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Útdráttur 
Í ritgerð þessari er fjallað um hefð sem stofnunarhátt eignarréttinda. Hefð er sjálfstæð 

eignarheimild og í ákveðnum tilvikum getur verið um að ræða að hún sé eina heimildin sem 

eignarréttur er reistur á. Hún getur jafnframt staðið við hlið annarra eignarheimilda, eins og 

samnings, og þegar svo háttar til getur hefð verið til stuðnings rökum fyrir því að eignarrétti 

sé til að dreifa og jafnvel aukinni réttarvernd hans. Tilgangur þeirrar rannsóknar sem liggur að 

baki rigerðinni er að kanna hvernig skilyrði eignarhefðar hafa þróast hjá dómstólum á 

síðastliðnum 30 árum. Höfuðárhersla er lögð á að rýna í dómaframkvæmd á þessu tímabili og 

leitast við að rannsaka hvort og þá hvernig dómstólar hafa þróað og mótað grundvallarskilyrði 

laganna um óslitið eignarhald, hefðartíma, huglæga afstöðu hefðandans og þýðingu 

fyrirfarandi samningssambands. Meginþungi ritgerðarinnar lýtur að hlutlægum 

grundvallarkröfum 1. mgr. 2. gr. hefðarlaga um hefðartíma, kröfu um eignarhald og að það sé 

óslitið í skilningi greinarinnar. Gerð er grein fyrir sögulegum aðdraganda setningar hefðarlaga 

1905 eftir að fjallað hefur verið með almennum hætti um eignarrétt og vernd eignarréttinda, 

aðild að eignarréttindum og eignaform. Þá er vikið að stofnunarhætti eignarréttinda, einkum 

með tilliti til hefðar. Fjallað er um helstu tilbrigði hefðar og hvaða eignarréttindi verða unnin 

fyrir hefð. Í því sambandi er lögð sérstök áhersla á fasteignir þar sem dómaframkvæmd hefur 

að meginstofni tekið til slíkra eigna. Einnig er fjallað stuttlega um réttarreglur um hefð í 

nágrannaríkjunum. Við greiningu dóma var haft í huga að hefðarlögin eru rúmlega 100 ára 

gömul, þau eru afar knöpp og innihalda einungis fáeinar meginreglur, svo og að orðfæri þeirra 

ber merki þess tíma sem þau voru sett. Meginniðurstaða ritgerðarinnar hvað fasteignir áhrærir 

er að engin grundvallarbreyting hafi orðið á afstöðu dómstóla til áskilnaðar 1. mgr. 2. gr. 

hefðarlaga um óslitið eignarhald, sönnun og upphaf hefðarhalds á fyrrgreindu tímabili. Þá er 

það niðurstaða ritgerðarinnar að dómaframkvæmdin hafi leitt í ljós, við skýringu á hugtakinu 

óráðvandlegt atferli samkvæmt 2. mgr. 2. gr. hefðarlaga, að gáleysi standi hefð í vegi, en áður 

var fyrst og fremst litið til þess hvort hefðandi hefði haft vitneskju um betri rétt annars aðila, 

sem og hvort telja mætti mjög ámælisvert af honum að byggja eignarrétt á umráðum sínum. 

Loks var það niðurstaða rannsóknarinnar að þegar haft er í huga hið flókna samfélag og 

viðskiptaumhverfi 21. aldar geti upptalning sú, sem um ræðir í 3. mgr. 2. gr. hefðarlaga, 

engan veginn verið tæmandi um þær samningsskuldbindingar sem kveðið er á um í greininni.     

  



 

Abstract 
The thesis features a discussion of adverse possession as a means of creating property rights. 

Adverse possession is an independent way in which property rights can be created. It can be 

relied on in sole capacity as evidence of property rights, but can also function in joint effort 

with other means for creating such rights or else operate in evidentiary capacity as a source of 

property ownership. The aim of the thesis was to examine how the requirements for adverse 

possession have developed in case law for the past 30 years. The main emphasis was to 

examine whether, and if so, how, the courts have developed and shaped the fundamental 

requirement for uninterrupted ownership, the time requirement for adverse possession, the 

trespasser's subjective standing,  and the meaning of previous contractual relationships. These 

requirements are statutory prescribed by article 2, paragraph 1 of the Icelandic Act No. 

46/1905 on adverse possession. The thesis features a general discussion of property rights, the 

protection of property, and fundamental concepts of property law, and additionally places the 

enactment of the 1905 Act into historical context. The thesis, moreover, features a discussion 

of the creation of property rights including adverse possession. The different variations of 

adverse possession are explained, with special emphasis on real estate as the available case 

law primarily regards ownership interests associated with real estate. The thesis also 

introduces statutory rules on adverse possession in neighboring states. The case study takes 

into account how the 1905 Act is over a 100 years old, entail concise language and merely 

include a few principles representive of societay at the time of enactment. The case study 

mainly finds how no fundamental change has been carried on in the courts assessment of 

uninterrupted ownership, evidentiary requirements and the initiation of adverse possession 

within the meaning of article 2, paragraph 1 of the 1905 Act. As for the trespasser's subjective 

standing according to article 2, paragraph 2 of the Act, the case study indicates that the 

trespasser's negligence prevents adverse possession, whereas the previous view focused 

extensively on whether the trespasser was explicitly aware of another's ownership interest, 

and if he was at fault when claiming the respective ownership interest. When put into context 

with the complex of the modern society and business environment, the case study lastly finds 

inadequacies in the comprehensive list of contractual obligations prescribed by article 2, 

paragraph 3 of the 1905 Act. 
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1 Inngangur 
Hefð sem stofnunarháttur eignarréttinda er umfjöllunarefni þessarar ritgerðar. Hefð hefur 

verið skilgreind sem svo: „þegar umráð […] verðmætis […], sem varað hafa ákveðinn tíma og 

uppfyllt tiltekin önnur skilyrði, eru í sjálfu sér nægileg heimild fyrir eignarréttindum, sem 

umráðin benda til.“1 Um það getur verið að ræða að ný eignarréttindi stofnist á grundvelli 

umráðanna en niður falli eldri eignarréttindi, sem fá samrýmst umráðunum. Samkvæmt þessu 

er hefð sjálfstæð eignarheimild og í tilteknum tilvikum getur verið um að ræða að hún sé eina 

heimildin sem eignarréttur byggist á. Hefð getur jafnframt staðið við hlið annarra 

eignarheimilda, svo sem samnings, og í þeim tilvikum getur hefð stutt við röksemdir um að 

eignarréttur sé fyrir hendi og jafnvel aukið á réttarvernd hans.2 

 Ýmislegt hefur verið skrifað um hefð í íslenskum rétti frá setningu laga um hefð nr. 

46/1905 (hér eftir kölluð hefðarlög). Ólafur Lárusson fjallaði um hefð í riti sínu Eignarétti I 

frá árinu 1950.3 Greinargott yfirlit um réttarreglur um hefð má einnig finna í riti Gauks 

Jörundssonar Eignarétti frá 1982-1983.4 Þó svo fjallað hafi verið um einstaka þætti 

réttarreglna um hefð síðan5 hafði ekki farið fram heildstæð úttekt á réttarsviðinu frá því að rit 

Gauks kom út.6  

 Með þeirri rannsókn sem liggur til grundvallar ritgerð þessari er ætlunin sú að kanna með 

hvaða hætti skilyrði eignarhefðar, sbr. einkum 2. gr. hefðarlaga, hafa þróast í meðförum 

dómstóla á þeim þrjátíu árum sem liðin eru frá útgáfu Eignaréttar Gauks. Lögð verður áhersla 

á að skoða dómaframkvæmd frá þeim tíma og freista þess að leiða í ljós hvort og þá hvernig 

dómstólar hafa mótað frekar grundvallarkröfur 2. gr. hefðarlaga um óslitið eignarhald, 

hefðartímann, huglæga afstöðu hefðandans og þýðingu fyrirfarandi samningssambands. Við 

þá greiningu er óhjákvæmilegt að setja þau skilyrði 2. gr. jafnframt í samhengi við aðrar 

reglur hefðarlaga og samhengisins vegna verður einnig fjallað um afnotahefð að nokkru 

marki.  

 
1 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur, bls. 156. 
2 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur, bls. 156. 
3 Ólafur Lárusson: Eignarréttur, bls.119-131. 
4 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur, bls. 156-183. 
5 Sjá Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 82 og Karl Axelsson og Valgerður Sólnes: „Réttmætar 
væntingar í þjóðlendumálum: Um tengsl réttmætra væntinga við hefð, venjurétt og ómunahefð.“ Þá er bent á 
kandídatsritgerð Guðrúnar Gauksdóttur: „Um óslitið eignarhald í skilningi laga nr. 46/1905 um hefð,“ sem hún 
ritaði árið 1989 en hefur ekki verið gefin út. 
6 Við verklok birtist í tímaritinu Úlfljóti grein þeirra Karls Axelssonar og Huldu Árnadóttur: „Skilyrði þess að til 
eignarréttar geti stofnast á grundvelli hefðar.“ Efni þeirrar greinar spannar að nokkru sama svið og tíma og efni 
ritgerðar þessarar. Verður vísað til greinarinnar eftir því sem við á en án þess að hún hafi grundvallarþýðingu 
fyrir rannsókn og niðurstöður höfundar. 
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 Í öðrum kafla verður fjallað stuttlega um eignarrétt samkvæmt stjórnarskrá lýðveldisins 

Íslands nr. 44/1944 og helstu alþjóðaskuldbindingar ríkisins á sviði eignarréttar. Staða 

eignarréttar í fræðikerfi lögfræðinnar verður tekin til umfjöllunar og gerð grein fyrir helstu 

flokkum eignarréttinda. Þá verður vikið að því hverjir geta átt eignaraðild og hvaða 

eignarform tíðkast hér á landi. Fjallað verður um mismunandi stofnunarhætti eignarréttinda, 

þ.m.t. hvernig eignarréttur stofnast fyrir hefð og hugtakinu hefð gerð frekari skil.  

 Í þriðja kafla verður vikið að hefð í sögulegu ljósi og fjallað nánar um aðdraganda lögtöku 

hefðarlaga 1905. Að því búnu verður í fjórða kafla fjallað nánar um grundvöll og helstu 

tilbrigði hefðar og hvaða eignarréttindi verði hefðuð, með sérstakri áherslu á fasteignir og í 

fimmta kafla gefur að finna knappt yfirlit yfir réttarreglur um hefð í grannríkjunum.  

 Í sjötta kafla ritgerðarinnar gefur síðan að finna meginumfjöllunina um eignarhefð, 

skilyrði þess að til hennar stofnist og hver þau séu í dag með hliðsjón af réttarframkvæmd 

liðinna áratuga. Að loknu stuttu ágripi um slit hefðar og réttaráhrif fullnaðar hefðar í sjöunda 

kafla verða helstu niðurstöður og ályktanir dregnar saman í áttunda kafla. 
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2 Almennt um eignarrétt 
2.1 Eignarréttur samkvæmt stjórnarskránni 

Af öllum mannréttindaákvæðum stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir nefnd 

stjórnarskrá) hefur mest verið fjallað fræðilega um ákvæði 72. gr. sem hefur að geyma reglu 

um vernd eignarréttar. Að líkindum hefur jafnframt reynt á ákvæðið í ríkara mæli fyrir 

dómstólum en önnur ákvæði mannréttindakaflans.7 Í 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar er mælt 

fyrir um að eignarrétturinn sé friðhelgur og engan megi skylda til að láta af hendi eign sína 

nema almenningsþörf krefji. Þurfi til þess lagafyrirmæli og komi fullt verð fyrir. Fyrrgreint 

ákvæði hefur staðið nær óbreytt síðan stjórnarskrá um hin sérstaklegu málefni Íslands tók 

gildi árið 1874 og hélst óbreytt við endurskoðun mannréttindaákvæða stjórnarskrárinnar með 

stjórnarskipunarlögum nr. 97/1995.8 Ákvæðið var þýtt orðrétt eftir eignarréttarákvæði 

þágildandi 50. gr. grundvallarlaga Dana frá 1849 sem smíðað var að belgískri fyrirmynd. 

Rætur ákvæðisins liggja þó enn dýpra því augljós áhrif má sjá frá 17. gr. frönsku 

réttindayfirlýsingarinnar frá 1789, en í henni var því lýst yfir að eignarrétturinn væri 

friðhelgur og óskerðanlegur.9 

  Í 2. mgr. 72. gr. segir að takmarka megi með lögum rétt erlendra aðila til að eiga 

fasteignaréttindi eða hlut í atvinnufyrirtæki hér á landi. Sambærilega reglu var upphaflega að 

finna í 64. gr. stjórnarskrárinnar frá 1920, ásamt reglu um að útlendingar gætu einungis öðlast 

íslenskan ríkisborgararétt með lögum. Árið 1995 var reglunni breytt á þann veg að 

löggjafanum bæri ekki lengur skylda til að skipa þessum málum með lögum, heldur hefði 

hann heimild til þess.10  

 Í 1. málsl. 1. mgr. 72. gr. er mælt fyrir um að eignarrétturinn sé friðhelgur án þess að 

nánar sé vikið að því hvað felast skuli í þeirri friðhelgi. Í 2. málsl. 1. mgr. ákvæðisins er hins 

vegar kveðið á um ákveðin skilyrði sem þurfa að vera uppfyllt svo eignarréttur manns verði 

skertur. Í fyrsta lagi er gert að skilyrði að fyrir hendi sé almenningsþörf. Í öðru lagi er skilyrði 

að mælt sé fyrir um skerðinguna í lögum og í þriðja lagi að hún sé bætt með fullu verði.  

 Í 1. málsl. 1. gr. 72. gr. er þannig sett fram almenn yfirlýsing stjórnarskrárgjafans um 

friðhelgi eignarréttar sem ein og sér virðist ekki setja löggjafanum miklar skorður. Skiptar 

 
7 Alþt. 1994-1995, A-deild, bls. 2102; Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 440; Gunnar G. Schram: 
Stjórnskipunarréttur, bls. 544. 
8 Alþt., 1994-1995, A-deild, bls. 2102; Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 440; Gunnar G. Schram: 
Stjórnskipunarréttur, bls. 544.  
9 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 544. 
10  Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 441. 
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skoðanir hafa verið um hvert sé inntak slíkrar stefnuyfirlýsingar en róttækar breytingar eins og 

löggjöf um afnám einstaklingseignarréttar yrðu þó almennt taldar stangast á við ákvæðið.11  

 Fyrrgreind skilyrði sem mælt er fyrir um í 2. málsl. 1. mgr. 72. gr. um almannaþörf, lög og 

fullt verð sem skilyrði eignarskerðingar, hafa hins vegar verið talin fela í sér hina 

„raunverulegu vernd“ eignarréttar.12 Eins og áður segir hefur eignarréttarákvæði 

stjórnarskrárinnar verið orðað á nánast sama hátt frá því árið 1874 en síðan þá hefur 

fræðilegur grunnur þess orðið sífellt fyllri og dómaframkvæmd margbrotnari. Texti 

ákvæðisins hefur því í áranna rás öðlast sífellt merkingarþrungnara inntak.13 Í nýlegri athugun 

á dómum Hæstaréttar allt frá stofnun hans árið 1920 kom í ljós að vísað var til 72. gr. í 

tæplega tvö hundruð dómum. Í langflestum þeirra varð niðurstaða Hæstaréttar að ekki hafi 

verið brotið gegn ákvæðinu.14 Raunar hefur almennt verið talið að löggjafinn hafi talsvert 

svigrúm til að setja lög sem ganga nærri eignarréttinum án þess að þau teljist brjóta í bága við 

stjórnskipulega vernd eignarréttar.  

 Í 40. og 77. gr. stjórnarskrárinnar er sérstaklega mælt fyrir um að skattamálum skuli 

skipað með lögum en skattskylda borgaranna er almennasta og veigamesta skerðing 

eignarréttar sem gert er ráð fyrir í stjórnskipun okkar.15 Af fyrrgreindri dómaathugun má enda 

ráða að í flestum dómsmálanna hefur verið tekist á um borgaralega skyldu málsaðila til að 

greiða skatt eða opinbert gjald.16 Á fyrri hluta 20. aldar var helst vísað í 72. gr. 

stjórnarskrárinnar í málum er vörðuðu eignarnám og skipulagsreglur í þéttbýli sem höfðu 

áhrif á nýtingarrétt fasteigna. Eftir því sem leið á öldina varð dómaframkvæmd fjölbreyttari 

og vísað hefur verið í ákvæðið í æ fleiri málum. Í því sambandi má t.d. nefna dómsmál vegna 

löggjafar um stóreignaskatt og þjóðlendur ásamt málum um tengsl 72. gr. við vernd atvinnu- 

og lífeyrisréttar.17 

  

2.2 Helstu alþjóðaskuldbindingar Íslands á sviði eignarréttar 

Heldur hægari þróun hefur átt sér stað í tilviki alþjóðaskuldbindinga um vernd eignarréttar en 

í alþjóðlegri samvinnu um önnur mannréttindi. Ástæðu þess er helst að rekja til þeirrar 

staðreyndar að tekjuöflun ríkja byggist að mestu á skattlagningu og sú skerðing eignarréttar er 

 
11 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 545; Poul Andersen: Dansk Forvaltningsret, bls. 718. 
12 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 544-545. 
13 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 442. 
14 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 442. 
15 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 441. 
16 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 442. 
17 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 442. 
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talin nauðsynleg fyrir rekstur samfélaga. Hefur því verið tilhneiging hjá ríkjum til að standa 

vörð um sitt sjálfstæða mat á því hvað telst sanngjörn og eðlileg skerðing á 

einstaklingseignarrétti.18 

 Við undirbúning Mannréttindasáttmála Evrópu reyndist örðugt að orða ákvæði hans um 

eignarrétt svo forsvarsmenn mismunandi ríkja gætu sætt sig við. Þegar sáttmálinn var 

undirritaður árið 1950 var enn ágreiningur um orðalag en tveimur árum síðar var tekið upp 

eignarréttarákvæði í 1. gr. samningsviðauka nr. 1 við sáttmálann, sem tók gildi árið 1952.19 

Samkvæmt 1. mgr. ákvæðisins ber öllum mönnum og lögaðilum 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. Þó er sá fyrirvari gerður í 2. mgr. að eignarréttarvernd 

skv. 1. mgr. skuli ekki á nokkurn hátt rýra réttindi ríkis til að fullnægja þeim lögum sem það 

telur nauðsynleg til þess að geta haft hönd í bagga um notkun eigna í samræmi við hag 

almennings eða til þess að tryggja greiðslu skatta eða annarra opinberra gjalda eða viðurlaga.  

 Í greininni eru taldar felast þrjár reglur. Fyrsta reglan er í 1. málsl. 1. mgr. hennar, en það 

er hin almenna regla (e. general rule) um friðhelgi eignarréttar, þ.e að einstaklingum og 

lögaðilum beri að njóta eigna sinna í friði. Þessi regla er í líkingu við 1. málsl. 72. gr. 

stjórnarskrárinnar. Hinar tvær reglurnar taka til tvenns konar skilyrða eignarskerðingar. Önnur 

þeirra, sem nefnd hefur verið sviptingarregla (e. deprivation rule), í 2. málsl. 1. mgr. 

ákvæðisins er um skilyrði eignarsviptingar og líkist eignarnámi í íslenskum rétti. Sú þriðja, 

takmörkunarreglan (e. control of the use of property), er í 2. mgr. ákvæðisins, en hún er um 

ýmsar aðrar eignarskerðingar og er í líkingu við almennar takmarkanir eignarréttar að 

íslenskum rétti.20 Langflest aðildarríki Mannréttindasáttmála Evrópu hafa staðfest 

fyrrgreindan samningsviðauka. 

 Ákvæði um vernd eignarréttar er einnig að finna í Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu 

þjóðanna sem samþykkt var í desember 1948. Þrátt fyrir að yfirlýsingin sé ekki formlega 

bindandi þjóðréttarsamningur hefur hún löngum verið talin grundvöllur þeirra 

mannréttindasamninga og yfirlýsinga alþjóðasamfélagsins sem á eftir hafa komið.21 Í 17. gr. 

mannréttindayfirlýsingarinnar er eignarréttarákvæði þar sem kveðið er á um að öllum skuli 

 
18 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 442. 
19 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 443. 
20 Gaukur Jörundsson: „Vernd eignarréttar samkvæmt Mannréttindasáttmála Evrópu“, bls. 216 og 218-220; 
Guðrún Gauksdóttir: „Friðhelgi eignarréttar“, bls. 484 og áfr.; Guðrún Gauksdóttir: The Right to Property and 
the European Convention on Human Rights. A Nordic Approach, bls. 127. David Harris o.fl Law of the 
European Convention on Human Rights, bls. 892-976 og 880-903. 
21 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 75-76.  
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vera heimilt að eiga eignir, einum sér eða í félagi við aðra, og skuli enginn að geðþótta sviptur 

eign sinni. 

 

2.3 Hugtökin eign og eignarréttindi 

2.3.1 Hugtakið eign 

Hugtakið eign tekur til margs konar verðmæta. Ekki einungis getur það átt við hlutbundin 

verðmæti eins og fasteignir og lausafé, heldur einnig afnotaréttindi, kröfuréttindi, hugverka- 

og auðkennaréttindi o.fl.22 Í dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu hefur hugtakið 

eign (e. possession/property) fengið sjálfstæða merkingu og verið túlkað á víðtækan hátt. 

Dómstóllinn hefur m.a. komist að niðurstöðu um að fjárhagslegir hagsmuni á borð við 

hlutabréf, einkaleyfi, rétt leigusala til leigutekna, viðskiptavild, lífeyris- og bótaréttindi og 

jafnvel leyfisveitingar stjórnvalda23 falli undir 1. gr. samningsviðauka nr. 1.24 Að því sögðu 

verður að játa sérstöðu réttarreglna um fasteignir og lausafé en þær hafa löngum verið 

meginviðfangsefni eignarréttarins.25 

 

2.3.2 Jákvæð og neikvæð skilgreining eignarréttarhugtaksins 

Hugtakið eign hefur ekki fastmótaða merkingu í íslenskri lögfræði en almennt er það talið fela 

í sér að „hagsmunir eða verðmæti þurfi að vera í nánum tengslum við ákveðinn eða ákveðna 

aðila öðrum fremur.“26 Hugtökin eignaréttur og eignaréttindi vísa þá til þess að tiltekinn 

rétthafi hafi einkarétt til að ráða yfir verðmætum og ráðstafa þeim.27  

 Í fyrri tíð var eignarréttarhugtakið einkum skilgreint með jákvæðum hætti, þ.e. leitast var 

við að telja upp allar mögulegar heimildir sem eigandi gæti haft yfir eignarandlagi sínu. 

Samkvæmt því var eignarréttur skilgreindur á þann hátt að um væri að ræða rétt til til að hafa 

umráð og not hlutar, rétt til að ráða yfir hlutnum með því að breyta honum eða afhenda hann, 

rétt til að banna öðrum not hans svo og að til að heimta hann úr hendi annarra sem ekki hafa 

 
22 Eyvindur G. Gunnarsson o.fl.: Um lög og rétt, bls. 364. 
23 Ef leyfisveiting stjórnvalds hefur gefið tilefni til lögmætra væntinga getur hún talist falla undir hugtakið eign, 
sjá nánar: Torfi Ragnar Sigurðsson: „Hugtakið „eign“ samkvæmt 1. gr. samkvæmt 1. gr. samningsviðauka nr. 1 
við Mannréttindasáttmála Evrópu“, bls. 709-710. 
24 Torfi Ragnar Sigurðsson: „Hugtakið „eign“ samkvæmt 1. gr. samkvæmt 1. gr. samningsviðauka nr. 1 við 
Mannréttindasáttmála Evrópu“, bls. 684. 
25 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 24. 
26 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 5. 
27 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 5. 
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heimild til að vera með vörslur hans um tíma.28 Slík upptalning getur reynst mjög 

umfangsmikil en verður sennilega aldrei tæmandi. Í seinni tíð hefur því verið talið heppilegra 

að skilgreina hugtakið með neikvæðum hætti. Með hliðsjón af þeirri þróun verður í 

framhaldinu miðað við eftirfarandi skilgreiningu eignarréttar: 

Einkaréttur ákveðins aðila, eigandans, til þess að ráða yfir tilteknu verðmæti, innan þeirra 
marka, sem þessum rétti eru sett í lögum og af takmörkuðum (óbeinum) eignarréttindum 
annarra manna, sem stofnað hefur verið til yfir verðmætinu.29 

 Skilgreiningin er neikvæð í þeim skilningi að gert er ráð fyrir að eigandinn njóti allra 

heimilda yfir verðmætinu utan þeirra sem sem sérstaklega eru undanskildar með lögum eða 

samningi.30 Hefur sú nálgun grundvallarþýðingu við mat á inntaki eignarréttar hverju sinni. 

Þótt almennt sé nú stuðst við neikvæða nálgun er þó viðurkennt að mikilvægustu heimildir 

eignarréttar felist í nokkrum meginþáttum eða heimildum eigandans. Þar er að nefna 

umráðarétt eigandans, þ.e. rétt hans til að ráða yfir eign sinni. Einnig felst hagnýtingarréttur í 

heimildum eigandans, þ.e. réttur til þess að hagnýta eignina. Þá hefur eigandi rétt til að 

ráðstafa eign með löggerningi, rétt til þess að nota eign sem grundvöll lánstrausts, rétt til þess 

að láta eign ganga að erfðum og rétt til þess að leita verndar handhafa opinbers valds til 

verndar eigninni.31 Eigandi telst almennt hafa allar fyrrgreindar heimildir en líklegt er að um 

eign sé að ræða jafnvel þótt ein eða jafnvel fleiri heimildir séu takmarkaðar vegna laga eða 

samnings.32 

 

2.3.3 Eignaraðild 

Hér að framan hefur verið fjallað um hvað felst í hugtakinu eign og í framhaldi af þeirri 

umfjöllun er eðlilegt að víkja að því hvaða aðilar geta verið eigendur. Í fyrsta lagi getur 

einstakur maður verið eigandi eignar. Í öðru lagi geta fleiri menn átt eign saman og 

margvíslegt skipulag getur þá átt við um þeirra samband. Í þriðja lagi getur ríkið og 

ríkisstofnanir átt eignir, svo og sveitarfélög og stofnanir þeirra. Þá geta ýmsar stofnanir sem 

eru óháðar ríkinu og ýmiss konar félög átt eignir.33 

 
28 W. E. von Eyben: Formuerettigheder, bls. 21; Frederik Vinding Kruse: Ejendomsretten I, bls. 136 o.áfr.; 
Ólafur Lárusson: Eignaréttur I, bls. 11. o.áfr. 
29 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 11. 
30 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 11. 
31 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 15 og Eyvindur G. Gunnarsson o.fl.: Um lög og rétt, bls. 365. 
32 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 11. 
33 Ólafur Lárussonar: Eignaréttur I, bls. 10. 
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 Samkvæmt 2. gr. 72. gr. stjórnarskrárinnar má með lögum takmarka rétt erlendra aðila til 

að eiga fasteignaréttindi eða hlut í atvinnufyrirtæki hér á landi en lagalegur réttur útlendinga 

til að eiga eignir á Íslandi hefur rýmkað töluvert á síðari tímum, einkum vegna gildistöku 

EES-samningsins, skv. lögum um Evrópska efnahagssvæðið nr. 2/1993.34 Helstu skilyrði er 

að finna í lögum nr. 19/1966 um eignarrétt og afnotarétt fasteigna en meginregla laganna er sú 

að erlendum ríkisborgurum sem eiga lögheimili á Íslandi er frjálst að eiga fasteignir eða öðlast 

afnotarétt af þeim. Í 1. tölulið 2. mgr. 1. gr. laganna kemur fram að ráðherra veiti leyfi til að 

öðlast eignarrétt að fasteign, annars vegar samkvæmt umsókn frá þeim sem hefur rétt til að 

stunda atvinnurekstur hér á landi og vill öðlast eignarrétt eða afnotarétt yfir fasteign til 

beinnar notkunar í atvinnustarfsemi sinni eða til að halda þar heimili. Þá er í 2. tölul. 

ákvæðisins kveðið á um að ráherra veiti leyfi „ef annars þykir ástæða til“. Samkvæmt 2. tölul. 

