan sveitarfélagsins, teldi hún slíkt nauðsynlegt 

af skipulagsástæðum. Hæstiréttur taldi lagaskilyrðum ekki fullnægt og sagði svo:  

Sýnt þykir, að sá samningsgrundvöllur, sem kannaður var í síðari hluta viðræðnanna, 

hafi borið í sér ýmis erfið úrlausnarefni. Hins vegar sýna gögn málsins, að stefndi hafi 

slitið viðræðum aðila án sérstaks fyrirvara, áður en þau hefðu verið rædd til þrautar eða 

reynt hefði til fulls á verðhugmyndir aðila. Jafnframt var málum þannig háttað, að 

samþykkt tillögunnar að deiliskipulagi á landinu hafði ekki verið leidd til lykta, og hefur 

stefndi ekki skýrt að fullu ástæður frestunarinnar, sem á því varð. Verður ekki annað séð 

en tími hafi verið til frekari viðræðna. Þegar þessa er gætt og fyrrgreind samskipti virt í 

heild, verður stefndi ekki talinn hafa sýnt fram á, að hin umdeilda ákvörðun bæjarstjórnar 

18. apríl 1996 hafi verið reist á viðhlítandi undirbúningi. Skilyrðum 28. gr. laga nr. 19/ 

1964 til eignarnámsins var þannig ekki fullnægt. Af því leiðir, að fallast verður á kröfu 

áfrýjenda um ógildingu ákvörðunarinnar. 

                                                 

144 Meginregla þessi er ekki sérstaklega orðuð í gildandi lögum en byggir á ákvæðum Grágásar og 

Jónsbókar. Út frá henni hefur verið gengið í dómaframkvæmd og við lagasetningu hér á landi. Er 

landareign liggur að sjó, fylgir fjaran fram að henni sem fullkomið eignarland. Þorgeir Örlygsson. (1998). 

Kaflar úr eignarétti I, bls. 72. 
145 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 471. 
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Á svipað reyndi í dómi Hæstaréttar Íslands frá 18. maí 2006, í máli nr. 511/2005 þar 

sem Samgönguráðherra hafði heimilað eignarnám á hluta fasteignar á grundvelli 70. gr. 

laga nr. 80/2003, um fjarskipti. Í því máli, ólíkt því sem hér að framan var lýst, svaraði 

eignarnámsþoli ekki tilboði eignarnema. Né var talið að brotið hefði verið gegn 

rannsóknar- og meðalhófsreglu stjórnsýsluréttar. Í báðum þessum dómum mæltu 

heimildarlögin fyrir um að tiltekin undirbúningur eignarnámsákvörðunar skyldi eiga 

sér stað. Þrátt fyrir að sérreglna sé ekki getið í heimildarlögum er varðar undirbúning 

ákvörðunar, ber stjórnvaldi ávallt að gæta almennra málsmeðferðarreglna 

stjórnsýslulaga. Ef það er ekki gert kann það að varða ógildingu ákvörðunarinnar.146  

Að frátöldum þeim greinarmun, almennum eða sértækum, sem gerður er á 

lagaheimildum til eignarnáms eru lagaheimildir með mismunandi móti. Stundum er 

ákvörðunin í höndum æðstu handhafa framkvæmdarvaldsins sbr. 2. mgr. 23. gr. laga 

nr. 65/2003, um raforkulög. Algengara er þó að eignarnámsheimildin er veitt í þágu 

tiltekinna aðila eða tiltekinna þarfa sem ákveðin stjórnvöld eru í fyrirsvari fyrir, að 

sömu stjórnvöld hafi ákvörðunarvald um hvort eignarnámi skuli beitt. Þannig tekur 

sveitarstjórn t.d. almennt ákvörðun um eignarnám á grundvelli skipulags- og 

byggingarlaga. 147  Hina almennu eignarnámsheimild er að finna í lögum um 

framkvæmd eignarnáms nr. 11/1973. Fer eftir atvikum hverju sinni, m.a. umfangi 

lagaheimildarinnar og þörfum eignarnema hversu langt er gengið hverju sinni. Verður 

að líta til sjónarmiða um meðalhóf og að ekki verði gengið nær hagsmunum 

eignarnámsþola en nauðsyn ber til.148 Þetta má meðal annars sjá í dómi Hæstaréttar 

Íslands frá 19. mars 2009, í máli nr. 425/2008 (Brekka) þar sem sjónarmið um 

meðalhóf koma skýrt fram, en sá dómur markaði ákveðna stefnu þegar stjórnvald tekur 

ákvörðun um eignarnám. 

Eins og áður kom fram heimila almennar reglur eignarnámsþola ávallt að leita úrlausnar 

dómstóla vegna ágreinings sem kann að rísa út af lögmæti eignarnáms sbr. 17. gr. 

eignarnámslaga. Auk þess sem dómstólar leysa einnig úr ágreiningi um fjárhæð 

                                                 

146 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 471. 
147 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 472. 
148 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 473. 
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eignarnámsbóta að undangengnum úrskurði Matsnefndar eignarnámsbóta sbr. 

lokamálslið 17. gr. eignarnámslaga.149 

3.4.3. Fullt verð 

Síðasta skilyrði 1. mgr. 72. gr. stjskr. kveður á um að fullt verð skuli koma fyrir þegar 

aðili er sviptur eign sinni. Engar vísbendingar er að finna í greininni aðrar en þær að 

eignarnámsþoli eigi rétt á bótum sem svari til „fulls verðs“, en ekki með með hvaða 

hætti slík verðviðmiðun skuli fundin.150 Lög nr. 11/1973, um framkvæmd eignarnáms 

fjalla að mestu leiti um aðferðir og málsmeðferð við ákvörðun bóta fyrir þá eign eða 

verðmæti sem tekin eru eignarnámi með heimild í lögum sbr. 1. gr. laganna. Auk þess 

sem haldast skulu sérákvæði loftferðalaga, skipulagslaga, náttúruverndarlaga og 

vegalaga um fresti til að lýsa kröfum vegna tiltekinna eignarskerðinga samkvæmt þeim 

lögum.151  Eignarnámsþoli á ekki einungis rétt á bótum fyrir þá eign sem tekin er 

eignarnámi heldur á eignarnámsþoli einnig rétt til bóta fyrir óhagræði sem eignarnám 

hefur í för með sér og leiðir til fjárhagslegs tjóns fyrir hann.152 

Ef ekki næst samkomulag um bætur milli eignarnámsþola og eignarnema verður að 

ákveða þær sbr. 2. gr. eignarnámslaga, með aðstoð Matsnefndar eignarnámsbóta. Þessi 

framkvæmd samræmist eldri lögum nr. 61/1917, um framkvæmd eignarnáms sbr. dóm 

Hæstaréttar Íslands frá 13. mars 1959, í máli nr. 38/1959 (Saltvík) þar sem sagði: 

Það er hins vegar áskilið, að fullt verð komi fyrir, og verður því að fullnægja skilyrðum 

[...] laganna um bætur eftir samkomulagi eða mati dómkvaddra manna. 

Mismunandi sjónarmið geta komið til álita hvernig meta eigi eignina, eins og 

upphaflegt kostnaðarverð eignar, söluverð eignar, kostnaðarverð samsvarandi eignar 

þegar eignarnám fer fram, notagildi hennar og enduröflunarverð. Meginreglan er sú að 

við ákvörðun um fjárhæð eignarnámsbóta skuli bæta það verðgildi eignarinnar á þeim 

tíma sem eignarnámið fer fram. Er þá miðað við söluverð eignar á almennum markaði 

nema eignarnámsþoli geti sannað að notagildi hennar sé meira.153  

                                                 

149 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 471. 
150 Ólafur Jóhannesson. (1978). Stjórnskipun Íslands, bls. 455. 
151 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 473. 
152 Gaukur Jörundsson. (1978). Eignaréttur I, bls. 112. 
153 Ólafur Jóhannesson. (1978). Stjórnskipun Íslands, bls. 455-456. 
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Þegar mat liggur fyrir getur eignarnemi tekið umráð eignarnumins verðmætis gegn 

greiðslu matsfjárhæðar og kostnaðar af mati sbr. 13. gr. eignarnámslaga. Þá er ekki talið 

að 72. gr. stjskr. girði fyrir að eignarnema sé með lögum heimilað að fá umráð hins 

eignarnumda, án þess að eignarnámsbætur hafi verið metnar og greiddar áður sbr. 

undanþáguákvæði 14. gr. eignarnámslaga. Jafnvel án þess að krafist hafi verið 

tryggingar fyrir eignarnámsbótunum. Ef löggjafinn heimilar slíka umráðatöku 

verðmætis og það öðrum en ríkinu samrýmist það illa fyrirmælum 72. gr. stjskr. um 

fullt verð til eignarnámsþola. Sérstaklega ef einhver annar en ríkið er ábyrgt fyrir 

greiðslu eignarnámsbóta.154  

Á svipað reyndi í dómi Hæstaréttar Íslands frá 13. maí 2015, í máli nr. 53/2015. 

Áréttaði dómstóllinn þá meginreglu íslensks réttar að eignarnemi geti ekki krafist þess 

að fá umráð verðmætis nema að hafa áður greitt eignarnámsþola bætur vegna þess 

eignarnumda sbr. 13. gr. eignarnámslaga. Meginreglan er liður í að tryggja réttarstöðu 

eignarnámsþola, við meðferð máls, sem þarf að þola skerðingu á stjórnskipulega 

vernduðum eignarréttindum sínum sbr. 72. gr. stjskr. Undantekninguna frá 

meginreglunni er að finna í 14. gr. eignarnámslaga, sem kveður á um þá heimild 

Matsnefnd eignarnámsbóta til handa eignarnema að taka umráð verðmætis sem 

eignarnám beinist að, þrátt fyrir að mati sé ekki lokið. Undantekningarinnar má hins 

vegar einungis neyta þegar sérstakar ástæður eru fyrir hendi og eignarnema er 

nauðsynlegt að fá umráð þess áður en mat hefur farið fram og verulegt óhagræði myndi 

leiða af frekari bið eftir greiðslu bóta. Samkvæmt framangreindu orðalagi verður 

eignarnemi sem óskar eftir að neyta heimildar samkvæmt undantekningarreglu 14. gr. 

eignarnámslaga að færa rök fyrir því að tafarlaus umráðataka sé nauðsynleg. Matsnefnd 

eignarnámsbóta hafði áður í úrskurðum sínum frá 29. júlí 2014, í málum nr. 4/2014, 

5/2014, 6/2014, 7/2014 og 8/2014 heimilað eignarnema umráðatöku hins eignarnumda 

lands með þessum rökstuðningi:  

[...] í „gögnum þeim sem fram hafa verið lögð af eignarnema kemur fram að flutningsgeta 

um núverandi raflínu sé fullnýtt. Þá þykir það ekki nægjanlega öruggt að flytja raforku á 

jafnstórt svæði um einungis eina línu. Er því sýnt fram á þörf til að styrkja hana með 

þeirri nýju línu sem nú hefur verið heimilað að leggja. Lítur nefndin svo á að eignarnema 

sé nauðsyn á að fá umráð hins eignarnumda sem fyrst og verður fallist á þá kröfu 

                                                 

154 Gaukur Jörundsson. (1973). ,,Um framkvæmd eignarnáms“. Úlfljótur. 2. tbl., bls. 124. 
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eignarnema á grundvelli 1. mgr. 14. gr. laga um framkvæmd eignarnáms að honum verði 

þegar fengin umráð hins eignarnumda.“ 

Hæstiréttur tekur ekki undir þessi rök og telur eignarnema einungis hafa endurtekið rök 

sín fyrir því að áskilnaði eignarréttarákvæðis 72. gr. stjskr. um almenningsþörf sé 

fullnægt. Það sem uppá vanti eru þau rök sem búa að baki undantekningarheimild 14. 

gr. eignarnámslaga. Matsnefnd eignarnámsbóta hafi því reist úrskurð sinn á röngum 

lagagrundvelli. Sagði Hæstiréttur um þetta: 

Í beiðnum [...] til matsnefndar eignarnámsbóta um heimildir til umráðatöku samkvæmt 

1. mgr. 14. gr. laga nr. 11/1973 voru endurtekin þau rök sem hann hafði áður fært fyrir 

því að fullnægt væri áskilnaði 72. gr. stjórnarskrárinnar um almenningsþörf. [...] var þar 

engin umfjöllun um að þessi rök og þau er búa að baki heimild samkvæmt 1. mgr. 14. 

gr. laga nr. 11/1973 færu saman og enn síður voru færð fram sjálfstæð rök fyrir því að 

áskilnaði þessa ákvæðis væri fullnægt. Þá getur sú staðreynd að um margar jarðir og 

fjölda landeigenda er að ræða ein og sér ekki valdið vandkvæðum á því fyrirfram að 

ákveða eignarnámsbætur eða valdið því að öðru leyti að mat verði talið vandasamt í 

skilningi [...] sömu lagagreinar. [...] stefndi færði ekki fram fyrir matsnefnd 

eignarnámsbóta rök sem að lögum gátu leitt til þeirrar niðurstöðu að fallist yrði á beiðni 

hans um umráðatöku [...]. [...] féllst matsnefndin á beiðni stefnda með þeim rökstuðningi 

sem áður greinir og laut í reynd einvörðungu að almenningsþörf [...] sem var tilefni 

eignarnámsins og voru úrskurðir nefndarinnar samkvæmt þessu reistir á röngum 

lagagrundvelli. Þar sem lagaskilyrði brast til þess að verða við beiðnum stefnda um 

umráðatöku hins eignarnumda lands verður þegar af þeirri ástæðu fallist á kröfu 

áfrýjenda um að fella úrskurði matsnefndar eignarnámsbóta úr gildi. 

Aftur lét Landsnet hf. reyna á svipað sem sjá má í dómi Hæstaréttar Íslands frá 8. apríl 

2016, í máli nr. 203/2016. Landsnet hf. gerði kröfu um að sér yrði fengin með beinni 

aðfaragerð umráð landsréttindi í óskiptu landi jarðanna Stóru- og Minni-Vatnsleysu á 

Vatnsleysuströnd og tekin úr vörslum landeigenda vegna lagningar Suðurnesjalínu. 

Matsnefnd eignarnámsbóta hafði þá þegar metið bætur fyrir eignarréttindin, en ekki 

kemur fram hvort þær hafi verið greiddar. Landsnet hf. bar fyrir sig að því hefði þegar 

verið heimilað að taka landið eignarnámi með eignarnámsákvörðun iðnaðar- og 

viðskiptaráðherra, dags. 24. febrúar 2014. Sagði Hæstiréttur um málið: 

[...] verða þau réttindi gerðarbeiðanda, sem hann tjáir sig eiga, að vera svo ljós að sönnur 

verði færðar fyrir þeim með gögnum [...]. Þótt svo sé fyrir mælt í 60. gr. 

stjórnarskrárinnar, að enginn geti komið sér hjá að hlýða yfirvaldsboði í bráð með því að 

skjóta málinu til dóms, hafa varnaraðilar fært fyrir því rök, sem ekki verður augljóslega 

vísað á bug, að heimild sóknaraðila til eignarnáms þess, sem hér um ræðir, fái ekki staðist 

að lögum og borið þann ágreining undir dómstóla. [...]. Sökum þess að heimild 

sóknaraðila til eignarnáms er sem fyrr segir ekki vafalaus og endanlegrar úrlausnar 

dómstóla um lögmæti hennar er að vænta innan skamms verður hinn kærði úrskurður 

staðfestur. 
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Sömu niðurstöður er að finna í samkynja málum í dómum Hæstaréttar Íslands frá 8. 

apríl 2016, í málum nr. 202, 204 og 205/2016.  

3.5. Eignarnám og leyfi vegna flutningskerfa raforku 

Samkvæmt 1. gr. raforkulaga nr. 65/2003 er markmið þeirra að stuðla að þjóðhagslega 

hagkvæmu raforkukerfi og efla þannig atvinnulíf og byggð í landinu. Í því skyni skal 

meðal annars stuðla að skilvirkni og hagkvæmni í flutningi og dreifingu raforku, tryggja 

öryggi raforkukerfisins og hagsmuni neytenda og taka tillit til umhverfissjónarmiða. 

Segir meðal annars í athugasemdum við frumvarpið sem varð að lögum nr. 65/2003 að 

„með frumvarpinu er stefnt að því að skapa forsendur fyrir samkeppni, auka skilvirkni 

í flutningi og dreifingu og tryggja gæði og öryggi afhendingar og neytendavernd. Taka 

á tillit til umhverfissjónarmiða og í því sambandi stuðla að nýtingu endurnýjanlegra 

orkugjafa. Með þessu á að stuðla að þjóðhagslega hagkvæmu raforkukerfi í því skyni 

að efla atvinnulíf og byggð í landinu.“155 

Í fyrstu umræðu í þingsal þann 30.1.2003, um raforkulög óskaði Guðjón A. 

Kristjánsson Alþingismaður eftir skýru svari ráðherra við útskýringum upphafsorða 1. 

gr. frumvarpsins um það: „hvort kerfið hafi verið óhagkvæmt, því að markmið þessara 

laga er að stuðla að þjóðhagslega hagkvæmu raforkukerfi og efla þannig atvinnulíf og 

byggð í landinu o.s.frv. Hefur það kerfi, sem við höfum búið við, hæstv. ráðherra, verið 

þjóðinni óhagkvæmt?“ Auk þess sem hann óskaði svara við 2. tölul. 1. gr. þar sem segir 

að stuðla skuli að skilvirkni og hagkvæmni í flutningi og dreifingu raforku.156 

Valgerður Sverrisdóttir iðnaðarráðherra svaraði fyrirspurnum Guðjóns sama dag og 

vísaði einungis til kostnaðarþáttar neytandans með eftirfarandi orðum, en svaraði engu 

um fyrirspurn hans um „skilvirkni og hagkvæmni í flutningi og dreifingu raforku“:  

En hvert er þá óhagræðið í dag? var spurt. Það er ekki gegnsæi í kerfinu, erfitt er að meta 

kerfið eins og það er í dag og eins og ég hef sagt, ekki er hægt að segja að neytandinn 

viti mikið um það hvernig raforkuverð verður til. Ég tel hins vegar að með þessum 

breytingum muni það allt saman liggja miklu betur fyrir og það séu hagsmunir neytenda 

að þekkja uppbyggingu gjaldskrár og þar fram eftir götunum. 

                                                 

155 Frumvarp til laga nr. 65/2003, um raforku, þskj. 700, 462. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/128/s/0700.html. [Sótt á vefinn 6.4.2017].  
156 Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/128/01/r30153127.sgml. [Sótt á vefinn 

6.4.2017].  

http://www.althingi.is/altext/128/s/0700.html
http://www.althingi.is/altext/128/01/r30153127.sgml
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Enginn annar Alþingismaður hreyfði við fyrirspurnum um þennan þátt frumvarpsins, 

og enginn þeirra spurði um umhverfissjónarmiðin, né eignarnáms kaflann. 

Heimild til að taka land eignarnámi vegna raforkukerfa er að finna í VI. kafla laga nr. 

65/2003, um raforku157. Kveður kaflinn á um skyldur landeiganda auk eignarnáms- og 

bótaákvæði. Þannig kveður 1. mgr. 23. gr. laganna á um að ráðherra geti tekið 

eignarnámi nauðsynlegt land, landgæði, mannvirki, aðstöðu og önnur réttindi 

landeiganda að því leyti sem nauðsyn ber til vegna virkjunarframkvæmda eða lagningar 

dreifi- eða flutningslína. Þetta á við ef fyrirtæki nær ekki samkomulagi við landeiganda 

eða eiganda orkulinda vegna framkvæmda á grundvelli raforkulaga, en gildissvið 

laganna nær skv. 2. gr. þeirra til vinnslu, flutnings, dreifingar og viðskipta með raforku 

á íslensku forráðasvæði án tillits til orkugjafa. Heimilar 2. mgr. 23. gr. raforkulaga 

ráðherra enn fremur að taka land eignarnámi til handa ríkinu vegna orkulinda sem fylgja 

eignarlandi, ásamt nauðsynlegu landi og mannvirkjum ef þörf krefur sbr. 1. mgr. eða til 

að koma í veg fyrir að nýting orkulindar spilli fyrir hagnýtingu sömu orkulindar utan 

landeignarinnar. Eðlilega sanngirnisreglu er að finna í 3. mgr. laganna vegna hagsmuna 

landeiganda vegna eignarnáms á hluta af landi hafi hún í för með sér verulega rýrnum 

þess og 4. mgr. tekur til eignarnámsheimildar ráðherra vegna flutningskerfisins og 

dreifikerfa. Þessi heimild er talin vera nauðsynleg til þess að eigendur flutnings- og 

dreifikerfa geti ekki hindrað flutning eða dreifingu raforku í krafti eignarréttar síns.158 

Samkvæmt framansögðu þarf nauðsyn að vera til staðar auk þess sem 

samningaviðræður verða í raun að vera fullreyndar sbr. jafnframt eignarréttarákvæði 

72. gr. stjskr., 1. mgr. 1. gr. samningsviðauka nr. 1. við Mannréttindasáttmála Evrópu 

og 23. gr. raforkulaga og reglum umhverfisréttar um samráð vegna framkvæmda.  

Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. þarf leyfi ráðherra til að reisa og reka raforkuver nema í nánar 

tilgreindum undantekningartilvikum og ekki má hefja framkvæmdir á eignarlandi án 

þess. Enn fremur þarf að hafa náðst samkomulag við landeigendur og eigendur 

orkulinda um endurgjald eða ákvörðun um eignarnám skv. 23. gr. að liggja fyrir. Hafi 

                                                 

157 Hér eftir nefnd „raforkulög“ 
158 Frumvarp til laga nr. 65/2003, um raforku, þskj. 700, 462. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/128/s/0700.html. [Sótt á vefinn 6.4.2017].  

http://www.althingi.is/altext/128/s/0700.html
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hvorki náðst samkomulag um endurgjaldið né eignarnáms verið óskað innan 90 daga 

frá útgáfu leyfis fellur það niður.  

Samkvæmt 5. gr. raforkulaga um skilyrði og sjónarmið sem leggja má til grundvallar 

við veitingu virkjunarleyfis sbr. 4. gr., tæmandi talin. Kveður 2. málsl. 2. mgr. 5. gr. á 

um að ráðherra geti bundið leyfið skilyrðum er lúta að umhverfisvernd. Með því er fyrst 

og fremst átt við að veiting leyfis verður bundin því skilyrði að fram fari mat á 

umhverfisáhrifum ef við á sbr. lög nr. 106/2000, um mat á umhverfisáhrifum. Slík 

skilyrði skal jafnframt tilgreina í efni virkjunarleyfisins sbr. 6. gr. raforkulaga.  

Nánari ákvæði um skilyrði fyrir veitingu virkjunarleyfis er að finna í 5. gr. reglugerðar 

nr. 1040/2005, um framkvæmd raforkulaga. Samkvæmt 4. mgr. 5. gr. skal því liggja 

fyrir fullnaðarúrskurður á stjórnsýslustigi um mat á umhverfisáhrifum falli framkvæmd 

undir viðauka 1159 með lögum um mat á umhverfisáhrifum áður en virkjunarleyfi er 

veitt. Ef framkvæmd fellur undir 2. viðauka sömu laga skal ákvörðun um matsskyldu 

liggja fyrir áður en leyfi er veitt og eftir atvikum fullnaðarúrskurður á stjórnsýslustigi 

um mat á umhverfisáhrifum. Kveður 5. mgr. 5. gr. þannig á um að ráðherra skuli við 

leyfisveitinguna taka tillit til mats á umhverfisáhrifum vegna framkvæmdarinnar og 

fullnaðarúrskurðar stjórnvalda þar um. Ráðherra skuli eftir því sem við á mæla fyrir um 

mótvægisaðgerðir og önnur skilyrði til að koma í veg fyrir eða draga úr áhrifum 

framkvæmdar á umhverfi og til að stuðla að sjálfbærri nýtingu endurnýjanlegra 

orkulinda og að varlega sé farið í nýtingu óendurnýjanlegra auðlinda. Slíkar aðgerðir 

eða skilyrði skulu vera í eðlilegum tengslum við framkvæmdina og geta meðal annars 

lotið að hönnun og búnaði viðkomandi mannvirkja, staðarmörkum, nýtingarmagni, 

vöktun, mælingum, rannsóknum, upplýsingaskilum, framkvæmdum sem miða að því 

að varðveita náttúrugæði og frágangi á starfsstöðvum og landi á starfstíma og að honum 

loknum. 

                                                 

159 Undir viðauka 1 og 2 fellur meðal annars orkuiðnaður, sjá eftirfarandi sbr. lög nr. 106/2000, um mat 

á umhverfisáhrifum: [...] þær framkvæmdir sem ávallt eru háðar mati á umhverfisáhrifum. Í flokki B og 

flokki C eru tilgreindar þær framkvæmdir sem kunna að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif og 

metið er í hverju tilviki með tilliti til eðlis, umfangs og staðsetningar hvort háðar skuli mati á 

umhverfisáhrifum samkvæmt lögum þessum, sbr. einnig 2. viðauka. Slóð: 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000106.html. [Sótt á vefinn 7.4.2017]. 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000106.html
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Af þessu leiðir, falli framkvæmdirnar undir 5. gr. og 6. gr. laga nr. 106/2000, um mat á 

umhverfisáhrifum160, er jafnframt óheimilt sbr. 13. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum 

að gefa út leyfi til framkvæmdar fyrr en álit Skipulagsstofnunar um mat á 

umhverfisáhrifum liggur fyrir eða ákvörðun um að framkvæmd samkvæmt 6. gr. sé 

ekki matsskyld. Samræmist framangreint markmiði laga um mat á umhverfisáhrifum 

sbr. 1. gr. þeirra, sem meðal annars er að tryggja, að áður en leyfi er veitt fyrir 

framkvæmd hafi farið fram mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar enda kunni hún 

vegna staðsetningar, starfsemi sem henni fylgir, eðlis og umfangs að hafa í för með sér 

„umtalsverð umhverfisáhrif“. 

Samkvæmt framansögðu er ljóst að skilyrði fyrir útgáfu virkjunarleyfis á grundvelli 4. 

gr. raforkulaga er meðal annars bundið ákvörðun Skipulagsstofnunar um matsskyldu 

framkvæmdar. 

Teljist framkvæmd matsskyld skal að lokinni málsmeðferð samkvæmt 8. gr. laga um 

umhverfisáhrif vinna svokallaða frummatsskýrslu sbr. 9. gr. sömu laga. Í þeirri skýrslu 

skal tilgreina þau áhrif, uppsöfnuð og samvirk, bein og óbein, sem fyrirhuguð 

framkvæmd og starfsemi sem henni fylgir kann að hafa á umhverfi og samspil einstakra 

þátta í umhverfinu. Gera grein fyrir þeim forsendum sem liggi til grundvallar matinu 

og lýsa fyrirhuguðum þáttum sem líklegast veldur áhrifum á umhverfið. Ávallt skal 

gera grein fyrir helstu möguleikum sem til greina koma og umhverfisáhrifum þeirra og 

bera þá saman. Hér er um mikilvægt viðbót að ræða og sagði í athugasemdum með 

frumvarpinu sem varð að lögunum: „Nýmæli þetta hefur mikla þýðingu því að 

samanburður á helstu möguleikum er ein helsta forsendan fyrir því að raunveruleg 

                                                 

160 Annars vegar er um að ræða framkvæmdir sem teljast þess eðlis að þær þurfa ávallt að sæta mati á 

umhverfisáhrifum, sbr. 1. mgr. 5. gr. laganna, og hins vegar framkvæmdir sem talið verður að geti haft í 

för með sér umtalsverð umhverfisáhrif vegna umfangs, stærðar eða staðsetningar“, sbr. 1. mgr. 6. gr. laga 

nr. 106/2000. Tildrög þessa ákvæða um mat á umhverfisáhrifum voru sett hér á landi má að nokkru leyti 

rekja til þeirra skuldbindinga sem íslenska ríkið hefur undirgengist samkvæmt samningnum um Evrópska 

efnahagssvæðið um að samræmi sé milli innlends réttar og þeirra réttargerða sem vísað er til í viðaukum 

við samninginn eða samþykktar hafa verið með ákvörðunum hinnar sameiginlegu EES-nefndar, sbr. 

ákvæði 7. gr. EES-samningsins, sbr. 2. gr. laga nr. 2/1993. Er um að ræða tilskipun ráðs 

Evrópubandalaganna nr. 85/337/EBE, um mat á áhrifum sem tilteknar framkvæmdir á vegum hins 

opinbera eða einkaaðila kunna að hafa á umhverfið, og tilskipun ráðs Evrópusambandsins nr. 97/11/EB 

um breytingu þeirrar tilskipunar. Samkvæmt 1. mgr. aðfararorða síðarnefndu tilskipunarinnar er 

tilgangurinn að baki umhverfismati sá að „lögbær yfirvöld fái nauðsynlegar upplýsingar til að geta tekið 

ákvörðun um tiltekið verkefni með fullri vitneskju um hvaða líkur eru á því að verkefnið hafi veruleg 

áhrif á umhverfið“. Álit umboðsmanns Alþingis frá 1. mars 2011, í máli nr. 5726/2009, slóð: 

http://www.umbodsmaduralthingis.is/ViewCase.aspx?Key=1380&skoda=mal. [Sótt á vefinn 7.6.2017]. 

http://www.umbodsmaduralthingis.is/ViewCase.aspx?Key=1380&skoda=mal
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umhverfisáhrif hinnar fyrirhuguðu framkvæmdar séu metin.“ 161  Kostnaður við 

framkvæmdir telst ekki til umhverfisáhrifa í skilningi laganna sbr. dóma Hæstaréttar 

Íslands frá 12. maí 2016, í málum nr. 511, 512, 513 og 541/2015, þótt fjárhagsleg 

sjónarmið geti ráðið úrslitum um endanlega ákvörðun um þær, sbr. dóm Hæstaréttar 

Íslands frá 22. október 2009, í máli nr. 671/2008. 

Þegar leyfi hefur verið samþykkt sbr. 21. gr. raforkulaga má ekki hefja 

virkjunarframkvæmdir að nokkru tagi fyrr en náðst hefur samkomulag um endurgjald 

fyrir landnot eða nýtingu auðlindar eða eignarnám hefur farið fram og umráðataka 

samkvæmt því. Auk þess sem landeigandi getur farið fram á bætur sbr. 22. gr. 

raforkulaga ef aðili á rétt til umferðar eða framkvæmda á eignarlandi og sannarlegt tjón 

verður af þeim sökum samkvæmt mati Matsnefndar eignarnámsbóta. 

Í framangreindum dómum frá 12. maí 2016 var því ennfremur slegið föstu að með 

skírskotun til 1. mgr. 72. gr. stjskr. að gera verði ríkar kröfur til að stjórnvöld viðhafi 

vandaða stjórnsýsluhætti við töku ákvörðunar um heimild til eignarnáms. 

  

                                                 

161  Frumvarp til laga nr. 106/2000, um mat á umhverfisáhrifum, þskj. 644, 386. mál. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/125/s/0644.html. [Sótt á vefinn 7.4.2017]. 

http://www.althingi.is/altext/125/s/0644.html
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4. Efnis- og málsmeðferðarreglur stjórnsýsluréttar við töku 

stjórnvaldsákvarðana 

Stjórnsýslulög nr. 37/1993 eiga að tryggja réttaröryggi borgaranna og geyma helstu 

reglur sem fylgja ber við töku stjórnvaldsákvarðana. Annars vegar eru það efnisreglur 

en á grundvelli þeirra er málið ráðið til lykta og hins vegar eru það málsmeðferðarreglur 

sem tilgreina meðal annars hvernig beri að undirbúa og fara með málið áður en 

efnisákvörðun er tekin í því.162 Eiga reglurnar að stuðla að því að málsmeðferð sé bæði 

vönduð og til þess fallin að auka líkur á því að komist verði að réttri og löglegri 

niðurstöðu. 163  Verði annmarkar á málsmeðferð getur það valdið því að 

stjórnvaldsákvörðun verði ógild, en með því er átt við að ákvörðun geti ekki að lögum 

haft þau réttaráhrif sem henni var ætlað. Slík ákvörðun verður ekki ógild fyrr en hún 

hefur verið felld úr gildi af þar til bærum aðila með stjórnvaldsákvörðun eða eftir 

atvikum dómi. Ekki eru til lagareglur um það hvenær skilyrði eru til að fella 

stjórnvaldsákvörðun úr gildi vegna annmarka. Dómstólar hafa hinsvegar mótað 

réttarreglur um það með fordæmum sínum og dómvenjum.164 Þær reglur eru enn í þróun 

sbr. nýlega dómaframkvæmd sjá kafla 4.5 og 4.6.  

4.1. Stjórnvaldsákvörðun 

Stjórnvaldsákvarðanir geta verið afdrifatíkar fyrir rétt eða skyldu manna, sem geta bæði 

fært borgurunum réttindi eða skert þau, létt af þeim skyldum eða lagt á þá auknar 

byrðar. Því skiptir miklu máli að til slíkra ákvarðana sé vandað og þeim aðila sem 

ákvörðun beinist að sé gefinn kostur á að gæta réttar síns.165  

Hugtakið stjórnvaldsákvörðun var skilgreint þannig árið 1987 af Birni Þ. 