4. mgr. 1. gr. sömu laga gilda sérstakar reglur um borgara sem falla undir samninginn um 

Evrópska efnahagssvæðið um frjálsa fólksflutninga, staðfesturétt, þjónustustarfsemi eða 

fjármagnsflutninga (EES), stofnsamning Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) eða samning 

milli ríkisstjórnar Íslands annars vegar og ríkisstjórnar Danmerkur og heimastjórnar Færeyja 

hins vegar (Hoyvíkur-samninginn milli Íslands og Færeyja).  

 

2.3.4 Eignarform 

Í þessum kafla verður í grófum dráttum gerð grein fyrir mismunandi eignarformum eins og 

þau hafa verið flokkuð. Stiklað verður á stóru um séreignarrétt, sérstaka sameign, óðalsrétt, 

sjálfseignarstofnanir, eignarhald í félagslega íbúðakerfinu og eignarhald ríkisins á þjóðlendum 

og hafsbotni utan netlaga. Þá verður fjallað um lögbundnar reglur um eignarhald ríkisins að 

ýmsum fasteignum.   

 Algengasta eignarform hér á landi er svokallað séreignarform en í því felst að eigandi 

hlutar eða annars verðmætis fer einn með eignarheimildirnar. Neikvæð skilgreining 

eignarréttar fellur vel að þessu eignarformi, enda felst í séreignarréttinum að eigandi hefur 

einkarétt til umráða og ráðstafana að því leyti sem rétturinn takmarkast ekki af lögum eða 

réttindum annarra manna.35  

 
34 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 463. 
35 Sem dæmi um hvernig séreignarrétti er lýst í lögum má nefna ákvæði 4. gr. laga um fjöleignarhús nr. 26/1994, 
en þar kemur fram að séreign samkvæmt lögunum sé  afmarkaður hluti af húsi eða lóð eins og honum er lýst í 
þinglýstri eignarskiptayfirlýsingu, skiptasamningi og/eða öðrum þinglýstum heimildum um húsið, ásamt því sem 
honum fylgir sérstaklega hvort heldur er húsrými í húsinu sjálfu, bílskúr á lóð þess eða sameiginlegri lóð margra 
húsa, lóðarhluti, búnaður eða annað samkvæmt sömu heimildum, ákvæðum laganna eða eðli máls. Sjá nánar 
Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 16. 
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 Sérstök sameign kallast það eignarform þegar verðmæti er í sameign fleiri en eins aðila og 

hver aðili hefur allar þær eignarheimildir sem um er að ræða, með þeim takmörkunum sem 

gera verður vegna hagsmuna sameigendanna. Hver og einn aðili hefur því rétt til ráðstöfunar 

og nýtingar og hver þeirra á rétt til arðs af verðmætinu. Þá tryggja reglur um sérstaka sameign 

að hver aðili fái greiddan sinn hlut við slit sameignar.36 

 Óðalsréttur nefnist eignarform sem í ýmsum atriðum víkur frá hinni hefðbundnu 

skilgreiningu eignarréttar sem áður er reifuð.37 Með gildistöku jarðalaga nr. 81/2004 var 

stofnun nýrra ættaróðala bönnuð, sbr. 2. mgr. 42. gr. laganna. Áður giltu um þetta jarðalög nr. 

102/1962 og síðar lög nr. 65/1976. Í athugasemdum með frumvarpi til jarðalaga nr. 102/1962 

sagði að í óðalsréttarhugtakinu fælist að þegar jörð væri gerð að óðalsjörð væri hún ekki 

lengur einkaeign einstaks manns, heldur nokkurs konar sjálfseignarstofnun í umráðum þess 

sem erfði óðalsréttinn hverju sinni. Óðalsmaður færi þá með flestar þær eignarheimildir sem 

eigandi fer venjulega með en hagnýtingar- og ráðstöfunarréttur væri að flestu leyti þrengri.38 

Eins og áður segir er ekki lengur heimilt að stofna ný ættaróðul og því styttist í að óðalsréttur 

sem eignarform hér á landi líði undir lok.  

 Sjálfseignarstofnanir hafa það einkenni að tilteknar eignir eru bundnar í þágu einhvers 

ákveðins tilgangs og ætlast er til að eignunum sé varið í þágu þess tilgangs um alla framtíð. 

Þetta eignarform hefur tíðkast allt frá 12. öld og nefndist í þá tíð Kristfé.39 Í núgildandi 

löggjöf er m.a. fjallað um þetta eignarform í lögum nr. 19/1988 um sjóði og stofnanir sem 

starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá og í lögum 33/1999 um sjálfseignarstofnanir sem 

stunda atvinnurekstur. Segja má að sjóðurinn eigi sig sjálfur en skv. 5. gr. laga um sjóði og 

stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá, er kveðið á um að samþykki 

sýslumanns þurfi til að selja eða veðsetja fasteignir í eigu sjálfseignarstofnunar sem fellur 

undir lögin og leita skuli umsagnar Ríkisendurskoðunar áður en tekin er afstaða til slíkrar 

umsóknar. Í 6. gr. sömu laga er fjallað um hvernig sýslumanni er heimilt að breyta þeim 

markmiðum sem skipulagsskrá sjálfseignarstofnunar gerir ráð fyrir ef þjóðfélagshættir og 

aðstæður hafa breyst þannig að upphaflegum markmiðum verður ekki náð. Í ákvæðinu er m.a. 

kveðið á um að þess skuli gætt að fara eftir óskum stofnenda svo sem unnt er og eignum skuli 

varið til málefna sem skyld eru hinum upphaflegu markmiðum.  

 
36 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 17. 
37 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 17-19. 
38 Þorgeir Örlygsson: Eignaréttur I, bls. 17. 
39 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 19. 
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 Eignarhald í félagslega íbúðakerfinu hefur verið flokkað sem sérstök tegund eignarforms. 

Fyrirkomulaginu sem nú er við lýði hefur verið sett umgjörð með lögum nr. 52/2016 um 

almennar íbúðir en markmið laganna er að bæta húsnæðisöryggi efnaminni fjölskyldna og 

einstaklinga með því að auka aðgengi að öruggu og viðeigandi íbúðarhúsnæði til leigu og 

tryggja að húsnæðiskostnaður sé í samræmi við greiðslugetu leigjanda. Eins og segir í 

almennum athugasemdum við frumvarp það er varð að fyrrgreindum lögum felast helstu 

nýmæli þeirra í ákvæðum um nýjan undirflokk sjálfseignarstofnana, sem nefndar eru 

húsnæðissjálfseignarstofnanir. Einnig eru ákvæði um stofnframlög ríkis og sveitarfélaga til 

uppbyggingar leiguhúsnæðis. Markmið laganna er stuðla að því að í boði séu leiguíbúðir á 

viðráðanlegu verði fyrir þá sem þurfa á því að halda, m.a. námsmenn, ungt fólk, aldraða, 

fatlað fólk og fólk sem er ekki fært um að sjá sér fyrir húsnæði sökum félagslegra aðstæðna 

eða verulegs fjárhagsvanda. Í öðrum kafla laganna er fjallað um fyrrnefndar 

húsnæðissjálfeignarstofnanir en það eru þær stofnanir sem fengið hafa leyfi ráðherra til að 

byggja eða kaupa, eiga og hafa umsjón með rekstri og viðhaldi íbúða sem ætlaðar eru til leigu 

á viðráðanlegu verði til leigjenda sem eru undir tekju- og eignamörkum laganna. 

Húsnæðissjálfseignarstofnanir skulu skv. 4. gr. laganna starfa á grundvelli laga um 

sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur nr. 33/1999 sé ekki kveðið á annan veg í 

lögum um almennar íbúðir. Nánari skilyrði er að finna í þeim lögum en m.a. er kveðið á um 

að íbúðirnar skuli vera sjálfbærar og hagkvæmar til þess að unnt sé að leigja þær á 

viðráðanlegum kjörum. 

 Í umfjöllum um mismunandi eignarform hefur sérstaklega verið fjallað um eignarhald 

ríkisins á annars vegar þjóðlendum og hins vegar hafsbotni utan netlaga. Um þessi efni gilda í 

fyrsta lagi lög nr. 58/1998 um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og 

afrétta (hér eftir nefn þjóðlendulög) og í öðru lagi lög nr. 73/1990 um eignarrétt íslenska 

ríkisins að auðlindum hafsbotnsins. Eins og segir í athugasemdum við frumvarp það er varð 

að lögum nr. 58/1998 voru þau sett til að skera úr deilum um eignarrétt yfir hálendissvæðum 

landsins, þ.e. þeim landsvæðum sem lengst af hafa verið nefnd afréttir og almenningar.40 

Fram að gildistöku þjóðlendulaga voru til stór eigandalaus landsvæði en með lögunum var 

íslenska ríkið lýst eigandi þessara svæða og þau nefnd þjóðlendur. Í þjóðlendulögum er 

hugtakið þjóðlenda skilgreint í 1. gr. sem „landsvæði utan eignarlanda þó að einstaklingar eða 

lögaðilar kunni að eiga þar takmörkuð eignarréttindi.“ Á hinn bóginn er eignarland skilgreint 

sem „landsvæði sem er háð einkaeignarrétti þannig að eigandi landsins fer með öll venjuleg 

 
40 Alþt. 1997-1998, A-deild, bls. 2596.  
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eignarráð innan þeirra marka sem lög segja til um á hverjum tíma.“ Samkvæmt 3. gr. laganna 

má enginn hafa afnot þjóðlendu fyrir sjálfan sig, eins og t.d. með því að reisa þar mannvirki, 

gera jarðrask eða nýta hlunnindi eins og vatns- og jarðhitaréttindi nema að með leyfi 

viðeigandi stjórnvalda eða að uppfylltum tilteknum skilyrðum laganna. Í III. kafla 

þjóðlendulaga er mælt fyrir um störf sjálfstæðrar stjórnsýslunefndar, er nefnist óbyggðanefnd, 

en hlutverk hennar er þríþætt samkvæmt 7. gr. laganna. Í fyrsta lagi skal nefndin kanna og 

skera úr um hvaða land telst til þjóðlendna og hver séu mörk þeirra og eignarlanda  Í öðru lagi 

skal skorið úr um mörk þess hluta þjóðlendu sem nýttur er sem afréttur. Í þriðja og síðasta lagi 

er hlutverk nefndarinnar að úrskurða um eignarréttindi innan þjóðlendna. Óbyggðanefnd 

hefur, þegar þessi orð eru rituð, úrskurðað um eignarhald á stærstum hluta landsins eftir að 

hafa kallað eftir kröfum og upplýsingum frá aðilum er málin snertu og unnið umfangsmikla 

sjálfstæða rannsóknarvinnu.   

 Eins og áður segir hafa ekki einungis verið sett sérstök lög um eignarhald ríkisins á 

þjóðlendum, heldur einnig lög nr. 73/1990 um eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum 

hafsbotnsins. Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. laganna er íslenska ríkið eigandi allra auðlinda á, í eða 

undir hafsbotninum utan netlaga og svo langt til hafs sem fullveldisréttur Íslands nær 

samkvæmt lögum, alþjóðasamningum eða samningum við einstök ríki. Í 2. mgr. 1. gr. er 

hugtakið auðlind skýrt þannig að það taki til allra ólífrænna og lífrænna auðlinda hafsbotnsins 

annarra en lifandi vera og í 3. mgr. 1. gr. er tekið fram að netlög merki í lögunum sjávarbotn 

115 metra út frá stórstraumsfjöruborði landareignar. Í frumvarpi því er varð að fyrrgreindum 

lögum segir að brýn nauðsyn hafi staðið til að setja lagareglur um eignarrétt að auðlindum á 

hafsbotninum. Þá kemur þar fram að lítið sé vitað um auðlindir á hafsbotninum við Ísland og 

ekki sé útilokað að þar kunni að finnast verðmæt efni sem unnt væri að hagnýta. Valinn hafi 

verið sá kostur að setja almenn lög um þetta efni og við vinnslu frumvarpsins hafi verið tekið 

mið af viðurkenndum skoðunum manna í nágrannalöndum okkar og einkum höfð hliðsjón af 

tilhögun Norðmanna í þessum efnum.41  

 Látið verður staðar numið í umfjöllun um mismunandi eignarform með því að minnast á 

eignarhald ríkisins að ýmsum fasteignum. Í lögum nr. 27/1968 um íbúðarhúsnæði í eigu 

ríkisins er fjallað um húsnæði sem er notað til íbúðar fyrir starfsmenn ríkisins og ríkið á að 

einhverju eða öllu leyti. Eins og kemur fram í athugasemdum með frumvarpi því er varð að 

lögunum hafði verið í gildi margvísleg og í ýmsu brotakennd löggjöf um svokallaða 

embættisbústaði sem ríkið hafði kostað að einhverju eða öllu leyti. Æskilegt þótti að draga úr 

 
41 Alþt. 1989-1990, A-deild, bls. 901. 
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skyldu ríkisins til að sjá starfsmönnum sínum fyrir húsnæði en meginregla laganna er að ríkið 

leggi starfsmönnum sínum ekki til íbúðarhúsnæði nema þeir gegni störfum þar sem sérstakir 

staðhættir gera slíkt nauðsynlegt.42 Þó skal vera heimilt að leggja þeim starfsmönnum til 

húsnæði sem vegna sérstakra gæslustarfa þurfa að búa á vinnustað, sbr. 2. gr. laganna, en í 

öllum tilfellum er gert ráð fyrir að starfsmenn greiði húsaleigu sem almennt skal miðast við 

markaðsleigu, sbr. 5. gr. Samkvæmt 10. gr. taka lögin þó hvorki til embættisseturs forseta 

Íslands á Bessastöðum, biskupsbústaðar í Reykjavík né bústaða sendiherra erlendis.  

  

2.3.5 Flokkun eignarréttinda í bein og óbein eignarréttindi 

Til hagræðis er mismunandi eignarréttindum stundum skipað í fjóra meginflokka og gerður 

greinarmunur í fyrsta lagi á beinum eignarrétti, í öðru lagi takmörkuðum eða svokölluðum 

óbeinum eignarrétti, í þriðja lagi kröfuréttindum og fjórða lagi hugverka- og 

auðkennaréttindum.43 Í umfjöllun um hefðarreglur koma tveir fyrstnefndu flokkarnir helst til 

skoðunar.  

 Hér að framan hefur verið fjallað um neikvæða skilgreiningu eignarréttar og í raun má 

segja að í skilgreiningunni felist inntak hins beina eignarréttar, þ.e. heimild til þess að ráðstafa 

eign með þeim takmörkunum sem leiða af lögum og samningum. Eigandi hefur þá bæði 

raunveruleg og réttarleg yfirráð yfir eign sinni.44  

 Óbein eignarréttindi hafa venjulega verið skilgreind svo að þau lúti takmörkunum og sé 

komið á fyrir milligöngu þess sem á beinan eignarrétt.45 Því liggi í eðli óbeinna eignarréttinda 

að rétthafar séu a.m.k. tveir talsins, þ.e. annars vegar sá sem á beinan eignarrétt yfir eign og 

hins vegar sá sem á óbein eignarréttindi í þeirri eign.46 Svo afdráttarlausri skilgreiningu hefur 

reyndar verið hafnað af Hæstarétti, sbr. Hrd. 18. september 2014 (24/2014) (syðri hluti 

Vaskárdals). Í dóminum var m.a. vísað til 1. mgr. 5. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun 

marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta og ekkert talið standa því í vegi að óbein 

eignarréttindi hefðu stofnast yfir landi sem var eigendalaust fyrir gildistöku laganna, þ.e. lands 

sem enginn hefði notið beins eignarréttar yfir.  

 Þegar um óbeinan eignarrétt er að ræða skiptast eignarheimildir venjulega milli tveggja 

aðila eins og gert hefur verið grein fyrir hér að framan, annars vegar eiganda og hins vegar 

 
42 Alþt. 1967-1968, A-deild, bls. 1282. 
43 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 21. 
44 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 23. 
45 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 5. 
46 Eyvindur G. Gunnarsson o.fl.: Um lög og rétt, bls. 369. 
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þess sem fer með óbeinan eignarrétt. Telst hinn fyrrgreindi þá eiga beinan eignarrétt og hinn 

síðarnefndi óbeinan eignarrétt. Óbein eignarréttindi sem einnig eru nefnd takmörkuð 

eignarréttindi geta verið af mismunandi toga en þar skal helst nefna afnotaréttindi, 

ítaksréttindi, afgjaldsskyldur, haldsrétt, forkaupsrétt, kauprétt, rétt samkvæmt 

kyrrsetningargerð og veðréttindi. Sá sem nýtur óbeins eignarréttar hefur þá heimild til 

ákveðinna og takmarkaðra nota eða ráðstafana.47 

 Kröfuréttindi teljast til þeirra fjögurra meginflokka eignarréttinda sem áður hafa verið 

nefndir. Kröfuréttindi hafa verið skilgreind svo að ákveðinn aðili, svonefndur kröfuhafi, eigi 

rétt til þess að annar aðili, þ.e. skuldari, inni tiltekna greiðslu af hendi. Ef greiðsluskylda er 

ekki efnd hefur kröfuhafi heimild til að ganga að öllum eigum skuldara til fullnustu þeirri 

greiðslu.48 

 Til meginflokka eignarréttinda teljast einnig hugverka- og auðkennaréttindi en þau eru af 

margvíslegum toga. Á því sviði er leitast við að skapa réttarlega umgjörð um ýmis andleg 

sköpunarverk eins og höfundarréttindi, hönnunarréttindi og rétt til einkaleyfis. Þá falla í 

þennan flokk reglur um vörumerki og firmaheiti.  

 

2.3.6 Flokkun eignarréttinda í hluta-, kröfu-, hugverka- og auðkennaréttindi 

Ekki einungis er hægt að flokka eignarréttindi út frá þeim heimildum sem eignarrétturinn felur 

í sér, sbr. umfjöllun að framan, heldur er einnig unnt að flokka þau eftir því andlagi eða 

verðmæti sem um ræðir. Samkvæmt slíkri greiningu eru yfirflokkarnir þrír talsins, 

hlutaréttindi, kröfuréttindi og hugverka- og auðkennaréttindi. Réttarreglur um hlutaréttindi 

skiptast aftur í tvo flokka, annars vegar um fasteignir og hins vegar lausafé.49 Í 1. gr. 

hefðarlaga er beinlínis kveðið á um að hefð megi vinna á fasteign og lausafé og skv. 1. mgr. 2. 

gr. þeirra er 20 ára óslitið eignarhald gert að skilyrði fyrir því að eignarréttur stofnist yfir 

fasteign fyrir hefð og 10 ára óslitið eignarhald yfir lausafé. Gagnlegt er að skýra hvað felst í 

þessum tveimur hugtökum, þ.e. fasteign og lausafé, en þau eru ekki skilgreind sérstaklega í 

hefðarlögum.  

 

2.3.6.1 Fasteignir   

Fasteignir koma við sögu í á annað hundrað settum lögum. Því fer þó fjarri að hugtakið sé 

skilgreint í hverjum og einum þeirra. Skilgreining á fasteignahugtakinu er ekki að öllu leyti 
 

47 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 26. 
48 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 32. 
49 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 22. 
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samræmd en hugtakinu eru t.d. gerð skil í 2. gr. laga um fasteignakaup nr. 40/2002. 

Samkvæmt ákvæðinu telst fasteign vera afmarkaður hluti lands, ásamt eðlilegum hlutum þess, 

lífrænum og ólífrænum, og mannvirkjum sem varanlega eru við landið skeytt. Samkvæmt 

þessu sama ákvæði getur hugtakið fasteign einnig átt við eignarhluta í húsi eða öðru 

mannvirki sem skiptist í fleiri en einn slíkan. Fasteignahugtakið er skilgreint á mjög svipaða 

leið í 1. mgr. 3. gr. laga um skráningu og mat fasteigna nr. 6/2001. Þar segir að samkvæmt 

lögunum sé fasteign afmarkaður hluti lands, ásamt lífrænum og ólífrænum hlutum þess, 

réttindum sem því fylgja og þeim mannvirkjum sem varanlega eru við landið skeytt. Þá er 

kveðið á um það í 26. gr. þinglýsingalaga nr. 39/1978 að sá, sem hefur þinglýsta 

eignarheimild að eign, njóti einnig slíkrar heimildar að einstökum hlutum hennar, þ. á m. 

byggingum, sem reistar hafa verið eða reistar verða á eigninni, nema fasteignabók nefni annan 

rétthafa.  

 Í ritgerð þessari er fjallað um hugtakið fasteign samkvæmt hefðbundinni skilgreiningu í 

fræðiritum, en þar hefur hefur fasteign verið skilgreind svo að hún sé afmarkað land ásamt 

eðlilegum hlutum landsins, lífrænum og ólífrænum, og þeim mannvirkjum sem varanlega eru 

við landið skeytt.50  

 

2.3.6.2 Lausafé 

Hugtakið lausafé hefur verið skilgreint svo að það sé samheiti yfir allar eignir sem ekki falla 

undir hugtakið fasteign. Strangt til tekið geta því hvers kyns eignarréttindi fallið undir lausafé, 

hvort heldur sem þau lúta að hlutbundnum eða óhlutbundnum verðmætum, en algengast er þó 

að láta lausafé tákna vörur eða muni, sem geta m.a. gengið kaupum og sölum.51 

 Sem dæmi um ákvæði settra laga sem fjalla um um lausafé má nefna 1. málsl. 1. mgr. 1. 

gr. laga um lausafjárkaup nr. 50/2000, en þar segir að lögin gildi um kaup að svo miklu leyti 

sem ekki sé á annan veg mælt fyrir í lögum. Tekið er sérstaklega fram í 2. málsl. sama 

ákvæðis að lögin gildi ekki um fasteignakaup. Þá er kveðið á um í 1. mgr. 2. gr. laganna að 

þau gildi um pöntun hlutar sem búa skal til þegar sá sem pantar lætur ekki í té verulegan hluta 

efnis til framleiðslunnar en lögin gildi ekki um samninga um að reisa byggingar eða önnur 

mannvirki á fasteign. Loks er mælt fyrir um í 2. mgr. 2. gr. að lögin gildi heldur ekki um 

þjónustukaup, þ.e. samninga þegar sá sem afhendir hlut skal jafnframt láta í té vinnu eða aðra 

þjónustu sem felur í sér mestan hluta af skyldum hans.  

 
50 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur, bls. 30; Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 59.  
51 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 243. Ritstjóri: Páll Sigurðsson. 
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2.3.7 Stofnunarhættir eignarréttinda 

Stofnunarhættir eignarréttinda geta að meginstefnu til verið af tvennum toga. Annars vegar er 

rætt um svonefnda sjálfstæða stofnun eignarréttinda og hins vegar afleidda stofnun 

eignarréttinda.52 Sjálfstæð stofnun eignarréttinda hefur það einkenni að hún er fullkomlega 

óháð fyrri eignarréttindum en afleidd stofnun eignarréttinda grundvallast hins vegar á 

yfirfærslu réttinda sem þegar eru fyrir hendi, ýmist þannig að stofnað er til nýrra 

eignarréttinda í skjóli eldri réttinda, eða komið er í kring algjörum aðilaskiptum að réttindum 

sem þegar eru til staðar. Sem dæmi um afleidda stofnun eignarréttinda eru t.d. erfðir og ýmiss 

konar afsalsgerningar. Þar má nefna kaup, skipti og gjafir en einnig aðilaskipti vegna 

nauðungasölu eða annars konar cessio legis,53 eignarnám eða útlagningu við skipti. Sjálfstæð 

stofnun eignarréttinda getur svo aftur verið tvenns konar en greinarmunur er gerður á því 

hvort um er að ræða frumstofnun (d. primitivt erhverv ) eða útrýmandi stofnun (d. ekstinktivt 

erhverv).  

 Mismunandi reglur eiga við um annars vegar frumstofnun eignarréttinda yfir landi og hins 

vegar yfir lausafé en um slíka stofnun er að ræða þegar eldri eignarréttindum er áður ekki til 

að dreifa, t.d. þegar aðili eignast land fyrir nám eða lausafé fyrir töku. Landnám hefur raunar 

ekki talist lögmætur frumstofnunarháttur eignarréttinda síðan á fornöld,54 sbr. nú 8. mgr. 3. gr. 

þjóðlendulaga. Enn er þó litið til heimilda um landnám með tilliti til þess hvort eignarréttur 

hefur stofnast og hverjum hann tilheyrir.55 Reglur um frumstofnun eignarréttinda yfir lausafé 

hafa á hinn bóginn þróast með tilliti til veiði, reka og vogreks, fundinna forngripa, res 

derilictae, res perditae og res communes.56 

 
52 Hér er stuðst við flokkun sem Gaukur Jörundsson setur fram í riti sínu Eignaréttur sem gefið var út árið 1982. 
Ljóst er að einhugur ríkir ekki alltaf um lögfræðilega flokkun en hér hefði eins verið hægt að taka mið af þeirri 
nálgun sem birtist í riti Þorgeirs Örlygssonar, Kaflar úr eignarétti I, sem kom út árið 1998. Í því riti eru 
stofnunarhættir eignarréttinda greindir í þrjá meginflokka; frumstofnun, afleidda stofnun og útrýmandi stofnun. 
Munurinn á þessum tveimur flokkunum er sá að Gaukur Jörundsson telur meginflokkana vera tvo, þ.e. annars 
vegar sjálfstæða stofnun, en undir hana falla frumstofnun og útrýmandi stofnun, og hins vegar afleidda stofnun. 
53 Latneskt hugtak sem merkir yfirfærslu réttinda í krafti laga. 
54 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 41. 
55 Karl Axelsson og Valgerður Sólnes: „Réttmætar væntingar í þjóðlendumálum: Um tengsl réttmætra væntinga  
við hefð, venjurétt og ómunahefð“, bls. 562. 
56 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 43. Res derilictae er meginreglan um að hafi eigandi gefið upp 
eignarrétt sinn geti hver sem er slegið eign sinni á hlutinn. Res perditae er regla sem kveður á um að hver sem er 
geti slegið eign sinni á hlut sem hefur týnst, að því gefnu að ekki hægt að ganga úr skugga um hver eigandinn sé. 
Ekki er þó um brottfall eignarréttar að ræða. Res communes reglan gildir um verðmæti sem allur almenningur 
skal hafa aðgang að, s.s. andrúmsloftið. 
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 Í útrýmandi stofnun eignarréttinda felst aftur á móti sjálfstæð stofnun eignarréttinda sem 

hefur í för með sér að eldri eignarréttindi falla niður.57 Í þennan flokk stofnunarhátta falla t.d. 

reglur um vanlýsingu, traustfang og hefð, en hefð getur í einhverjum tilvikum falið í sér að 

síðari eigandi rými burt rétti þess fyrri.58 Núgildandi lög um hefð nr. 46/1905 voru reyndar 

sett með það að markmiði að styrkja grundvöll eignarréttinda sem þegar voru talin lögmæt af 

öðrum ástæðum. Á þeim tíma sem lögin voru sett talsvert algengt að raunverulega rétthafa 

skorti heimildaskjöl fyrir eignarrétti sínum og tilgangur laganna var stærstum hluta sá að 

tryggja réttaröryggi þeirra. Eins og nánar verður rakið í kafla 4 taldi löggjafinn óeðlilegt að 

hægt væri að svipta þá eignarrétti sínum á grundvelli ævafornra heimildaskjala sem ótengdur 

aðili kynni að hafa í fórum sínum.59 Loks er rétt að geta þess að undir ákveðnum 

kringumstæðum getur hefð talist frumstofnunarháttur eignarréttinda.60 

 

2.3.8 Vörslur 

Gerður hefur verið greinarmunur annars vegar á umráðum manns, sem getur sýnt fram á 

eignarrétt sinn á grundvelli þeirra, og hins vegar á raunverulegum umráðum manns þrátt fyrir 

að hann geti ekki sannað að hann njóti þeirra á grundvelli eignarréttinda. Hefð hefur verið 

talin falla undir síðarnefndu skilgreininguna og hugtakið vörslur verið notað um umráð af 

þeim toga.61 Hefur þannig verið talið að takist hefðanda að sanna vörslur sínar fullan 

hefðartíma hafi hann unnið rétt á grundvelli hefðar, nema sá sem vefengi þann rétt sanni hið 

gagnstæða.62 Hafa réttaráhrif umráða og nýting eigna því mikla þýðingu við mat á því hvort 

til hefðar geti stofnast. Um þetta verður nánar fjallað í kafla 6. 