Guðmundssyni „Það er stjórnsýsluákvörðun þegar stjórnsýsluhafi í skjóli 

stjórnsýsluvalds síns kveður einhliða, oftast skriflega, á um rétt og/eða skyldu tiltekins 

                                                 

162 Páll Hreinsson. (2013). Stjórnsýsluréttur - Málsmeðferð, bls. 787. 
163 Páll Hreinsson. (2013). Stjórnsýsluréttur - Málsmeðferð, bls. 28. 
164 Forsætisráðuneytið. (1999). Starfsskilyrði stjórnvalda - Skýrsla nefndar um starfsskilyrði stjórnvalda, 

eftirlit með starfsemi þeirra og viðurlög við réttarbrotum í stjórnsýslu, bls. 112. 
165 Páll Hreinsson. (2005). Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 135. 
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aðila í einstöku máli“.166 Páll Hreinsson skilgreindi svo hugtakið þannig árið 2005 með 

tilliti til þeirrar þróunar sem hefur átt sér stað í stjórnsýslurétti: 

Stjórnvaldsákvörðun er ákvörðun sem tekin er í skjóli stjórnsýsluvalds og er beint 

milliliðalaust út á við að tilteknum aðila eða aðilum og með henni er kveðið á bindandi 

hátt um rétt eða skyldur þeirra í ákveðnu og fyrirliggjandi máli.167 

Eins og sjá má af ofangreindum skilgreiningum er ekki teljandi munur á þeim. 

Skilgreining Páls gæti talist ítarlegri þó hann kveði ekki sérstaklega á um að 

stjórnvaldsákvörðun sé að jafnaði skrifleg en bætir við að það sé einkennandi fyrir 

slíkar ákvarðanir að þær séu teknar einhliða af stjórnvöldum og oftast á skriflegan168 

máta.169 

Það telst stjórnvaldsákvörðun þegar löggjafarvaldið veitir framkvæmdarvaldinu 

heimild til að taka ákvarðanir um rétt eða skyldu borgaranna. Mál er varða innri málefni 

stjórnsýslunnar eru stjórnvaldsfyrirmæli, það eru réttarreglur sem taka til allra sem falla 

undir fyrirmælin samkvæmt gildissviði þeirra frá því þau hafa verið opinberlega birt, 

til dæmis leiðbeiningar eða verklagsreglur.170 Stjórnvaldsfyrirmælum verða ekki gerð 

frekari skil. Samkvæmt framangreindri skilgreiningu þarf stjórnvaldsákvörðunin fyrst 

og fremst að vera tekin í skjóli stjórnsýsluvalds og beinast að ákveðnum aðila eða 

aðilum í ákveðnu fyrirliggjandi máli, sem varðar hagsmuni þeirra með beinum hætti.171 

Ákvörðunin felur í sér beitingu opinbers valds af hálfu framkvæmdarvaldsins 

samkvæmt þrígreiningu ríkisvaldsins sem mælt er fyrir um í 2. gr. stjskr. Einhliða 

ákvarðanir um boð eða bönn eru skýrasta dæmið um stjórnvaldsákvörðun, en slíkar 

ákvarðanir verða að eiga sér skýra lagastoð frá Alþingi.172 

Stjórnvaldsákvarðanir eru flokkaðar í lögbundnar og matskenndar ákvarðanir eftir 

svipuðum sjónarmiðum og beitt er við aðgreiningu á fastmótuðum og matskenndum 

lagaákvæðum. Þær ákvarðanir sem eru byggðar á fastmótuðu lagaákvæði eru því 

                                                 

166 Björn Þ. Guðmundsson. (1987). „Grundvallarhugtök í stjórnsýslurétti“. Tímarit lögfræðinga. 2. tbl., 

bls. 93. 
167 Páll Hreinsson. (2005). Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 169. 
168 Almennt er ekkert sérstakt form um birtingu ákvörðunar en í sumum sérákvæðum er kveðið beint eða 

óbeint á um að ákvörðun skuli vera skrifleg sbr. 22. gr. laga nr. 32/1986, um varnir gegn mengun sjávar 

þar sem segir að ákvörðun um stöðvun starfsemi skal tilkynna viðkomandi aðilum bréflega [...]. 
169 Páll Hreinsson. (2005). Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 169. 
170 Páll Hreinsson. (2005). Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 158. 
171 Páll Hreinsson. (2005). Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 158. 
172 Páll Hreinsson (2005). Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 139. 
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lögbundnar stjórnvaldsákvarðanir en matskenndar stjórnvaldsákvarðanir eru þær 

ákvarðanir þegar lögin segja ekki fyrir um að öllu leyti þau skilyrði sem þurfa að vera 

fyrir hendi svo hægt sé að taka ákvörðun og fela því stjórnvöldum ákveðið mat á því 

hvert efni ákvörðunarinnar skuli vera.173 Ákvörðunin er ekki að öllu leiti stjórnvaldsins 

því það þarf að fylgja ákveðnu ferli til þess að komast að réttri niðurstöðu. Fyrst verður 

að túlka ákvæðið og ákvarða hversu víðtækar hinar matskenndu heimildir stjórnvalds 

eru. Svo tekur við að velja þau lagasjónarmið (d. retningslinier eða kriterier) sem 

viðkomandi ákvörðun er byggð á. Það sjónarmið er bundið af almennum efnisreglum 

stjórnsýsluréttarins eins og jafnræðis- og meðalhófsreglunni og öðrum hvort sem þær 

eru lögfestar eða ólögfestar.174  

Málsmeðferðarreglur stjórnsýsluréttarins eru því mikilvægar, bæði fyrir stjórnvöld og 

borgarana, en stjórnvaldi ber skylda að fylgja þeim við undirbúning, meðferð og úrlausn 

máls þar sem taka á stjórnvaldsákvörðun. Er reglunum ætlað að tryggja réttarstöðu 

borgaranna gagnvart stjórnvöldum við meðferð mála og veita þeim færi á að gæta 

hagsmuna sinna um leið og þeim er ætlað að stuðla að ákveðinni skilvirkni í störfum 

stjórnvalda.175  

Til dæmis er ákvörðun um eignarnám stjórnvaldsákvörðun. Náist ekki samningur milli 

eignarnámsnema og eignarnámsþola er óskað eftir heimild ráðherra til þess að beita 

eignarnámi og er þá valdbeiting yfirvofandi sem breytir samningsstöðu þeirra sem aðild 

eiga að málinu. Er þá komin upp sú aðstaða að tryggja þarf eignarnámsþola þá 

réttarstöðu sem stjórnsýslulögin veita, enda hafa hinar opinberu valdheimildir marktæk 

áhrif á samningsstöðu aðila. 176  Stjórnvöld verða þá bundin af skráðum efnis- og 

málsmeðferðarreglum stjórnsýsluréttarins eins og rannsóknarreglunni sbr. 10. gr. ssl., 

jafnræðisreglunni sbr. 11. gr. ssl. og meðalhófsreglunni sbr. 12. gr. ssl. Það sama á við 

um óskráðar efnisreglur stjórnsýsluréttarins eins og lögmætisreglunni og kröfunni um 

að stjórnvöld skuli byggja ákvarðanir sínar á málefnalegum sjónarmiðum.177  

                                                 

173 Forsætisráðuneytið. (1999). Starfsskilyrði stjórnvalda - Skýrsla nefndar um starfsskilyrði stjórnvalda, 

eftirlit með starfsemi þeirra og viðurlög við réttarbrotum í stjórnsýslu, bls. 21. 
174 Forsætisráðuneytið. (1999). Starfsskilyrði stjórnvalda - Skýrsla nefndar um starfsskilyrði stjórnvalda, 

eftirlit með starfsemi þeirra og viðurlög við réttarbrotum í stjórnsýslu, bls. 22. 
175 Páll Hreinsson. (2013). Stjórnsýsluréttur - Málsmeðferð, bls. 27-28. 
176 Páll Hreinsson. (2005). Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 143. 
177 Páll Hreinsson. (2005). Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 144. 
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4.2. Stjórnvald 

Við skilgreiningu á því hvaða lögaðili geti talist stjórnvald er litið til þriggja sjónarmiða. 

Í fyrsta lagi hvort umræddum lögaðila hafi verið komið á fót með lögum eða heimilda 

í lögum, nema annað verði ráðið skýrlega af lögunum. Í öðru lagi hvort umræddur 

lögaðili sé rekinn að mestu fyrir almannafé. Í þriðja lagi hvort umræddur lögaðili sé í 

stjórnsýslusambandi við önnur stjórnvöld.178 Sjá eftirfarandi dæmi. 

Í dómi Hæstaréttar Íslands frá 1. mars 2007, í máli nr. 438/2006 (Sinfóníuhljómsveit 

Íslands) var m.a. tekist á um það hvort Sinfóníuhljómsveit Íslands gæti talist 

ríkisstofnun og bæri þar með að gæta að form- og efnisreglum stjórnsýslulaga við 

ákvarðanatökur sínar. Sagði í niðurstöðu Hæstaréttar: 

Stjórnsýslulög nr. 37/1993 taka samkvæmt 1. mgr. 1. gr. til stjórnsýslu ríkis og 

sveitarfélaga. Um áfrýjanda gilda sérstök lög og rekstrarkostnaður hans er greiddur af 

almannafé [...]. Með hliðsjón af þessu [...] verður fallist á [...] að áfrýjandi teljist vera 

stjórnvald í skilningi stjórnsýslulaga og hafi því borið að gæta form- og efnisreglna þeirra 

laga [...]. 

Sama álitaefni átti við í dómi Hæstaréttar Íslands frá 17. janúar 2008, í máli nr. 

286/2007 (Lífeyrissjóður starfsmanna Sveitarfélaga). Þar var deilt um hvort 

Lífeyrissjóður starfsmanna Sveitarfélaga teldist stjórnvald og hvort ákvæði 

stjórnsýslulaga ættu við um lífeyrissjóðinn. Taldi Hæstiréttur ekki svo vera og sagði:  

Samkvæmt 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 gilda þau þegar stjórnvöld taka 

ákvarðanir um rétt eða skyldu manna. Áfrýjandi er lífeyrissjóður og gilda um starfsemi 

hans ákvæði laga nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 

lífeyrissjóða. Verður ekki séð að nein sérákvæði í lögum setji áfrýjanda annan ramma 

um starfsemina en gildir um lífeyrissjóði almennt. Samkvæmt 1. gr. samþykkta sinna er 

áfrýjandi „eign Reykjavíkurborgar og sjóðfélaga“. Stjórn sjóðsins er samkvæmt 4. gr. 

samþykktanna skipuð þremur fulltrúum sem Reykjavíkurborg tilnefnir og tveimur 

tilnefndum af Starfsmannafélagi Reykjavíkurborgar. Verður að þessu virtu ekki litið svo 

á að ákvæði stjórnsýslulaga gildi um ákvarðanir áfrýjanda. 

Samkvæmt framangreindum niðurstöðum Hæstaréttar uppfyllir Sinfóníuhljómsveit 

Íslands sjónarmiðin um að teljast stjórnvald en Lífeyrissjóður starfsmanna 

Reykjavíkurborgar það ekki. 

Í dómi Hæstaréttar Íslands frá 21. september 2000, í máli nr. 150/2000 

(Lóðarleigusamningur Hafnarfjarðarbær) kom upp ágreiningur vegna heimildar 

                                                 

178 Páll Hreinsson. (2013). Stjórnsýsluréttur - Málsmeðferð, bls. 97-98. 
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sveitarfélags til að jafna fjárhæð eignarnámsbóta sem sveitarfélagið hafði greitt fyrir 

landið niður á leigutaka. Leigutaki taldi einhliða ákvörðun sveitarfélagsins um 

upptökugjaldið ekki hafa verið byggða á lagaheimild. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu 

héraðsdóms og sagði: 

Algengt er að bæjarfélög afli sér landa með kaupum eða eignarnámi til þess að 

skipuleggja þar byggð og úthluta síðan sem byggingarlóðum til leigu fyrir einstaklinga. 

Þetta heyrir þó ekki til verkefna sem sveitarfélögum er skylt að sinna samkvæmt lögum 

[...]. Áfrýjanda var í sjálfsvald sett hvort hann sótti um lóð á þessum stað. Verður að meta 

það svo að áfrýjandi hafi greitt upptökugjaldið samkvæmt samningi, sem sé 

einkaréttarlegs eðlis þótt hann hafi verið gerður við opinberan aðila. Upptökugjalds var 

krafist af öllum sem fengu úthlutað lóðum á þessum stað. Málaefnalegar ástæður geta 

legið til þess að innheimta slíkt gjald af sumum byggingarsvæðum en öðrum ekki. Ekki 

liggur annað fyrir en að áfrýjandi hafi haft allar upplýsingar um byggingarsvæðið og 

samanburð við önnur svæði þegar hann skrifaði undir lóðarleigusamninginn. [...] hvorki 

verður talið að áfrýjandi hafi ekki notið jafnræðis á við aðra lóðarþega [...]. 

Einn dómari skilaði sératkvæði og taldi sveitarfélagið hafa farið út fyrir heimildir sínar 

og ekki hafa sýnt fram á réttmæti gjaldsins og jafnræði milli lóðarleiguhafa 

sveitarfélagsins: 

Öflun sveitarfélaga á eignarráðum yfir landi til að skipuleggja þar byggð í þágu búsetu 

eða atvinnureksturs og leiga á lóðum undir byggingar til einstaklinga er ekki meðal þeirra 

verkefna, sem sveitarstjórn er skylt að sinna [...]. Heyrir lóðarleigan fremur til 

atvinnustarfsemi og fjárfestingar en eiginlegrar stjórnsýslu. [...] hefur það verið stefna 

margra sveitarfélaga að eiga sjálf sem mest af byggingarlandi í umdæmi sínu [...]. Frá 

þjóðhagslegu og félagslegu sjónarmiði hefur sú tilhögun marga kosti [...] hins vegar 

verður ekki litið svo á, að hún beri í sér óumflýjanlega nauðsyn. Þótt löggjafinn hafi litið 

á hana með velþóknun [...] liggur það [...] fyrir, að hann hefur ekki veitt sveitarstjórnum 

almennar heimildir til álagningar gjalda, er sérstaklega séu ætluð til að standa undir 

kostnaði af landakaupum og lóðarleigu. Þau gjöld, sem þessu eru skyldust, þ.e. 

gatnagerðargjöld og byggingarleyfisgjöld, hafa verið mótuð í lögum sem endurgjald 

vegna kostnaðar af þjónustu, sem sveitarfélögunum er lögskylt að sinna [...] í 

almannaþágu, en ná ekki lengra eftir bókstaf laganna. Til að sýna fram á réttmæti 

upptökugjaldsins þarf meðal annars að leiða að því yfirgnæfandi líkur, að gjaldið brjóti 

ekki í bága við eðlilegt jafnræði milli lóðarþega Hafnarfjarðarbæjar utan og innan hins 

umdeilda svæðis, og að yfirlýst markmið þess um bætur fyrir útlagðan kostnað fái 

samrýmst því meðalhófi, sem bæjarfélaginu er skylt að gæta.  

Þessi dómur er áhugaverður í ljósi þeirrar togstreitu sem greina má á milli þess að vera 

stjórnvald og þurfa þar með að gæta að efnis- og málsmeðferðarreglum 

stjórnsýsluréttarins og þess að gera einkaréttarlega samninga á pari við almenna aðila. 

Sagði að auki í sératkvæðinu að þar sem Hafnarfjarðarbær væri áfram eigandi landsins 

og væri með þessari aðgerð að færa kostnað sinn af kaupunum yfir á leigutakana væri 

gjaldið stofngjald sem væri viðbótargjald árlegrar lóðarleigu. Samkvæmt því ætti það 

sér ekki stoð í lögum. Né hefði það verið leigutakans að sýna fram á ósanngirni 
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gjaldsins, heldur sveitarfélagsins að sýna fram á réttmæti þess. Er hann þar með að vísa 

til hins skyldubundna mats stjórnvalda við töku stjórnvaldsákvörðunar og málefnalegra 

sjónarmiða sem þarf að gæta að. 

Í nýlegum dómi Hæstaréttar Íslands frá 16. febrúar 2017, í máli nr. 575/2016 staðfesti 

dómurinn niðurstöðu héraðsdóms um að fella úr gildi framkvæmdarleyfi Landsnets hf. 

vegna Suðurnesjalínu 2 þar sem rannsóknarreglu hafði meðal annars ekki verið fylgt. 

Sagði dómurinn svo um skyldur Landsnets hf.: 

Ekki skipti máli þótt fyrirtækið sé rekið sem hlutafélag, enda hefur félaginu verið fengið 

opinbert vald og hlutverk í almannaþágu með raforkulögum. Í ljósi þessa fellur stofnunin 

Landsnet hf. undir hugtakið stjórnvald í skilningi laga nr. 105/2006 um umhverfismat 

áætlana, lög nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum, Skipulagslög nr. 123/2010 og 

raforkulög nr. 65/2003. 