 

  

 
57 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur, bls. 130. 
58 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur, bls. 156. 
59 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur, bls. 159. 
60 Karl Axelsson og Valgerður Sólnes: „Réttmætar væntingar í þjóðlendumálum: Um tengsl réttmætra væntinga 
við hefð, venjurétt og ómunahefð“, bls. 562. 
61 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 14. 
62 Ólafur Láursson: Eignaréttur I, bls. 122. 
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3 Sögudrög – tilurð hefðarlaga 
Af réttarsögulegum heimildum að dæma hafa eiginlegar réttarreglur um hefð fyrst haft 

raunhæfa þýðingu hér á landi eftir siðaskiptin um miðja 16. öld.63 Ekki er minnst á hugtakið 

hefð í Grágás, lögum þjóðveldisins. 

 Í 26. kapitula landleigubálks Jónsbókar frá árinu 1281, er að finna ákvæði sem hefur 

einhver einkenni hefðar eins og hún þekkist í dag.64 Hugtakið sjálft er þar ekki nefnt á nafn en 

ákvæðið hljóðar svo: „Nú hefir maður skóg, eng eða haga, reka eða aðrar landsnytjar xx. (þ.e. 

20) vetr eða lengr átölulaust, þá á sá er haft hefir, nema hinn hafi lögleg vitni til, at hann á, ef 

hann skal úræntr vera.“65 Samkvæmt athugunum óbyggðanefndar hefur tilvitnað ákvæði þótt 

benda til þess að afnot manna af fasteignatengdum hlunnindum hafi veitt ákveðin réttindi.66 Í 

Hrd. 7. október 2010 í máli nr. 379/2009 (Heiðarmúli í Svalbarðshreppi) er sérstaklega fjallað 

um lagalegt inntak reglunnar og komist að þeirri niðurstöðu að hún mælti ekki fyrir um 

stofnun beins eignarréttar, heldur um það hvernig sönnur yrðu færðar fyrir afnotarétti yfir 

fasteign. Þá má nefna að í Hrd. 22. september 2011 í máli nr. 294/2010 (Mælifell og 

Selárvellir) var um sama álitaefni vísað til fyrrgreinds fordæmis Hæstaréttar.67 

 Jafnvel þótt hugtakið hefð komi ekki berum orðum fram í lögbókunum eru vísbendingar 

um að mönnum hafi engu að síður verið það tamt. Deildar meiningar eru um hvaða merkingu 

hugtakið hafði en til að mynda hefur varðveist frásögn frá staðamálum fyrri undir lok 12. 

aldar, þá er bændur deildu við Þorlák biskup Þórhallsson um yfirráð kirkjueigna. Kröfðust 

bændur þá forræðis yfir eignum á grundvelli „landsskapar og fornrar hefðar“ en biskupinn 

taldi kirkjulög ganga framar fornri hefð. Vitaskuld getur þessi frásögn ein og sér ekki staðfest 

gildi hefðar í lagalegri merkingu okkar tíma en eins þykir líklegt að orðið hefð hafi verið 

notað um eitthvað „sem haldist hefur órofa um ótiltekinn tíma“.68 

 Líkur standa til þess að hefð hafi komið inn í norrænan rétt úr kanónískum rétti, en 

orðasamböndin „sem að fornu hefir verið“ og „frá arildis tíð“ hafa þótt bera þess merki að 

 
63 Karl Axelsson og Valgerður Sólnes: „Réttmætar væntingar í þjóðlendumálum: Um tengsl réttmætra væntinga 
við hefð, venjurétt og ómunahefð“, bls. 565. 
64 Karl Axelsson og Valgerður Sólnes: „Réttmætar væntingar í þjóðlendumálum: Um tengsl réttmætra væntinga 
við hefð, venjurétt og ómunahefð“, bls. 565. 
65 Jónsbók: Kong Magnus Hakonssons lovbog for Island vedtaget paa Altinget 1281. Réttarbætr: de for Island 
givne Retterbøder af 1294, 105 og 1314 og Réttarbætr, de for Island givne retterbøder af 1294, 1305 og 1314, 
bls. 156. 
66 Skýrsla óbyggðanefndar fyrir árin 1998-2002, bls. 58. 
67 Karl Axelsson og Valgerður Sólnes: „Réttmætar væntingar í þjóðlendumálum: Um tengsl réttmætra væntinga 
við hefð, venjurétt og ómunahefð“, bls. 566. 
68 Skýrsla óbyggðanefndar fyrir árin 1998-2002, bls. 58. 
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vera þýðingar á latneska hugtakinu „praescriptio immemorialis“.69 Eins og áður segir eru 

fyrstu heimildir um hefð sem réttarreglu frá miðri 16. öld. Í 50. kapitula svonefnds 

Kaldangursrecess (Koldinghúsrecess), frá 13. desember 1558, er kveðið á um 20. vetra hefð: 

Jtem huada godz og eigner nauckur madur hefur með haund haft og halldit xx wetur 
oklagad og okiært. þui ma hann kuijdulaust hallda og skal dad ecki wundan honum ganga 
nema suo finnist og bijuijsistþað sie j panta sett edur lient.70 

 Einungis var þó tvisvar vitnað til Kaldangursrecess í framkvæmd, annars vegar í 

alþingisdómi 30. júní 1581 um Bjarneyjartolla, og hins vegar í dómi Erlends sýslumanns 

Magnússonar 9. apríl 1594, um Kleifarblá. Því er ekki að sjá að Kaldangursrecess hafi haft 

mikla þýðingu í dómaframkvæmd.71 Niðurstaða óbyggðanefndar var sú, eftir athugun á 

dómum í Íslensku fornbréfasafni og Alþingisbókum Íslendinga, að önnur og víðtækari ályktun 

yrði ekki dregin af Kaldangursrecess en að sá sem hafi „haft umráð eignar um árabil væri 

líklegur eigandi hennar nema annað kæmi fram í dómum eða skjölum, svo sem oft er gerður 

fyrirvari um.“ Væri sá fyrirvari einnig í samræmi við fyrrnefnt ákvæði Jónsbókar.72 

 Á 17. og 18. öld og fram á þá 19. voru þess mörg dæmi að Yfirréttur og Landsyfirréttur 

beittu Dönsku lögum Kristjáns V. frá 1683 og samsvarandi ákvæðum Norsku laga frá 1687 

um hefð, án þess þó að ákvæðin hefðu nokkurn tímann verið birt hér á landi og þar með ekki 

öðlast lagagildi. Í 3. gr. 5. kap. 5. bókar Norsku laga er að finna svohljóðandi reglu: 

Hvis andet Gods og Ejendom nogen haver haft i Haand og Hævd i tyve Aar ulast og 
ukært til Tinge, det beholder hand uden anden Adkomst at fremvise, angerløst og 
uafvundet, med mindre det bevisis, at hand hafde det, enten til Pant, eller i Forlæning, 
eller i Forsvar. 

 Þess ber og að geta að kveðið var á um það í erindisbréfi frá 1. júlí 1746  „fyrir biskupana 

á Íslandi“ að á 100 árum mætti hefða kirkjueignir og réttindi í eigu kirkjunnar, en eins og 

gefur að skilja höfðu þessi fyrirmæli afar takmarkað gildi og voru felld á brott með 

 
69 Skýrsla óbyggðanefndar fyrir árin 1998-2002, bls. 58. 
70 Íslenskt fornbréfasafn 13. b., bls. 355. 
71 Karl Axelsson og Valgerður Sólnes: „Réttmætar væntingar í þjóðlendumálum: Um tengsl réttmætra væntinga 
við hefð, venjurétt og ómunahefð“, bls. 566; Skýrsla óbyggðanefndar fyrir árin 1998-2002, bls. 58. 
72 Skýrsla óbyggðanefndar fyrir árin 1998-2002, bls. 59. 
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hefðarlögum.73 Einnig má nefna að árið 1734 var Norsku lögum gefið gildi sem vara-

réttarheimild í þeim tilvikum sem íslensk ákvæði skorti.74  

 Árið 1836 lagði Bjarni Thorsteinson amtmaður til við kansellíið í Kaupmannahöfn að 

tekin yrðu upp ákvæði Dönsku laga um hefð og 26. kapítuli landleigubálks Jónsbókar felldur 

úr gildi. Féll sú hugmynd í góðan jarðveg hjá Landsyfirrétti og embættismannanefnd sem 

skipuð var 1838. Rætt var í nefndinni á árunum 1839-1841 hvort setja bæri hefðarlög.75 Það 

var þó ekki fyrr en árið 1845 sem kansellíið lagði fyrir ráðgjafarþingið frumvarp til tilskipunar 

um hefð og fyrningu, þar sem gert var ráð fyrir að hér á landi yrðu tekin upp dönsk 

hefðarlög.76 Á ráðgjafarþinginu voru skiptar skoðanir um ágæti frumvarpsins. Þeir sem voru 

fylgjandi setningu hefðarlaga að danskri fyrirmynd töldu að þau væru til þess fallin að vernda 

eignarréttindi og leysa úr réttaróvissu sem ríkt hefði. Þeir sem voru andvígir færðu fram rök á 

borð við þau að oft væru langar fjarlægðir milli eigna og ítaka og réttmætir eigendur yrðu í 

erfiðleikum með að verja rétt sinn gagnvart þeim sem vildu í vondri trú sölsa undir sig 

landareignir í skjóli hefðarlaga. Þá bentu andstæðingar frumvarpsins á að ekki væri ljóst 

hvaða tilteknu ákvæði skyldi lögleiða, heldur væri vísað almennt til danskra hefðarreglna. 

Töldu þeir að ákvæði Jónsbókar hefðu dugað ágætlega allt þar til síðari tíma lögfræðingar 

hefðu byrjað að meta íslensk lög minna en hin dönsku og vöruðu einnig við holskeflu 

málaferla, skyldi frumvarpið hljóta samþykki. Úr varð að frumvarpið var fellt með 16 

atkvæðum gegn átta.77 

 Sextíu árum síðar var á ný lagt fyrir Alþingi frumvarp til laga um hefð og hlaut það 

samþykki Alþingis með lögum um hefð nr. 46/1905, sem öðluðust gildi 23. febrúar 1906. 

Hafa þau gilt æ síðan. Fjölþætt rök þóttu styðja lagasetninguna en í almennum athugasemdum 

sem fylgdu með frumvarpinu segir að reglu um hefð finnist í lögum allra siðaðra þjóða, enda 

séu slíkar reglur álitnar nauðsynlegar til að tryggja hagsmuni viðskiptalífsins.78 Þá segir í 

athugasemdunum að jafnt og þétt hafi þörf hérlendra landeigenda aukist fyrir formlega 

eignarheimild að jörðum sínum, enda krefðust lánastofnanir slíkrar heimildar þegar sótt væri 

um lán með veði í jörðum. Fram að þessu hefðu menn verið skeytingarlausir um að láta 

 
73 Lovsamling for Island: Indeholdende Udvalg af de vigtigste ældre og nyere Love og Anordninger, 
Resolutioner, Instruktioner og Reglementer, Althingsdomme og Vedtægte, Kollegial-Breve, Fundatser og 
Gavebreve, samt andre Aktstykker til Oplysning om Islands Retsforhold og Administration i ældre og nyere 
Tider, bls. 653; Gaukur Jörundsson: Eignaréttur, bls. 156. 
74 Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir, bls. 130. 
75 Tíðindi frá Alþingi Íslendinga, bls. 463-465. 
76 Skýrsla óbyggðanefndar fyrir árin 1998-2002, bls. 59. 
77 Skýrsla óbyggðanefndar fyrir árin 1998-2002, bls. 59. 
78 Alþt. 1905, A-deild, bls. 148. 
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þinglýsa eignarheimildum sínum og vottorð sýslumanna um að tiltekinn aðili væri „vitanlega 

eigandi“ væru ekki tryggileg lausn til langs tíma litið. Lög um hefð myndu hins vegar bæta 

stöðuna að þessu leyti. Sem viðbótarröksemd við lögleiðingu hefðar var tekið fram að 

landamerkjum fyrir jörðum skv. landamerkjalögum frá 17. mars nr. 5/1882 hefði víðast verið 

lýst og þar með að miklu leyti á brott fallnar þær ástæður sem menn höfðu á móti hefð árið 

1845.79 

 Talsverð réttaróvissa ríkti á 19. öld um gildi hefðar sem eignarheimildar og 

dómaframkvæmd var misvísandi. Á síðari stigum virðist Landsyfirréttur hafa metið það sem 

svo að hefðarreglur Norsku eða Dönsku laga væru ekki gildandi lög hér á landi. Í dómi 

Landsyfirréttar frá 19. desember 1887 var því slegið föstu að jafnvel þótt „eignar-hald á 

fasteign (possessio) hafi varað óátalið í 30-40 ár, veitti það eigi eignarheimild eftir íslenskum 

lögum.“80 Aðeins níu árum síðar, eða í dómi Landsyfirréttar frá 12. október 1896, var 

upprekstrarfélagi fjögurra hreppa í Mýrasýslu hins vegar dæmdur beinn eignarréttur yfir 

landsvæði annars vegar á grundvelli uppreksturs „um ómuna tíð“ og hins vegar með vísan til 

26. kapitula Jónsbókar.81 

 Helsta markmið með setningu hefðarlaga var að treysta grundvöll þegar lögmætra 

eignarréttinda.82 Að mati löggjafans var nauðsynlegt að lögfesta hefðarreglur svo lögmætir 

eigendur gætu öðlast opinbera staðfestingu á eignarréttindum sínum. Á þeim tíma sem lögin 

voru sett stóð nokkur hluti landeigenda í þeim sporum að geta ekki fært sönnur fyrir því að 

landið væri í raun þeirra eign, hvernig þeir eignuðust það í fyrstu og hvaðan þeir leiddu rétt 

sinn. Í þeim tilvikum þóttu hefðarreglur skapa skynsamlega umgjörð sem væri til þess fallin 

að tryggja eignarréttinn.83 Í athugasemdum með frumvarpinu er tekið fram að sá sem hafi 

eignarhald yfir jörð í 20 ár og uppfylli að öðru leyti hefðarskilyrði laganna geti á grundvelli 

laganna fengið eignardóm og með því að láta þinglýsa dóminum öðlast þar með staðfesta 

eignarheimild fyrir jörðinni. Ákvæði landleigubálks Jónsbókar kæmu hins vegar að engu 

gagni í því tilliti.84 

 Af umræðum á Alþingi má ráða að árið 1905 hafi almenn samstaða verið á Alþingi um að 

þörf væri á setningu hefðarlaga en helst hafi verið deilt um lengd hefðartíma fyrir fasteignir 

utan kaupstaða. Tilteknum þingmönnum þótti 20 ára hefðartími of stuttur og lögðu til að 
 

79 Alþt. 1905, A-deild, bls. 148. 
80 Landsyfirrjettardómar og hæstarjettardómar í íslenzkum málum 3.b. (1886-1889), bls. 236-241. 
81 Landsyfirrjettardómar og hæstarjettardómar í íslenzkum málum 5.b. (1895-1898), bls. 327-330. 
82 Alþt. 1905, A-deild, bls. 140 og Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 156 og 159. 
83 Ólafur Lárusson: Eignarréttur, bls. 117-118. 
84 Alþt. 1905, A-deild, bls. 148. 
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ákvæðinu yrði breytt þannig að hefðartíminn yrði 50 ár. Þá kom fram hugmynd um að hafa 

hefðartíma fasteigna 100 ár eins og tíðkaðist í Bretlandi. Rök þingmannanna voru á þá leið að 

minni líkur væru til þess að menn gætu með ásælni og rangindum komið höndum yfir jarðir ef 

hefðartími væri lengri. Héldu þeir fram röksemdum um að með lengri hefðartíma væri gætt 

hagsmuna þeirra er minna mættu sín. Flutningsmenn frumvarpsins byggðu hins vegar á því að 

hægara væri um vik að sanna góða trú hefðanda eða vonda ef hefðartíminn væri ekki of 

langur og varð niðurstaðan sú að lögfesta 20 ára hefðartíma fasteigna.85 Þá tók löggjafinn af 

skarið um að hefðarlög skyldu gilda afturvirkt um hefðarhald sem fyrir hendi var við 

gildistöku laganna. Var ákvæði þessu lútandi í 12. gr. hefðarlaga þar sem kom fram að hefð 

yrði í fyrsta lagi fullnuð árið 1910.  

 Upphaflega samanstóðu hefðarlög af tólf greinum en í dag eru þær átta talsins. Þar sem 

ákvæði laganna eru stutt og gagnorð hafa þau fyrst og fremst að geyma meginreglur. 

Lögfræðilega er því hæpið að gagnálykta frá lögunum og fremur hefur verið litið svo á að 

efnisreglur laganna hafi ekki að geyma tæmandi talningu.86 Hins vegar mælir gegn hvers 

konar rýmkandi skýringu að hefðarlög teljast vera „undantekningarlög“, þ.e. þau veita 

hefðanda rétt sem ekki væri fyrir hendi ef laganna nyti ekki við.87 

 Samkvæmt lögunum getur beinn eignarréttur stofnast fyrir hefð, sbr. 1. mgr. 6. gr. 

hefðarlaga, en einnig óbein eignarréttindi; afnotaréttur, sbr. ákvæði 7. gr. og ítaksréttindi, sbr. 

7. og 8. gr. laganna.  Þótt ekki sé sérstaklega vikið að því í athugasemdum sem fylgdu með 

frumvarpi með hefðarlögum hvort lagasetningin væri í samræmi við stjórnarskrá verður að 

gera ráð fyrir að löggjafinn hafi metið það svo að lögin væru í samræmi við meginreglu 

fjármunaréttar um friðhelgi eignarréttar sem nú er orðuð í 72. gr. stjórnarskrárinnar. 

 Mikil réttarbót fólst í setningu hefðarlaga en með þeim fengust loks skýrar reglur á þessu 

sviði. Þá er vert að benda á að líkt og með setningu landamerkjalaga 1882 og laga um veð nr. 

18/1887 var löggjafinn að leitast við að leggja traustan grunn undir sölu, veðsetningu og 

skattlagningu jarða og annarra fasteigna með setningu hefðarlaga.88  

 Í hefðarlögum vegast á hagsmunir hefðanda af því að tekið verði eðlilegt tillit til hans og 

viðsemjenda hans og hins vegar þeir hagsmunir hefðarþola af því að viðvarandi ástandi um 

um áratugaskeið verði umsnúið. Má ráða af lögskýringargögnum og fræðilegri umfjöllun að 

 
85 Alþt. 1905, B-deild, bls. 1630-1648. 
86 Gaukur Jörundsson: Eignarréttur, bls. 158. 
87 Gaukur Jörundsson: Eignarréttur, bls. 163. 
88 Karl Axelsson og Valgerður Sólnes: „Réttmætar væntingar í þjóðlendumálum: Um tengsl réttmætra væntinga 
við hefð, venjurétt og ómunahefð“, bls. 568. 
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hagsmunir hefðanda og viðsemjenda hans, sem gert hafi ráð fyrir um langt skeið að 

raunverulegt ástand sé lögmætt, séu mun meiri hagsmunir hefðarþola, sem sýnt hafi af sér 

langvarandi hirðuleysi er honum sjálfum sé um að kenna. Til viðbótar hafa verið færð fram 

þau rök þessu til stuðnings að reglur um hefð geti haft varnaðaráhrif á þann hátt að menn sinni 

eigum sínum betur og eins stuðli þær að viðskiptaöryggi.89  

 Loks skal þess getið að í greinargerð með frumvarpi til hefðarlaga segir að ákvæði þeirra 

séu löguð eftir því hvernig Dönsku og Norsku lögum hafi verið beitt í framkvæmd. Þegar 

ákvæði hefðarlaganna íslensku frá 1905 eru borin saman við ákvæði Dönsku og Norsku laga 

um hefð er þó ljóst að ólíku er saman að jafna. Orðalag er fyllra í íslensku lögunum og þau 

um margt óháð hinum norrænu fyrirmyndum eins og nánar verður vikið að í kafla 4. 

Lögskýringarsjónarmið sem eiga við um norræn lög koma því að takmörkuðu haldi.90  

 

  

 
89 Alþt. 1905, A-deild, bls. 426-428 og Alþt. 1905, B-deild, bls. 1631-1633. Ólafur Lárusson: Eignaréttur I, bls. 
117-118; Gaukur Jörundsson: Eignaréttur, bls. 158-160; Aage Thor Falkanger og Thor Falkanger: Tingsrett, bls. 
326-328. 
90 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 158. 



 23 

4 Réttargrundvöllur hefðar og helstu tilbrigði 
4.1 Réttargrundvöllur hefðar 

Í skilgreiningunni á hefð, sem er að finna í inngangi, liggur áherslan á umráðum og tíma. Þá 

kemur fram í kafla 2.3.7 að stofnunarhættir eignarréttinda geti að meginstefnu verið tvenns 

konar, annars vegar sjálfstæður og hins vegar afleiddur. Sjálfstæð stofnun eignarréttinda hefur 

það einkenni að hún er fullkomlega óháð fyrri eignarréttindum en afleidd stofnun 

eignarréttinda grundvallast hins vegar á yfirfærslu réttinda sem þegar eru fyrir hendi, ýmist 

þannig að stofnað er til nýrra eignarréttinda í skjóli eldri réttinda, eða komið er í kring 

algjörum aðilaskiptum að réttindum sem þegar eru til staðar. Sjálfstæð stofnun eignarréttinda 

getur svo aftur verið tvenns konar en greinarmunur er gerður á því hvort um er að ræða 

frumstofnun (d. primitivt erhverv) eða útrýmandi stofnun (d. ekstinktivt erhverv).91  

 Nú á dögum er ólíklegt að mörg tækifæri gefist til frumstofnunar eignarréttinda, en um 

slíka stofnun er að ræða þegar eldri eignarréttindum er áður ekki til að dreifa, t.d. þegar aðili 

eignast land fyrir nám eða töku. Útrýmandi stofnun eignarréttinda hefur á hinn bóginn 

raunhæfari þýðingu, en í henni felst sjálfstæð stofnun eignarréttinda sem hefur í för með sér 

að eldri eignarréttindi falla niður.92 Í þennan flokk stofnunarhátta falla reglur um hefð og 

traustfang, en hefð getur í einhverjum tilvikum falið í sér að síðari eigandi rými burt rétti þess 

fyrri.93 Núgildandi lög um hefð, nr. 46/1905, voru þó sett með það að markmiði að styrkja 

grundvöll eignarréttinda sem þegar voru talin lögmæt af öðrum ástæðum. Á þeim tíma sem 

lögin voru sett var talsvert algengt að raunverulega rétthafa skorti heimildaskjöl fyrir 

eignarrétti sínum og tilgangur laganna var stærstum hluta sá að tryggja réttaröryggi þeirra. 

Taldi löggjafinn óeðlilegt að hægt væri að svipta þá eignarrétti sínum á grundvelli ævafornra 

heimildaskjala sem ótengdur aðili kynni að hafa í fórum sínum.94 Jafnframt ber að árétta það 

að til hefðar getur stofnast yfir verðmæti, svo sem landi og lausafé, sem enginn á. 

 

4.2 Hefðandi og hefðarþoli 

Í hefðarlögum eru notuð hugtökin hefðandi og hefðarþoli án þess að þau séu sérstaklega 

útskýrð. Hefðandi er sá sem vinnur rétt með hefð en hefðarþoli er sá sem missir rétt vegna 

hefðar. Í framkvæmd hefur verið litið svo á að hvor tveggja, hefðandi og hefðarþoli, geti verið 

 
91 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur, bls. 130. 
92 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur, bls. 130. 
93 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur, bls. 156. 
94 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur, bls. 159. 
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ýmist einstaklingur, ríki, sveitarfélag, félag eða annar lögaðili, enda geta ýmsar stofnanir sem 

eru óháðar ríkinu og ýmiss konar félög átt eignir.95 

Í Hrd. 30. september 2010 (554/2009) (Hof og Þrasastaðir), sem reifaður verður síðar, var 
því haldið fram af hálfu stefnda að félag gæti ekki unnið eignarrétt fyrir hefð, enda skipti 
huglæg afstaða miklu máli um mat á því hvort hefð hefði unnist. Í héraðsdómi, sem 
staðfestur var í Hæstarétti með vísan til forsendna, sagði að einstaklingar færu með 
fyrirsvar félaga og huglæg skilyrði sem hefðarlög áskildu fyrir hefðarhaldi yrðu yfirfærð 
á fyrirsvarsmenn félaganna eftir því sem við ætti. Var því ekki fallist á fyrrgreinda 
málsástæðu. [Leturbreyting höfundar] 

 Í málinu var þess freistað að ögra viðteknum viðhorfum um gildissvið hefðarlaga, en 

dómurinn styðst við fordæmi áratugalangrar dómaframkvæmdar um að aðilar í hefðarmálum 

einskorðist ekki við einstaklinga. Þessu hefur verið slegið föstu í fjölmörgum dómum 

Hæstaréttar, bæði fyrr og síðar, og því ekki valdið vafa í dómaframkvæmd.  

  

4.3 Helstu tilbrigði hefðar 

Af ákvæðum 1., 6., 7. og 8. gr. hefðarlaga má ráða að eignarréttur, afnotaréttindi og 

ítaksréttindi geti byggst á hefð. Hugtök laganna um eignarhefð og afnotahefð verða stuttlega 

útskýrð hér á eftir, ásamt því að vikið verður að hinum ólögmæltu tilbrigðum, lausnarhefð og 

ómunahefð.  

 

4.3.1 Eignarhefð 

Um eignarhefð telst vera að ræða þegar hefðandi fer með umráð eignar eins og hann eigi 

eignarrétt að henni og að öðrum skilyrðum laganna uppfylltum teljast umráðin fela í sér 

eignarheimild.96 Eins og nánar verður rakið í 5. kafla má samkvæmt 1. gr. hefðarlaga vinna 

hefð á hverjum þeim hlut, jafnt fasteign sem lausafé, sem getur verið eign einstakra manna án 

tillits til þess hvort hann var áður einstaks manns eign eða í eigu ríkisins. Samkvæmt 1. mgr. 

2. gr. laganna er 20 ára óslitið eignarhald á fasteign skilyrði fyrir hefð, en 10 ára eignarhald á 

lausafé.  

 Í 2. mgr. 2. gr. er kveðið á um að hefð megi ekki vinna hafi maður náð umráðum hlutar 

með glæp eða óráðvandlegu athæfi. Samkvæmt 3. mgr. sama ákvæðis er mælt fyrir um að 

hefð vinnist heldur ekki ef hefðandi hefur fengið hlutinn að veði, til geymslu, til láns eða á 

leigu.  

 
95 Ólafur Lárussonar, Eignaréttur I, bls. 10. 
96 Gaukur Jörundsson: Eignarréttur, bls. 160. 
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 Tekið er fram í 3. gr. að eignarhald tveggja manna eða fleiri teljist óslitið ef eignarhaldið 

hefur gengið löglega frá manni til manns og eignarhald hvers og eins fullnægir skilyrðum 2. 

gr. laganna.  Samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laganna skapar fullnuð hefð eignarrétt yfir hlutnum og 

þarf hefðandi þá ekki að styðjast við aðra eignarheimild.97  

 Um það getur verið að ræða að ný eignarréttindi stofnist á grundvelli umráðanna en niður 

falli eldri eignarréttindi, sem fá umráðunum samrýmst. Samkvæmt þessu er hefð sjálfstæð 

eignarheimild og í tilteknum tilvikum getur verið um að ræða að hún sé eina heimildin sem 

eignarréttur byggist á. Það er höfuðeinkenni hefðar að ástand, sem varað hefur um tiltekið, 

alllangt skeið, öðlast lögmæti þrátt fyrir að það hafi ekki átt stoð í neinum öðrum heimildum 

að lögum.98 Sé þessum skilyrðum fullnægt felur hefð það jafnframt í sér að stofnað er til nýrra 

eignarréttinda, sem taka til viðkomandi umráða, en við það er eftir atvikum útrýmt eldri 

eignarréttindum sem samrýmast ekki umráðunum.99 Af þessu má ráða hefð er sjálfstæð 

eignarheimild og getur hún í senn verið sú eina svo og einnig sjálfstæð undirstaða þess konar 

réttinda við hlið annarra heimilda eins og samnings. Í þeim tilvikum getur hefð verið til 

stuðnings röksemdum um að eignarréttur sé fyrir hendi og jafnvel aukið réttarvernd 

eignarréttar.100  

 Um tvenns konar eðli hefðar er þar af leiðandi að ræða, hún getur verið stoð fyrir eða til 

fyllingar umráðum eignar, sem áður voru lögmæt fyrir annarra hluta sakir, eða sjálfstæð 

stofnun eignarréttar.101  

 

4.3.2 Afnotahefð 

Í ritgerð þessari verður einkum fjallað um eignarhefð en samhengisins vegna þykir þó rétt að 

gera afnotahefð allnokkur skil. Eins og fjallað var um í kafla 2.3.5 telst afnotaréttur til óbeinna 

eignarréttinda sem einnig eru nefnd takmörkuð eignarréttindi. Hefur afnotaréttarhafi þá 

heimild til ákveðinna og takmarkaðra nota eða ráðstafana yfir verðmæti sem ekki er í hans 

eigu. Slíkur afnotaréttur stofnast í flestum tilvikum með samningi milli þess sem nýtur beins 

eignarréttar og þess sem notar eignina með takmörkuðum hætti en rétturinn getur einnig 

stofnast á fleiri vegu, m. a. með hefð.102 

 
97 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 160. 
98 Ólafur Lárusson: Eignaréttur, bls. 117. 
99 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 48. 
100 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur, bls. 156. 
101 Karl Axelsson og Valgerður Sólnes: „Réttmætar væntingar í þjóðlendumálum: Um tengsl réttmætra væntinga 
við hefð, venjurétt og ómunahefð“, bls. 564. 
102 Þorgeir Örlygsson: kaflar úr eignarrétti I, bls. 26. 
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 Mælt er fyrir um það í 7. gr. hefðarlaga að notkun með samsvarandi skilyrðum og þeim er 

gilda um eignarhefð skapi afnotarétt. Verður hefð því unnin með óslitinni notkun í 20 ár. 