Stjórnsýslunefndir falla einnig undir hugtakið stjórnvald og er stjórnsýsla sveitarfélaga 

meðal annars byggð á því að ákvörðunarvaldið er að meginstefnu til í höndum slíkra 

nefnda. 179 Stjórnsýslunefndir ríkisins eru einnig allmargar, til dæmis kærunefndir, 

sjálfstæðar úrskurðarnefndir á fyrsta stjórnsýslustigi, stjórnir stofnana, álitsgefandi 

stjórnsýslunefndir og ráðgefandi stjórnsýslunefndir. Matsnefnd eignarnámsbóta er t.d. 

sjálfstæð úrskurðarnefnd á fyrsta stjórnsýslustigi sem sækir heimild sína til 2. gr. laga 

nr 11/1973, um framkvæmd eignarnáms.180  Segir m.a. í frumvarpinu sem varð að 

lögum nr. 11/1973, um 2. gr. að frumvarpið geri ráð fyrir því að sérstök nefnd, 

Matsnefnd eignarnámsbóta, skeri úr ágreiningi um fjárhæð eignarnámsbóta.181  

4.3. Valdheimildir stjórnvalda 

Gengið hefur verið út frá því að eignarréttinum eru fleiri takmörk sett heldur en koma 

fram í einfaldri yfirlýsingu 1. mgr. 72. gr. stjskr. og getur löggjafinn haft þar ýmis 

afskipti. Í þeim tilvikum sækir löggjafinn valdheimild sína til 2. gr. stjskr. um 

þrískiptingu ríkisvaldsins, sem mælir fyrir um verksvið hans án frekari skilgreiningar í 

ákvæðum stjórnarskrárinnar.182  

                                                 

179 Páll Hreinsson. (2013). Stjórnsýsluréttur - Málsmeðferð, bls. 789. 
180 Páll Hreinsson. (2013). Stjórnsýsluréttur - Málsmeðferð, bls. 790. 
181  Frumvarp til laga nr. 11/1973, um framkvæmd eignarnáms, þskj. 23, 23. mál. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/93/s/pdf/0023.pdf. [Sótt á vefinn 30.3.2017].  
182 Gaukur Jörundsson. (1969). Um eignarnám, bls. 7-8. 

http://www.althingi.is/altext/93/s/pdf/0023.pdf
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Lög nr. 11/1973, um framkvæmd eignarnáms hafa ekki að geyma neinar reglur um það 

hvaða aðilar fari með vald til að ákveða að eignarnámi skuli beitt. Handhöfum 

framkvæmdarvalds, ráðherrum eða ríkisstjórn eru oft fengin þau völd. 

Eignarnámsheimildir sem stjórnvöldum eru fengin eru yfirleitt bundnar afdráttarlausum 

skilyrðum og reynir því í flestum tilfellum á mat þessara stjórnvalda á nauðsyn 

eignarnámsins og hversu víðtækt það skuli vera. Þrátt fyrir að vera í forsvari fyrir 

eignarnema ber stjórnvaldi ávallt að fara að málsmeðferðarreglum 

stjórnsýsluréttarins.183 Er stjórnvaldinu einu þar með veitt lögmælt heimild sbr. 2. gr. 

stjskr. til að kveða á um rétt og skyldu manna. Hugtakið stjórnvald takmarkast við 

opinbert vald til aðgreiningar frá valdi einkaaðila.184 

Stjórnvaldi er einungis heimilt að taka stjórnvaldsákvörðun í stjórnsýslumáli sem fellur 

undir verksvið þess. Er þá annars vegar sagt að stjórnvald sé til þess bært eða valdbært. 

Ef stjórnvald fer hins vegar inn á verksvið annars stjórnvalds eða dómstóla er um 

svokallaða valdþurrð að ræða. Almennt er valdþurrð talin verulegur annmarki sem 

leiðir til þess að stjórnvaldsákvörðun er ógildanleg. Þegar stjórnvald gengur inn á 

verksvið löggjafans er stjórnvaldsákvörðunin talin ólögmæt að efni til eða talin skorta 

lagastoð.185 Á þetta reyndi m.a. í dómi Hæstaréttar Íslands frá 19. mars 2009, í máli 

nr. 425/2008 (Brekka). Var komist að þeirri niðurstöðu að yfirmaður Vegagerðarinnar 

eða löglærður fulltrúi í umboði hans hefði verið bær til þess að taka ákvörðun um 

eignarnám á grundvelli vegalaga. 

Ef stjórnvald byggir ákvörðun sína á sjónarmiðum sem stefna að öðrum markmiðum 

en þeim ber að vinna að lögum samkvæmt, t.d. að vernda persónulega hagsmuni, áskilja 

sér fjárhagslegan ávinning sem það á ekki tilkall til eða ná fram hefnd, er um valdníðslu 

að ræða (d. magtfordrejning). Stjórnvaldi ber að beita valdi sínu með það eina markmið 

fyrir augum að gæta þeirra opinberu hagsmuna sem því er falið.186 John Locke komst 

vel að orði um valdheimildir stjórnvalda árið 1689 er hann sagði: 

Sé þessu valdi beitt til gagns og í samræmi við tilgang ríkisvaldsins og það traust sem 

því er sýnt, þá er það viðurkennd valdsheimild sem aldrei verður vefengd. Enda er þjóðin 

                                                 

183 Gaukur Jörundsson. (1973). ,,Um framkvæmd eignarnáms“. Úlfljótur. 2. tbl., bls. 134-135. 
184 Björn Þ. Guðmundsson. (1987). „Grundvallarhugtök í stjórnsýslurétti“. Tímarit lögfræðinga. 2. tbl., 

bls. 91. 
185 Páll Hreinsson. (2013). Stjórnsýsluréttur - Málsmeðferð, bls. 201. 
186 Forsætisráðuneytið. (1999). Starfsskilyrði stjórnvalda - Skýrsla nefndar um starfsskilyrði stjórnvalda, 

eftirlit með starfsemi þeirra og viðurlög við réttarbrotum í stjórnsýslu, bls. 26. 
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sjaldan eða aldrei mjög smámunasöm í þessum efnum og hún vefengir ekki þessa heimild 

svo framarlega sem henni er, án óþolandi frávika, beitt í sýnum rétta tilgangi - það er til 

að tryggja hag þjóðarinnar - og hún er augljóslega ekki notuð til að vinna gegn 

almannaheill. En ef ósamkomulag verður milli framkvæmdarvaldsins og þjóðarinnar um 

valdsheimildir framkvæmdarvaldsins í einhverju efni, þá skera hagsmunir þjóðarinnar úr 

um hvor hefur á réttu að standa.187 

Réttur borgaranna er tryggður í íslenskri stjórnskipun til að fá úrlausn sjálfstæðra 

dómstóla um það hvort handhafar ríkisvalds hafi farið út fyrir valdmörk sín sbr. 1. mgr. 

70. gr. stjskr., þar sem rétturinn til aðgangs að sjálfstæðum og óvilhöllum dómstóli og 

til réttlátrar málsmeðferðar birtist sem sjálfstæð regla. Einnig kveður 60. gr. stjskr. á 

um að dómstólar skeri úr ágreiningi um embættistakmörk yfirvalda. Í þessu felst að 

dómstólar eiga úrlausn um ákvarðanir og athafnir stjórnvalda.188 Sbr. dóm Hæstaréttar 

Íslands frá 12. mars 1998, í máli nr. 216/1997 þar sem Hæstiréttur sagði „[...] 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.“ Þar á meðal hvort 

stjórnvaldsákvörðun skorti lagastoð eða sé andstæð lögum, sbr. dóm Hæstaréttar 

Íslands frá 13. maí 2015, í máli nr. 53/2015. Í málinu var tekist á um heimild 

eignarnema til umráðatöku landareignar áður en búið var að taka ákvörðun um bætur 

til eignarnámsþola. Hæstiréttur taldi að Matsnefnd eignarnámsbóta hefði reist úrskurð 

sinn á röngum lagagrundvelli þar sem lagaskilyrði hafi brostið til þess að verða við 

beiðni um umráðatöku og felldi því úrskurð Matsnefndar eignarnámsbóta úr gildi. 

Ríkið sem slíkt er lögpersóna eða lögaðili, án tillits til þess hvaða hlutverki það gegnir 

í stjórnskipuninni, sem getur átt sambærileg réttindi og borið skyldur á sama máta og 

félög og aðrir lögaðilar á vettvangi einkaréttar og gert samninga af einkaréttarlegum 

toga. Eignarréttur ríkisins er eins og við á um aðra eigendur og getur það átt fasteignir 

og lausafé rétt eins og aðrir, en eignarhald ríkisins á þjóðlendum nýtur þó sérstöðu í 

þessu tilliti. 189  Ef upp kemur t.d. ágreiningur vegna eignarréttar eða túlkunar 

kaupsamnings getur ríkið átt hvort heldur aðild til sóknar eða varnar til að skera úr um 

slíkan ágreining í dómsmáli, rétt eins og aðrar lögpersónur eða einstaklingar.190  

                                                 

187 Locke, J. (2011). Ritgerð um ríkisvald, bls. 192. 
188 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 122-123. 
189 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvaldsins, bls. 40. 
190 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvaldsins, bls. 40. 
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Í dómi Hæstaréttar Íslands frá 21. september 2000, í máli nr. 150/2000 

(Lóðarleigusamningur Hafnarfjarðarbær) kom upp ágreiningur um fjárhæð 

eignarnámsbóta sem jafnað hafði verið niður á leigutaka. Leigutökum var gert að greiða 

gjaldið af lóðunum samkvæmt úthlutunarskilmálum fyrir þær. Í dómnum sagði meðal 

annars um einkaréttarlega hlið samningsins: 

Með viðtöku lóðarinnar með ákveðnum skilmálum, sem síðar voru bundnir í 

lóðarleigusamningi, féllst áfrýjandi á að greiða þann kostnað, sem fólst í yfirtöku 

bæjarins á lóðinni sem hann fékk úthlutað. Algengt er að bæjarfélög afli sér landa með 

kaupum eða eignarnámi til þess að skipuleggja þar byggð og úthluta síðan sem 

byggingarlóðum til leigu fyrir einstaklinga. Þetta heyrir þó ekki til verkefna sem 

sveitarfélögum er skylt að sinna samkvæmt lögum í samræmi við 1. mgr. 7. gr. 

sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998. Áfrýjanda var í sjálfsvald sett hvort hann sótti um lóð á 

þessum stað. Verður að meta það svo að áfrýjandi hafi greitt upptökugjaldið samkvæmt 

samningi, sem sé einkaréttarlegs eðlis þótt hann hafi verið gerður við opinberan aðila. 

Í sératkvæði sagði svo: 

Leigusamningar bæjarins við lóðarhafa eru einkaréttareðlis að undirstöðu til, og með 

þeim er bærinn að ráðstafa réttindum, sem til þess eru fallin að ganga kaupum og sölum 

og mynda verðmæti í höndum þeirra, sem við taka. Í ljósi þess verður það ekki talið 

útilokað að lögum, að stofnað sé með samningum til sérstakra greiðslna fyrir þessi 

réttindi í formi annars en venjulegrar lóðarleigu, þótt sveitarfélag eigi í hlut öðrum 

megin. 

Samkvæmt dómnum má álykta svo að einkaréttarlegir samningar stjórnvalda séu á pari 

við einkaréttarlega samninga almennra aðila. Þó ber að hafa í huga að sá fyrirvari er til 

staðar þegar ríkið á í hlut sem eigandi eignar, að það nýtur ekki mannréttinda á borð 

við það sem vernd eignarréttarákvæðis 72. gr. stjskr. veitir, né stofnanir á þeirra vegum. 

Eðli máls samkvæmt njóta stofnanir á vegum ríkisins aðra stöðu sem þáttur í 

ríkisvaldinu og geta því ekki átt stjórnarskrárvernduð réttindi. Þó eru uppi álitamál hvað 

sveitarfélög varðar, þar sem þau njóta sérstakrar verndar og sjálfstæðis samkvæmt 78. 

gr. stjskr.191  

  

                                                 

191 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 43, sbr. einnig Eiríkur Jónsson. 

(2011). Mannréttindi lögaðila, bls. 58-59. 
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4.4. Lögmætisreglan 

Hugmyndin um réttarríki (e. rule of law) er ein af óskráðu meginreglunum að baki 

stjórnarskránni, sem felst í því að allt ríkisvald er bundið af lögum og öll afskipti af 

réttindum borgaranna verði að hvíla á skýrum lagaheimildum. Útgangspunturinn er 

fólginn í því að borgarar geta gert hvað eina sem þeim sýnist, svo lengi sem það er ekki 

bannað að lögum og að stjórnvöld geti ekki íþyngt þeim með ákvörðunum sínum nema 

hafa til þess heimild í lögum. Þessi regla hefur verulegt vægi við skýringu 

stjórnarskrárákvæða í framkvæmd dómstólanna og er hún bundin í flest 

mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar. Í eignarverndarákvæði 72. gr. stjskr. mælist 

hún svo „Þarft til þess lagafyrirmæli [...].“192 

Með orðalaginu að vísað er til „laga“, er átt við öll lög í rýmri merkingu þ.e. til settra 

laga Alþingis auk almennra stjórnsýslufyrirmæla og þrengri merkingu þ.e. þeirra laga 

sem löggjafinn hefur sett, en ekki annarra réttarreglna. Löggjafinn getur þar með ekki 

takmarkað mannréttindi með því að framselja heimildir sínar til framkvæmdarvaldsins 

og handhafar þess á sama máta ekki sett stjórnvaldsfyrirmæli sem eru til þess fallin að 

skerða mannréttindi upp á sitt einsdæmi. Sú efnislega krafa sem gerð er til 

lagaheimildar er að hún skuli vera nægilega skýr og afmörkuð og fyrirsjáanlegt til 

hvaða tilvika hún nær. Almenn og opin lagaheimild sem ekki setur fram nein 

lögákveðin skilyrði fyrir því hvernig takmarka skuli mannréttindi og veitir mjög opið 

svigrúm getur í raun verið jafngildi þess að framselja vald til að takmarka mannréttindi 

til stjórnvalds. Nær krafa þessi, um skýrleika lagaheimilda til allra takmarkana á 

mannréttindum.193 

Lögmætisreglan er þar með ekki einungis efnisregla heldur hefur að geyma mikilvægt 

lögskýringarsjónarmið. Gildi sjónarmiðsins felst í að því meira íþyngjandi ákvarðanir 

eða athafnir stjórnvalda eru fyrir borgarana því ríkari kröfur eru gerðar til skýrleika 

lagaheimildarinnar, sér í lagi ef um matskenndar stjórnvaldsákvarðanir eru að ræða. 

Byggir þetta á réttaröryggissjónarmiðum þar sem einstaklingurinn á að geta séð fyrir 

                                                 

192 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 202, sbr. 

einnig Forsætisráðuneytið. (1999). Starfsskilyrði stjórnvalda - Skýrsla nefndar um starfsskilyrði 

stjórnvalda, eftirlit með starfsemi þeirra og viðurlög við réttarbrotum í stjórnsýslu, bls. 18. 
193 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 202-204. 
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hver réttindi og skyldur sínar eru við mismunandi aðstæður og að stjórnvöld skerði ekki 

þann rétt með handahófskenndum hætti.194  

Mannréttindadómstóll Evrópu tekur undir framangreind sjónarmið og telur það vera 

grundvallarsjónarmið að réttarríki leiði til þess að tiltekin réttarfarsúrræði verði að vera 

fyrir hendi í landsrétti til þess að tryggja að stjórnvöld gangi ekki um of á rétt 

borgaranna. Ríkisvaldið hefur t.a.m. heimildir til að ganga á öll önnur réttindi sem talin 

eru upp í Mannréttindasáttmála Evrópu að ákveðnum skilyrðum uppfylltum nema 

þeirra sem tilgreind eru í 2. - 4. gr. sáttmálans, sem eru rétturinn til lífs, bann við 

pyndingum, þrældómi og nauðungarvinnu. Skilyrðin eru bundin því sem „lög mæla 

fyrir“ auk þess sem áður segir verður skerðingin einnig að þjóna lögmæltu markmiði 

og vera nauðsynleg í lýðræðissamfélagi. 195  Mannréttindadómstóll Evrópu túlkar 

lagaáskilnaðarreglu þó rýmra heldur en íslenskir dómstólar á þá leið að hún nái ekki 

einungis til settra laga líkt og gert er hér á landi. Auk þess sem reglan gerir kröfu um 

að reglur og réttarheimildir hafi til að bera ákveðna efnislega eiginleika ef þær eigi að 

teljast til laga í skilningi Mannréttindasáttmála Evrópu. Lagaáskilnaðarregla 

stjórnarskrárinnar og Mannréttindasáttmálans eru ólíkar að þessu leyti.196  

Í kjölfar dóms Mannréttindadómstóls Evrópu, Sunday Times gegn stóra Bretlandi frá 

26. apríl 1979, í máli nr. 6538/74 skýrði Mannréttindadómstóllinn inntak reglunnar. Í 

dómnum var tekist á um túlkun niðurlags 2. mgr. 10. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, 

til þess að tryggja vald og óhlutdrægni dómstóla. Ástæðan var umfjöllun blaðsins um 

fyrirhuguð dómsmál, en hætta var talin á að umfjöllunin gæti haft áhrif á afstöðu 

dómstóla til málsins. Sagði dómstóllinn að auk skilyrðisins um að sýna þyrfti fram á að 

takmarkanir séu ekki úr hófi, miðað við þau réttmætu markmið og hagsmuni sem þær 

stefna að, sé með nauðsyn átt við ríka þjóðfélagslega þörf (e. pressing social need) og 

einnig á því byggt að takmarkanir skuli byggðar á viðeigandi og nægilega ríkum 

ástæðum (e. relevant and sufficient reasons). Inntak reglunnar skýrði dómstóllinn 

þannig:  

                                                 

194  Kjartan Bjarni Björgvinsson. (2003). „Verðleikar laganna - Lagaáskilnaðarregla 

Mannréttindasáttmála Evrópu og afstaða hennar til íslensks réttar“. Úlfljótur. 3. tbl., bls. 359-360. 
195  Kjartan Bjarni Björgvinsson. (2003). „Verðleikar laganna - Lagaáskilnaðarregla 

Mannréttindasáttmála Evrópu og afstaða hennar til íslensks réttar“. Úlfljótur. 3. tbl., bls. 363. 
196  Kjartan Bjarni Björgvinsson. (2003). „Verðleikar laganna - Lagaáskilnaðarregla 

Mannréttindasáttmála Evrópu og afstaða hennar til íslensks réttar“. Úlfljótur. 3. tbl., bls. 365. 
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Firstly, the law must be adequately accessible: the citizen must be able to have an 

indication that is adequate in the circumstances of the legal rules applicable to a given 

case. Secondly, a norm cannot be regarded as a "law" unless it is formulated with 

sufficient precision to enable the citizen to regulate his conduct: he must be able - if need 

be with appropriate advice - to foresee, to a degree that is reasonable in the 

circumstances, the consequences which a given action may entail. Those consequences 

need not be foreseeable with absolute certainty: experience shows this to be unattainable. 

Again, whilst certainty is highly desirable, it may bring in its train excessive rigidity and 

the law must be able to keep pace with changing circumstances. Accordingly, many laws 

are inevitably couched in terms which, to a greater or lesser extent, are vague and whose 

interpretation and application are questions of practice.197 

Með dómnum viðurkennir Mannréttindadómstóll Evrópu þá nauðsyn að lagaákvæði 

þurfi að vera sveigjanleg, eða breytileg upp að ákveðnu marki þar sem taka þarf tillit til 

heildarmats hvers máls hverju sinni.  

Litið er til þriggja þátta sem allir verða að vera fyrir hendi til þess að 

lagaáskilnaðarreglan teljist uppfyllt. Sá fyrsti er hvort regla sem skerðir mannréttindi 

eigi sér formlega stoð í viðurkenndum réttarheimildum landsréttar. Annar þátturinn 

lýtur að því hvort réttarheimildir sem skerðing mannréttinda verður leidd af séu 

aðgengilegar í landsrétti. Þriðji þátturinn snýr að skýrleika reglunar, þ.e. hvort lagaregla 

sé nægilega skýr til þess að beiting hennar geti talist fyrirsjáanleg. 198  Kröfur til 

skýrleika laga eru þar með ekki aðeins leiddar af Mannréttindasáttmála Evrópu heldur 

einnig byggðar á stjórnskipun Íslands sem réttarríki. 

Í dómi Hæstaréttar Íslands frá 16. febrúar 2017, í máli nr. 575/2016 greindi aðila á um 

lögmæti ákvörðunar sveitarfélagsins Voga að veita Landsneti hf. framkvæmdaleyfi til 

lagningar flutningsvirkis á Suðurnesjalínu 2. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu 

héraðsdóms vegna ógildingar á framkvæmdarleyfinu. Sagði m.a. í niðurstöðum 

dómsins:  

                                                 

197 Í fyrsta lagi þurfi lögin að vera nægilega aðgengileg fyrir borgarana til þess að þeir hafi fullnægjandi 

vitneskju hvaða lagareglur eigi við hverju sinni miðað við aðstæður. Í öðru lagi teljist regla ekki til laga 

nema hún sé orðuð með þannig nákvæmni að borgarar geti hagað háttsemi sinni í samræmi við regluna. 

Geta þar með séð fyrir, eftir atvikum að fenginni viðeigandi ráðgjöf, þannig að sanngjarnt sé miðað við 

málavexti hverjar afleiðingarnar séu við tiltekinni háttsemi að lögum. Afleiðingarnar þarf ekki að vera 

hægt að sjá fyrirfram enda er slíkt ógjörningur. Þrátt fyrir að æskilegan skýrleika þá getur slíkt haft í för 

með sér að lagareglur verði ósveigjanlegar en nauðsynlegt er geta fellt lagaákvæði að breyttum 

aðstæðum. Samkvæmt framangreindu er óhjákvæmilegt að lagareglur séu óljósar og túlkun og beiting 

þeirra ráðist að einhverju leyti af réttarframkvæmdinni. Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu Sunday 

times gegn stóra Bretlandi í máli nr. 6538/74, slóð: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57584%22]}. [Sótt á vefinn 13.4.2017].  
198  Kjartan Bjarni Björgvinsson. (2003). „Verðleikar laganna - Lagaáskilnaðarregla 

Mannréttindasáttmála Evrópu og afstaða hennar til íslensks réttar“. Úlfljótur. 3. tbl., bls. 366. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57584%22]}
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Til að úr ágreiningi aðila verði leyst, verður í fyrsta lagi að staðreyna hvort 

lögmætisreglunni hafi verið fylgt [...]. Í lögmætisreglunni felst m.a. að stjórnvöld geti 

almennt ekki tekið íþyngjandi ákvarðanir fyrir almenning nema þau hafi heimild til þess 

í settum lögum og að auki þær verða ekki teknar í andstöðu við gildandi lög. [...] liggur 

fyrir að Landsneti [...] bar samkvæmt lögum [...] að láta fara fram umhverfismat áætlana 

þeirrar framkvæmdar [...] og kynna hana almenningi og viðkomandi stjórnvöldum. Er 

hér ekki um valkvætt mat að ræða heldur er sú skylda lögð á framkvæmdaraðila að láta 

umrætt mat áætlana fara fram [...]. áður en áætlunin er afgreidd af viðkomandi 

stjórnvaldi. [...] bar framkvæmdaraðila að senda matsgerð sína til Skipulagsstofnunar, 

Umhverfisstofnunar og hlutaðeigandi sveitarfélags. Svo var ekki gert. Telur dómurinn 

að með því að sniðganga þessa skyldu sína, þrátt fyrir að umhverfismat framkvæmda 

hafi síðar verið samþykkt af Skipulagsstofnun, hafi forsenda fyrir áframhaldandi 

aðgerðum verið brostin og útgefið framkvæmdarleyfi verið byggt á ófullnægjandi 

gögnum. Hafi lögmætisreglunni því ekki verið fylgt við útgáfu framkvæmdarleyfisins 

sem er íþyngjandi ákvörðum stjórnvalds gagnvart stefnendum. Sé sniðganga laganna 

heimiluð verður tilgangur þeirra að engu hafður. Telur dómurinn að [...] Sveitarfélagið 

Vogar, hafi við útgáfu framkvæmdaleyfisins ekki byggt það á hlutlausu mati sínu og því 

ekki gert eins ríkar kröfur um undirbúning málsins eins og lög skipa fyrir. [...] við útgáfu 

framkvæmdaleyfisins hafi sveitarfélagið ekki byggt ákvörðun sína á hlutlægum og 

málefnalegum grunni heldur frekar á því samkomulagi sem það hafði verið gert á árinu 

2008 við Landsnet og var skuldbundið af. 

Á sömu forsendum var ákvörðun Orkustofnunar frá 5. desember 2013 um að veita 

Landsneti hf. leyfi til reisa og reka Suðurnesjalínu 2 felld úr gildi með dómi Hæstaréttar 

Íslands frá 13. október 2016, í máli nr. 796/2015. 

Kröfum til skýrleika lagaheimilda er fullnægt ef lagaheimild er til staðar og tilvik fellur 

undir hana með túlkun. Í efnisreglum stjórnsýsluréttarins, meðal annars jafnræðis- og 

meðalhófsreglunni felast raunhæfar og fullnægjandi takmarkanir á valdheimildum 

stjórnvalda.199 Eftir því sem kröfurnar til lagaheimildar aukast hefur lögmætisreglan 

stigvaxandi áhrif á vægi einstakra lögskýringarsjónarmiða. Þegar kröfurnar nálgast 

strangar kröfur þurfa þau atriði sem skýrleikasjónarmiðin vísa til að koma fram í 

lagaheimildinni sjálfri eða lagaumgjörðinni, en þó með mis skýrum hætti eftir því hve 

miklar kröfurnar eru.200 

4.5. Rannsóknarreglan 

Rannsóknarregluna, sem er að finna í 10. gr. ssl. kveður á um skyldu stjórnvalds til þess 

að sjá um að mál sé nægjanlega upplýst áður en ákvörðun er tekin í því. Samkvæmt 

orðanna hljóðan í ákvæðinu er reglan því skylda en ekki heimild. Rannsóknarreglan er 

                                                 

199  Kjartan Bjarni Björgvinsson. (2003). „Verðleikar laganna - Lagaáskilnaðarregla 

Mannréttindasáttmála Evrópu og afstaða hennar til íslensks réttar“. Úlfljótur. 3. tbl., bls. 387. 
200 Hafsteinn Dan Kristjánsson. (2009). „Stjórnskipuleg lögmætisregla“. Úlfljótur. 4. tbl., bls. 479. 
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frumkvæðisskylda stjórnvalda og hryggjarstykkið í þeim málsmeðferðarreglum sem 

taldar eru til öryggisreglna og er ætlað að tryggja að stjórnvaldsákvarðanir verði bæði 

löglegar og réttar. Gæði stjórnsýslunnar á hverjum tíma má meta á því hvort 

stjórnsýslan hafi yfir höfuð burði til þess að rækja frumkvæðisskyldu sína til rannsóknar 

hvers máls á viðhlítandi hátt í sínum störfum.201 

Stjórnvaldi ber þar með að greina hvaða upplýsinga er þörf á að afla hverju sinni í ljósi 

þeirrar efnisreglu sem á reynir í tilteknu máli. Mikilvægt er að stjórnvald geri sér grein 

fyrir, við beitingu rannsóknarreglunnar samspili hennar við leiðbeiningarskyldu 7. gr. 

ssl., málshraðareglu 9. gr. ssl. og andmælareglu 13. og 18. gr. ssl. Allar eru reglurnar 

bundnar hvor annarri í því skyni að kjarni rannsóknarreglunnar nái markmiði sínu, sem 

felst í því að stjórnvaldi, sem bært er að lögum að taka ákvörðun í máli ber að sjá til 

þess að nauðsynlegar og réttar upplýsingar liggi fyrir þannig að hægt sé að taka 

efnislega rétta ákvörðun í því áður en til úrlausnar kemur. Rannsókn stjórnvalda á 

þannig að leiða hið sanna og rétta í ljós í hverju máli fyrir sig.202  

Því matskenndari sem stjórnvaldsákvörðun er þeim mun flóknari verður rannsókn máls. 

Við matskennda stjórnvaldsákvörðun liggja ekki að öllu leyti fyrir þau lög eða skilyrði 

sem þurfa að vera fyrir hendi svo hægt sé að taka ákvörðun. Það veitir stjórnvöldum 

ákveðið svigrúm til þess að ákveða að einhverju leiti heimild til að meta hvert efni 

ákvörðunar skuli vera. Stjórnvaldi ber í því tilfelli að vanda til verka við að afla þeirra 

upplýsinga sem nauðsynlegar eru svo hægt sé að beita þeim málefnalegu sjónarmiðum 

sem byggja á stjórnvaldsákvörðunina á.203 Við afmörkun hversu ítarlega skuli rannsaka 

hvert mál sagði umboðsmaður Alþingis í áliti sínu frá 16. maí 2001, í máli nr. 

3137/2000: 

Liggi hins vegar fullnægjandi upplýsingar fyrir í gögnum málsins til þess að stjórnvaldið 

geti að lögum staðreynt eða lagt mat á þau atriði sem nauðsynleg eru til að afgreiða 

umsóknina er stjórnvaldi ekki rétt að áskilja frekari upplýsingagjöf af hálfu umsækjanda. 

Hvað telst fullnægjandi í þessu sambandi verður að meta með tilliti til þeirra lagareglna 

sem í gildi eru á viðkomandi réttarsviði og þeirra almennu sjónarmiða sem leidd verða 

af rannsóknarreglu 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.204 

                                                 

201 Páll Hreinsson. (2013). Stjórnsýsluréttur - Málsmeðferð, bls. 469. 
202 Páll Hreinsson. (2013). Stjórnsýsluréttur - Málsmeðferð, bls. 471. 
203 Páll Hreinsson. (2013). Stjórnsýsluréttur - Málsmeðferð, bls. 475. 
204  Álit umboðsmanns Alþingis frá 16. maí 2001, í máli nr. 3137/2000, slóð: 

http://www.umbodsmaduralthingis.is/ViewCase.aspx?Key=890&skoda=mal. [Sótt á vefinn 14.4.2017].  

http://www.umbodsmaduralthingis.is/ViewCase.aspx?Key=890&skoda=mal
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Rannsóknarreglan virðist vera að ryðja sér meira til rúms í eignarnámsmálum sem 

komið hafa inn á borð dómstóla undanfarin ár, í tengslum við meðalhófsregluna. Sér í 

lagi þegar litið er til þess hvort úrræði sem voru til staðar í máli hafi verið rannsökuð 

nægilega áður en sú leið sem hafi orðið fyrir valinu, hafi verið valin við töku svo 

mikilvægrar og íþyngjandi stjórnvaldsákvörðunar sem eignarnám er. Þetta má meðal 

annars greina af eftirfarandi álitum og dómum. 

Álit umboðsmanns Alþingis frá 1. mars 2011, í máli nr. 5726/2009. Þar fór 

umboðsmaður yfir kvörtun sem beindist að endurnýjun virkjunarleyfis Múlavirkjunar 

þar sem því var m.a. haldið fram að Skipulagsstofnun hefði ekki tekið fyrir matsskyldu 

framkvæmdarinnar, sagði í álitinu: 

Það var niðurstaða setts umboðsmanns Alþingis að iðnaðarráðuneytinu hefði í samræmi 

við 10. gr. stjórnsýslulaga a.m.k. borið að leita staðfestingar Skipulagsstofnunar á því að 

ákvörðun um hvort breytingar á Múlavirkjun féllu utan 6. gr. laga nr. 100/2006. Þar sem 

það var ekki gert var það niðurstaða setts umboðsmanns að ekki hefði verið forsvaranlegt 

hjá iðnaðarráðuneytinu að leggja til grundvallar við töku ákvörðunar um að veita C ehf. 

nýtt virkjunarleyfi að fyrir lægi ákvörðun Skipulagsstofnunar um að breytingarnar á 

Múlavirkjun féllu utan 6. gr. laga nr. 106/2000. Hann taldi því að málsmeðferð 

iðnaðarráðuneytisins hefði ekki verið í samræmi við 10. gr. stjórnsýslulaga.205 

Dómar Hæstaréttar Íslands frá 12. maí 2016, í málum nr. 511, 512, 513 og 541/2015 

voru allir samkynja og reknir samhliða. Í málunum er tekist á um heimildir Landsnets 

hf., til að framkvæma eignarnám á landi úr jörðum í kringum sveitarfélagið Vogar 

vegna lagningar flutningsvirkis Suðurnesjalínu 2 og um þinglýsingu þeirra kvaða sem 

eignarnáminu fylgja. Sagði í dómunum að sá „sem hyggur á framkvæmdir að gerðu 

eignarnámi, hafi forræði á því hvaða kostir uppfylli markmið þeirra, þarf mat hans í 

þeim efnum að vera reist á hlutlægum og málefnalegum grunni, sbr. dóm Hæstaréttar 

Íslands frá 22. október 2009, í máli nr. 22/2009. Leiðir af því að uppfylla þarf skyldu 

til fullnægjandi rannsóknar áður en eignarnám er gert í þágu framkvæmda.“ Sagði svo:  

Hafa áfrýjendur og aðrir landeigendur með rökum andmælt þeim gögnum sem stefndi 

Landsnet hf. hefur vísað til um nauðsyn línulagnar í lofti og jafnframt lagt fram gögn 

sem sýna eiga að jarðstrengir séu raunhæfur kostur og rökstutt þörf á að kanna hann til 

þrautar áður en ráðist væri í stórvægilegar aðgerðir. Þrátt fyrir þetta verður ekki séð af 

gögnum málsins að stefndi Landsnet hf. hafi við undirbúning framkvæmdanna látið fara 

fram sérstaka athugun á þeim möguleika að leggja jarðstreng vegna þeirrar línu sem hér 

um ræðir, heldur hefur hann einkum vísað til almennra sjónarmiða um kosti og galla 

                                                 

205  Álit Umboðsmanns Alþingis frá 1. mars 2011, í máli nr. 5726/2009, slóð: 

http://www.umbodsmaduralthingis.is/ViewCase.aspx?Key=1380&skoda=mal. [Sótt á vefinn 

14.4.2017]. 

http://www.umbodsmaduralthingis.is/ViewCase.aspx?Key=1380&skoda=mal
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slíkra strengja. Fékk ráðherra málefnið til sín í þessum búningi en lét eigi að síður hjá 

líða að hafa forgöngu um að þetta atriði yrði sérstaklega athugað áður en hann tók 

ákvörðun um að heimila eignarnám. 