Undir ákvæðið falla sýnileg ítök, sem skilgreind hafa verið svo að í tilviki þeirra þurfi að vera 

um sérstakar tilfæringar að ræða sem gefi ítaksnotin til kynna, þær þurfi að vera nýttar 

eingöngu í þágu þeirra og komið fyrir eingöngu í því skyni.103 Í 8. gr. er kveðið sérstaklega á 

um að hefð á ósýnilegum ítökum, svo sem slægjum, beit o.s.frv., geti aðeins unnist með 40 

ára notkun og með öðrum sömu skilyrðum og gilda um eignarhefð. Er tekið fram í 

athugasemdum með 7. og 8. gr. að til þess að taka af allan vafa um mismunandi hefðartíma 

sýnilegra og ósýnilegra ítaka að hin síðarnefndu hefðist á 40 árum. Var mismunandi 

hefðartími ítakanna réttlættur með því að miklu skipti hvort ytri tilfæringar gæfu ítaksnotin 

augljóslega til kynna og af þeim sökum brýnt tilefni fyrir ítaksþola að grípa til ráðstafana.104 

 Sem áður segir gilda sömu skilyrði um notkun samkvæmt 7. gr. hefðarlaga til þess að 

afnotaréttur vinnist með hefð og taka til eignarhefðar eftir 2. gr. laganna. Af því orðalagi í 

athugasemdum með 7. og 8. gr. hefðarlaga að notkunin þurfi „að vera að sama skapi stöðug 

og framhaldandi, eins og það eignarhalda, sem er skilyrði fyrir eignarhefð“105 mætti ætla að 

sömu skilyrði séu gerð um óslitna notkun og gerð eru í tilviki eignarhefðar. Svo er þó ekki og 

hefur verið talið að skilyrðið um óslitna notkun ráðist af eðli notanna hversu víðtæk þau þurfi 

að vera, en strangar kröfur þurfi þó að gera í tilviki afnotaréttar í þrengri merkingu. Þá hefur 

ekki verið talið að sambærileg krafa um um útilokun eigi við í tilviki afnotahefðar og gerð er 

um eignarhefð, t.d. um einkanot. Þannig geti stofnast til beitarítaks þrátt fyrir að bæði eigandi 

jarðar og hefðandi hafi beitt fé sínu þar.106 Hvað sýnilegt ítak áhrærir hefur verið talið að stutt 

hlé á notkun skipti ekki máli, enda þótt reglan sé sú að til þess að hefð vinnist á grundvelli 

ítaksins þurfi tilfæringar vegna ítaksins að hafa varað allan tímann.107 Þá hefur verið talið að 

almennt verði ekki gerðar eins ríkar kröfur um óslitna notkun að því er varðar ósýnileg ítök 

eftir 8. gr. hefðarlaga og sé það því háð mati hverju sinni hvort um óeðlileg hlé sé að ræða 

miðað við eðli notanna.108 

 Reynt hefur á afnotahefð í fjölda dóma Hæstaréttar í svonefndum þjóðlendumálum. Í 

nokkrum tilvikum hefur verið fallist á að afréttareign eða önnur takmörkuð eignarréttindi hafi 

stofnast innan þjóðlendu á grundvelli hefðar, enda þótt lítið hafi verið fjallað um 7. og 8. gr. 
 

103 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 171. 
104 Alþt. A-deild, bls. 151. 
105 Alþt. 1905, A-deild, bls. 151. 
106 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 170. 
107 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 170. 
108 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 170; Ólafur Lárusson, Eignaréttur I, bls. 126. 
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hefðarlaga. Má nefna Hrd. 2006, bls. 2279 (mál nr. 496/2005 (Breiðármörk) og Hrd. 22. 

september 2011 (mál nr. 293) (Þorvaldsstaðir og Hamar). Í hvorugu málinu var vísað til 

fyrrnefndra ákvæða hefðarlaga eða vikið að skilyrðum til stofnunar afnotaréttar eða ósýnilegs 

ítaks á grundvelli hefðar að öðru leyti en því að komist var að þeirri niðurstöðu að takmörkuð 

afnot af landi gætu einungis stofnað til takmarkaðra eignarréttinda í formi afréttareignar en 

ekki beins eignarréttar.109 

 Af öðrum málum, þar sem fjallað hefur verið um hvort skilyrði 7. og 8. gr. hefðarlaga hafi 

verið uppfyllt, má nefna Hrd. 29. september 2016 (mál nr. 14/2016) (Æðarvarp), þar sem 

ágreiningur var um hvort stofnað hefði verið til ítaksréttar að æðarvarpi á grundvelli hefðar: 

Í málinu krafðist K þess að viðurkennt yrði að öll hlunnindi í æðarvarpi, einkum af 
dúntekju, í svokölluðum Gamla-Hólma (Hagavatnshólma) í Staðarsveit á Snæfellsnesi, en 
hólminn var innan marka jarðar KJ, tilheyrðu K og prestssetrinu að Staðastað. Hæstiréttur 
komst að þeirri niðurstöðu að þessi ítaksréttindi K hefðu fallið niður sökum vanlýsingar í 
kjölfar gildistöku laga nr. 113/1952 um lausn ítaka af jörðum. Tekið var fram að lög nr. 
113/1952 útilokuðu ekki að hefð gæti unnist að nýju á réttindum sem fallið hefðu niður 
vegna vanlýsingar, en með hliðsjón af markmiði laganna yrði þó að gera ríkar kröfur til 
þess að sá sem teldi til hefðar sýndi fram á að skilyrði 2. gr. hefðarlaga væru uppfyllt, þar 
á meðal um óslitið eignarhald, huglæga afstöðu og grundvöll réttindanna. Í málinu lágu 
fyrir gögn og vitnisburður um nytjar presta að S á æðarvarpinu eftir árið 1954 og 
skattframtöl tveggja presta vegna vegna tekjuáranna 1964 til 1968 og 1976, 1977, 1980, 
1981, 1982 og 1984, þar sem grein var gerð fyrir dúntekjum. Hæstiréttur taldi að af 
gögnum málsins yrði ekki ráðið að prestar á S hefðu að staðaldri nýtt hlunnindi af 
æðarvarpinu þannig að fullnægt væri áðurnefndum skilyrðum fyrr en í fyrsta lagi árið 
1973. Var því talið að þegar Þjóðskrá Íslands hefði tekið þá ákvörðun árið 2011 að skrá 
dúntekjuhlunnindi á jörð KJ hefðu ekki verið liðin 40 ár frá því að óslitið eignarhald hefði 
hafist í skilningi 8. gr. hefðarlaga og hefði mögulegt hefðarhald K rofnað í síðasta lagi á 
því tímamarki. Jafnframt var talið að KJ hefði frá árinu 2007 nýtt sér hlunnindin í 
einhverjum mæli. Var KJ því sýknaður af kröfu K. [Leturbreyting höfundar] 

 Hér reyndi á hvort stofnast hefði til hefðar á grundvelli 8. gr. hefðarlaga um ósýnileg ítök. 

Af þessum dómi er ljóst að þrátt fyrir vanlýsingu er unnt að vinna hefð að nýju á réttindum 

sem hafa fallið niður sökum hennar, en þegar þannig háttar til eru gerðar ríkar kröfur til 

sönnunar, m.a. um óslitið eignarhald. Í þessu sambandi er rétt að líta til tilgangs laga nr. 

113/1952, en hann var að koma hlunnindum, sem frá þeim höfðu verið skilin, aftur undir þær í 

þeim tilvikum sem þau voru ítakshafa að óverulegu gagni.110 Þegar þetta markmið laganna er 

haft í huga verður að gera strangari kröfur en ella um sönnun fyrir að skilyrði 8. gr. hefðarlaga 

séu uppfyllt varðandi hefð á ítaki sem fallið hefur niður vegna vanlýsingar.  

 
109 Karl Axelsson og Hulda Árnadóttir: „Skilyrði þess að eignarréttur geti stofnast á grundvelli hefðar.“ 
110 Alþt. 1952-1953, A-deild, bls. 189. 
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 Tekið skal fram að vitanlega ráðast úrslit máls á því á hvaða málsástæðum aðilar byggja á. 

Í því sambandi er rétt að geta þess að áðurnefndu máli reisti sá er hélt hefð fram kröfu sína um 

afnotarétt á grundvelli hefðar ekki á því að æðarvarpið væri sýnilegt ítak, sem hefði skapað 

möguleika á því að til hefðar hefði unnist yfir því á 20 árum skv. 7. gr. hefðarlaga, en vitað er 

að um slíkar tilfæringar getur verið að ræða í æðarvarpi. 

  Á afnotahefð hefur jafnframt reynt í tilviki umferðarréttar. Er áhugavert að skoða nokkra 

dóma Hæstaréttar þar að lútandi. Fyrstan skal nefna Hrd. 2001, bls. 2273 (79/2001) 

(Bræðraborgarstígur), en í málinun var m.a. deilt um tilvist umferðarréttar eigenda 

Bræðraborgarstígs 23A um lóð nágranna sinna að Bræðraborgarstíg 23, en þann rétt studdu 

þau meðal annars við hefð. Deilt var um hversu víðtæk kvöð frá 1926 við skiptingu lóðar við 

Bræðraborgarstíg í Bræðraborgarstíg 23 og Bræðraborgarstíg 23A væri. Fram kom í 

forsendum dómsins að gögn málsins og framburður vitna þættu sanna að jafnan hefði verið 

gengið út frá því að eigendur lóðar Bræðraborgarstígs 23A hefðu rétt til að aka yfir lóðina að 

Bræðraborgarstíg 23 til að koma bifreiðum í stæði á lóð sinni og hefði sú staða verið fyrir 

hendi í a.m.k. 50 ár. Voru þau því talin hafa unnið hefðarrétt til umferðar af þessu tagi í 

samræmi við 8. gr. hefðarlaga. Í þessum dómi er byggt á 8. gr. hefðarlaga og umræddur vegur 

því talinn til ósýnilegra ítaka.   

 Þá skal getið Hrd. 2003, bls. 3094 (62/2003) (Vatnsendavegur): 

Ó var eigandi tiltekinnar spildu við Elliðavatn í Reykjavík og krafðist þess að viðurkennt 
yrði að L, nágranna hennar, væri óheimilt að nota Vatnsendaveg er lá um land Ó. L 
byggði sýknukröfu sína á því að hann og fyrri eigendur spildunnar hefðu notað veginn 
óslitið frá lagningu hans. Um væri að ræða sýnilegt ítak og því ættu ákvæði 7. gr. 
hefðarlaga við þar sem ítakið hefði verið nýtt í meira en 20 ár. Talið var ósannað að fyrri 
eigendur spildu þeirrar, er L átti, hefðu notað veginn. Þá var talið fram komið að L hefði 
„síðustu ár“ notað veginn í óþökk Ó.  Í dómi Hæstaréttar sagði að L hefði „þegar af 
þessum ástæðum“ ekki unnið hefðarrétt til umferðar um áðurnefndan veg og kæmi því 
ekki til skoðunar hvort vegurinn teldist til sýnilegra eða ósýnilegra ítaka. Dómkrafa Ó var 
því tekin til greina og héraðsdómur staðfestur.  

 Í dóminum er gefið í skyn að áhöld gætu verið um hvort vegur sá, er um ræddi í málinu, 

teldist til sýnilegra ítaka eða ósýnilegra og þar með hvort um hefðartíma ætti að fara skv. 7. 

gr. eða 8. gr. hefðarlaga.  

 Í Hrd. 5. febrúar 2015 í máli nr. 76/2015 (Frakkastígur) reyndi einnig á hvort 

umferðarréttur um veg teldist til sýnilegra eða ósýnilegra ítaka:  
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Í máli O sf. gegn R var deilt um umferðarrétt að að bílastæðum, vörugeymslu og á lóð við 
Laugaveg 47 um lóð við Frakkastíg 9 í Reykjavík, sem og rétt til til að nota bílastæði er 
að hluta lágu á síðarnefndu lóðinni. Krafðist O sf. þess að vera með beinni aðfarargerð 
settur inn í umferðarrétt um lóðina að Frakkastíg 9, svo og rétt til að nota umrædd 
bílastæði. Reisti O sf. málatilbúnað sinn m.a. á því að hann hefði með a.m.k. 25 ára 
athugasemdalausum afnotum hefðað umferðar- og afnotarétt að lóðinni við Frakkastíg 9. 
Í niðurstöðu héraðsdóms, sem staðfestur var með vísan til forsendna í Hæstarétti, sagði að 
gögn málsins styddu þá staðhæfingu O sf. að hann og fyrri eigendur hússins við L, sem 
og þeir sem leiddu rétt sinn frá þeim, hefðu frá því að húsið var byggt árið 1988 farið um 
lóðina við F til þess að geta lagt bifreiðum í stæðin sem eru á baklóð hússins, enda væri 
ekki unnt að komast þangað á annan hátt. Þá yrði að líta til þess að L væri verslunarhús 
sem stæði við fjölförnustu verslunargötu landsins og ekki lægi annað fyrir en að 
verslunarrekstur, með tilheyrandi aðgangi að vörulager, sorpgeymslu og bifreiðastæðum, 
hefði verið þar frá því að byggingu hússins lauk 1988. Með vísan til þess að um væri að 
ræða 20 ára óslitið eignarhald O sf. og fyrri eigenda L var fallist á að O sf. hefði fyrir hefð 
áunnið sér rétt til afnota af lóðinni við F á grundvelli 7. gr., sbr. 1. mgr. 2. gr., sbr. 3. gr. 
hefðarlaga, í formi umferðarréttar og réttar til að leggja í bílastæði sem tilheyrðu L og 
væru að hluta til inni á lóð F. 

 Í málinu kemst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu vegur sé sýnilegt ítak, svo sem byggt var á 

af hálfu O sf., og afnotaréttur talinn hafa stofnast fyrir hefð á grundvelli 7. gr. hefðarlaga. 

Árétta ber það sem áður greinir að úrlausn mála ræðst af því á hverju aðilar reisa málatilbúnað 

sinn og verður að skoða niðurstöður Hæstaréttar um hvort ítak falli undir 7. eða 8. gr. 

hefðarlaga í  framangreindum málum í því ljósi.  

 Hvað varðar umferðarrétt má þó halda því fram að þegar um veg er að ræða þurfi að koma 

til sérstakar tilfæringar sem gefi ítaksnotin til kynna og að þær séu nýttar eingöngu í þágu 

þeirra og komið fyrir eingöngu í því skyni.111 Þar sem dómurinn í máli nr. 76/2015 er sá 

yngsti sem varðar þetta álitaefni mætti álykta að umferðarréttur um veg falli undir hið 

almenna ákvæði 7. gr. hefðarlaga um afnotahefð og teljist því til sýnilegs ítaks. Verður 

jafnframt að telja að sú niðurstaða sé eðlileg. 

 

4.3.3 Lausnarhefð 

Ekki er minnst á hugtakið lausnarhefð í lögum um hefð. Í því felst að umráð hefðanda ryðja 

burt takmörkuðum eignarréttindum hefðarþola. Hefðarhaldið hefur þar með þau áhrif að 

takmörkuð eignarréttindi hefðarþola falla brott.112 Þetta getur átt sér stað þegar A vinnur 

eignarhefð yfir eign B og útilokar um leið C frá því að nýta sér takmörkuð eignarréttindi yfir 

eigninni. Falla þá takmörkuð eignarréttindi C niður. Þá getur verið um að ræða að B eigi 

 
111 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 171. 
112 Gaukur Jörundsson. Eignarréttur, bls. 161. 
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afnotaréttindi yfir eign A, en A nýti eign sína í fullan hefðartíma á þann hátt að notin útilokið 

ítakið. Við þetta vinnur A lausnarhefð og takmörkuð eignarréttindi B falla niður.113 

 Að því er best verður séð hefur lausnarhefð aðeins einu borið á góma í dómaframkvæmd 

Hæstaréttar, Hrd. 18/1985, bls. 1473, sem er að finna í dómasafni réttarins árið 1986 

(Veiðiréttur í Miklavatni eða Sæmundará í Skagafirði), og þá einungis sem málsástæða annars 

aðilans án þess að dómurinn hafi fjallað um hana: 

Málsatvik voru þau að árið 1926 var gerður kaupsamningur um jörðina Glæsibæ í 
Skagafirði. Í kaupsamningnum var kveðið á um að veiðiítak fyrir Glæsibæ í Sæmundará 
og Miklavatni skyldi fylgja jörðinni Hafssteinsstöðum. Nánar tiltekið var áskilið ítak í 
silungs- og laxveiði til jafns við Glæsibæ og uppsátur fyrir bát og pláss fyrir veiðitæki á 
landi og nauðsynlega umferð um landið vegna veiðinnar, til handa eigendum jarðarinnar 
Hafssteinsstaða. Síðar var nýbýlið Gýgjarhóll stofnað í landi Hafssteinsstaða og réttur til 
veiði einnig áskilinn því til handa skv. ákvæði fyrrgreinds kaupsamnings. Árið 1982 
höfðaði F, eigandi jarðarinnar Glæsibæjar, mál þar sem þess var krafist að viðurkennt yrði 
með dómi að jarðirnar Hafssteinsstaðir og Gýgjarhóll ættu engan ítaksrétt samkvæmt 
ákvæði kaupsamningsins. Vísaði hann þar til 1. tölul. 121. gr. vatnalaga nr. 15/1923 en 
þar hefði verið lagt bann við að skilja veiði að nokkru eða öllu leyti frá jörðum nema um 
tiltekið árabil og þó eigi lengur en í 10 ár í senn, nema að með leyfi ráðherra eða að önnur 
jafnverðmæt hlunnindi kæmu á móti. Þá hélt F því einnig fram að yrði talið að eigandi og 
ábúandi Gýgjarhóls hefðu veitt í umræddu vatni hefði það verið á grundvelli réttar 
annarra jarða og yrði talið að að veiðiítak hefði stofnast fyrir eigendur Gýgjarhóls hefði F 
unnið lausnarhefð á því. Í héraðsdómi, sem staðfestur var með vísan til forsendna sagði 
m.a. að fyrrnefnt samningsákvæði hefði ótvírætt brotið í bága við ákvæði 2. tölul. 121. gr. 
vatnalaga sem gilt hefði um þetta atriði á þeim tíma sem umræddur kaupsamningur var 
gerður. Dómurinn mat það því svo að ekki hefði stofnast sjálfstæður réttur fyrir 
Hafssteinsstaði með samningum eða með öðrum lögmætum hætti og þar af leiðandi 
heldur ekki fyrir eigendur og ábúendur Ggýgjarhóls til veiða í vatninu og ánni sem 
byggður yrði á rétti Glæsibæjar.  

 Samandregið þá mat Hæstiréttur það svo að þar sem að eigendur H og GH  hefðu aldrei 

eignast lögmætt veiðiítak í jörðinni G kæmi ekki til álita hvort F, eigandi G, hefði unnið 

lausnarhefð á slíku ítaki.  

 

4.3.4 Ómunahefð 

Með hugtakinu ómunahefð er vísað til þess að eignarréttindi geti stofnast fyrir hefð eða eftir 

atvikum fallið niður ef réttindunum hefur verið beitt eða látið hjá líða að neyta þeirra svo 

 
113 Ólafur Lárusson: Eignarréttur 1, bls. 118. 
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lengi sem elstu menn muna.114 Ómunahefð er því nátengd venjurétti, en hvort tveggja telst í 

því samhengi til útrýmandi stofnunarhátta eignarréttar.115 

 Hugtakið kemur ekki við sögu í hefðarlögum en áhöld hafa verið um það hvort 

ómunahefð hafi sjálfstætt gildi sem réttarheimild eftir gildistöku laganna. Ólafur Lárusson 

taldi hefðarlögin að meginstefnu til vera tæmandi, með ákvæðum sínum um 10, 20 og 40 ára 

hefð, en sló þó varnagla við þeirri niðurstöðu sinni:  

Hitt er annað mál, að þegar tiltekið ástand hefur staðið svo lengi sem menn vita til, þá er 
rétt að viðurkenna það sem löglegt, enda þótt nú verði eigi færðar neinar sönnur á það, að 
það hafi komizt á með löglegum hætti í fyrstu, svo framarlega sem ekkert kemur fram, 
sem bendir til þess, að það sé til orðið ólöglega. Og þótt tiltekið ástand hafi varað skemur 
en fullan hefðartíma og eigi sé vitað hversu það í fyrstu sé tilkomið, þá geta líkurnar fyrir 
því, að það hafi skapazt með löglegum hætti verið svo miklar, að rétt sé að veita því 
viðurkenningu, sbr. Hrd. XIV., bls. 265.“116 

 Af þessu má draga þá ályktun að ekki sé hægt að útiloka ómunahefð með öllu í íslenskum 

rétti og jafnvel telja að þegar skilyrði ómunahefðar séu fyrir hendi snúist sönnunarbyrðin um 

lögmæta stofnun eignarráða við og færist yfir á þann sem mótmælir eignartilkalli á grundvelli 

hennar.117 

 Gaukur Jörundsson var afdráttarlausari í sinni afstöðu til málefnisins og taldi ómunahefð 

sem sjálfstætt tilbrigði hefðar ekki hafa gildi eftir að hefðarlögin komu til sögunnar, enda ætti 

ákvæði 8. gr. laganna um ósýnileg ítök við um þau tilvik þar sem eignarréttindi yrðu byggð á 

ómunahefð samkvæmt rétti annarra ríkja, svo sem að dönskum rétti.118 

 Gunnar Eriksen hefur jafnframt rannsakað ómunahefð að íslenskum rétti og komst hann 

að þeirri niðurstöðu að jafnvel þótt ómunahefð gæti haft gildi við sönnunarfærslu væri ekki 

unnt að byggja á henni sem sjálfstæðri eignarheimild.119 

 Í almennum niðurstöðum óbyggðanefndar hefur verið tekið undir þetta, þ.e. að venja geti 

haft þýðingu við sönnunarfærslu um stofnun eða gildi eignarheimildar en afnot lands geti ekki 

leitt til  stofnun eignarréttar yfir því nema að skilyrðum hefðarlaga uppfylltum.120 

 
114 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur, bls. 183. 
115 Karl Axelsson og Valgerður Sólnes: „Réttmætar væntingar í þjóðlendumálum: Um tengsl réttmætra væntinga  
við hefð, venjurétt og ómunahefð“, bls. 575. 
116 Ólafur Lárusson: Eignarréttur I, bls. 130. 
117 Karl Axelsson og Valgerður Sólnes: „Réttmætar væntingar í þjóðlendumálum: Um tengsl réttmætra væntinga 
við hefð, venjurétt og ómunahefð“, bls. 576. 
118 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 183. 
119 Gunnar Eriksen: Alder tids bruk, bls. 62. 
120 Almennar niðurstöður óbyggðanefndar, bls. 12.; Karl Axelsson og Valgerður Sólnes: „Réttmætar væntingar í 
þjóðlendumálum: Um tengsl réttmætra væntinga við hefð, venjurétt og ómunahefð“, bls. 578. 
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 Nefnt hefur verið í fræðiskrifum að ef til vill megi ráða af Hrd. 1955, bls. 108 (Hrd. 

103/1953) (Landmannaafréttur fyrri) að beitarréttur afréttarnotenda eða afréttareign hafi 

byggst á venjurétti án þess að vikið sé beinum orðum að því í niðurstöðu réttarins,121, en með 

dóminum var viðurkenndur beitarréttur afnotaréttarhafa. Eftir að hafnað hafði verið að færðar 

hefðu verið sönnur að því að til eignarréttar hafi verið stofnað fyrir nám, löggerninga, hefð 

eða með öðrum hætti, segir svo í dóminum: 

Réttur til afréttarins virðist í öndverðu hafa orðið til á þann veg, að íbúar á landsvæði 
framangreindra hreppa og býla hafi tekið afréttarlandið til sumarbeitar fyrir búpening og, 
ef til vill, annarrar takmarkaðrar notkunar.  

 Þá má geta eldri dóms Landsyfirréttar 12. október 1896 (Hellistungur), en í því máli var 

tilgreindu upprekstrarfélagi dæmdur beinn eignarréttur á grundvelli uppreksturs og í því 

sambandi vísað til þess að „landi hafi frá ómuna tíð verið notað af upprekstrarfjelaginu til 

uppreksturs ...“. 

 Í báðum þessum dómum koma fram sjónarmið um að ómunahefð geti verið til að dreifa í 

íslenskum rétti, en gegn þeim er vísað til Lyrd. I, bls. 262, þar sem ágreiningur laut að þeirri 

kvöð kirkju einnar eftir máldögum á 14. og 15. öld að halda skyldi ómaga á kostnað hennar. 

Hélt presturinn á staðnum því fram að skyldan væri fallin niður þar sem hún hefði ekki verið 

efnd í ómunatíð. Þessi málsástæða var ekki tekin til greina. Hefur verið dregin sú ályktun af 

dóminum að vafasamt sé að ómunahefð geti leitt til brottfalls eignarréttar.122 

 Undir hið síðastnefnda var tekið í greinargerð með frumvarpi til þjóðlendulaga og talið að 

beinn eignarréttur yrði tæpast grundvallaður á venjurétti.123 Óbyggðanefnd er sama sinnis og 

telur hún að ekki verði stofnað til eignarráða yfir landi með afnotum þess, fullnægi þau ekki 

skilyrðum laga um hefð. Snúist því venja fremur um sönnun en að um sé að ræða sjálfstæðan 

stofnunarhátt eignarréttinda.124  

 Af því sem að framan greinir er ekki hægt að ráða að skýr eðlismunur sé á eignarrétti sem 

unnin er á landi, annars vegar á grundvelli venjuréttar og hins vegar á grundvelli 

ómunahefðar, en þar sem ómunahefð byggist á óskráðri reglu hefur verið talið að ekki gildi 

jafn strangar kröfur þegar um hana er að ræða.125  

 
121 Alþt. 1997-1998, A-deild, bls. 2607; Karl Axelsson: Um eignarhald á afréttum, bls. 31; Þorgeir Örlygsson: 
Kaflar úr eignarétti I, bls. 83. 
122 Ólafur Lárusson, Eignaréttur I, bls. 130.   
123 Alþt. 1997-1998, A-deild, bls. 2607. 
124 Almennar niðurstöður óbyggðanefndar, bls. 12. 
125 Karl Axelsson: „Um eignarhald á afréttum“, bls. 31. 
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 Hæstiréttur hefur í þjóðlendumálum vísað til þess í dómum sínum 22. september 2011 

(293/2010) Þorvaldsstaðir og Hamar) og Hrd. 18. september 2014 (24/2014) (syðri hluti 

Vaskárdals) að venjubundin afréttarnot geti ekki verið grundvöllur beins eignarréttar, en enga 

efnisumfjöllun er þó að finna í dómum réttarins um þýðingu venjuréttar eða ómunhefðar í því 

sambandi.126 Hefur aðeins verið vísað til þess að venjubundin afréttarnot, svo sem sumarbeit 

búpenings, auk annarra takmarkaðra afnota, eftir atvikum árstíðabundinna eins og veiði, geti 

ekki leitt til eignarhefðar.127 Hefur því verið talið að miðað við hversu lítið vægi venjuréttur 

hefur haft sem sjálfstæður stofnunarháttur eignarréttar í dómaframkvæmd Hæstaréttar verði 

beinn eignarréttur tæpast reistur á ómunahefð.128 

 

4.4 Hvers konar eignarréttindi er unnt að eignast fyrir hefð? 

Samkvæmt í 1. gr. hefðarlaga má hefð vinna á hverjum hlut, jafnt fasteign sem lausafé, án 

tillits til þess hvort hann var áður í eigu einstaks manns eða hins opinbera. Um andlag 

eignarréttinda á grundvelli hefðar er þannig aðeins vísað til fasteigna og lausafjár.  