Leiddi framangreint til þess að eignarnámsheimildirnar voru ógiltar. Fallist var á kröfu 

landeigenda um að kvaðir þær sem þinglýst hafði verið á jarðir þeirra skyldu afmáðar 

úr þinglýsingarbók. 

Í dómi Hæstaréttar Íslands frá 13. október 2016, í máli nr. 796/2015 greindi aðila á um 

ákvörðun Orkustofnunar um að veita Landsneti hf. leyfi til að reisa og reka 

flutningsvirki raforku. Vísaði dómurinn til framangreindra dóma frá 12. maí 2016 og 

staðfesti fordæmisgildi þeirra er varðar kröfur sem gera eigi til rannsóknarskyldu 

stjórnvalds, sagði í dómnum:  

Þar sem um var að ræða stjórnvaldsákvörðun í merkingu 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga 

nr. 37/1993 bar stefnda samkvæmt rannsóknarreglunni í 10. gr. laganna, sbr. og 1. mgr. 

34. gr. raforkulaga, að sjá til þess að málið væri nægjanlega upplýst áður en ákvörðunin 

var tekin, hvort sem var fyrir eigið tilstilli, stefnda Landsnets hf. eða eftir atvikum 

annarra. Í dómum Hæstaréttar í þeim fjórum málum [Hrd. 511, 512, 513 og 541/2015], 

sem að framan greinir, var því slegið föstu með skírskotun til 1. mgr. 72. gr. 

stjórnarskrárinnar að gera verði ríkar kröfur til að stjórnvöld viðhafi vandaða 

stjórnsýsluhætti við töku ákvörðunar um heimild til eignarnáms. [...] hvíldi rík skylda á 

stofnuninni til að upplýsa málið til hlítar áður en ákvörðunin var tekin, enda mátti ljóst 

vera vegna þeirrar faglegu þekkingar, sem hún réð yfir, að litið yrði til ákvörðunar hennar 

ef til þess kæmi að leitað yrði heimildar ráðherra til eignarnáms vegna lagningar línunnar, 

svo sem síðar varð raunin. [innskot höfundar]. 

Um fordæmisgildi dómanna sagði berum orðum í niðurlagi dómsins „gera verður í 

aðalatriðum sömu kröfur til rannsóknarskyldu stefnda Orkustofnunar og gerðar voru í 

þeim dómum. Með tilliti til þess fordæmis, sem skapað var með umræddum dómum 

Hæstaréttar [...].“ 

Á framangreindum dómum byggir Hæstiréttur niðurstöðu sína í dómi Hæstaréttar 

Íslands frá 16. febrúar 2017, í máli nr. 575/2016. Þar greindi aðila á um lögmæti 

framkvæmdarleyfisins til handa Landsneti hf., til lagningar sama flutningsvirkis, 

Suðurnesjalínu 2, sem veitt var af sveitarfélaginu Vogum þann 22. apríl 2015. 

Landeigendur jarðanna töldu framkvæmdarleyfið haldið form- og efnisannmörkum 

vegna ófullnægjandi skoðunar á þeim valkostum sem í boði voru við lagningu 

flutningsvirkisins. Sagði um rannsóknarþátt málsins:  

[...] að undirbúningur framkvæmda til að efla flutningskerfi raforku á Reykjanesi hafi 

staðið yfir í mörg ár [...]. Af ákvæðum 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar leiði að uppfylla 

þurfi skyldu til fullnægjandi rannsóknar áður en eignarnám fari fram í þágu 
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framkvæmda. Verði beinn eignarréttur stefndu ekki skertur ef unnt sé með öðrum 

úrræðum og á viðunandi hátt að ná þeim tilgangi sem framkvæmdirnar miði að. [...] hafi 

stefndu með rökum andmælt þeim gögnum, sem Landsnet hf. hafi vísað til um nauðsyn 

línulagnar í lofti. Jafnframt hafi stefndu lagt fram gögn sem eigi að sýna að jarðstrengir 

séu raunhæfur kostur og rökstutt þörf á að kanna hann til þrautar áður en ráðist verði í 

stórvægilegar aðgerðir. Þrátt fyrir það verði ekki séð af gögnum málsins að Landsnet hf. 

hafi við undirbúning framkvæmdanna látið fara fram sérstaka athugun á þeim möguleika 

að leggja jarðstreng vegna þeirrar línu sem um ræði, heldur hafi áfrýjandinn einkum 

vísað til almennra sjónarmiða um kosti og galla slíkra strengja. Ráðherra hafi fengið 

málefnið til sín í þessum búningi en hann hafi eigi að síður látið hjá líða að hafa forgöngu 

um að þetta atriði yrði sérstaklega athugað áður en hann tók ákvörðun um að heimila 

eignarnám. 

Áhrifa frá fyrrgreindum dómum má greina í dómi Hæstaréttar Íslands frá 16. mars 

2017, í máli nr. 418/2016 (Símamastur). Í málinu greindi aðila á kostnaðarþátt vegna 

flutnings girðingar sem felldur var á landeiganda vegna truflunar við símamastur. Var 

fallist á með landeiganda að Póst- og fjarskiptastofnun hefði ekki gætt 

rannsóknarskyldu sinnar er náði til mögulegra leiða til úrbóta. Stofnunin hefði ekki haft 

nægar upplýsingar til að fullyrða um að flutningur girðingarinnar hafi falið í sér 

ódýrasta úrræðið og ekki útilokað aðrar úrbætur. Dómurinn taldi úrskurðarnefnd hafa 

brugðist skyldum sínum og sagði: 

Rannsóknarregla stjórnsýsluréttar gildir við meðferð kærumála sbr. 10. gr., sbr. 1. mgr. 

30. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Úrskurðarnefndinni bar að sjá til þess að þeirra 

upplýsinga væri aflað sem nauðsynlegar eru til þess að unnt sé að taka efnislega rétta 

ákvörðun í málinu. Málsatvik sem hafa augljóslega þýðingu við úrlausn máls og ekki 

voru rannsökuð nægilega við meðferð þess hjá lægra settu stjórnvaldi verður að rannsaka 

af hinu æðra stjórnvaldi, eftir atvikum með aðkomu lægra setts stjórnvalds, áður en 

úrskurðað er í kærumáli. Að mati dómsins gætti úrskurðarnefndin ekki að þessari skyldu 

sinni við meðferð málsins. Með úrskurði hennar er það lagt á stefnanda, sem [...] mun 

ekki hafa sérþekkingu á fjarskiptavirkjum, rafmagnsgirðingum eða kostnaðaráætlunum, 

að upplýsa um aðrar leiðir, gagnsemi þeirra og kostnað af þeim. Rannsóknarskylda 

stjórnvaldsins er þar með lögð á einstaklinginn sem hin íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun 

beinist að, en stofnuninni fengið vald til þess að ákveða tímafresti og hvort þær aðrar 

leiðir séu fullnægjandi. 

Í nýlegum dómi héraðsdóms Reykjavíkur frá 16. mars 2017, í máli nr. E-1/2017 er 

tekist á um heimild Landsnets hf. til að framkvæma eignarnám vegna lagningar 

flutningsvirkis frá Kröflu að Þeistareykjum, um land jarðarinnar Reykjahlíðar, nefndar 

Kröflulína 4 og 5. Í kjölfar dóma Hæstaréttar Íslands frá 12. maí 2016, í málum nr. 

511, 512, 513 og 541/2015 þar sem eignarnám vegna Suðurnesjalínu 2 var fellt úr gildi, 

ákvað ríkið að kalla eftir nánari gögnum frá Landsneti hf. um möguleika á að leggja 

flutningsvirkið með jarðstreng í stað loftlína vegna framkvæmdarinnar. Var það gert 

eftir að Landsnet hf. óskaði eftir heimildinni en áður en ákvörðun um að veita 
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heimildina til eignarnáms var tekin. Sagði héraðsdómur um rannsóknarskyldu 

ákvörðunarinnar: 

Vegur þar þyngst sú niðurstaða dómsins að stefndu hafi með fullnægjandi hætti 

rannsakað þann möguleika að leggja jarðstreng í stað loftlína og jafnframt að niðurstaða 

þeirrar rannsóknar sé í grófum dráttum sú að tæknilega sé ómögulegt að leggja nema 

takmarkaðan hluta þeirra í jörð á því svæði sem hér um ræðir. Rannsóknir þær sem 

framangreind niðurstaða dómsins byggist á, voru að stærstum hluta gerðar [...] eftir að 

stefndi Landsnet hf. hafði óskað eftir heimild til eignarnáms [...]. [...] tilefni þess að ráðist 

var í þessa rannsókn hafi verið niðurstaða Hæstaréttar í [...] í málum 511-513/2015 og 

máli 541/2015. Dómurinn lítur svo á að með réttu lagi hefði þessi rannsókn átt að vera 

hluti af samanburði á valkostum sem á að fara fram á fyrri stigum máls. 

Mat dómurinn það svo að rannsóknin hefði verið gerð með fullnægjandi hætti áður en 

ákvörðun um að veita heimildina til eignanámsins var tekin. Var því ekki um 

ófullnægjandi rannsókn að ræða. 

4.6. Meðalhófsreglan 

Meðalhófsreglan er vel þekkt hugtak úr stjórnsýsluréttinum, sbr. 12. gr. stjórnsýslulaga 

nr. 37/1993. Setur reglan þá kvöð á stjórnvald að taka einungis íþyngjandi ákvörðun 

þegar lögmætu markmiði, sem að er stefnt, verður ekki náð með öðru og vægara móti 

og skal þess þá einnig gætt að ekki sé farið strangara í sakirnar en nauðsyn ber til.206 

Stjórnvöldum er með lögum veittar ýmsar heimildir til að ná þeim markmiðum sem 

unnið er að, oft er varðar matskenndar ákvarðanir. Í frumvarpinu sem varð að lögum 

nr. 37/1993 má greina að reglan hafi áður verið ein af óskráðum grundvallarreglum 

stjórnsýsluréttarins. Við skýringu reglunnar segir:  

Grundvallarregla þessi felur m.a. í sér að stjórnvöld verða að gæta hófs í meðferð valds 

síns. Er stjórnvaldi því ekki aðeins skylt að líta til þess markmiðs sem starf þess stefnir 

að, heldur ber því einnig að taka tillit til hagsmuna og réttinda þeirra einstaklinga og 

lögaðila sem athafnir stjórnvaldsins og valdbeiting beinist að. Ber stjórnvaldi að fara 

ákveðinn meðalveg á milli þessara andstæðu sjónarmiða.  

Við slíkar aðstæður þarf stjórnvald að líta til þriggja meginþátta. Sá fyrsti að efni 

íþyngjandi stjórnvaldsákvörðunar verður að vera til þess fallið að þjóna lögmætu 

markmiði sem að er stefnt, þrátt fyrir að markmiðinu verði ekki náð að fullu. Annar, ef 

fleiri en ein leið er fyrir hendi til að ná fram settu markmiði ber að velja það úrræði sem 

vægast er. Skal þar með ekki taka íþyngjandi ákvörðun ef ekki er séð að vægara úrræði 

geti þjónað settu markmiði stjórnvalds. Þriðji þátturinn felur í sér að gera skal þá kröfu 

                                                 

206 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 193. 
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að hófs sé gætt við beitingu þess úrræðis sem valið er og ekki megi ganga lengra en 

nauðsyn ber til. Stjórnvaldi er þar með skylt að meta þau andstæðu sjónarmið sem 

vegast geta á. Stjórnvaldi ber að ganga úr skugga um að hagsmunir einstaklinga sem 

njóta þeirra verndar mannréttindaákvæða stjórnarskrárinnar eða alþjóðlegra 

mannréttindasáttmála vegi þungt og þá sérstaklega þá hagsmuni er varða frelsi manna 

og friðhelgi.207 Samkvæmt orðalagi 12. gr. ssl. og skýringum með því í frumvarpi þess 

má draga þá ályktun að það sé óheimilt að fara í harkalegri aðgerðir en nauðsyn ber til.  

John Locke vitnar í „meðalhófsregluna“ með áhugaverðum hætti árið 1689 með þessum 

orðum: 

[...] einkaeignarréttur á sameiginlegum náttúrugæðum á upphaf sitt í vinnu og hvernig 

hann takmarkaðist við að gæðin væru nýtt. Svo það gat ekki verið nein ástæða til deilna 

um tilkall, né neinn vafi á hversu mikilla eigna menn höfðu rétt til. Réttur og gagnsemi 

fóru saman því menn höfðu rétt til alls þess sem þeir lögðu vinnu í, en ekkert freistaði 

þeirra til að leggja vinnu í meira en þeir gátu haft gagn af. Þessi skipan gaf hvorki rúm 

fyrir þrætur um eignarrétt né fyrir ágang á rétt annarra. Hvern skammt menn skáru sér 

var auðséð, og það var bæði gagnslaust og óheiðarlegt að skera sér of stóran skammt, 

eða taka meira en maður þurfti.208 

Meðalhófsreglan er einnig vel þekkt skýringarregla sem að jafnaði er beitt hjá 

Mannréttindadómstóli Evrópu. Aðferðir íslenskra dómstóla þegar þeir endurskoða 

ákvarðanir stjórnvalda eða löggjafans þegar reynir á takmarkanir á 

stjórnarskrárvernduðum mannréttindum í lögskiptum einstaklinga, hafa undanfana 

áratugi færst nær skýringarreglu Mannréttindadómstólsins.209 Þá ályktun má draga af 

ítarlegum rökstuðningi sem sjá má í niðurstöðum dómaframkvæmdar um skýringu 

mannréttindaákvæða að til sé meðalhófsregla íslensks stjórnskipunarréttar. Dómstólar 

beita reglunni þegar þeir leggja mat á ákvarðanir löggjafans sem takmarka mannréttindi 

og leysa út ágreiningsmálum þar sem vegast á andstæðir stjórnarskrárverndaðir 

hagsmunir.210 Þrátt fyrir framangreint vísuðu íslenskir dómstólar sjaldan hér á árum 

áður til meðalhófsreglunnar berum orðum.211 Undanfarin 10 ár má greina verulega 

breytingu á þessu. 

                                                 

207 Frumvarp til laga nr. 37/1993, um stjórnsýslulög, þskj. 505, 313. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0505.html. [Sótt á vefinn 16.4.2017]. 
208 Locke, J. (2011). Ritgerð um ríkisvald, bls. 87-88. 
209 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 209. 
210 Björg Thorarensen. (2003). „Áhrif meðalhófsreglu við skýringu stjórnarskrárákvæða.“ Lögberg, bls. 

99. 
211 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 209. 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0505.html
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Dómur Hæstaréttar Íslands frá 19. mars 2009, í máli nr. 425/2008 (Brekka) lagði t.a.m. 

ákveðnar línur er varðar meðalhóf fyrir þá dóma sem á eftir komu hvað valdsmörk 

stjórnvalda varðar er tekur til ákvörðunar í eignarnámsmálum. Í málinu greindi aðila á 

um hvaða leið skyldi farin við lagningu vegar þar sem ríkið átti einnig land. Leiðin í 

gegnum einkaland varð fyrir valinu en dómurinn taldi að ríkið hefði með því brotið 

gegn meðalhófsreglunni og sagði: 

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 markmiði þessarar framkvæmdar með því að leggja veginn um 

eigið land ríkisins bar stefnda Vegagerðinni að fara þá leið. 

Vísar niðurstaðan til þess að heimildir sem fengnar eru til eignarnáms með lögum verði 

ekki skýrð á þann hátt að þau feli í sér fortakslausan rétt eignarnema til beins 

eignarréttar að hinu eignarnumda. Í því efni verður ávallt að líta til sjónarmiða um 

meðalhóf þegar skerða á eignarréttindi. Eftir að dómurinn féll var vísað til hans sem 

fordæmi í fjölmörgum öðrum málum m.a. í matsgerðum um eignarnám, úrskurðum 

Matsnefndar eignarnámsbóta og dómum héraðsdóms og Hæstaréttar Íslands212. Má 

segja að þessi dómur hafi brotið blað í sögu skilyrða fyrir valdheimildum stjórnvalda 

er varðar eignarnám. Með dómnum hafi dómendur tekið til greina hinn raunverulega 

tilgang meðalhófsreglunnar sem er að koma í veg fyrir handahófskenndar geðþótta 

ákvarðanir handhafa ríkisvaldsins. 