 Í athugasemdum með ákvæðinu segir svo:  

Í þessari grein er tekið fram að, að allir hlutir, sem á annað borð geta verið einstakra 
manna eign, dauðir og lifandi, fastir eða lausir og hvort sem hluturinn er eign einstakra 
manna, landsins eða opinberra stofnana, falli undir áhrif hefðarinnar, , : megi hefða. 
Skuldabréf verða og að falla undir ákvæði greinarinnar.129 

 Ætla mætti af orðalagi 1. gr. hefðarlaga að einungis sé hægt að öðlast eignarréttindi fyrir 

hefð yfir áþreifanlegum (hlutbundnum) verðmætum, svo sem fasteignum og lausafé, sbr. 

orðalagið að hefð megi vinna „á hverjum hlut“. Jafnframt hefur sú ályktun verið dregin af 

athugasemdum með frumvarpi því er varð að hefðarlögum, svo og orðfæri/hugtakanotkun 

hefðarlaga, eins og eignarhald, umráð og hefðarhald, takmarkist við eignarréttindi yfir 

hlutbundnum verðmætum. Jafnframt fær þetta stoð í athugasemdum með ákvæðinu, þar sem 

segir að hefða megi alla hluti, sem geti á annað borð verið eign einstakra manna, dauða og 

lifandi, fasta og lausa. Enn fremur er þar sérstaklega tekið fram að skuldabréf falli undir undir 
 

126 Karl Axelsson og Valgerður Sólnes: „Réttmætar væntingar í þjóðlendumálum: Um tengsl réttmætra væntinga  
við hefð, venjurétt og ómunahefð“, bls. 578. 
127 Karl Axelsson og Valgerður Sólnes: „Réttmætar væntingar í þjóðlendumálum: Um tengsl réttmætra væntinga  
við hefð, venjurétt og ómunahefð“, bls. 570. T.d. Hrd. 22. september 2006 (498/2005 (Stafafell), Hrd. 24. 
september 2009 (102/2009 (Brúaröræfi), Hrd. 11. nóvember 2010 (768/2009) (hluti Álftanesskóga) og Hrd. 22. 
september 2011 (293/2010) (Þorvaldsstaðir og Hamar).  
128 Karl Axelsson og Valgerður Sólnes: „Réttmætar væntingar í þjóðlendumálum: Um tengsl réttmætra væntinga  
við hefð, venjurétt og ómunahefð“, bls. 579. 
129 Alþt. 1905, A-deild, bls. 149. 
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ákvæðið.130 Hefur verið talið vafalaust að sú niðurstaða réttlætist aðallega af því að réttindi og 

skyldur skv. þessum bréfum tengjast mjög handhöfn þeirra.131  

 Svo sem fyrr greinir er í lögunum ekki fjallað ítarlega um einstök atriði og því verði að 

viðhafa varkárni við að gagnálykta frá þeim og einnig að eignarréttindin, sem talin eru upp í 

lögunum, eru ekki tæmandi upptalin.132 Á hinn bóginn eru hefðarlögin á vissan hátt 

undantekningarlög, sem skapa tiltekna sjálfstæða eignarheimild, og mælir sú staðreynd í mót 

rýmkandi lögskýringu.133  

 Samkvæmt framansögðu hefur verið talið, sé gengið út frá framangreindum 

lögskýringarsjónarmiðum, að hefðarlög verði tæplega skýrð svo rúmt að þau taki almennt til 

kröfuréttinda eða höfundaréttinda.134 Tekið skal fram að á þessi réttindi hefur, að því er séð 

verður, aldrei reynt í dómaframkvæmd Hæstaréttar.  

 Niðurlagsákvæði 1. gr. hefur gefið tilefni til að skoða sérstaklega hvort hefð verði unnin 

yfir eigandalausri fasteign, þ.e. fasteign sem ljóst er að hvorki hefur áður verið í eigu einstaks 

manns né ríkisins, eins og gert er ráð fyrir í ákvæðinu. Hefur óbyggðanefnd litið svo á að 

umrætt ákvæði verði ekki skilið svo að útilokað sé að öðlast eignarrétt á verðmætum sem ekki 

eru þegar beinum eignarrétti háð. Þvert á móti verði að telja varhugavert að gagnálykta frá 

ákvæðinu, sem gerir ráð fyrir að unnt sé að hefða eignir sem þegar eru í eigu annað hvort 

einstaks manns eða hins opinbera. Byggist það á því þar sem hefðarlög geri ráð fyrir að unnt 

sé að ganga á rétt annars aðila og öðlast eignarrétt yfir eignum hans með hefð verði hefð eins 

unnin á landi sem er eigendalaust. Þessi niðurstaða hefur verið staðfest í fjölda dóma 

Hæstaréttar í svokölluðum þjóðlendumálum, þar sem rétturinn  hefur  komist að þeirri 

niðurstöðu að unnt sé að hefða eigandalaust land að skilyrðum hefðarlaga uppfylltum.135 

 Dæmi eru um það í ákvæðum annarra laga að reistar séu skorður við stofnun eignarréttar á 

grundvelli hefðar. Má þar nefna að með 8. mgr. 3. gr. þjóðlendulaga var girt fyrir möguleika á 

að öðlast eignarrétt innan þjóðlendna fyrir nám eða hefð. Þá er í síðari málslið 1. mgr. 36. gr. 

laga nr. 26/1994 um fjöleignarhús kveðið á um að eigandi geti ekki öðlast sérstakan rétt til 

sameignar á grundvelli hefðar, hvorki eignarrétt né aukinn afnotarétt.  

 
130 Alþt. A-deild, bls. 149. 
131 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur, bls. 166.    
132 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur, bls. 158. 
133 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur, bls. 163. 
134 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 163. 
135 Karl Axelsson og Valgerður Sólnes: „Réttmætar væntingar í þjóðlendumálum: Um tengsl réttmætra væntinga 
við hefð, venjurétt og ómunahefð“, bls. 564. 
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 Rétt þykir að geta þess að í 2. mgr. 10. gr. landskiptalaga nr. 46/1941 er kveðið á um að 

hafi einhver unnið hefð á landi samkvæmt hefðarlögum megi hefðarréttur eigi standa í vegi 

fyrir skipulegri landskiptingu samkvæmt landskiptalögum, enda fái sá, er hefðarrétt hefur 

unnið, jafngildi lands á öðrum stað, og skuli bæta honum við skiptin umbætur hans á landi 

því, en hann kann að missa. Þá má nefna að í 1. mgr. 16. gr. þinglýsingalaga nr. 39/1978 er 

svo fyrir mælt að hafi hefðuðum réttindum yfir fasteign ekki verið þinglýst, þá skuli þau þó 

engu að síður standa óhögguð, þrátt fyrir það að 15. og 29. gr., sbr. 32. gr. laganna ættu að 

leiða til annarrar niðurstöðu, ef sá aðili, sem öðlast hefur rétt yfir sömu fasteign, hefur ekki 

höfðað mál til að fylgja fram rétti sínum innan tveggja ára frá því að hann öðlaðist réttindi sín. 

Þá segir í 2. mgr. 16. gr. þinglýsingalaga að sé hefðartími eigi liðinn, þegar aðili fékk rétt sinn, 

verði hann að fylgja eftir rétti sínum með málsókn, áður en ofangreindur frestur er úti, enda sé 

hefðartími fullnaður á frestinum. Loks er kveðið á um það í 3. mgr. greinarinnar að við 

fullnaða hefð falli niður þau réttindi yfir fasteigninni, sem fara myndu í bága við þau not, sem 

hefðin heimilar.  

 Verður nú sérstaklega gerð grein fyrir þeim eignarréttindum sem hefða má, fyrst 

fasteignum, þá lausafé og hugað nokkru að því hvort vinna megi hefð yfir öðrum 

eignarréttindum.  

 

4.4.1 Fasteignir 

Að framan hefur í kafla 2.3.6.1 verið grein fyrir skilgreiningu á fasteignarhugtakinu. Efnislega 

spanna lög um hefð allar tegundir fasteigna, hvort sem þær eru innan eða utan skipulagðra 

þéttbýlissvæða, þar sem þær eru almennt í formi lóða, eignarlóða eða leigulóða sem tíðum eru 

í eigu sveitarfélaga. Þá hefur fasteignum verið skipt annars vegar í eignarlönd og hins vegar 

þjóðlendur, en tekið skal fram að frá og með gildistöku þjóðlendulaga er ekki unnt að öðlast 

eignarréttindi innan þjóðlendna fyrir hefð, sbr. 8. mgr. 3. gr. laganna. Tekur umfjöllunarefni 

ritgerðarinnar út frá sögulegum sjónarmiðum og dómaframkvæmd að meginstofni til þeirrar 

skiptingar og þeirrar skilgreiningar á jörðum sem um ræðir í 2. gr. jarðalaga nr. 81/2004 og 2. 

gr. ábúðarlaga nr. 80/2004 sem er nánast samhljóða.136 

 Af dómaframkvæmd um hefð varðandi mat á því hvort skilyrðum 1. mgr. 2. gr. laga um 

hefð sé fullnægt má ráða að hún skiptist í umfjöllun um hefðbundnar jarðir, ágreiningsspildur 

á mörkum tveggja jarða, spildur innan marka, spildur innan landamerkja jarða, lóðir eða 

 
136 Karl Axelsson og Hulda Árnadóttir: „Skilyrði þess að til eignarréttar geti stofnast á grundvelli hefðar“, bls. 
484-485. 
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spildur undir byggingum í þéttbýli eða dreifbýli og land utan landamerkja jarða.137 Verður 

miðað við þessa skiptingu í meginkafla ritgerðarinnar um eignarhefð. 

 Frá því lögin tóku gildi hafa verið rekin fjölmörg dómsmál um hefðarhald og er óhætt að 

fullyrða að í langflestum tilvikum hafa fasteignir hafi verið andlag þeirra.  

 

4.4.2. Lausafé  

Hugtakið lausafé hefur, svo sem fyrr segir, verið skilgreint á þann hátt að um sé að ræða 

samheiti yfir allar eignir sem ekki falla undir fasteignir. Strangt til tekið geta því hvers konar 

eignir fallið undir lausafé, hvort heldur sem þau lúta að hlutbundnum eða óhlutbundnum 

verðmætum, en algengast er þó að láta lausafé tákna vörur eð muni sem m.a. geta gengið 

kaupum og sölum138 

 Um eignarréttindi yfir lausafé á grundvelli hefðar, sem beinlínis er tekið fram í 1. gr. 

hefðarlaga að falli undir þau, hefur afar lítið reynt í dómaframkvæmd Hæstaréttar og aðeins 

einn dómur gengið, þar sem beinlínis var fjallað um hefð í dómsniðurstöðu. Er þar um að 

ræða Hrd. 5. febrúar 1971 (108/1971) (Löngumýrar-Skjóna), sem reifaður verður í kafla 6. 

 

4.4.3 Er unnt að hefða önnur eignarréttindi?  

Talið hefur verið að unnt sé að eignast hlut sem settur hefur verið að handveði fyrir hefð, enda 

fer veðhafi í því tilviki með umráð hlutarins og hefur jafnvel af honum not.139 Einnig er hægt 

að vinna hefð á ítaksréttindum, sýnilegum og ósýnilegum, skv. 7. og 8. gr. hefðarlaga.140  

 Þess skal jafnframt getið að gengið hefur verið út frá því að eignarréttindi, sem reist verði 

á hefð, takmarkist ekki við beinan eignarrétt, afnotarétt og ítaksrétt. Geti slík takmörkuð 

eignarréttindi þannig byggst á hefð, teljist þau á annað borð þess eðlis að þau geti fullnægt 

þeim skilyrðum hefðar sem mælt er fyrir um í hefðarlögum.141 

 Hvað varðar veðréttindi hefur verið talið að unnt sé að stofna til eignarréttinda yfir þeim á 

grundvelli hefðar. Er sú niðurstaða studd þeim rökum sem að framan greinir um að að varast 

beri að gagnálykta frá ákvæðum hefðarlaga og þeirri meginreglu að eignarréttindi megi hefða 

 
137 Karl Axelsson og Hulda Árnadóttir: „Skilyrði þess að til eignarréttar geti stofnast á grundvelli hefðar“, bls. 
485. 
138 Lögfræðileg orðabók með skýringum, bls. 243; Ritstjóri Páll Sigurðsson. 
139 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur,I, bls. 166. 
140 Ólafur Lárusson, Eignaréttur I, bls. 121; Gaukur Jörundsson: Eignaréttur, bls. 164. 
141 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 163. 



 37 

fái þau samrýmst því að geta án vafa fullnægt þeim skilyrðum sem að öðru leyti eru sett fyrir 

því að hefð megi vinna. 142 

 Eins og áður greinir hefur verið gengið út frá því að kröfuréttindi verði ekki hefðuð að 

öðru leyti en hvað skuldabréf varðar. Hið sama er talið gilda um aðrar kröfur samkvæmt 

viðskiptabréfum.143 Hvað varðar hið síðarnefnda er sú niðurstaða er þó ekki óumdeild og því 

þvert á móti verið haldið fram á síðari tímum að hún fái ekki staðist með vísan til þess að þau 

verðmæti séu hlutbundin þrátt fyrir að sérstök sjónarmið gildi um þau.144 

 Svo sem áður greinir hefur því verið haldið fram að þar sem verðmæti samkvæmt 

höfundarrétti eru óhlutbundin sé ekki unnt að vinna hefð yfir þeim.145 Á síðari tímum hefur 

því á hinn bóginn verið haldið fram að ekki sé loku fyrir það skotið að þessi vermæti mætti 

hefða og í því samhengi skírskotað til skilyrða hefðar. Væri þannig hugsanlegt að ef 

höfundarverk í eigu manns væri nýtt í fullan hefðartíma gæti sú aðstaða fullnægt skilyrðum 

um að afnotaréttur yrði reistur á hefð. Tekið er þó fram að hér er um að ræða rýmri 

lögskýringu á hefðarlögum en áður hefur þekkst, miðað við eðli hefðar sem eignarheimildar 

og að um óhlutbundin verðmæti er að tefla.146 Enda þótt hugverka- og auðkennaréttindi falli 

undir óhlutbundin réttindi hefur verið bent á að þau séu ekki svo frábrugðin skuldabréfum og 

öðrum viðskiptabréfum með vísan til þess að að hugverka- og auðkennaréttindi hvíli á 

skráningu og útheimti í mörgum tilvikum skráningarskírteini því til staðfestingar. Í 

fræðilegum skilningi sé því ekki loku fyrir það skotið að hugverka- og auðkennaréttindi 

hefðist, sé fullnægt þeim skilyrðum að um óslitin umráð og hagnýtingu þeirra réttinda sem búi 

að baki þeim að ræða, svo og öðrum hefðarskilyrðum. Við mat á því hvort þessi réttindi verði 

unnin fyrir hefð beri því annars vegar að líta til þess að varhugavert sé að beita gagnályktun 

frá ákvæðum hefðarlaga og hins vegar að ekki verði beitt rýmkandi lögskýringu umfram það 

sem efni eru til.147   

 
142 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 165; Ólafur Lárusson var öndverðrar skoðunar: Eignaréttur I, bls. 121. 
143 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 166. 
144 Karl Axelsson og Hulda Árnadóttir: „Skilyrði þess að til eignarréttar geti stofnast á grundvelli hefðar“, bls. 
477; Í greininni er vitnað til rits Ólafs Lárussonar, Eignaréttur I, bls. 121-122, þar sem sú skoðun kemur fram að 
vera kunni að hefð verði unnin á viðskiptabréfi með 10 ára eignarhaldi á því ef eignarhaldið verið þeim hætti að 
hefðandi hefur beitt kröfuréttinum skv. bréfinu, t.d. tekið við greiðslu vaxta af því.  
145 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 163; Ólafur Lárusson, Eignaréttur II, bls.  
146 Kar Axelsson og Hulda Árnadóttir: „Skilyrði þess að til eignarréttar geti stofnast á grundvelli hefðar“, bls. 
476. 
147 Karl Axelsson og Hulda Árnadóttir: „Skilyrði þess að til eignarréttar geti stofnast á grundvelli hefðar“, bls. 
476-477. 
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4.5 Hefð og fyrning 

Hefð og fyrning hafa sterk sameiginleg einkenni. Um sumt er hægt að líta á hefð og fyrningu 

sem eitt og sama fyrirbærið, eða sitthvora hliðina á sama peningnum, þótt lengstum hafi verið 

gerður skýr greinarmunur á þessu tvennu. Fyrning er skilgreind sem svo að réttindi falli niður 

eða missi réttarvernd sína, að meira eða minna leyti, fyrir það að þeirra er ekki neytt í tiltekinn 

tíma og ekki gerðar aðrar ráðstafanir um þau, sem að lögum geti varnað því, að þau fyrnist.148 

 Fyrning verður, líkt og hefð, ætíð að styðjast við skýra lagaheimild, gagnstætt því sem 

gildir t.d. um réttaráhrif almenns tómlætis.149 Að einhverju leyti standa svipuð 

löggjafarsjónarmið að baki reglum um hefð og fyrningu, bæði með tilliti til einstaklings- og 

almannahagsmuna. Unnt er að líta svo á að það sé skynsamlegt að halda stöðugleika með því 

að raska ekki réttarstöðu sem hefur verið gildandi í langan tíma.150 Sá munur er á hefð og 

fyrningu að helsta einkenni hefðar eru þau umráð sem hefðandi hefur haft yfir eign annars 

manns nægilega lengi til að þau leiði til þess að hefðandi vinni þann rétt yfir eign hins sem 

umráðin skapa honum, meðan athafnaleysi kröfuhafa getur eitt og sér nægt til að hann glataði 

rétti sínum.151 

 Þegar tekið er tillit til samfélagslegra hagsmuna er þannig talið æskilegt að réttarreglur 

endurspegli raunverulegt ástand og kröfum sem ekki hefur haldið til streitu í langan tíma sé 

ekki veitt réttarvernd að óþörfu.152 Færa má rök fyrir því að hagsmunir hefðanda af því að 

halda óbreyttu ástandi séu meiri en hagsmunir hefðarþola af því að endurheimta réttindi sín. 

Að því er varðar útrýmandi réttaráhrif hefðar er þá ekki talið ósanngjarnt að hefðarþoli missi 

réttindi sem hann hefur í langan tíma sætt sig við að hefðandi nýti í heimildarleysi.153 

 Upphafleg lög um fyrning skulda og annarra kröfuréttinda, nr. 14/1905, öðluðust gildi 

sama ár og hefðarlög. Í lögskýringargögnum með þeim er ekki að finna sérstakan rökstuðning 

fyrir því hvers vegna talið var nauðsynlegt að ráðast í lagasetninguna. Hins vegar má ætla að 

röksemdirnar hafi verið þær sömu og síðar voru raktar athugasemdum með frumvarpi því er 

varð að lögum um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007, þ.e. að gjarnan sé erfitt fyrir aðila 

dómsmáls að færa fram sönnun þegar málsókn rís vegna löngu liðinna atburða. Að sama skapi 

er vandasamara fyrir dómstóla að meta réttmæti krafna vegna löngu liðinna lögskipta og 

 
148 Ólafur Lárusson: Fyrirlestrar um fyrningu, bls. 1. 
149 Páll Sigurðsson: „Kröfuréttur: almennur hluti“, bls. 232. 
150 Erik Werlauff: „Vederlag for hævd - fra ekstinktiv erhvervelsesmåde til ejendomsoverførsel mod rimelig 
godtgørelse“, bls. 307. 
151 Ólafur Láursson: Fyrirlestrar um fyrningu, bls. 4-5. 
152 Peter Pagh: Fast Ejendom, bls. 602. 
153 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 159. 
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hagsmunir almannavaldsins standi því til þess að viðskiptum verði lokið áður en óhæfilega 

langur tími er liðinn frá því að til þeirra var stofnað.154 Eins og nánar hefur verið rakið í 3. 

kafla um aðdraganda þess að hefðarlög voru sett voru að sama skapi skiptar skoðanir hjá 

þáverandi þingmönnum um hversu langan hefðartíma ætti að miða við, einkum með tilliti til 

sönnunar um góða trú hefðanda.  

 Loks má geta að í ljósi þess að mismunandi reglur hafi um langt skeið gilt um hefð og 

fyrningu hafa seinni tíma fræðimenn ekki talið gagn af því að setja þessi hugtök undir sama 

þak.155 

 

  

 
154 Alþt. 2007-2008, A-deild, bls. 664. 
155 Eyvindur G. Gunnarsson: „Fyrning kröfuréttinda - fyrri hluti, bls. 237; Christian von Bar og Eric Clive:  
DCFR, bls 1139. 
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5 Norrænn réttur 
Eins og áður segir þróuðust íslenskar reglur um hefð síður en svo í tómarúmi. Helst gætir 

áhrifa frá dönskum og norskum rétti og því þykir viðeigandi að gera hér stuttlega grein fyrir 

hefðarreglum í Danmörku og Noregi.  

 Danskar hefðarreglur hafa lítið breyst síðan Dönsku lög Kristjáns V. voru sett árið 1683, 

enda hafa ákvæði laganna um hefð haldist í gildi fram á þennan dag.156 Í ákvæðum 5.5.1. og 

5.5.2. segir með nútímastafsetningu:  

Hvis gods og ejendom nogen har haft i hånd og hævd i tyve år ulast og ukært til tinge, det 
beholder han, uden anden adkomst at fremvise, angerløst og uafvundet, med mindre det 
bevises, at han havde det, enten til pant, eller i forlæning, eller i forsvar. Man kan så vel 
på brug som på ejendom fange hævd.157 

 Í ákvæðunum felst að aðili verður talinn löglegur eigandi hlutar hafi hann haft hlutinn í 

sínum umráðum athugasemdalaust í 20 ár, að því gefnu að hluturinn hafi ekki verið fenginn 

að veði, láni/leigu eða verið í geymslu.158 Í þessu samhengi er miðað við hefðarumráðin 

grundvallist ekki á formlegu réttarsambandi milli hefðanda og hefðarþola, heldur séu í raun 

óréttmæt til að byrja með.159 Líkt og að íslenskum rétti er jafnt hægt að vinna eignarrétt sem 

afnotarétt yfir hlut með hefð en umfang réttarins miðast við þau not sem hefðandi hefur haft 

af hlutnum.160 

 Að dönskum rétti er talað um fjögur klassísk skilyrði hefðar. Í fyrsta lagi að hefðandi hafi 

haft óslitin umráð á hefðartímanum, í öðru lagi að umráðin hafi ekki verið byggð á 

réttarsambandi milli hefðanda og hefðarþola, í þriðja lagi að að hefðandi hafi haft einkaumráð 

yfir hefðarandlaginu umfram allan almenning, og í fjórða lagi að hefðarþoli skuli ekki hafa 

krafist þess að endurheimta umráð yfir hefðarandlaginu á hefðartímanum.161 Auk hinna 

klassísku skilyrða koma fleiri atriði til skoðunar fyrir dómstólum. Til dæmis skal hefðandi 

sýna fram á að hann hafi ráðið yfir hefðarandlaginu fyrir opnum tjöldum. Ef umráðunum 

 
156 Erik Werlauff: „Vederlag for hævd - fra ekstinktiv erhvervelsesmåde til ejendomsoverførsel mod rimelig 
godtgørelse“, bls. 306. 
157 Ákvæðin eru svohljóðandi með upprunalegri stafsetningu: 5.5.1. Hvis Gods og Ejendom nogen haver haft i 
Haand og Hævd i tyve Aar Ulast og Ukært til Tinge, det beholder hand, uden anden Adkomst at fremvise, 
angerløst og Uafvundet, med mindre det bevisis, at hand hafde det, enten til Pant eller i Forlæning, eller i 
Forsvar. 5.5.2. Mand kand saa vel paa Brug som paa Ejendom fange Hævd. 
158 Orðið „forlæning“ getur bæði átt við um lán og leigu., sbr. Lars Ramhøj: „Synbarhed og hævd“, bls. 26.  
159 Lögð er áhersla á útrýmandi áhrif hefðar og talað um „uretmessig råden“, sbr. Peter Pagh: Fast Ejendom, bls. 
607. 
160 Peter Pagh: Fast ejendom, bls. 614. 
161 Peter Pagh: Fast ejendom, bls. 605. 
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hefur hins vegar verið leynt fyrir hefðarþola og/eða hann hefur ekki haft möguleika til að 

mótmæla verður hefð ekki unnin.162 Góð trú í hefðbundinni merkingu hefur ekki verið talin til 

beinna skilyrða fyrir hefð en þess hefur þó verið krafist í framkvæmd að hefðandi hafi ekki 

verið í vondri trú.163 Hefð verður því ekki unnin yfir stolnum hlut. Dómstólar hafa notað orðið 

laumuhefð (d. snighævd) um það athæfi hefðanda að reyna að leyna umráðunum fyrir 

hefðarþola, en þá er um vonda trú að ræða.164 Þá hefur því verið slegið því föstu að hefð 

vinnist ekki í þeim tilvikum sem afnotin brjóta í bága við önnur lög sem eiga að tryggja 

almannahagsmuni, t.d. umferð vélknúinna farartækja í gegnum ríkisskóga og umferð yfir 

járnbrautarteina.165 

 Að dönskum rétti er hefð flokkuð eftir því hvort um er að ræða venjulega hefð (d. ordinær 

hævd) eða ómunahefð (d. alderstidshævd). Sömu skilyrði gilda um stofnun hefðar í báðum 

tilvikum en tímaskilyrðin eru ólík. Ef hefðarþola hefur verið ljóst, eða honum hefur mátt vera 

ljóst að hefðandi hefur verið að nýta sér tiltekin réttindi  (d. synbar servitutindretning) fer um 

tilvikið eftir ákvæði Dönsku laga 5.1.1. um venjulega hefð og 20 ára hefðartími nægir svo 

hefð verði fullnuð.166 Eins og að framan er getið er að dönskum rétti miðað við að eignarhefð 

geti unnist á 20 árum. Afnotaréttur getur einnig stofnast fyrir hefð á 20 árum en þá er gert að 

skilyrði að hefðandi hafi skilið eftir sig sýnileg ummerki (d. synbar indretning) Sé skilyrðið 

um sýnileika (d. synbarhed) ekki uppfyllt má vinna afnotarétt með ómunahefð (d. 

alderstidshævd). Hugtakið ómunahefð byggir á þeirri hugmynd að elstu menn muni ekki til 

þess að réttarstaðan hafi verið á annan veg en hefðandi heldur fram. Í framkvæmd er miðað 

við 40-50 ára tímabil.167  

 Núgildandi norskur hefðarréttur er í meginatriðum samhljóma íslenskum og dönskum rétti 

en norsku hefðarlögin hafa að geyma ýtarlegri ákvæði en sett lög á Íslandi og í Danmörku. 

Lög um hefð frá árinu 1966 (n. lov om hevd/hevdslova) með síðari breytingum eru helsta 

réttarheimildin að norskum rétti en í 1. gr. laganna er kveðið á um að bæði eignarréttur og 

afnotaréttur geti unnist fyrir hefð og gildir það jafnt um fasteignir sem lausafé. Í sama ákvæði 

er sérstaklega tekið fram að skuldabréf skuli einnig falla undir lögin. Skilyrði laganna fyrir því 

að eignarhefð yfir fasteign hefð stofnist eru í fyrsta lagi að hefðandi fari með umráð 

 
162 Lars Ramhøj: „Synbarhed og hævd“, bls. 26. 
163 Peter Pagh: Fast ejendom, bls. 607-609. 
164 Erik Werlauff: „Vederlag for hævd - fra ekstinktiv erhvervelsesmåde til ejendomsoverførsel mod rimelig 
godtgørelse“, bls. 307. 
165 MAD 2012.2875TK og U2002.297/2H. 
166 Peter Pagh: Fast ejendom, bls. 603. 
167 Peter Pagh: Fast ejendom, bls. 603. 
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fasteignarinnar. Í því felst að hefðandi fari með eign eins og hún væri hans eigin, þ.e. að hann 

hagnýti hana með þeim hætti sem eigandi hefur einn heimildir til og hindri jafnframt aðra í 

því að ráða yfir henni.168 Til að öðlast eignarrétt yfir fasteign þarf hefðandi, skv. 2. gr. 

laganna, að hafa ráðið yfir eigninni í minnst 20 ár samfleytt. Lausafé og skuldabréf er hins 

vegar unnt að hefða á 10 árum samkvæmt sama ákvæði. Sérregla gildir um ósýnileg ítök, en 

skv. 8. gr. laganna, er krafist minnst 50 ára hefðartíma yfir slíkum réttindum. Skv. 4. gr. er 

góð trú169 hefðanda gerð að skilyrði í öllum tilfellum, en í framkvæmd er miðað við að um 

góða trú sé að ræða þegar ekki er hægt að gera kröfu til þess að venjulegur og skynsamur 

maður hafi átt að gera sér grein fyrir að umráðin grundvölluðust á einhverju misjöfnu.170 Að 

norskum rétti er, líkt og að dönskum og íslenskum rétti, lögfest ákvæði þess efnis að hefð 

skuli ekki stofnast yfir hlut sem upprunalega hefur verið fenginn til láns eða leigu, eða hefur á 

annan hátt verið andlag samnings milli eiganda og þess sem heldur hefð fram. Þannig segir í 

5. gr. laganna að hefð skuli vera útilokuð, hafi  upprunalega verið stofnað til einhvers konar 

réttarsambands um hlutinn milli eiganda og meints hefðanda.171 Þá er í 4. mgr. 1. gr. kveðið á 

um að hefð verði ekki unnin yfir hlut sem komist hefur verið yfir með þjófnaði, ráni, ofbeldi 

eða hótunum um ofbeldi. Í sama ákvæði er mælt fyrir um að hefð verði heldur ekki unnin yfir 

fornminjum, nánar tilteknum menningarverðmætum eða verðmætum sem komist hefur verið 

yfir með ólöglegum uppgreftri.172 Samkvæmt 1. mgr. 6. greinar norsku hefðarlaganna er hefð 

slitin með málshöfðun hefðarþola, að því gefnu að úrslit máls falli honum í vil. Samkvæmt 2. 

mgr. sama ákvæðis slitnar hefð einnig ef hefðandi missir umráð og endurheimtir þau ekki 

innan tveggja ára. Þinglýsing er ekki skilyrði þess að til hefðar teljist hafa verið stofnað,173 

frekar en að íslenskum eða dönskum rétti.  

  

 
168 Aage Thor Falkanger og Thor Falkanger: Tingsrett, bls. 337. 
169 Í 4. gr. laganna segir: „Den som veit at han ikkje eig tingen, hevdar ikkje“. 
170 Aage Thor Falkanger og Thor Falkanger: Tingsrett, bls. 341.  
171 Í 5. gr. norsku hefðarlagnna segir: „Den som har tingen til forvaring, leige, lån eller pant, kan ikkje hevda 
eigedomsrett. Det same gjeld den som har ein annan rett til å sitja med tingen“. 
172 Í ákvæðinu segir: „Det kan ikkje vinnast hevd til lausøyre som har arkeologisk, forhistorisk, historisk, 
litterær, kunstnarisk eller vitskapleg verde, og som er teke frå nokon a) ved t tjuveri, brukstjuveri, ran eller anna 
vald eller trugsmål om vald, eller b) ved at lausøyret er ulovleg utgrave, eller halde attende ulovleg i samband 
med ei lovleg utgraving“. 
173 Aage Thor Falkanger og Thor Falkanger: Tingsrett, bls. 350. 
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6 Skilyrði eignarhefðar samkvæmt 2. gr. hefðarlaga 
Eins og boðað var í inngangi er meginefni ritgerðarinnar helgað greiningu á einstökum þáttum 

2. gr. hefðarlaga sem grundvöll leggja að fullnaðri eignarhefð. Verður þá í forgrunni sú þróun 

sem orðið hefur í meðförum dómstóla á þeim þrjátíu árum sem liðin eru frá útgáfu Eignaréttar 

Gauks Jörundssonar 1982-1983 og kappkostað að greina hvernig dómstólar hafa mótað 

áskilnaðinn um óslitið eignarhald, hefðartímann, huglæga afstöðu hefðandans og þýðingu 

fyrirfarandi samningssambands. Dómar verða raktir og greindir í tímaröð á grundvelli þeirra 

einstöku efnisþátta sem nánar greinir í efnisyfirliti kaflans. 

 Nauðsynlegur aðdragandi þessa er að gera í örstuttu máli grein fyrir  ákvæðum 1. – 6. gr. 

laganna. Í 1. gr. þeirra kemur fram að vinna megi hefð yfir hvaða hlut sem er, jafnt fasteign 

sem lausafé, án tillits til þess hvort hann var áður í eigu einstaklings eða opinber eign. Í 1. 

mgr. 2. gr. er mælt fyrir um að skilyrði fyrir hefð sé 20 ára óslitið eignarhald á fasteign en 10 

ára óslitið eignarhald á lausafé. Í 1. málsl. 2. mgr. 2. gr. er fjallað um huglæga afstöðu 

hefðanda, en þar er kveðið á um að hefð megi ekki vinna hafi maður náð umráðum yfir hlut 

með glæp eða óráðvandlegu atferli. Samkvæmt 2. málsl. sama ákvæðis verður hefð heldur 

ekki unnin ef hefðandi fær, áður en hefðin er fullnuð, vitneskju um að eignarhaldið sé 

tilkomið með slíkum hætti. Í 3. mgr. 2. gr. er kveðið á um að hefð verði ekki unnin hafi 

hefðandi fengið viðkomandi eign að veði, til geymslu, til láns eða á leigu. Þá segir í 3. gr. að 

leggja megi saman hefðartíma tveggja manna eða fleiri, ef hver/hvor um sig hefur haft óslitið 

eignarhald yfir hlutnum í tiltekinn tíma og eignarhaldið hefur gengið löglega frá manni til 

manns. Jafnframt er þar mælt fyrir um að eignarhald hvers einstaks hefðanda skuli fullnægja 

skilyrðum sem sett eru í 2. mgr. 2. gr. laganna. 

 Í 1. mgr. 4. gr. laganna er fjallað um hvaða þýðingu það hefur að hefðandi missir umráð 

yfir hlutnum. Samkvæmt ákvæðinu slitnar þá hefðarhaldið nema hann hafi misst umráðin 

óviljandi og náð þeim aftur innan 6 mánaða, eða með lögsókn, sem hafin sé innan þess tíma 

og rekin með hæfilegum hraða. Í 2. mgr. sömu greinar er fjallað um slit hefðarhalds með 

málshöfðun eða lýsingu kröfu í bú hefðanda, hafi það verið tekið til gjaldþrotaskipta, og mælt 

fyrir um að miða skuli slit hefðarhalds annað hvort við þann dag sem dómsmál er höfðað eða 

þann dag sem kröfu er lýst í bú hans. Í 5. gr. er síðan kveðið sérstaklega á um það að hafi 

maður arðberandi hlut í eignarhaldi, er til hefðar mátti leiða skv. 2. gr., og hluturinn verður af 

honum dæmdur, beri honum aðeins að standa skil á þeim arði, er hann hefur haft af hlutnum, 

frá þeim degi er mál var höfðað á hendur honum eða kröfu lýst í bú hans. Loks er í 1. mgr. 6. 
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gr. laganna mælt fyrir um að fullnuð hefð skapi eignarrétt yfir hlut og sérstaklega tekið fram 

að hefðandi þurfi ekki að styðjast við aðra eignarheimild.  

 

6.1 Krafan um að eignarhald sé til staðar 

6.1.1 Hugtakið eignarhald 

Í eftirfarandi umfjöllun þessa kafla verður þess freistað að greina nánar einstaka þætti 

áskilnaðar 1. mgr. 2. gr. hefðarlaga um eignarhald. Fyrst verður „horft inn á við“ á hugtakið 

eignarhald og síðan fjallað nánar, með hliðsjón af dómum, um einstök atriði sem öðru fremur 

eru talin geta stutt þá niðurstöðu að eignarhald hefðanda sé talið vera fyrir hendi. Koma þá 

m.a. við sögu virk yfirráð, einkaréttur og ráðstafanir að lögum; útilokun á afnotum annarra en 

hefðanda, viðhorf hefðanda sjálfs til ætlaðs hefðarhalds síns og þýðing opinberrar skráningar 

eignarhalds á andlagi og greiðsla skatta.174 Jafnframt verður hugað að því hvort í yngri 

dómum sé að finna önnur viðmið sem við sögu geta komið í þessu sambandi. 

 Samkvæmt 1. mgr. 2. gr. hefðarlaga er eignarhald frumskilyrði þess að eignarhefð vinnist 

á fasteign og lausafé. Fá má nokkra leiðbeiningu um inntak hugtaksins í eftirfarandi 

athugasemdum með ákvæðinu í frumvarpi til hefðarlaga: 

Hér eru tekin fram skilyrðin fyrir því, að hefð skapi eignarrétt. Þar útheimtist í fyrsta lagi 
eignarhald. Hefðarhald eða eignarhald [...] það samband milli manns og muna, er heimta 
verður sem skilyrði fyrir hefð, er naumast hægt að skýra í ákveðnum formála, sem við 
eigi í öllum hlutföllum, er fyrir koma, en svo mikið má segja, að hefðandinn verður að 
ráða yfir hlutnum þannig, að aðrir hafi útilokazt frá jafnhliða að ráða yfir honum. Þannig 
er það að því er skuldabrjef snertir ekki nóg, að handhafi hafi geymt skuldabréfið hjá sjer, 
heldur verður hann að hafa ráðið yfir kröfu þeirri, er skuldabrjefið hljóðar um, t.d. með 
því að taka á móti vöxtum, útiloka aðra frá að fá vextina greidda, veðsetja skuldabréfið 
o.s.frv.175 

 Af þessu verður sú ályktun dregin að til þess að um eignarhald geti verið að ræða þurfi 

hefðandi að hafa haft svo víðtæk umráð eignar að þau bendi til eignarréttar, svo sem með 

beinni nýtingu, ytri tengslum að öðru leyti og ráðstöfunum eignar með löggerningi. Um 

lausafé hefur þó verið talið að ytri tengsl, án verulegrar hagnýtingar, nægi til að um eignarhald 

geti verið að ræða, en í tilviki fasteignar þurfi að gera þá kröfu til eignarhalds í merkingu 

ákvæðisins að um sé að ræða beina hagnýtingu hennar og ráðstöfun lögum.176 Þá hefur 

 
174 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 167-169. 
175 Alþt., A-deild, bls. 149. 
176 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 167-168. Til marks um þann mun sem er á skilyrðum eignarhalds 
fasteigna og lausafjár skv. 1. mgr. 2. gr. hefðarlaga má nefna Hrd. 5. febrúar 1971 (108/1971) sem síðar verður 
reifaður.  



 45 

skilyrðum eignarhalds á grundvelli eignarhefðar verið lýst svo að í því felist að hefðandinn 

verði að hafa haft umráð eignarinnar fullan hefðartíma og farið með hana líkt og hann hefði 

öðlast beinan beinan eignarrétt að henni. Hefðin sé „löghelgun á ástandi, sem staðið hefur til 

langframa og eignarhefðin er því löghelgun ástands, sem út á við hefur virzt vera byggt á 

beinum eignarrétti hefðandans yfir eigninni. Samkvæmt þessari kenningu nægja ytri tengsl, án 

hagnýtingar, ekki til að eignarhefð verði unnin á fasteignum og lausafé.“177 

 Að auki ber greinargerðin með sér að til að hefð vinnist þurfi umráðum hefðanda yfir eign 

að vera þannig fyrir komið að þau hafi útilokað þann sem átti hana áður frá því að ráða yfir 

henni. Þannig hafa minni háttar afnot (fyrri) eiganda verið talin koma í veg fyrir eignarhefð, 

en afnotahefð geti á hinn bóginn komið til greina. Á hinn bóginn hefur verið talið að not 

annarra en eiganda (þriðja manns) þurfi ekki að hindra að hefð vinnist.178 Því hefur og verið 

haldið fram að umráðum hefðanda verði að vera svo háttað að það væri „fullkomin röskun“ á 

þeim ef hinn rétti eigandi færi að beita eignarrétti sínum.179 

 Um framangreint má vísa til tveggja eftirfarandi dóma Hæstaréttar: 

Hrd. 2001, bls. 3249 (80/2001) (Vestari-Hóll). SJ krafðist þess að sér yrði dæmdur 
eignarréttur að jörðinni Vestari-Hóli í Fljótum í Skagafirði. Taldi hann sig hafa fengið 
jörðina afhenta til eignar við lát móðurbróður síns, SS, og yfirtekið skuldir og 
skuldbindingar, sem stofnað hafði verið til vegna jarðarinnar. Krafðist hann þess að 
öðrum kosti að dæmt yrði að hann hefði eignast jörðina fyrir hefð. EK og fleiri erfingjar 
afa og alnafna SJ, sem enn var skráður sem þinglýstur eigandi jarðarinnar, mótmæltu 
kröfum SJ. Í dómi Hæstaréttar kom fram að þrátt fyrir að líkindi þættu vera fyrir því að SJ 
hefði fengið jörðina til eignar árið 1954 þætti óvarlegt að telja það sannað. Óumdeilt var 
að SJ hafði a.m.k. frá árinu 1958 búið á umræddri jörð og farið með hana sem sína eign 
að öllu leyti án nokkurra athugasemda af hálfu ættmenna sinna. Hefði jörðin verið skráð 
hans eign í fasteignamati og talin fram sem eign á skattskýrslum hans og hafði hann auk 
þess greitt af henni öll gjöld. Skilyrðum 1. mgr. 2. gr. hefðarlaga þótti því fullnægt. Þá var 
talið að það hefði verið af gáleysi eða ókunnugleika sem SJ hafðist ekki að við að afla sér 
þinglýstrar eignarheimildar yfir jörðinni og yrði þetta ekki virt honum sem óráðvendni í 
merkingu 2. mgr. 2. gr. hefðarlaga. Var SJ samkvæmt þessu talinn hafa uppfyllt skilyrði 
hefðarlaga varðandi hefðartíma og grandleysi um hugsanlegan eignarrétt annarra og 
þannig eignast jörðina fyrir hefð, sbr. 1. mgr. 6. gr. laganna. [Leturbreyting höfundar] 

 

 
177 Ólafur Lárusson, Eignaréttur I, bls. 122. 
178 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 168. 
179 Ólafur Lárusson, Eignaréttur I, bls. 122. 
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Hrd. 8. nóvember 2007 (145/2007) (Kirkjubæjarskóli). Deilt var um eignarrétt að nánar 
tilgreindri þriggja hektara landspildu úr jörðinni Kirkjubæjarklaustri, en á henni stóðu 
Kirkjubæjarskóli og tengd mannvirki. Krafðist Skaftárhreppur viðurkenningar á 
eignarrétti sínum að spildunni og byggði á því að samið hefði verið við þáverandi 
eigendur jarðarinnar Kirkjubæjarkalausturs um kaup spildunnar fyrir tiltekið verð en ekki 
verið gengið frá afsali vegna kaupanna. Hefði sveitarfélagið farið með með eignarráð 
spildunnar í meira en hefðartíma fullan og girt lóðina, ræktað og byggt á henni mannvirki. 
Sveitarfélagið hefði því unnið eignarrétt á henni fyrir hefð. Í dómi Hæstaréttar sagði um 
þessa málsástæðu að fyrirrennari sveitarfélagins hefði reist skólabyggingar á lóðinni og 
farið með hana sem sína eign án nokkurra athugasemda af hálfu gagnaðila L. Væri ekki 
annað fram komið í málinu en að sveitarfélagið hafi farið með þessi eignarráð í 
hefðartíma fullan og væri skilyrðum 1. mgr. 2. gr. hefðarlaga því fullnægt. [Leturbreyting 
höfundar] 

 Enda þótt fleiri rök en eignarhald hafi verið færð fram til stuðnings niðurstöðu Hæstaréttar 

í fyrrnefnda málinu er ljóst að áhersla var lögð á að sá er hélt fram hefð til stuðnings 

eignarrétti hefði farið með umrædda landspildu sem eign sína í fullan hefðartíma. Að auki var 

vísað til þess að jörðin var skráð eign hefðanda í fasteignamati og talin fram sem eign hans á 

skattskýrslum hans. Í síðarnefnda málinu var á hinn bóginn byggt fullum fetum á því að 

sveitarfélagið hefði farið með umrædda landspildu sem sína eign í fullan hefðartíma. Til 

stuðnings eignarhaldinu voru færð fram þau rök að sveitarfélagið hefði girt viðkomandi lóð 

af, ræktað hans og byggt á henni ýmis mannvirki. Í báðum málunum var tekið fram að 

eignarumráðin hefðu verið án athugasemda af hálfu gagnaðila. Í fyrra málinu var sérstaklega 

vísað til fasteignamats og skattframtals, en í því síðara til afmörkunar lands með girðingu og 

byggingar mannvirkja á því. Inntaki umráðanna er ekki lýst beinlínis í fyrra málinu og talin 

ástæða til að nefna til sögunnar fasteignamat og skattframtal hefðanda til stuðnings 

eignarheimild hans, en í síðara málinu er inntaki eignarhaldsins lýst. Bæði málin eiga það hins 

vegar sameiginlegt að umráðum hefðenda yfir fasteignunum var þannig háttað að þeir fóru 

með þær eins og þeir ættu þær sjálfir. Af þessu verður ráðið að í dómunum hafi verið stuðst 

við framangreindar fræðikenningar um að umráð eignar þurfi að vera víðtæk til þess að um 

eignarhald skv. 1. mgr. 2. gr. geti verið að ræða. 

 

6.1.2 Virk  yfirráð, einkaréttur og ráðstafanir að lögum 

Í kaflanum hér á undan hefur verið gerð grein fyrir hugtakinu eignarhald. Af því sem þar 

greinir verður að draga þá ályktun að til þess að um eignarhald sé að ræða verði hefðandi að 

hafa svo víðtæk umráð hlutar, bæði fasteignar og lausafjár, að þau bendi til eignarréttar, enda 

þótt gera verði ráð fyrir að minni kröfur séu gerðar til umráða lausafjár en fasteignar.180  

 
180 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 168. 
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 Talið er að ekki megi skilja síðastnefnt ákvæði bókstaflega. Án efa eigi það þó við þegar 

hefðandinn hefur „umráðin óviljandi misst“, sem geti ekki öðru fremur þýtt annað en að 

honum hafi verið aftrað frá umráðum sínum. Þá hefur aðkoma þriðja manns að eignarhaldi, 

þegar hefðandi lætur það laust til hans að eigin vilja, ekki verið talin leiða til þess að 

hefðarhald slitni.181 

 Um mat á því hve virk yfirráð hefðanda þurfi að vera til að stofnað geti verið til 

eignarréttar á grundvelli hefðar hefur gengið fjöldi dóma í Hæstarétti. Má lesa út  úr þeim að 

niðurstaða mála ráðist af heildarmati á atvikum hverju sinni. Jafnframt er ljóst af 

dómaframkvæmd að sönnunarbyrði um óslitið eignarhald fullan hefðartíma í skilningi 

ákvæðisins hvílir á hefðanda. Í því sambandi skulu nefndir nokkrir dómar. 

Hrd. 1984, bls. 1391 (150/1982) (Eyrarkot). R krafðist þess að sér yrði dæmdur 
eignarréttur að jörðinni Eyrarkoti í Kjósarsýslu. Í dómi Hæstaréttar sagði að R hefði haft 
óslitið eignarhald af jörðinni í fullan hefðartíma skv. 1. mgr. 2. gr. hefðarlaga. Talið var 
að miðað við málsatvik og með hliðsjón af tilgangi lagareglna um hefð yrði ekki talið að 
Ú og J hefðu sýnt fram á að R hefði náð eða haldið umráðum eignarinnar með þeim hætti 
að ákvæði 2. mgr. eða 3. mgr. 2. gr. hefðarlaga útilokuðu að hún mætti hefð vinna. R lést 
undir rekstri málsins og var eignarréttur dánarbús R því viðurkenndur. [Leturbreyting 
höfundar] 

 Hér var hefðandi talinn hafa sýnt fram á óslitið eignarhald í fullan hefðartíma með virkum 

yfirráðum og tókst gagnaðilum ekki að hnekkja því. 

Hrd. 1991, bls. 1444 (282/1988) (Skógar og Brúsholt). Deilt var um landamerki tveggja 
jarða í Borgarfjarðarsýslu, Skóga og Brúsholts. Af hálfu eiganda Skóga var því m.a. 
haldið fram að hann hefði unnið eignarrétt á þrætulandinu fyrir hefð. Ekki taldist sannað 
hvenær eigandi Skóga hefði byrjað að nýta landið en af hans hálfu var því haldið fram að 
hann hefði heyjað annað hvert ár fram til ársins 1967, auk þess sem hann hefði átt 
veiðirétt fyrir hinu umdeilda landi. Meirihluti Hæstaréttar taldi afnotin af landinu hafa 
verið of takmörkuð til að skilyrðum 3. gr. hefðarlega um óslitin umráð væri fullnægt. 
Einn dómari skilaði sératkvæði og taldi sýnt fram á að eigandi Skóga hefði haft fullar 
nytjar af landspildunni í fullan hefðartíma. Hann hefði haft fullan arð af laxveiði fyrir 
þrætulandinu og nytjað það til engja heyskapar meðan sá heyskapur tíðkaðist. Því bæri 
með vísan til 1. mgr. 6. gr. hefðarlaga að telja hann eiganda spildunnar. [Leturbreyting 
höfundar] 

 Hér háttaði svo til að not hefðanda af landinu voru ekki talin nægjanlega virk (of 

takmörkuð) að mati meirihluta Hæstaréttar til þess að til eignarréttar væri stofnað á grundvelli 

hefðar. Minnihlutinn lagði á hinn bóginn annað mat til grundvallar sönnunar hinna virku 

umráða og nýtingar hefðandans á þrætulandinu. 
 

181 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 169. 
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Hrd. 1986, bls. 2120 (340/1993) (Nefsholt og Gata). Deilt var um landamerki jarðanna 
Nefsholts og Götu í Holta- og Landsveitarhreppi, og snerist ágreiningurinn um hvort 
skurður, sem grafinn hafði verið í grennd við mörk á milli jarðanna skv. 
landamerkjabréfum þeirra í upphafi 20. aldar, hefði verið merkjaskurður er ætlað hefði 
verið að ráða mörkum jarðanna fremur en þetta atriði að ekki yrði litið svo á að 
landeigandi, sem grefur framfærsluskurð í land sitt á þann hátt er hann ætlar að gagnist 
best til að ræsa fram landi, sé með því að afsala sér umráðarétti yfir þeirri eign sinni þótt 
skurðgröfturinn verði til þess að honum nýtist trauðla einhver hluti landsins. Lægi ekkert 
annað fyrir en að tilgangurinn með skurðgreftrinum hefði verið að þurrka landið. Gæti sú 
staðreynd að skurðurinn hefði komið í veg fyrir að þrætulandið nýttist eigendum Götu til 
beitar ekki skapað eigendum Nefsholts eignarrétt með hefð. Hefðu eigendur N ekki sýnt 
fram á að þeir hefðu haft slík afnot af landinu að til eignarhalds gæti talist og þeir gætu 
þannig talið til eignarréttar fyrir hefðar sakir. Þessi niðurstaða var staðfest í Hæstarétti 
með því orðalagi að eigendur Nefsholts hefðu ekki sannað á að nytjar þrætulandsins í 
andstöðu við gildandi landamerkjabréf þannig að skilyrðum hefðar væri fullnægt. 
[Leturbreyting höfundar] 

 Í þessum dómi réðu landamerkjabréf niðurstöðunni og gat sá sem hélt fram eignarrétti 

fyrir hefð ekki sýnt fram á að þótt eigandi landsins hefði grafið framfærsluskurð á landi sínu 

hefði  sá fyrrnefndi virkjað yfirráð sín yfir spildunni með notkun sinni á henni, enda væri ekki 

annað komið fram í málinu en að tilgangurinn með greftri skurðarins hefði (einungis) verið að 

þurrka landið. 

Hrd. 2002, bls. 3767 (482/2002) (Flugskýli I). F krafðist þess að S ehf. yrði með beinni 
aðfarargerð borið með viðbyggingu sína við nánar tiltekið flugskýli út af lóð íslenska 
ríkisins (Í) við Reykjavíkurflugvöll. Af gögnum málsins mátti ráða að viðbyggingin hefði 
verið reist á árinu 1955. Í málinu reyndi á hvort S ehf. hefði unnið hefð á lóðinni. Hélt S 
ehf. því fram að félagið og forverar þess hefðu haft umráð lóðarinnar í 47 ár þegar F hefði 
fyrst gert athugasemdir út af því að hús þetta væri á lóðinni. Í dómi Hæstaréttar kom fram 
að engra gagna nyti um hvort viðbyggingin hefði á sínum tíma verið reist á lóðinni með 
heimild eða samþykki eiganda hennar eða þá með hvaða skilyrðum. Lægi því ekki fyrir 
að eigendur viðbyggingarinnar hefðu skuldbundið sig til að virða eignarrétt Í að lóðinni. 
Þá yrði ekkert fullyrt um að þeir hafi mátt vænta þess að umráð þeirra yfir lóðinni væru 
aðeins tímabundin. Af þessum sökum stæði 3. mgr. 2. gr. hefðarlaga ekki því í vegi að 
hefð gæti hafa unnist. Þótt formlega eignarheimild hafi skort og eigendum 
viðbyggingarinnar samkvæmt áðurgreindu alla tíð mátt vera það ljóst gæti 2. mgr. 2. gr. 
sömu laga heldur ekki staðið hefð í vegi. Þar sem S ehf. og þeir, sem hann leiddi rétt sinn 
frá, hefðu haft umráð lóðarinnar í hefðartíma fullan samkvæmt 1. mgr. 2. gr. nefndra laga 
yrði að líta svo á að þeir hefðu unnið hefð á henni. Kröfu F var því hafnað. [Leturbreyting 
höfundar] 

 Í málinu virðist aðgerðarleysi eiganda lóðar undir viðbygginguna um áratugaskeið og 

skortur á gögnum um tilurð hennar hafa verið virt honum í óhag. Þá sýnast óskoruð umráð 

eigenda viðbyggingarinnar hafa verið óumdeild.  
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Hrd. 2004, bls. 3548 (193/2004) (Bjargshóll). Deilt var um spildu úr jörðinni Bjargshóli í 
Vestur-Húnavatnssýslu, sem J, sonur hjónanna Á og D er setið höfðu jörðina, hafði 
afsalað til M í desember 1988. Í dóminum sagði að ekki væri annað fram komið í málinu 
en að J hefði haft full umráð jarðarinnar a.m.k. frá árinu 1947. Hefði hann haft óslitin 
umráð hennar í fullan hefðartíma er hann afsalaði spildunni til M í desember 1988, sbr. 1. 
mgr. 2. gr. hefðarlaga. Ósannað væri að þeir er kallað gátu til arfs frá dánarbúi Á og D 
hefðu gert athugasemdir við umráð hans yfir jörðinni. Hefðu þeir ekki hafist handa um að 
krefjast skipta á dánarbúinu fyrr en í febrúar 2000 þótt þeir hefðu vitað um stofnun M og 
afsal J á spildunni ekki síðar en í október 1990. Væri ekkert fram komið sem styddi það 
að J hefði fengið jörðina til ábúðar eða til láns eða á leigu. Loks yrði ekki talið að 
dánarbúið hefði sýnt fram á að M hefði náð eða haldið umráðum jarðarinnar með þeim 
hætti að ákvæði 2. mgr. eða 3. mgr. 2. gr. laganna útilokuðu það að hann mætti vinna 
hefð. Var M því sýknaður af kröfu dánarbúsins. [Leturbreyting höfundar] 

 Hér var viðkomandi jörð í venjubundnum umráðum hefðandans, sem fór með hana sem 

sína eign fullan hefðartíma, án þess að þeir sem gerðu kröfu um rétt yfir henni hefðu hreyft 

athugasemdum við því. 