Til eru undantekningar þannig að réttmætt geti talist að víkja tímabundið frá 

mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar. Stjórnvöldum er veitt heimild til að grípa til 

aðgerða við óvenjulegt eða alvarlegt ástand í samfélaginu, sem talin eru nauðsynleg til 

bjargar meiri hagsmunum almennings eða þjóðarinnar fyrir minni hagsmuni, án þess 

að slíkar ráðstafanir verði studdar við neyðarréttarsjónarmið. Þetta gerðist hér á landi 

haustið 2008 þegar efnahagsaðstæður urðu þannig að löggjafinn sá sig tilneyddan til 

þess að koma með inngrip til verndar hagsmunum samfélagsins í mestu efnahagskreppu 

sem íslenskt samfélag hefur staðið frammi fyrir. Var það gert með setningu laga nr. 

125/2008, um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á 

                                                 

212  Hæstiréttur vísar m.a. í dóm Hrd. 425/2008 í niðurstöðum sínum í málum Hrd. 60/2012, Hrd. 

583/2014, Hrd. 173/2015 o.fl.  



 

72 

fjármálamarkaði o.fl. Lögin heimiluðu ríkisstjórninni að grípa til aðgerða sem átti sér 

engin fordæmi. Meðal annars að yfirtaka vald hluthafafunda, víkja sitjandi stjórnum 

frá, ráðstafa eignum þess og skuldum og breyta rétthæð krafna á hendur föllnu 

bönkunum. Lagasetningin leiddi því til umtalsverðra afleiðinga fyrir eignarréttindin.213  

Meðal þeirra dóma sem féllu var í einum þeirra, dómi Hæstaréttar Íslands frá 28. 

október 2011, í máli nr. 340/2011 (Neyðarlög)214, minnst á meðalhófsregluna berum 

orðum við mat á því hvort lög nr. 125/2008 fengju staðist gagnvart stjórnarskránni og 

nokkurra annarra fjölþjóðlegra samninga er Ísland hafði undirgengist í þeim tilgangi að 

bregðast við hruni íslensku bankanna.215 Þar sagði:  

Þegar hið alvarlega efnahagsástand er haft í huga og skyldur ríkisins gagnvart íslensku 

samfélagi og fjölþjóðlegum samningum verður ekki fallist á að brotið hafi verið gegn 

meðalhófi með setningu laga nr. 125/2008. [...]. [...] um stjórnskipulegt gildi laga nr. 

125/2008 var að framan vísað til víðtæks svigrúms löggjafans við mat á nauðsyn þeirra 

ákvarðana, sem í lögunum fólust, við aðstæður þar sem stórfelld hætta ógnaði tilvist alls 

samfélagsins [...]. Löggjafanum bar við þessar aðstæður ekki aðeins réttur heldur fyrst 

og fremst stjórnskipuleg skylda til að gæta velferðar almennings [...]. 

Þær skerðingar sem voru gerðar með framangreindum neyðarlögunum voru því ekki 

taldar til almennra takmarkana á mannréttindum þar sem ráðstöfun þeirra, sem um var 

deilt í málinu, leiddi ekki til tímabundinna takmarkana í þeim skilningi að hægt væri að 

aflétta þeim að öllu leyti eftir að neyðarástandi væri lýst lokið. Aðgerðirnar fólu í sér 

varanlegar takmarkanir á eignarrétti hinna fjölmörgu kröfuhafa sem áttu hagsmuna að 

gæta. Í sumum tilvikum réttindamissi og það án bótaskyldu fyrir íslenska ríkið sbr. dóm 

Hæstaréttar Íslands frá 16. maí 2013, í máli nr. 596/2012. Í málinu vísaði dómurinn 

meðal annars til sömu röksemda og í framangreindu máli nr. 340/2011.216 Takmörkunin 

byggði á skýrri lagaheimild og var hlutlæg og almenn í þeim skilningi að hún náði eins 

til allra sem voru í sambærilegri stöðu. Jafnframt stefni hún ótvírætt að því að verja 

hagsmuni almennings og þá miklu þjóðarhagsmuni sem í húfi voru vegna ástandsins. 

Það sem réði úrslitum var að fallist var á að afar brýna nauðsyn hafði borið til 

                                                 

213 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 237. 
214 Upp kom ágreiningur um stjórnskipulegt gildi laganna, hvort brotið hefði verið gegn jafnræðisreglu 

65. gr. stjskr. og hvort brotið hefði verið á eignarréttindum þeirra kröfuhafa sem urðu fyrir tjóni vegna 

setningu laganna. 
215 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 237. 
216 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 238. 
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lagasetningarinnar til að ná því markmiði sem að var stefnt, þ.e. að koma í veg fyrir 

efnahagslegt hrun í landinu.217 

Í meginatriðum felur hin óskráða meðalhófsregla stjórnskipunarréttarins það sama í sér 

og meðalhófsregla stjórnsýsluréttarins. Þegar lög setja mannréttindum takmarkanir 

megi þær ekki ganga of langt miðað við það markmið sem stefnt er að og sýna þarf 

fram á nauðsyn þeirra. Skoðar dómstóllinn þær leiðir sem stjórnvald velur til að ná því 

markmiði sem það stefnir að m.a. með tilliti til jafnræðis og hvort þær eru sérlega 

íþyngjandi t.d. fyrir lítinn hóp manna, án þess að markmið lagasetningarinnar sé 

endurskoðað þar sem löggjafinn hefur ákveðið pólitískt svigrúm til að vinna að 

stefnumörkun um tiltekið efni.218 

Nokkrar ástæður eru fyrir því að meðalhófsreglan hefur fengið aukið vægi. Sérstaklega 

má benda á áhrif samverkandi þátta vegna breytinga á mannréttindakafla 

stjórnarskrárinnar með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995. Eftir skýra skráningu hinnar 

almennu jafnræðisreglu sem staðsett er í 65. gr. stjskr. hefur úrlausnum um ólögmæti 

mismununar þróast mjög sýnilega út frá sjónarmiðum um það hvort gætt hafi verið að 

reglum um meðalhóf. En þrátt fyrir þá skýru kröfu sem dómstólar gera í dag til þess að 

meðalhófs hafi verið gætt við lagasetningu sem takmarkar mannréttindi verður ekki 

alltaf ráðið af athugasemdum við lagafrumvarp eða öðrum lögskýringargögnum að 

löggjafinn hafi tekið beina afstöðu til þessara sjónarmiða. Meðal annars sjónarmið um 

það hvernig löggjafinn framkvæmdi þetta mat og hvort aðrir kostir voru mögulegir 

koma því sjaldnast fram fyrr en ágreiningur um stjórnskipulegt gildi laganna er lagt 

fyrir dómstóla og aðilar máls færa fram röksemdir sínar.219 

Nýlegir dómar Hæstaréttar eru mjög skýrir hvað þetta varðar sbr. dóm Hæstaréttar 

Íslands frá 5. nóvember 2015, í máli nr. 173/2015 þar sem landeigandi fór fram á 

ógildingu framkvæmdarleyfis og eignarnámsheimildar vegna lagningar reiðstígs í 

gegnum einkaland. Sagði Hæstiréttur: 

[...] [er] byggt á því að nauðsynlegt sé að leggja sérstakan reiðstíg [...] til að tryggja 

umferðaröryggi, jafnt fyrir ökumenn bifreiða og hestamenn. Ekki eru efni til að hnekkja 

þessu mati á því að almenningsþörf sé að þessu leyti fyrir hendi til að skerða 

eignarréttindi stefndu. Úr því verður á hinn bóginn jafnframt að leysa hvort uppfylltar 

                                                 

217 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 239. 
218 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 209. 
219 Björg Thorarensen. (2015). Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 210. 
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séu kröfur um meðalhóf til að beita heimild til eignarnáms á landi stefndu við þær 

aðstæður, sem uppi eru í málinu, en þeim kröfum telst því aðeins fullnægt að ekki sé með 

öðrum úrræðum unnt á ásættanlegan hátt að ná þeim tilgangi, sem eignarnámi er ætlaður, 

sbr. meðal annars dóma Hæstaréttar 19. mars 2009 í máli nr. 425/2008 og 15. nóvember 

2012 í máli nr. 60/2012. [...] verður ekki horft fram hjá því að stígur af þeim toga kemur 

aðeins takmörkuðum fjölda manna að beinum notum og er að auki miðað hér við að hann 

yrði í eigu einkaaðila en hvorki ríkisins né sveitarfélags. [Innskot höfundar].  

Landeigandi hafði áður þurft að sæta takmörkunum á eignarréttindum sínum í þágu 

almenningsþarfar og til þess var litið að aðrir kostir voru ekki taldir fullreyndir. Dómur 

Hæstaréttar Íslands frá 16. mars 2017, í máli nr. 418/2016 (Símamastur) er einnig 

áhugaverður að þessu leiti. Hann tekur á auknum skyldum umfram þegar gerðar 

skerðingar, án þess að landeigandi hefði hlotið bætur fyrir. Í málinu greindi aðila á um 

kostnað sem var felldur á landeiganda í Vesturbyggð, auk ábyrgðar á framkvæmd til 

þess að koma í veg fyrir truflanir um símalínu í eigu fjarskiptafyrirtækis. Línan sem 

umræddi hafði verið lögð að hluta til samsíða rafmagnsgirðingu. Bar landeigandinn 

fyrir sig að lagaheimild sem leggi á hann frekari skyldur en hann hefði þegar borið, feli 

í sér ólögmæta skerðingu á stjórnarskrárvörðum rétti hans til friðhelgi eignarréttar sbr. 

72. gr. stjskr. Niðurstaða Hæstaréttar var í samræmi við héraðsdóm þar sem sagði: 

Stjórnvald skal því aðeins taka íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu markmiði sem að er 

stefnt verður ekki náð með öðru og vægara móti og skal þess þá gætt að ekki sé farið 

strangar í sakirnar en nauðsyn ber til, sbr. 12. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Sé gengið 

lengra en efni standa til við val á úrræði þegar íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun er tekin 

getur sá efnisannmarki leitt til ógildingar á slíkri ákvörðun. Fyrir liggur í máli þessu að 

stjórnvaldið hefur ekki upplýst nægjanlega að það verk sem mælt er fyrir um sé vægasta 

úrræðið sem beita megi til að ná því markmiði sem að er stefnt. Þessi niðurstaða 

úrskurðarnefndarinnar fullnægir ekki þeim kröfum sem gera verður til meðalhófs þegar 

íþyngjandi ákvörðun er tekin af stjórnvaldi. 

Með hliðsjón af aðstöðumun aðila og skyldu stjórnvaldsins til að upplýsa mál verður 

ekki fallist á að bætt verði úr annmarka á rannsókn málsins á lægra stjórnsýslustigi með 

því að leggja það á stefnanda að sýna fram á aðra vægari leið til úrbóta. 

Einnig ber að líta til sjónarmiða allra sem að málinu koma og eiga lögvarða hagmuni 

af úrlausn þess. Ekki er því nægjanlegt að bera fyrir sig að meðalhófs hafi ekki verið 

gætt heldur þarf einnig að sýna fram á þörf hins beina eignarréttar sbr. dóm Hæstaréttar 

Íslands frá 26. mars 2015, í máli nr. 583/2014, þar sagði Hæstiréttur: 

[...] [eignarnámsþoli] hafnaði boði stefnda um samning um rétt hans til 

endurgjaldslausrar endurheimtu landsins ef vegsvæðið yrði síðar aflagt. Samkvæmt 

þessu hefur [eignarnámsþoli] ekki leitt rök að því að sérstök nauðsyn sé fyrir hann, 

eins og aðstæðum er háttað, að halda beinum eignarrétti að hinu umdeilda landsvæði 

meðan þörf er á því undir þjóðveg. Á hinn bóginn hefur stefndi sýnt fram á að staða 
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umræddra vegamannvirkja sé að lögum og í reynd tryggari fari hann með bein 

eignarráð yfir landinu í stað afnotaréttar. [Innskot höfundar]. 

Dómar Hæstaréttar Íslands frá 12. maí 2016, í málum nr. 511, 512, 513 og 541/2015 

eru áhugaverðir í ljósi tengsla rannsóknarreglunnar við meðalhófsregluna og hafa lagt 

ákveðinn grunn fyrir aðra dóma sem á eftir koma. Ágreiningur málsins snéri að 

eignarnámsheimild Landsnets hf. vegna lagningar flutningsvirkisins Suðurnesjalínu 2. 

Landeigendur höfðu frá fyrstu stigum andmælt því með rökum að flutningsvirkið yrði 

lagt með loftlínum og lýst því yfir að jarðstrengir yrðu minna íþyngjandi. Sagði 

dómurinn: 

Samkvæmt 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar er eignarrétturinn friðhelgur og engan má 

skylda til að láta af hendi eign sína nema almenningsþörf krefji. Þarf lagafyrirmæli til og 

skal fullt verð koma fyrir. Verður því að gera ríkar kröfur um töku ákvörðunar um 

heimild til eignarnáms og að stjórnvöld viðhafi vandaða stjórnsýsluhætti og gæti að 

meginreglum stjórnsýsluréttar. Er þá haft í huga að þótt sá, sem hyggur á framkvæmdir 

að gerðu eignarnámi, hafi forræði á því hvaða kostir uppfylli markmið þeirra, þarf mat 

hans í þeim efnum að vera reist á hlutlægum og málefnalegum grunni, sbr. dóm 

Hæstaréttar 22. október 2009 í máli nr. 22/2009. Leiðir af því að uppfylla þarf skyldu til 

fullnægjandi rannsóknar áður en eignarnám er gert í þágu framkvæmda. Verður beinn 

eignaréttur áfrýjenda ekki skertur sé unnt með öðrum úrræðum með viðunandi hætti að 

ná þeim tilgangi sem framkvæmdir miða að, sbr. meðal annars dóma Hæstaréttar 19. 

mars 2009 í máli nr. 425/2008 og 15. nóvember 2012 í máli nr. 60/2012. 

Hæstiréttur felldi þar með eignarnámsheimild Landsnets hf. úr gildi þar sem skilyrðum 

meðalhófsreglu stjórnskipunarréttar og rannsóknarreglu 10. gr. ssl. var ekki fullnægt. 

Dómar sem á eftir komu vísuðu m.a. til framangreindra dóma frá 12. maí 2016 sem 

fordæmis. Sagði m.a. í dómi Hæstaréttar Íslands frá 13. október 2016, í máli nr. 

796/2015:  

Í dómum Hæstaréttar í þeim fjórum málum, sem að framan greinir, var því slegið föstu 

með skírskotun til 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar að gera verði ríkar kröfur til að 

stjórnvöld viðhafi vandaða stjórnsýsluhætti við töku ákvörðunar um heimild til 

eignarnáms. [...] forsenda þess að stefndi Landsnet hf. gæti nýtt sér leyfið til lagningar 

raforkulínunnar væri að samkomulag næðist [...] um not af landi þeirra í því skyni, en að 

öðrum kosti yrði að taka það eignarnámi. Af þeim sökum hvíldi rík skylda á stofnuninni 

til að upplýsa málið til hlítar áður en ákvörðunin var tekin, enda mátti ljóst vera vegna 

þeirrar faglegu þekkingar, sem hún réð yfir, að litið yrði til ákvörðunar hennar ef til þess 

kæmi að leitað yrði heimildar ráðherra til eignarnáms vegna lagningar línunnar, svo sem 

síðar varð raunin.  

Í málinu greindi aðila á um ákvörðun Orkustofnunar um að veita Landsneti hf. leyfi til 

að reisa og reka flutningsvirkið Suðurnesjalínu 2. Landeigendur andmæltu ítrekað og 

með rökum þeim ráðagerðum að loftlína yrði lögð og sögðu að lögn hennar í jörðu yrði 

minna íþyngjandi fyrir þau. Landeigendur gerðu kröfu um að kannað yrði til þrautar, 
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áður en ráðist yrði í stórvægilegar aðgerðar, hvort jarðstrengur væri raunhæfur kostur í 

stað loftlínu áður en leyfið yrði veitt. Þrátt fyrir kröfu þeirra með tilliti til legu, kostnaðar 

og áhrifa strengsins á umhverfið fór slík lögbundin athugun ekki fram. Lét Landsnet hf. 

nægja að vísa til almennra sjónarmiða um kosti og galla slíks strengs.  