Hrd. 11. júní 2009 (532/2008) (Búlandsnes og Teigarhorn). H átti jörðina Teigarhorn í 
Djúpavogshreppi, en hreppurinn hafði til umráða jörðina Búlandsnes við hliðina á 
fyrrnefndu jörðinni. Ágreiningur reis um landamerki jarðanna. Hófst H handa við að reisa 
girðingu við þau landamerki sem hann taldi vera rétt. Djúpavogshreppur fékk þá lagt 
lögbann við framkvæmdum H og krafðist staðfestingar á því fyrir dómi auk 
viðurkenningar á því hvernig landamerki jarðanna lægju. Bar landamerkjabréfum ekki 
saman um merki á milli jarðanna. Talið var að ekki yrði fram hjá því horft að 
landamerkjabréf B væri yngra og því þinglýst síðar en landamerkjalýsingu T. Yrði því að 
ætla að í því hafi falist endanlega niðurstaða um landamerkin. Með vísan til þess og 
framburðar vitna þótti í ljós leitt hvernig landamerkin lægju. Ekki var fallist á að H gæti 
byggt á því að um áratugaskeið hafi verið girðing eftir markalínu hans, en hún hafi legið 
niðri í um 40 ár áður en hann eignaðist jörðina. Þá var heldur ekki fallist á að takmörkuð 
not hans af landinu nú uppfylltu skilyrði eignarhefðar. Var því fallist á kröfu D hrepps um 
landamerki á milli jarðanna. Samkvæmt þeim úrslitum var staðfest lögbann sem lagt var 
við framkvæmdum H við lagningu girðingar í landi B. [Leturbreyting höfundar]. 

 Í málinu var komist að þeirri niðurstöðu að sá er taldi til hefðar gæti ekki virkjað umráð og 

þar með reist eignarrétt sinn á hefð með girðingu sem legið hefði niðri um áratugaskeið áður 

en hann eignaðist hana, svo og takmörkuðum notum sínum af landinu. 

Hrd. 19. nóvember 2009 (149/2009) (Akureyrarflugvöllur). Í ársbyrjun 1992 keypti B 
verkstæðisskúr auk lóðarréttinda af S á Akureyrarflugvelli. Í nóvember 2005 fékk B sent 
bréf frá Flugmálastjórn (F) þar sem lóðarréttindum hans var sagt upp og honum gert skylt 
innan viss tíma að flytja skúrinn af lóðinni. Þar var jafnframt tekið fram að húsnæðið  
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hefði fram til þessa staðið án þess að lóðarleigusamningur hefði verið gerður. Í málinu 
byggði B á því að hann hefði unnið hefð á lóðinni, sem var í eigu íslenska ríkisins (Í) en í 
umráðum F, samkvæmt 2. gr., sbr. 3. gr., hefðarlaga. Í dómi Hæstaréttar kom fram að af 
yfirlýsingu fyrirsvarsmanna S og vætti þeirra fyrir dómi hefði þeim verið ljóst að skúrinn 
hefði aðeins haft stöðuleyfi til bráðabirgða og að skylt hefði verið að færa hann til á 
lóðinni eða fjarlægja hann með öllu, lóðarhafa að kostnaðarlausu, yrði þess krafist. Var 
þeim er B leiddi eignarhald sitt frá því kunnugt um það að Í ætti lóðina og að leyfi fyrir 
stöðu skúrsins væri bundið þeim fyrirvara að það kynni að þurfa að víkja. Gat B því ekki 
byggt á því að eignarhald forvera hans bættist við þann tíma er hann sjálfur hefði haft 
umráð eignarinnar. Voru skilyrði 2. gr., sbr. 3. gr. hefðarlaga því ekki uppfyllt, svo og 
skilyrði 7. gr. sömu laga um afnotahefð. Var því fallist á kröfu S um að B væri skylt að 
fjarlægja skúrinn af lóð Í og færa því umráð lóðarinnar. [Leturbreyting höfundar] 

 Hér var komist að annarri niðurstöðu en í áðurnefndu máli Hæstaréttar nr. 482/2002. 

Skýrist hún af grandsemi fyrirsvarsmanna S, sem B leiddi rétt sinn frá, um eignarrétt Í að lóð 

undir umræddan skúr og bráðabirgðaleyfi fyrir honum á lóðinni. Ekki virðist hafa verið deilt 

um óskoruð og óslitin umráð B og þess er hann leiddi rétt sinn frá. 

Hrd. 21. janúar 2010 (224/2009) (Svartá). J og S, eigendur jarðarinnar Laugarmýrar í 
Skagafirði, og R og V, eigendur jarðarinnar Fitja, deildu um eignarhald á 1,5 hektara 
hólma í Svartá. Í málinu lá fyrir að jarðir aðila hefðu áður verið hlutar af stærri jörðum. 
Talið var að gögn málsins, þar á meðal loftmynd frá 1945, bentu til þess að þegar 
landamerkjaskrá fyrir Nautabú var gerð 1913 hefði ekki verið hólmi í ánni heldur hefði 
verið þar fast land við Steinsstaði. Áin hefði því síðar rutt sér leið þannig að nú væri þar 
hólmi. Var það niðurstaða dómsins að hólminn hefði tilheyrt Steinsstöðum þegar 
landamerki hefðu síðast verið staðfest fyrir landi Nautabús og Steinsstaða. Í dómi 
héraðsdóms, sem staðfestur var með vísan til forsendna, kom fram að umræddur hólmi 
hefði verið fullmyndaður í meira en 20 ár og allan þann tíma hefði hann verið nýttur eins 
og annað land frá Fitjum. Af framburði vitna fyrir dóminum mætti ráða að nýting 
hólmans hefði eingöngu falist í því að búpeningur hefði verið þar mismikið á beit. Önnur 
notkun hefði ekki verið á hólmanum. Svo takmörkuð not sem beit gæti ekki leitt til þess 
að eigendur Nautabús og síðar Fitja hefðu eignast hólmann fyrir hefð. Slík not gætu leitt 
til hefðar á beitarítaki en krafa um það væri ekki höfð uppi í málinu og kæmi því ekki til 
úrlausnar. [Leturbreyting höfundar] 

 Í máli þessu tókst hefðanda ekki sönnun eignarréttar á grundvelli hefðar með þeirri 

takmörkuðu notkun (virkjun yfirráða) sem fólst í því að búpeningur hans hefði gengið á 

þrætulandinu. Er þessi niðurstaða í samræmi við fjölda dóma sem gengið hafa í Hæstarétti um 

sama sakarefni, í seinni tíð í fjölmörgum þjóðlendumálum. 

Hrd. 30. september 2010 (554/2009) (Hof og Þrasastaðir). Deilt var um eignarhald að 
spildu úr landi jarðarinnar Hofs í Skagafjarðarsýslu. Byggði eigandi H eignarréttarkröfu 
sína að spildunni m.a. á því að hann og fyrri eigendur hefðu eignast hana fyrir hefð. 
Vísaði hann m.a. til þess að landspildan hefði fylgt með sölu á jörðinni bæði 1981 og 
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2003, auk þess sem veðsetningu jarðarinnar hefði verið þannig háttað að spildan hefði þar 
fylgt með, hún verið afmörkuð sem hluti af H með girðingum og skurði og að eigendur 
Hofs hefðu beitt hestum og nautgripum á hana. Í dómi Hæstaréttar kom fram að ekki yrði 
talið að í ljós hefði verið leitt af hálfu eiganda Hofs að skurður sá, sem hann vísaði til, 
hefði verið grafinn til að koma á umráðum þrætulandsins. Þá yrði ráðið að girðingar 
spildunnar hefðu lengst af ekki verið fjárheldar og að fé frá öðrum bæjum leitaði þangað, 
þannig að aðrir hefðu ekki verið útilokaðir frá ákveðnu nytjum af svæðinu. Að þessu virtu 
og þegar í heild væru metin þau not sem eigandi Hofs og þeir sem hann leiddi rétt sinn frá 
hefðu haft af landspilduni yrði ekki talið að honum hefði tekist sönnun um að hann hefði 
haft óslitið eignarhald á henni í 20 ár í skilningi 1. mgr. 2. gr. hefðarlaga. [Leturbreyting 
höfundar]. 

 Í málinu freistaði ætlaður hefðandi þess að virkja umráð (yfirráð) sín yfir þrætulandinu 

með því að vísa til þess að það hefði verið afmarkað með girðingum og skurði, en það dugði 

honum ekki, þar sem honum tókst ekki að sýna fram á að umræddur skurður hefði verið 

grafinn í þeim tilgangi, auk þess sem fleiri atriði komu til, svo sem reifað verður í kafla 6.1.3.  

Hrd. 2. maí 2013 (564/2012) (Ytri-Skógar og Eystri-Skógar). Aðilar deildu um 
landamerki jarðanna Ytri-Skóga og Eystri-Skóga, sem afmörkuðust af fjörumarki á 
sjávarkambi og aðilar voru sammála um hvar væri, og norður í Dalárfoss. Hæstiréttur 
lagði til grundvallar að með samningi eigenda jarðanna frá árinu 1899 hefði ágreiningur, 
sem lengi hafði staðið um landamerki jarðanna, verið leiddur til lykta. Yrðu aðilar að færa 
sönnur á kröfur sínar að því leyti sem þær vikju frá samningnum.  Eftir að Hæstiréttur 
hafði tekið afstöðu til landamerkja sagði að sannað væri með framburði þriggja vitna að 
afgirt tún, sem lá vestan þeirrar línu sem dregin var skv. samningnum frá 1899, hefði 
verið ræktað í áföngum og því lokið um 1970. Það hefði þá verið afgirt og nytjað síðan 
frá Eystri-Skógum átölulaust af hálfu Ytri-Skóga. Hefði eigandi jarðarinnar því fyrir hefð 
öðlast beinan eignarrétt að hinu afgirta túni. [Leturbreyting höfundar] 

 Samkvæmt niðurstöðu dómsins virkjaði hefðandi umráð sín yfir spildunni með nýtingu 

sinni á henni fullan hefðartíma, án nokkurra athugasemda af hálfu gagnaðila. 

Hrd. 3. apríl 2014 (718/2013) (Krókur). Deilt var um eignarrétt að hluta jarðarinnar Króki 
í Norðurárdalshreppi, Borgarbyggð. Hluti jarðarinnar hafði árið 1924 verið seldur 
Upprekstrarfélagi Þverárréttar og landið verið verið nýtt síðan af upprekstrarfélaginu og 
síðar Borgarbyggð sem afréttarland. Í máli G, sem eignaðist jörðina árið 1990, gegn B 
krafðist G þess að umræddur jarðarhluti væri sín eign og hluti Króks. Í málinu lágu fyrir 
skjöl, sem ekki voru fyllilega samhljóða, auk þess sem þau voru óvottuð og hafði ekki 
verið þinglýst. Þá hafði jörðin gengið kaupum og sölum og þar vísað til landamerkja 
jarðarinnar skv. landamerkjaskrá sem ágreiningslaust var að náði til allrar jarðarinnar. 
Byggði Borgarbyggð eignarrétt sinn á landinu m.a. á hefð og vísaði í því sambandi til 
þess að upprekstrarfélagið og síðar sveitarfélagið hefðu farið með landið og nýtt það sem 
sína eign í fullan hefðartíma eða allt frá árinu 1924. Í dómi Hæstaréttar var m.a. vísað til 
þess að þegar virt væru þau not sem Borgarbyggð hefði haft af hinu umþrætta landi hefði 
honum ekki tekist sönnun þess að hann hefði frá þeim tíma er jörðinni var afsalað til G 
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unnið eignarrétt að landinu í skilningi 1. mgr. 2. gr. hefðarlaga. [Leturbreyting höfundar] 

 Hér tókst hefðanda ekki að sýna fram á fullnægjandi umráð (virkjun yfirráða) 

jarðarhlutans þannig að hefð mætti vinna yfir honum, þar sem þau fólust einungis í sumarbeit, 

en slík takmörkuð not hafa, svo sem fyrr segir, ekki verið talin nægja til eignarhefðar. Þá 

verður niðurstaðan að skoðast í því ljósi að eignarheimild upprekstrarfélagsins var ekki 

þinglýst og jörðin gekk kaupum og sölum í samræmi við umrædda landamerkjaskrá sem tók 

til allrar jarðarinnar. 

 Loks skal nefndur til sögunnar dómur Landsréttar 19. desember 2018 (mál nr. 344/2018) 

(Bjarg): 

Í málinu kröfðust G og H, eigendur Árbótar í Mosfellssveit, þess í máli gegn A ehf. að 
viðurkenndur yrði eignarréttur þeirra á nánar tilgreindri spildu úr landi Bjargs í sama 
sveitarfélagi. Af hálfu A og H var m.a á því byggt að þeir hefðu öðlast eignarrétt á 
spildunni fyrir hefð. Rétturinn taldi sannað að eigendur Árbótar hefðu girt hina umdeildu 
spildu, ræktað hana upp og jafnframt útilokað aðra frá eignarráðum yfir henni a.m.k. frá 
árinu 1987. Haggaði ekki þeirri niðurstöðu þótt þau hefðu um tíma sett stiga á girðinguna 
í þeim tilgangi að heimila umferð gangandi fólks um hitaveitustokk þann er liggur eftir 
norðurmörkum spildunnar. Breytti engu í þessu sambandi hvort eigendur Bjargs eða 
Árbótar hefðu greitt fasteignagjöld af skikanum á þessum tíma og í því samandi vísað til 
Hrd. 12. október 2017 (682/2016) (Árún). Í dóminum reyndi á fleiri málsástæður A ehf. 
sem hafnað var og G og komist að þeirri niðurstöðu að G og G hefðu öðlast eignarrétt á 
spildunni fyrir hefð. [Leturbreyting höfundar] 

 Hér tókst hefðendum að sýna fram á að þær ráðstafanir þeirra að girða umþrætta spildu og 

rækta hefðu verið í þeim tilgangi að koma á yfirráðum (umráðum) þeirra yfir henni. 

 Af dómum þessum verður ekki annað ráðið en að á sl. þremur áratugum hafi verið fylgt 

þeim grundvelli við beitingu skilyrða 1. mgr. 2. gr. hefðarlaga sem Gaukur Jörundsson og 

áður Ólafur Lárusson lögðu við mat á því hvað þurfi að koma til svo yfirráð (umráð) hefðanda 

á einkarétti sínum yfir eign og aðrar ráðstafanir hans að lögum virkist með fullnægjandi hætti 

til að eignarréttur stofnist á grundvelli hefðar. Ræðst niðurstaðan af heildarmati á atvikum 

öllum að baki réttarstöðu hefðanda í hverju máli fyrir sig. 

 Þegar um lausafé er að ræða eru, eins og áður hefur komið fram, gerðar mun vægari 

kröfur til ytri tengsla og þar með virkra yfirráða hefðanda. Má í því sambandi geta Hrd. 5. 

febrúar 1971 (108/1971) (Löngumýrar-Skjóna), en það er eini dómurinn eftir gildistöku 

hefðarlaga, þar sem ágreiningsefnið tók beinlínis til hefðar yfir lausafé.  
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Í máli þessu gerði B kröfu um að viðurkenndur yrði eignarréttur hans að hryssu sem 
dregin var J í tilgreindri rétt haustið 1967. Til stuðnings þeirri kröfu sinni vísaði B m.a. til 
hefðar á þeirri forsendu að hryssan hefði gengið með stóði hans í meira en 10 ár. Af hálfu 
J var kröfunni mótmælt, m.a. á þeim grundvelli að umráð þess, er teldi til hefðar, yrðu að 
vera með þeim hætti að þau útilokuðu yfirráð eigandans. Vörslurnar hefðu verið alltof 
lausar og óglöggar og jafnvel engar þegar hryssan hefði verið í afrétt. Í héraðsdómi var 
talið að um eignarhald B hefði verið að ræða og lögð áhersla á að ágreiningslaust væri að 
hryssan hefði ekki verið í vörslum J frá því á árinu 1951 uns hún var dregin honum í 
stóðrétt 1967. Hæstiréttur staðfesti þessa niðurstöðu héraðsdóms með vísan til forsendna 
hans um að eignarhald B hefði staðið í hefðartíma fullan. [Leturbreyting höfundar] 

 Í dóminum var lögð áhersla á að umrædd hryssa hefði ekki verið í vörslum hefðarþola frá 

árinu 1951 til ársins 1967. Á sama tímabili hefði hún gengið með stóði hefðanda og því slegið 

föstu að slíkar vörslur nægðu til að skilyrðum til eignarhalds á grundvelli 2. gr. hefðarlaga 

væri fullnægt. Af þessum dómi verður sú ályktun dregin að vægari kröfur eru gerðar til 

umráða hefðanda yfir lausafé en gert er um fasteignir. Er það í samræmi við þá fræðikenningu 

að í tilviki lausafjár geti ytri vörslur án verulegrar hagnýtingar þess nægt til að í þeim felist 

eignarhald í skilningi 1. mgr. 2. gr. hefðarlaga.182  

 Af öðrum dómum, þar sem lausafé kom við sögu, má nefna Hrd. 1953, bls. 343 (16/1953),  

Hrd. 1973, bls. 137 (34/1973) og Hrd. 28. febrúar 2008 (306/2007). Í máli nr. 16/1953 virðist 

hefð verið hafnað í héraði með tilliti til huglægrar afstöðu landeigenda til lausafjárins, en taka 

verður þó fram að dómur Hæstaréttar er afar torræður um þetta. Í hinum tveimur málunum 

reyndi ekki á hefð, en í Hrd. 34/1973 var málinu vísað frá Hæstarétti og í Hrd. 306/2007 

reyndi ekki á hefð þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að sannað væri að viðkomandi 

lausafé hefði verið gefið af föður þess sem hélt því fram að hann hefði öðlast eignarrétt á því 

fyrir hefð.  

 Loks skal getið Hrd. 9. nóvember 2017 (716/2016) (Upphlutur), enda þótt þar hafi ekki 

beinlínis reynt á hefð:  

KHG krafðist viðurkenningar á eignarrétti sínum að íslenskum þjóðbúningi, svonefndum 
upphlut. Upphluturinn var í fórum KV, en hafði áður verið í vörslum móður KHG, sem 
hafði ráðstafað honum til KV með gjafabréfi á árinu 2007. Byggði KHG á því að hún 
hefði fengið upphlutinn að gjöf þegar hún var barn að aldri, en að móðir sín hefði tekið 
hann til varðveislu þar til hún yrði fullvaxta. Héraðsdómur taldi að KHG hefði ekki lánast 
að færa viðhlítandi sönnur fyrir staðhæfingu sinni um eignarhald á upphlutnum og 
sýknaði KV af kröfum hennar. Í dómi Hæstaréttar kom fram að ganga yrði út frá þeirri 
reglu að líkur standi almennt til að sá sem hefur lausafjármuni og fer með þá eins og þeir 

 

 
182 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 168. 
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tilheyri sér sé réttur eigandi þeirra. Óumdeilt væri að móðir KHG hefði um árabil farið 
með vörslur upphlutarins og að ekki yrði annað ráðið af ráðstöfun þeirri sem fólst í 
gjafabréfinu en að hún hafi talið sig eiga hann. Hvíldi því á KHG að hnekkja þeim líkum 
fyrir eignarrétti sem af þessu yrðu leiddar og hefði henni ekki tekist sú sönnun. Var hinn 
áfrýjaði dómur því staðfestur. [Leturbreyting höfundar] 

 Í þessu máli er ekki beinlínis vísað til hefðar heldur þeirrar almennu reglu að sá sem hefur 

lausafé í vörslu sinni og fer með það eins og hann eigi það sé réttur eigandi þess. Skiptu 

vörslur upphlutarins miklu fyrir niðurstöðu málsins, líkt og á við um eignarhald skv. 1. mgr. 

2. gr. hefðarlaga og áður hefur verið gerð fyrir. 

 Af þessum dómum verður almennt ekki ráðið hverjar kröfur eru gerðar til umráða 

lausafjár, sbr. 1. mgr. 2. gr. hefðarlaga, þannig að skilyrðum laganna um eignarhald teljist 

fullnægt. Gera má þó ráð fyrir að hefðbundnar vörslur lausafjár nægi, en í 

undantekningartilvikum geti eignarhald þess falist í ytri tengslum án verulegrar hagnýtingar. 

 

6.1.3 Útilokandi meðferð og nýting hefðanda 

Eins og greinir í kafla 6.1.1 var þar vísað til kenningu Gauks Jörundssonar um að af 

athugasemdum með 1. mgr. 2. gr. hefðarlaga megi ráða að til að hefð vinnist þurfi umráðum 

hefðanda yfir eign að vera þannig fyrir komið að þau hafi útilokað þann sem átti hana áður frá 

því að ráða yfir henni og jafnframt getið þeirrar skoðunar Ólafs Lárussonar að umráðum 

hefðanda verði að vera svo háttað að það væri „fullkomin röskun“ á þeim ef hinn rétti eigandi 

færi að beita eignarrétti sínum.  

 Krafa 1. mgr. 2. gr. hefðarlaga um „óslitið eignarhald“ hefur verið talin fela í sér þá 

merkingu að með því sé átt við að ekki megi hafa orðið verulegt eða óeðlilegt hlé á umráðum 

hefðanda.183 Þá verður að taka mið af 1. mgr. 4. gr. hefðarlaga, en þar segir að missi hefðandi 

umráð yfir hlutunum og slitni þá hefðarhaldið, nema svo sé að hann hafi umráðin óviljandi 

misst, og náð þeim aftur innan 6 mánaða eða nái þeim með lögsókn, er hafin sé innan þess 

frests og rekin með hæfilegum hraða. 

 Á þetta hefur reynt í fjölda dóma Hæstaréttar á sl. þremur áratugum og skal nokkurra 

þeirra getið. 

Hrd. 1983, bls. 2076 (132/1981) (Sandur). Málavextir voru þeir að árið 1953 fékk Á til 
umráða spildu úr landi jarðarinnar Sands í Kjósarhreppi, Kjósarsýslu, sem þá var í eigu O. 

 
 

183 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 168. 
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Taldi Á að um kaup á spildunni hefði verið að ræða en O hins vegar leigu. Engir 
skriflegir samningar voru gerðir um þessi viðskipti. Á girti spilduna en ágreiningur var 
um hvenær það hefði verið. Taldi Á sig hafa girt fjórum til fimm árum eftir að hann fékk 
landið, en O taldi það ekki hafa verið fyrr en eftir 1960 og líklega ekki fyrr en eftir 1963. 
Setti Á niður nokkrar trjáplöntur skömmu eftir 1960 að hann girti. Kom fram í málinu að 
O hefði hvorki beitt spilduna né haft önnur afnot hennar eftir að hún var girt. Meirihluti 
Hæstaréttar taldi ósannað að Á hefði öðlast eignarrétt yfir spildunni með kaupsamningi. Í 
dóminum segir síðan: „Fram er komið, að sumarið 1953 fékk stefndi umráð hins 
umdeilda lands með samningi við áfrýjandann O. Stefndi [Á] hafði þessi umráð í fullan 
hefðartíma. Er ósannað, að til umráða þessara hafi verið stofnað á þann hátt, að stefndi 
megi ekki eignast landið fyrir hefð, sbr. 2. mgr. 3. gr., laga nr. 46/1905. Verður því að 
taka til greina kröfu hans um viðurkenningu á eignarrétti, sbr. 1., 2., og 6. gr. laganna.“ Í 
sératkvæði eins dómarans segir: „Ég tel ekki, að leitt hafi verið í ljós að stefndi hafi sýnt í 
verki þau umráð yfir umræddri landspildu fullan hefðartíma, er mál þetta var höfðað, sem 
hafi í för með sér, að hann hafi unnið eignarhefð á henni skv. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 
46/1905 um hefð.“ [Leturbreyting höfundar] 

 Í málinu sló meirihluti Hæstaréttar því föstu að hefðandinn hefði sýnt fram á óskoruð 

umráð í fullan hefðartíma og tók fram að hefðarþoli hefði hvorki beitt spilduna né haft önnur 

afnot hennar eftir að hún var girt. Minnihlutinn taldi hins vegar að hefðandinn hefði „ekki 

sýnt í verki“ að hann hefði haft umráðin í fullan hefðartíma og þar með ekki virkjað þau með 

fullnægjandi hætti. Sýnist niðurstaða meirihlutans hafa helgast af þeirri staðreynd fyrst og 

fremst að hefðandanum hefði tekist að sýna fram á að hefðarþoli hefði verið útilokaður frá 

afnotum af spildunni. 

Hrd. 30. september 2010 (554/2009) (Hof og Þrasastaðir). Dómurinn var reifaður í kafla 
6.1.2. Auk þess sem þar greinir um ráðstafanir ætlaðs hefðanda til að koma á umráðum 
spildu þeirrar, sem deilt var um, sagði í dómi Hæstaréttar að ráðið yrði að girðingar 
spildunnar hefðu lengst af ekki verið fjárheldar og að fé frá öðrum bæjum leitaði þangað, 
þannig að aðrir hefðu ekki verið útilokaðir frá ákveðnu nytjum af svæðinu. Að þessu virtu 
og þegar í heild væru metin þau not sem eigandi Hofs og þeir sem hann leiddi rétt sinn frá 
hefðu haft af landspilduni yrði ekki talið að honum hefði tekist sönnun um að hann hefði 
haft óslitið eignarhald á henni í 20 ár í skilningi 1. mgr. 2. gr. hefðarlaga. [Leturbreyting 
höfundar] 

 Hér skipti máli að aðrir en ætlaður hefðandi gátu nýtt sér spilduna með því girðingarnar 

hafi ekki verið fjárheldar. Með því að svo var talið voru aðrir en hann ekki útilokaðir frá 

notum af spildunni. Hér sýnast nokkuð strangar kröfur gerðar til útilokunar afnota annarra en 

hefðanda.  

Hrd. 7. október 2010 (569/2009) (Hellnar). HH ehf., eigandi jarðarinnar Brekkubæjar á 
Snæfellsnesi, höfðaði mál til viðurkenningar á því að landamerki jarðarinnar yrðu með  
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tilgreindum hætti. Var annars vegar um að ræða merki til norðurs gagnvart jörðinni 
Skjaldartröð sem var í eigu L og hins vegar til suðurs gagnvart Fjólubakka sem er spilda 
úr jörðinni Gíslabæ sem var í eigu Þ. Fyrrgreindar jarðir liggja undir jökli á sunnanverðu 
Snæfellsnesi og nefnast, ásamt jörðinni Laugarbakka, Hellnajarðir. Af hálfu L og Þ var 
aðallega byggt á því að Hellnafjara, sem var það svæði sem ágreiningur aðila laut að, væri  
óskipt með Hellnajörðum en til vara að þeir hafi öðlast eignarréttindi að fjörunni á 
grundvelli hefðar. Héraðsdómur hafnaði þeirri málsástæðu HH ehf. að fjaran væri óskipt. 
Þá taldi dómurinn ekki unnt að byggja á því að stofnast hefði sameignarréttur að fjörunni 
fyrir hefð. Segir í héraðsdómi, sem staðfestur var með vísan til forsendna, að ekki væri 
byggt á því af hálfu L og Þ að umráð þeirra hefðu rýmt út eignarrétti HH ehf. heldur hefði 
stofnast sameignarréttur að fjörunni með Hellnajörðum. Hagnýting í þessa veru, án þess 
að því væri haldið fram að HH ehf. hefði verið útilokaður frá umráðum, yrði ekki talin 
geta legið til grundvallar eignarhefð. [Leturbreyting höfundar]  

 Í dóminum er tekið fram að ekki hefði verið byggt á þeirri málsástæðu af hálfu ætlaðs 

hefðanda að virk yfirráð með notkun þrætulandsins hefðu útilokað aðra frá umráðum. Á þetta 

reyndi því ekki í dóminum, en það hefði verið áhugavert.  

Hrd. 18. september 2008 (487/2007) (Kleifar og Borg). Deilt um landamerki jarðanna 
Kleifa og Borgar í Skötufirði við Ísafjarðardjúp. Ekki var talið að eigendur Borgar hefðu 
getað unnið eignarrétt að umdeildu svæði fyrir hefð með óslitnum umráðum í meira en 
tvo áratugi, sbr. 1. mgr. 2. gr. hefðarlaga, þar sem ósannað væri af þeirra hálfu að þeir 
hefðu einir haft umráð svæðisins og nýtt það. Ekki talið að aðgangur annarra en eigenda 
Borgar að landsvæðinu hefði verið takmarkaður þar til sett var upp hlið á vegarslóða í 
október 1992, en eftir sem áður hefði landið ekki verið afgirt nema að óverulegu leyti. 
Þegar þessa væri gætt ásamt því að eigendur Borgar hefðu ekki hnekkt staðhæfingum 
eiganda Kleifa um notkun hans á þessu landsvæði eftir að hann eignaðist jörðina væru 
ekki skilyrði til að fallast á með eigendum Borgar að þeir hefðu eignarrétt að því fyrir 
hefð. [Leturbreyting höfundar] 

 Ætluðum hefðanda tókst ekki sönnun þess að þeir hefðu með umráðum sínum útilokað 

aðra frá afnotum landsins. Þá voru ekki liðin 20 (hefðartími) frá því fyrrgreint hlið var sett 

upp og þar til málið var höfðað. 