Í dómi Hæstaréttar Íslands frá 16. febrúar 2017, í máli nr. 575/2016 greindi aðila á um 

lögmæti framkvæmdarleyfis til handa Landsneti hf., vegna lagningar flutningsvirkis á 

Suðurnesjalínu 2, sem veitt var af sveitarfélaginu Vogum þann 22. apríl 2015. 

Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms sem sagði Landsnet hf. hafa borið 

lögbundin skylda til að láta fara fram umhverfismat og kynna hana almenningi og 

viðkomandi stjórnvöldum. Mat þetta sé ekki valkvætt heldur skylda og hafi því verið 

gengið lengra en þörf var á. Hæstiréttur vitnaði til framangreindra dóma frá 12. maí 

2016 og sagði beinan eignarrétt ekki skertan ef unnt sé með öðrum úrræðum og á 

viðunandi hátt að ná þeim tilgangi sem framkvæmdirnar miði að: 

Sá annmarki á umhverfismati, sem leiddi til þess að leyfi Orkustofnunar til áfrýjandans 

Landsnets hf. til að reisa og reka Suðurnesjalínu 2 var fellt úr gildi og heimildir 

áfrýjandans til eignarnáms í þágu framkvæmdarinnar voru ógiltar, voru enn fyrir hendi 

þegar áfrýjandinn Sveitarfélagið Vogar veitti framkvæmdaleyfi það sem um er deilt í 

málinu. Umhverfisáhrifum jarðstrengs í samanburði við aðra framkvæmdarkosti hefur 

samkvæmt því ekki verið lýst á fullnægjandi hátt og uppfylltu matsferlið og 

umhverfismatsskýrslan því ekki þann áskilnað sem gerður er í lögum um mat á 

umhverfisáhrifum, skipulagslögum og reglugerðum settum samkvæmt þeim. Samkvæmt 

því gátu matsskýrsla Landsnets hf. um Suðurnesjalínu 2 og álit Skipulagsstofnunar um 

skýrsluna ekki verið lögmætur grundvöllur undir ákvörðun sveitarfélagsins um veitingu 

framkvæmdaleyfisins sem samkvæmt því var reist á röngum lagagrundvelli. Úr þessum 

galla á umhverfismatinu hefur ekki verið bætt [...]. Þegar af þessum ástæðum verður 

niðurstaða hins áfrýjaða dóms staðfest [...]. 

Heftur framkvæmd Hæstaréttar í framangreindum dómum sýnt fram á nauðsyn þess að 

takmarka meðferð ríkisvalds þegar skerða á mannréttindi. Sé nauðsynlegt í þeim efnum 

að athafnaskylda sé virt í meðförum íþyngjandi ákvarðana sem eru til þess fallin að 

skerða mannréttindi á borð við eignarrétt. Athafnaskylda framangreindra dóma fólst í 

að kanna til hlítar öll þau úrræði sem komið gætu til greina við að ná því markmiði sem 

að var stefnd, sem var lagning flutningsvirkis, áður en svo íþyngjandi ákvörðun væri 

tekin af stjórnvöldum. 

Reyndi á sömu kröfur í dómi héraðsdóms Reykjavíkur frá 16. mars 2017, í máli nr. E-

1/2017 þar sem aðila greindi á um leyfi eignarnámsheimildar Landsnets hf. vegna 

lagningar flutningsvirkisins Kröflulínu 4 og 5. Í kjölfar dóma Hæstaréttar Íslands frá 
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12. maí 2016, í málum nr. 511, 512, 513 og 541/2015 ákvað ríkið að kalla eftir nánari 

gögnum frá Landsneti hf. um möguleika á að leggja flutningsvirkið með jarðstreng í 

stað loftlína vegna framkvæmdarinnar. Var það gert eftir að Landsnet hf. óskaði eftir 

heimildinni en áður en ákvörðun um að veita heimildina til eignarnáms var tekin. Sagði 

héraðsdómur: 

[...] er ekki fallist á það með stefnendum að brotið hafi verið gegn reglum 

stjórnskipunarréttar og stjórnsýsluréttar um meðalhóf [...]. Er því hafnað að stefndu hafi 

litið fram hjá raunhæfum kosti sem væri minna íþyngjandi en fyrirhuguð framkvæmd 

kemur til með að vera. Vegur þar þyngst sú niðurstaða dómsins að stefndu hafi með 

fullnægjandi hætti rannsakað þann möguleika að leggja jarðstreng í stað loftlína og 

jafnframt að niðurstaða þeirrar rannsóknar sé í grófum dráttum sú að tæknilega sé 

ómögulegt að leggja nema takmarkaðan hluta þeirra í jörð á því svæði sem hér um ræðir. 

Hér má greina þau augljósu áhrif frá dómum Hæstaréttar frá 12. maí 2016 á dóm 

héraðsdóms um Kröflulínu um strangar og ríkar kröfur til rökstuðnings við 

eignarnámsákvarðanir. Stjórnvöld tóku sig á og uppfylltu lögbundið skilyrði til að 

rannsaka alla þá kosti sem í boði voru við að ná settu markmiði í þeirri tilraun að 

uppfylla skilyrðið um athafnaskyldu sína áður leyfið var veitt. Má draga þá ályktun á 

undanfarinni dómaframkvæmd að málmeðferðarreglur stjórnvalda hafi verið hertar til 

muna frá því sem áður tíðkaðist. Ekki verði lengur við unað að vikið verði frá skilyrðum 

um strangar kröfur lögbundinna athafnaskyldna stjórnvalda áður en svo íþyngjandi 

ákvarðanir eru teknar, sem eignarnám er.  
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5. Niðurstaða 

Mannréttindaákvæði stjórnarskrár eru hornsteinn alls lýðveldissamfélags sem geymir 

grunngildin sem endurspegla hugmyndir samfélagsins um réttlæti. Í flestum 

mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar er áskilið að þau réttindi sem þar eru talin 

verði einungis skert með lögum. Eignarréttur er þar ekki undanskilin og hafa dómstólar 

ávallt gengið út frá því að eignarrétti 72. gr. stjskr. væru takmörk sett og löggjafanum 

væri heimilt að hnika þeim til.  

Greina má breytingar í þróun í dómaframkvæmd til aukinnar verndar 

mannréttindaákvæða. Má þessa þróun meðal annars rekja til innleiðingar 

Mannréttindasáttmála Evrópu með lögum nr. 62/1994 og setningu stjórnskipunarlaga 

nr. 97/1995 þar sem mannréttindakafli stjórnarskrárinnar var tekinn rækilega í gegn. 

Markmiðið með setningu þeirra var meðal annars að samræma alþjóðlega 

mannréttindasamninga sem Ísland hafi skuldbundið sig til að fylgja svo þau þjónuðu 

hlutverki sínu betur við að vernda einstaklinga í samskiptum þeirra við stjórnvöld. Af 

athugasemdum frumvarps til stjórnskipunarlaga má greina að einungis sett lög geti 

myndað stoð undir þá réttarreglu sem skert geti mannréttindi stjórnarskrár Íslands. Til 

þess þurfi reglan að vera nægilega skýr til þess að beiting hennar geti talist fyrirsjáanleg. 

Heildarmat þurfi að fara fram á þeim sjónarmiðum sem dregin eru af efni og samhengi 

stjórnvaldsathafnar og beri löggjafanum að meta hvort sjónarmiða um meðalhóf, 

jafnræði og skýrleika lagaheimildar hafi verið gætt. Dómstólar gera sömu kröfu til 

stjórnvalda.  

Fyrir breytingu mannréttindaákvæða stjórnarskrárinnar veigruðu dómstólar sér við að 

endurskoða heimildir löggjafans til eignarnáms. Var þá yfirleitt vísað til þess að 

löggjafarvaldið hefði þegar metið að fullnægt væri þeim skilyrðum um almenningsþörf 

í eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar, sem tiltekin heimild var byggð á. Eftir 

breytingu þeirra mátti greina annan háttinn á þótt dómstólar endurskoðuðu ekki opin 

hugtök samkvæmt mati löggjafans eins og hvað teljist til almenningsþarfa. Meira var 

litið til þeirra skýringarsjónarmiða hvort meðalhófs, jafnræðis og samræmis hafi verið 

gætt við þær alþjóðaskuldbindingar um mannréttindi sem Ísland er aðili að.  

Stjórnskipuleg vernd eignarréttarákvæðis 72. gr. stjskr. og skilyrðum ákvæðisins til 

eignarnáms hafa þegar verið gerð skil. Þau eru almenningsþörf, lagafyrirmæli og fullt 

verð komi fyrir. Túlkun eignarréttarákvæðisins og almennar takmarkanir þess koma 
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ekki fram í ákvæðinu sjálfu en hafa mótast í meðförum dómstóla auk áhrifa frá 

Mannréttindadómstóli Evrópu. Ólíkar skyldur geta falist í orðinu „friðhelgi“ en orðið 

er talið nægilega rúmt til þess að bera með sér efnislegar skyldur fyrir stjórnvöld til að 

vernda eignarréttinn upp að ákveðnu marki gagnvart þeim sem ekki eru handhafar hans. 

Sést þetta meðal annars á því að dómstólar ganga lengra en áður í efnislegri 

endurskoðun sinni á því hvort lög standist stjórnarskrá með tilliti til valdgreiningarreglu 

2. gr. stjskr. Áhrif frá alþjóðasamningum hafa leitt til þess að viðhorf til 

mannréttindaákvæða hafa breyst með tilliti til öryggissjónarmiða til verndar 

borgurunum og auknar kröfur gerðar m.a. til rannsóknar- og meðalhófsreglu. Felst því 

í ákvæði 72. gr. stjskr. efnisregla sem borgarar geta byggt rétt sinn á sbr. 1. gr. 

samningsviðauka nr. 1 við Mannréttindasáttmála Evrópu. Almennar takmarkanir 

eignarréttinda skulu byggja á efnislegum ástæðum sem eiga sér stoð í lögum auk 

ákveðins samhengis að uppfylltum tilteknum skilyrðum.  

Þrátt fyrir að ný skýringarsjónarmið hafi komið til sögunnar eftir endurskoðun 

mannréttindakafla stjórnarskrárinnar sem lúta að því hvort meðalhófs, jafnræðis og 

samræmis hafi verið gætt, var það ekki fyrr en með dómi Hæstaréttar Íslands frá 19. 

mars 2009, í máli nr. 425/2008 (Brekka) sem íslenskir dómstólar byggðu niðurstöður 

sínar á hinum raunverulega tilgangi meðalhófsreglunnar. Það er að koma í veg fyrir 

handahófskenndar geðþótta ákvarðanir handhafa ríkisvaldsins. Sagði meðal annars í 

niðurstöðu dómsins að ef ríkinu var unnt að ná markmiði framkvæmdarinnar með því 

að leggja veginn um eigið land bar því að fara þá leið. Síðan þá hafa þær kröfur sem 

dómstólar gera til stjórnvalda aukist jafnt og þétt þegar skerða á stjórnarskrárvarin 

réttindi sbr. dóm Hæstaréttar Íslands frá 5. nóvember 2015, í máli nr. 173/2015. 

Íslenskir dómstólar eru farnir að gera ríkari kröfur til ákvarðana eignarnáms er taka til 

þeirra skilyrða sem stjórnvöldum ber að uppfylla áður en til ákvörðunar kemur. Þetta 

má sjá skýrt í nýlegum dómum Hæstaréttar Íslands frá 12. maí 2016, í málum nr. 511, 

512, 513, og 541/2015 þar sem tekist var á um eignarnámsheimildir raforkulaga til 

lagningar flutningsvirkis raforku, var því var slegið föstu með skírskotun til 1. mgr. 72. 

gr. stjórnarskrárinnar að gera verði ríkar kröfur til stjórnvalda um að viðhafa vandaða 

stjórnsýsluhætti við töku ákvörðunar um heimild til eignarnáms. Þá sér í lagi til 

skýrleika þeirra lagaheimildar sem beitt er til töku eignarnáms, falli fyrirhugaðar 

framkvæmdir undir 5. gr. eða 6. gr. laga nr. 106/2000, um mat á umhverfisáhrifum. 
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Óheimilt er að gefa út leyfi til framkvæmdar sbr. 13. gr. laganna fyrr en mat á 

umhverfisáhrifum liggur fyrir nema að ákvörðun um framkvæmd er ekki matsskyld.  

Umhverfissjónarmið eru að sækja í sig veðrið með tilkomu alþjóða samninga sem hefur 

haft gríðarleg áhrif á túlkun og sjónarmið í þessum málaflokki. Hæstiréttur hefur t.a.m. 

sett fram að kostnaður við framkvæmdir teljist ekki til umhverfisáhrifa í skilningi 

raforkulaga sbr. fyrrgreinda dóma Hæstaréttar frá 12. maí 2016. Þó fjárhagsleg 

sjónarmið geti ráðið úrslitum um endanlega ákvörðun um þær, sbr. dóm Hæstaréttar 

Íslands frá 22. október 2009, í máli nr. 671/2008. Einnig hafa íslenskir dómstólar gert 

grein fyrir því mikilvægi að leyfðar framkvæmdir til handa fyrirtækjum til lagningar 

flutningsvirkis skuli sæta sjálfstæðu mati á umhverfisáhrifum sbr. dóm Hæstaréttar 

Íslands frá 16. febrúar 2017, í máli nr. 575/2016. 

Rannsóknarreglan hefur verið að ryðja sér meira til rúms í eignarnámsmálum 

undanfarin ár í tengslum við meðalhófsregluna sbr. dóm Hæstaréttar Íslands frá 19. 

mars 2009, í máli nr. 425/2008 og dóm Hæstaréttar Íslands frá 22. október 2009, í máli 

nr. 22/2009. Þar sagði m.a. að mat þess sem hyggur á framkvæmdir að gerðu 

eignarnámi hafi forræði á því hvaða kostir uppfylli markmið þeirra. Mat hans í þeim 

efnum beri að vera reist á hlutlægum og málefnalegum grunni. Af því leiði að uppfylla 

beri fullnægjandi rannsóknarskyldu áður en eignarnám er gert í þágu framkvæmda sbr. 

dóma Hæstaréttar Íslands frá 12. maí 2016, í málum nr. 511, 512, 513 og 541/2015. 

Fordæmisgildi þeirra var viðurkennt í dómi Hæstaréttar 13. október 2016, í máli nr. 

796/2015 þar sem sagði í niðurstöðum dómenda að með tilliti til þess fordæmis sem 

Hæstiréttur hefði skapað með dómunum yrði að gera sömu kröfur til rannsóknarskyldu 

stjórnvalda og gerðar voru í dómum Hæstaréttar frá 12. maí 2016. Sömu kröfur voru 

gerðar til stjórnvalda í dómum Hæstaréttar Íslands frá 16. febrúar 2017, í máli nr. 

575/2016 og frá 16. mars 2017, í máli nr. 418/2016. 

Í dómi héraðsdóms Reykjavíkur frá 16. mars 2017, í máli nr. E-1/2017 þar sem tekist 

var á um eignarnámsheimild vegna lagningar Kröflulínu 4 og 5 má greina áhrif frá 

dómum Hæstaréttar frá 12. maí 2016 á málsmeðferð ríkisins. Þar ákvað ríkið að kalla 

þá þegar eftir frekari gögnum og rannsóknum áður en eignarnámsheimildin var veitt. 

Sagði dómurinn í niðurstöðum sínum að sú ástæða hafi vegið þyngst að 

eignarnámsheimildin var ekki felld úr gildi að Landsnet hf. hefði rannsakað með 
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fullnægjandi hætti alla möguleika sem komu til greina við að ná markmiði 

framkvæmdarinnar.  

Mikilvægt er að borgarar og stjórnvöld geti átt samskipti á málefnalegum grundvelli 

með traust að leiðarljósi. Í því skini voru efnis- og málsmeðferðarreglur settar með 

stjórnsýslulögum nr. 37/1993. Reglunum er ætlað að tryggja réttarstöðu borgaranna 

gagnvart stjórnvöldum við meðferð mála og veita þeim færi á að gæta hagsmuna sinna 

um leið og þeim er ætlað að stuðla að ákveðinni skilvirkni í störfum stjórnvalda. 

Stjórnsýslunni ber ávallt að fylgja þeim reglum til að tryggja að komist verði að sem 

réttastri og löglegri niðurstöðu.  

Má draga þá ályktun á undanfarinni dómaframkvæmd að efnis- og málmeðferðarreglur 

stjórnvalda hafi verið hertar til muna frá því sem áður tíðkaðist. Ekki verði lengur unað 

að vikið verði frá skilyrðum um strangar kröfur lögbundinna athafnaskyldna 

stjórnvalda áður en svo íþyngjandi ákvarðanir eru teknar, sem eignarnám er. Öll þróun 

í átt að því að styrkja stoðir stjórnsýsluréttarins með strangari kröfum til vandaðrar 

málsmeðferðar stjórnvalda er mikilvægur þáttur í að styrkja stoðir þeirra grundvallar 

sjónarmiða sem réttaröryggissjónarmiðin eru byggð á.  
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