Hrd. 9. nóvember 2006, bls. 1899 (386/2006) (Hlíðarendi) H stefndi sameigendum sínum 
að jörðinni Hlíðarenda í Fljótshlíð til viðurkenningar á eignarrétti hans á íbúðarhúsi á 
jörðinni og lóð umhverfis það. Ekki var fallist á að sýnt hefði verið fram á að móðir H 
hefði keypt umrædd fasteignarréttindi. Á hinn bóginn lá fyrir og var viðurkennt af hálfu 
sameigenda H að hún hafði að mestu haft umráð hússins um áratugaskeið. Hefðu umráðin 
staðið yfir í fullan hefðartíma og þeim verið þannig háttað að þau hefðu útilokað aðra frá 
afnotum þess. Breytti þar engu þótt annar bræðra H hefði haft einhvern aðgang að salerni 
hússins. Aftur á móti var ekki talið að umráð yfir húsinu hefðu útilokað aðgang eða afnot 
sameigenda H að stærra landsvæði en það stóð á. Var því viðurkenndur eignarréttur hans 
að íbúðarhúsinu ásamt því landi sem húsið stendur á.[Leturbreyting höfundar] 

 Velta má þessari niðurstöðu fyrir sér með tilliti til sjónarmiða um óskipta sameign, en talið 

hefur verið að hverjum sameiganda sé heimil nýting og ráðstafanir sem eru öðrum 
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sameigendum að meinalausu.184 Álitamál hlýtur því að vera hvort hefðandi hafi útilokað 

sameigendur frá umráðum hússins eða þeim hafi staðið á sama um afnot hennar að því. Þá má 

hafa hliðsjón af síðari málsl. 1. mgr. 36. gr. laga um fjöleignarhús, nr. 26/1994, en þar segir að 

eigandi geti ekki öðlast sérstakan rétt til sameignar á grundvelli hefðar, hvorki eignarrétt né 

aukinn afnotarétt. Niðurstaða dómsins kann þó að skýrast af því að ekki hafi verið byggt á 

þessum málsástæðum af hálfu sameigenda, en af lýsingu þeirra í héraðsdóm verður slíkt ekki 

ráðið.185 

Hrd. 21. maí 2015 (579/2014) (Straumur og Berjanes). Deilt var um landamerki jarðanna 
Straums og og Berjaness í Rangárvallasýslu, en þeirri fyrrnefndu var skipt út úr landi 
jarðarinnar Kanastaða árið 1994. Snerist deila aðila fyrst og fremst um um það hvort 
mörk Straums gagnvart Berjanesi yrðu miðuð við það hvernig þau voru ákveðin þegar 
Straumur var skilin frá Kanastöðum eða hvort þau yrðu miðuð við landamerkjabréf 
Berjaness frá árinu 1884, sem mælti fyrir um að mörk jarðarinnar réðust af miðlínu 
árinnar Affallsins. Í kröfugerð eiganda Straums var þó að hluta miðað við girðingu sem 
reist hafði verið um 1980 og vísaði hann til hefðar í því sambandi. Í dómi Hæstaréttar 
kom fram að af gögnum málsins yrði ráðið að umrædd girðing hefði verið sett sem 
gripagirðing milli Kanastaða og Berjaness og nýtt sem slík. Væru því engin skilyrði til 
þess að fallast á með aðaláfrýjanda að fullnægt væri skilyrðum þess að eigendur 
Kanastaða og síðar Straums hefðu getað unnið hefð á landsvæðinu milli girðingarinnar og 
miðlínu Affallsins. [Leturbreyting höfundar]. 

 Hér réð niðurstöðu um hefð að sá er hélt henni fram gat ekki sýnt fram á að þeir er hann 

leiddi rétt sinn frá hefðu útilokað aðra frá afnotum umræddrar spildu. 

Hrd. 12. október 2017 (682/2016) (Ártún). Í málinu krafðist D þess að fjárhús og hlaða í 
eigu S, ásamt öllu því er þeim húsunum tilheyrði, yrði borið út af jörðinni Ártúni í 
Þingeyjarsveit, en húsin voru í eigu S sem átti jörðina Árteig við hlið þeirrar fyrrnefndu. 
Krafðist S þess til vara að hann hefði eignast landskikann, sem húsin stóðu á, fyrir hefð. 
Talið var sannað að S og þar áður faðir hans, sbr. 3. gr. hefðarlaga, hefðu haft umráð 
skikans sem fjárhúsið og hlaðan voru á fullan hefðartíma og jafnframt útilokað aðra frá 
afnotum hans. Þar með hefði stofnast til eignarréttar yfir skikanum, enda væri hann að 
mestu afgirtur. [Leturbreyting höfundar] 

 Að lokum skal getið dóms Landsréttar 19. desember 2018 (mál nr. 344/2018) (Bjarg), sem 

áður var reifaður í kafla 6.1.2: 

 
184 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 20-22. 
185 Um sama álitaefni sjá jafnframt Hrd. 13. desember 2007 (152/3007) (Teigstorfa), sem reifaður verður í kafla 
6.4 til skýringa á huglægri afstöðu hefðanda. 
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Auk þess sem greinir í áðurnefndri reifun um girðingu umdeildrar spildu og ræktunar 
hennar tók Hæstiréttur fram að hefðendur hefðu jafnframt útilokað aðra frá eignarráðum 
yfir henni a.m.k. frá árinu 1987. Haggaði ekki þeirri niðurstöðu þótt þau hefðu um tíma 
sett stiga á girðinguna í þeim tilgangi að heimila umferð gangandi fólks um hitaveitustokk 
þann er liggur eftir norðurmörkum spildunnar. [Leturbreyting höfundar] 

 Enda þótt á ýmis atriði varðandi hefð hafi reynt í þessum dómi var það önnur 

meginforsenda hans að hefðendum tókst sönnum um að þeir hefðu útilokað aðra frá umráðum 

spildunnar. Nefna má þó að ekki var tekin afstaða til þeirrar málsástæðu hefðarþola að fyrri 

eigandi Bjargs hefði ítrekað gert athugasemdir við umrædda girðingu, þar sem hún hefði talið 

hana vera í landi sínu. Er þetta athyglisvert í ljósi dómaframkvæmdar, en þar hefur iðulega 

verið tekið fram að lagt væri til grundvallar við úrlausn máls að umráð hefðanda hefðu staðið 

yfir fullan hefðartíma án nokkurra athugasemda af hálfu hefðarþola. Það kann þó að skýrast af 

því að þessari málsástæðu hafi ekki verið teflt fram í Landsrétti, en í héraðsdómi var komist 

að þeirri niðurstöðu að fyrri eigendur Bjargs hafi látið það átölulaust að fyrri eigendur Ártúns 

hefðu ræktað skika úr landi Bjargs. 

 Af þessum dómum verða m.a. dregnar tvær ályktanir. Í tilviki jarða fæst ekki séð að 

gerðar séu ríkari kröfur til inntaks eignarhalds hefðanda en almennt á við um hefðbundna 

nýtingu jarða. Á hinn bóginn sýnast gerðar mjög ríkar kröfur til áskilnaðarins um eignarhald í 

tilviki landspildna innan þinglýstra landamerkja jarða. Til þess að sú sönnun takist verða afnot 

hefðanda að vera víðtæk og fullljóst að aðrir en hefðandi hafi verið útilokaðir frá umráðum 

viðkomandi landsvæðis. Um landsvæði utan landamerkja verður ráðið af dómaframkvæmd að 

skilyrði til eignarhefðar séu þröng, enda þótt ekki verði talið loku fyrir það skotið að hefð geti 

skapað eignarrétt að slíku landi. Eftir gildistöku þjóðlendulaga hafa gengið tugir dóma þar 

sem reynt hefur á hefð sem heimild fyrir beinum eignarrétti, en því jafnan verið hafnað þar 

sem ekki hafa verið talin uppfyllt skilyrði 1. mgr. 2. gr. hefðarlaga. Styðst sú niðurstaða við 

eldri dóma Hæstaréttar, sbr. t.d. Hrd. 1955, bls 108 (Landmannaafréttur fyrri), Hrd. 1981, bls. 

1584 (Landmannaafréttur síðari), Hrd. 1997, bls. 1162 (Auðkúluheiði) og Hrd. 1997, bls. 

1183 (Eyvindastaðaheiði).  

 Sú ályktun verður dregin af þessum dómum að venjubundin afréttarnot, eins og sumarbeit, 

eða önnur takmörkuð not, verði ekki verið ein og sér talin nægilegur grundvöllur 

eignarhefðar. Eins virðast tilteknar ráðstafanir að lögum, t.d. sala tilgreindra réttinda yfir 
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viðkomandi landsvæði, ekki skipta máli við slíkt mat.186 Rétt er að benda á í þessu sambandi 

að í athugasemdum með frumvarpi því er varð að þjóðlendulögum er m.a. vísað til þess að að 

áskilnaður um óslitið eignarhald hafi verið skýrður svo „að hefðandi hafi haft svo víðtæk ráð 

eignar“ að þau bendi til eignarréttar og að hann þyrfti að hafa „útilokað aðra frá því að ráða 

yfir eigninni.“ Mögulegt væri þó að vinna hefð á afréttarlandi, en skilyrði fyrir því væru 

ströng.187  

 Allt frá því fyrstu dómar Hæstaréttar í þjóðlendumálum gengu 21. október 2004, sbr. Hrd. 

2004, bls. 3895 (47/2004) (Biskupstungnaafréttur) og Hrd. 2004, bls. 3796 (48/2004) 

(Framafréttur), hefur dómaframkvæmd verið á einn veg og í öllum tilvikum hafnað beinum 

eignarrétti á afréttum á grundvelli hefðar, þar sem um venjubundin afréttarnot eða aðra 

takmarkaða nýtingu á landi hafi verið að ræða. Er þar átt við sumarbeit búfjár ásamt mögulega 

öðrum takmarkaðri, eftir atvikum árstíðabundnum afnotum, svo sem veiði.188 Aftur á móti 

hefur iðulega verið komist að þeirri niðurstöðu að slíkt landsvæði sé þjóðlenda í afréttareign 

viðkomandi landeiganda. Má þar sem dæmi nefna, auk fyrrnefndra dóma í málum Hæstaréttar 

nr. 47/2004 og 48/2004, Hrd. 28. september 2006 (497/2005) (Hoffells-Lambatungur), Hrd. 5. 

október 2006 (133/2006) (Hrunaheiðar), Hrd. 28. september 2006 (498/2005) (Stafafell/hluti), 

Hrd. 29. október 2009  (685/2008) (Seltjarnarnesafrréttur), Hrd. 3. júní 2010 (198/2009) 

(Selvogs- og Ölfusafréttir), Hrd. 7. október 2010 (379/2009) (Heiðarmúli) og Hrd. 11. 

nóvember 2010 (768/2009) (hluti Álftanesskóga). 

 Rétt er að geta þess að óbyggðanefnd komst í máli, nr. 6/2004, að þeirri niðurstöðu að öll 

skilyrði hefðar væru uppfyllt til að eignarréttur hefði stofnast yfir tiltekinni spildu úr afrétti 

sem sveitarfélag hafði 1939 afsalað íþróttafélagi. Íþróttafélagið hafði hagnýtt spilduna, reist 

þar mannvirki, gert breytingar á henni í notkunarskyni, gert um hana ráðstafanir með 

löggerningum og spildan verið tilgreind sem fullnustuandlag vegna skuldheimtu á hendur því. 

Óbyggðanefnd taldi að þessi afrétt umrædds sveitarfélags væri þjóðlenda, en engu að síður 

var viðurkenndur beinn eignarréttur íþróttafélagsins að spildunni. Sagði í forsendum 

úrskurðarins að í þessu tilviki hagaði svo til að um mjög umfangsmikla hagnýtingu á skýrlega 

afmörkuðu landsvæði væri að ræða. Þegar það væri virt yrði talið að íþróttafélagið hefði farið 

með landið líkt og það væri eign þess og komið þannig fram gagnvart öðrum. Yrði því talið 

 
186 Karl Axelsson og Valgerður Sólnes: „Réttmætar væntingar í þjóðlendumálum: Um tengsl réttmætra væntinga 
við hefð, venjurétt og ómunahefð“, bls. 569. Sjá þó Hrd. 1997/2792 (Laugavellir) sem sýnist ganga nokkuð í 
aðra átt, en sá dómur er reifaður í öðru samhengi í kafla 6.1.5. 
187 Alþt. 1997-1998, A-deild, bls. 2606. 
188 Karl Axelsson og Valgerður Sólnes: „Réttmætar væntingar í þjóðlendumálum: Um tengsl réttmætra væntinga 
við hefð, venjurétt og ómunahefð“, bls. 570. 
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að eignarhaldið fullnægði skilyrðum eignarhefðar sem staðið hefði óslitið lengur en 20 ár áður 

en þjóðlendulög öðluðust gildi. Skilyrðum 1. gr., sbr. 1. mgr. 2. gr. hefðarlaga væri því 

fullnægt. Úrskurðinum var ekki skotið til dómstóla og er því um endanlega niðurstöðu að 

ræða.  

 Eins og rakið hefur verið hefur ekki gengið dómur í Hæstarétti í þjóðlendumálum þar sem 

rétturinn hefur talið hefðarhald leiða til stofnunar beins eignarréttar yfir landi sem að öðrum 

kosti teldist þjóðlenda. Engu að síður verður að telja að í framangreindum úrskurði 

óbyggðanefndar sé að finna merki þess að eignarhefð geti í sérstökum tilvikum unnist á á 

landi sem hefur verið í afréttarnotum og teldist ella þjóðlenda og er það í samræmi við 

framangreindar athugasemdir með frumvarpi til þjóðlendulaga, en eins og þar segir eru 

skilyrði til þess þröng.  

 Loks skal þess getið að í tilviki lausfjár má ráða af Hrd. 5. febrúar 1971 (108/1971) 

(Löngumýrar-Skjóna) að mun minni kröfur eru gerðar um útilokandi meðferð og nýtingu 

hefðanda á slíkum eignum en á fasteignum, en þar hafði hryssa gengið með stóði á afrétt að 

sumarlagi samfleytt í 16 ár og þar með ekki verið í vörslum hefðanda þannig að útilokað hafi 

(fyrri) eiganda frá þeim.  

 

6.1.4 Viðhorf hefðanda og annarra 

Talið hefur verið að vitund eða vilji hefðanda til umráða yfir verðmætum sé ekki skilyrði þess 

að eignarréttur stofnist fyrir hefð, þó með þeirri undantekningu að ef öruggt yrði talið að 

hefðandi gæti með engu móti hafa vitað um eignarhald sitt yfir hlut myndi það koma í veg 

fyrir að hefð ynnist. Nefna má í þessu sambandi að það er ekki skilyrði hefðar að hefðandi fari 

sjálfur með umráð hlutar, heldur dugar að annar maður hafi haft þau í þágu hans.189  

  Enda þótt viðhorf hefðanda hafi ekki verið talin skipta máli þegar metið er hvort 

skilyrðum hefðar sé fullnægt er ekki loku fyrir það skotið að við heildarmat á atvikum máls 

kunni afstaða hans að styrkja eignarhaldið, svo sem með því að fullljóst að hann telji sig 

eiganda verðmætis. Hið sama gildir um viðhorf annarra en hefðanda, t.d. þeirra sem hefðandi 

leiðir rétt sinn frá, sbr. Hrd. 19. nóvember 2009 (149/2009) (Akureyrarflugvöllur), sem áður 

hefur verið reifaður, og Í Hrd. 1997, bls. 2792 (Laugavellir), sem reifaður verður í næsta 

kafla.  

 
189 Ólafur Lárusson, Eignaréttur I, bls. 123. 
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6.1.5 Opinber skráning eignarhalds og greiðsla skatta 

Þess hefur gætt í dómaframkvæmd að fjallað hafi verið um opinbera skráningu og greiðslu 

skatta við við mat á því hvort eignarréttur hafi stofnast á grundvelli hefðar. Má þar nefna 

eftirfarandi dóma: 

Hrd. 1992, bls. 747 (316/1989) (Sumarbústaður). Í málinu krafðist Félag 
bókagerðarmanna þess að S yrði gert skylt að fjarlægja sumarbústað af landi jarðarinnar 
Miðdals í Laugagerðishreppi, Árnessýslu. S hélt því m.a. fram að hann hefði eignast 
lóðina fyrir hefð þar sem ráðstöfun hennar hefði falið í sér ótímabundinn og 
endurgjaldslausan rétt sinn til að nýta hana undir sumarbústað. Hann hefði fengið umráð 
lóðarinnar á árinu 1942 og nýtt hana óslitið sem sína eign áratugum saman án 
athugasemda. Hæstiréttur féllst ekki á þetta. Vísaði hann til yfirlýsingar stjórnar F þann 
12. desember 1942, þar sem staðfest var hverjir væru eigendur 14 sumarbústaða sem 
afhent hefði verið til þinglýsingar árið 1944. Í fasteignabók hefði þessari yfirlýsingu verið 
lýst sem leigusamningi og lóð bústaðarins talin leigulóð. Ekki hefði komið fram að S 
hefði hreyft athugasemdum við þeirri lýsingu. Í dómi Hæstaréttar segir síðan orðrétt: 
„Yfirlýsing þessi verður ekki skilin þannig, að hún feli í sér afsal lands til eignar, enda er 
hún skrásett í þinglýsingabók sem ígildi leigusamnings.“ Þá segir í dóminum: 
„Samkvæmt þessu hafði stefndi stöðu leigutaka í M, þegar hann tók við bústað sínum úr 
hendi byggingarfélagsins. Verður ekki séð, að sú staða hafi breyst síðan fyrir atbeina 
landeiganda. Eru því ekki skilyrði til að líta svo á, að stefndi hafi nú öðlast eignarrétt 
bústaðarins fyrir hefð, sbr. 3. mgr. 2. gr. laga nr. 46/1905 um hefð.“ [Leturbreyting 
höfundar] 

 Yfirlýsing stéttarfélagsins, sem skrásett var í þinglýsingabók sem ígildi leigusamnings, var 

í Hæstarétti túlkuð afdráttarlaust á þann veg að S hefði upprunalega haft stöðu leigutaka. Því 

stæði ákvæði 3. mgr. 2. gr. hefðarlaga því í vegi að S hefði getað unnið eignarhefð á landinu. 

Ekki var fram komið í málinu að leigugreiðslur hefðu nokkurn tímann verið inntar af hendi og 

samkvæmt upphaflegri samþykkt félagsins frá árinu 1942 var ætlunin að leggja til ókeypis lóð 

fyrir bústaði félagsmanna. Í þessu máli virðist mat á efnisinnihaldi hinnar opinberu skráningar 

hafa haft úrslitaáhrif á niðurstöðu réttarins um hvort hefð væri til að dreifa.   

 Í Hrd. 1997, bls. 2792 (Laugavellir) lá fyrir þinglýst afsal jarðar: 

Hrd. 1997, bls. 2792 (274/1996) (Laugavellir). Deilt var um eignarrétt að eyðijörðinni 
Laugavöllum í Jökuldalshreppi, Norður-Múlasýslu. Laut ágreiningurinn að því hvort 
dánarbú Þ hefði, þrátt fyrir þinglýsta eignarheimild erfingja E samkvæmt afsali, þinglýstu 
6. júlí 1925, sannað eignarrétt sinn á jörðinni. Reisti dánarbúið kröfu sína aðallega á 
kaupsamningi 4. október 1924 en til vara á því að það hefði eignast jörðina fyrir hefð skv. 
2. gr. hefðarlaga. Í málinu lá fyrir að jörðin hefði frá því hún fór í eyði árið 1906 
eingöngu verið nýtt sem afréttarland. Taldi Hæstiréttur að umræddur kaupsamningur væri 
einn og sér ekki nægur grundvöllur til að byggja eignarrétt dánarbúsins á. Í niðurstöðu  
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dómsins kom hins vegar fram að ekkert hefði komið fram í málinu sem benti til þess að 
hinn þinglýsti eigandi hefði eftir þetta litið á jörðina sem sína eign. Þá hefði hann ekki 
talið hana til eignar og ekki getið hennar í tilgreindum skiptagerningi sem hann hefði 
undirritað árið 1936, en við skipti að honum látnum hefði bú hans verið talið eignalaust. 
Um afstöðu annarra lægi m.a. fyrir að skv. bókum Jökuldalshrepps hefði jörðin á öllu 
umræddu tímabili verið talin eign Þ. Einnig yrði ekki annað séð en að það hefði verið 
almenn skoðun manna í hreppnum. Að þessu athuguðu og með hliðsjón af gögnum 
málsins í heild var fallist á með Þ að honum hefði tekist sönnun eignarréttar síns á 
jörðinni. [Leturbreyting höfundar] 

 Í máli þessu voru erfingjar  E ekki taldir hafa sannað eignarrétt sinn að jörðinni, þrátt fyrir 

að hann styddist við við þinglýst afsal. Leiddi aðgerðarleysi og vanræksla á að halda rétti 

sínum til laga, ásamt viðhorfi annarra til eignarréttar yfir jörðinni, til þess að eignarréttur varð 

ekki reistur á hefð. 

 

 Þá má geta Hrd. 2001, bls. 3249 (80/2001) (Vestari-Hóll), sem áður er reifaður, en þar réð 

nokkru um niðurstöðu máls, þar sem byggt var á hefð, bæði opinber skráning og greiðsla 

skatta. Í niðurstöðum dómsins segir:  

„Óumdeilt er í máli þessu, að stefndi hefur að minnsta kosti frá árinu 1958 búið á jörðinni 
V og farið með hana sem sína eign að öllu leyti án nokkurra athugasemda af hálfu 
ættmenna sinna. Jörðin hefur verið skráð hans eign í fasteignamati og talin fram sem eign 
á skattskýrslum hans og hefur stefndi greitt af henni öll gjöld.“ [Leturbreyting höfundar] 

Í Hrd. 2006, bls. 1899 (168/2006) var deilt um eignarrétt á hesthúsi á Fljótsdalshéraði.  

Í málinu krafðist F að hesthús án lóðarréttinda í eigu G yrði borið út af landi á 
Fljótsdalshéraði (áður Egilsstaðahreppi) með beinni aðfarargerð. Ekki var talið að G hefði 
eignast húsið fyrir hefð, enda yrði ekki talið að hann hefði farið með full eignarráð yfir 
landi því sem það stóð á. Var þá litið til þess að leyfi til byggingar hússins hefði verið 
veitt með nánar til teknum skilyrðum og að lóð umhverfis það hefði hvorki verið afgirt 
sérstaklega né afmörkuð með formlegum hætti, sbr. 2. mgr. 6. gr. og 2. mgr. 20. gr. 
þinglýsingalaga nr. 39/1978. Væri því einnig ljóst að hesthúsið hefði ekki verið skráð sem 
fasteign í þinglýsingabók og skjöl er vörðuðu yfirfærslu eignarréttar að húsinu og 
veðsetningu þess því ekki tæk til þinglýsingar, sbr. fyrrgreind ákvæði þinglýsingalaga. Að 
öllu þessu athuguðu og með því landsvæðið hefði fyrir allnokkru verið tekið undir 
íbúðabyggð ætti G ekki rétt á að láta húsið standa á því. Krafa F var því tekin til greina. 
[Leturbreyting höfundar] 

 Hér var m.a. talið skipta máli við mat á eignarhaldi skv. 1. mgr. 2. gr. hefðarlaga að 

hesthúsið hafði ekki verið skráð sem fasteign í þinglýsingabók.  

 Loks skal getið í þessu samhengi Hrd. 7. júní 2012 (638/2011) (Garður-Minni): 
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Málið var höfðað til viðurkenningar á eignarrétti barna og annarra lögerfingja J og Á að 
jörðinni Garði-Minni í Dýrafirði, Vestur-Ísafjarðarsýslu, en J hafði verið þinglýstur 
eigandi hennar. Eftir lát J hafði Á afsalað jörðinni til fóstursonar þeirra hjóna, S. Var S 
skráður eigandi að helmingi hennar í þinglýsingabókum. Í héraðsdómi var talið að Á 
hefði ekki verið til þess bær að ráðstafa jörðinni til S, þar sem skiptum var þá ekki lokið á 
búi hennar og J og hún hafði ekki leyfi til setu í óskiptu búi. Um málsástæður byggðar á 
hefð kom fram í héraðsdómi, sem að þessu leyti var staðfestur með vísan til forsendna í 
Hæstarétti, að í skiptayfirlýsingu frá 1993 væri m.a. vísað til yfirlýsingar í desember 
1990. Bæri skjalið með sér að S hefði 22. janúar 1993 áritað það um samþykki sitt og 
undirskrift hans staðfest af fulltrúa sýslumanns. Af yfirlýsingunni yrði að telja ljóst að S 
hefði í upphafi árs 1993 verið fullkunnugt um hver eignarréttarleg staða jarðarinnar M 
yrði við lok skiptanna og hann verið þeirri niðurstöðu samþykkur. Gæti skráning M hjá 
Fasteignaskrá Íslands engu breytt um þá niðurstöðu. Að þessu virtum gætu börn og aðrir 
lögerfingjar J og Á engan rétt geta byggt í málinu á réttarreglum um hefð. [Leturbreyting 
höfundar] 

 Hér virðist huglæg afstaða hefðanda hafa ráðið niðurstöðu málsins um hvort hann gæti 

talið til hefðar yfir jörðinni og gat fyrrgreind opinber skráning þar engu breytt.  

 Af þessum dómum verður ráðið að opinber skráning geti ekki ein og sér ráðið úrslitum 

máls, heldur getur hún verið til stuðnings öðrum málsástæðum hefðanda fyrir eignarrétti á 

grundvelli henna og ráði heildarmat á atvikum niðurstöðu hvers máls. Verður ekki sagt að 

dómaframkvæmd hafi að þessu leyti breyst á sl. þremur áratugum. 

 

6.2 Hvað felst í áskilnaði um óslitið eignarhald? 

Þegar fyrir liggur að áskilnaði hefðarlaga um eignarhald í skilningi 1. mgr. 2. gr. er fyrir hendi 

þarf jafnframt að gæta þess að það hafi ekki „slitnað“ í ljósi þeirrar kröfu 1. mgr. 2. gr. að 

hefðarhaldið sé óslitið. Talið hefur verið að í senn verði að meta sjálfstætt hvort eignarhaldi sé 

til að dreifa í merkingu 1. mgr. 2. gr. hefðarlaga og hvort um óslitið eignarhald hafi verið að 

ræða og atvik hvers máls þá metin heildstætt.190 Hinu óslitna hefðarhaldi til viðbótar kemur 

síðan krafan um hefðartíma sem fjallað var um í kafla 6.4. 

 

6.2.1 Hversu lengi má hefðandinn missa umráðin sér að meinalausu 

Kveðið er á um það skilyrði í 2. mgr. 1. gr. hefðarlaga að eignarhald þurfi að vera óslitið svo 

að til hefðar verði stofnað. Ákvæðið hefur þó ekki verið skilið í bókstaflegri merkingu þess, 

þannig að ekkert hlé megi verða á umráðum verðmætis, heldur megi rof á eignarhaldi hvorki 

vera verulegt né óeðlilegt. Verður þá að meta í hverju tilviki hvort svo hátti til.191 Í þessu 

sambandi ber að geta 4. gr. hefðarlaga, en þar segir að missi hefðandi umráð yfir hlutnum 

 
190 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 168. 
191 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 168. 
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slitni hefðarhaldið, nema svo sé, að hann hafi umráðin óviljandi misst og náð þeim aftur innan 

6 mánaða eða nái þeim með lögsókn, er hafin sé innan þess frests og rekin er með hæfilegum 

hraða.  

 Í athugasemdum með ákvæðinu í frumvarpi til hefðarlaga segir að hefðarhaldið eigi skv. 

2. gr. hefðarlaga að vera óslitið, en hefðarhaldið slitni þegar „hefðarmaðurinn“ missi umráð 

yfir hlutnum,  „þó hefur virzt nauðsynlegt til að vernda rjett hefðarmannsins að gjöra þá 

undantekningu, að ef hefðandinn óviljandi missir umráðin, en nær þeim aptur innan 6 

mánaða, eða nær þeim með málssókn, er hann hefur hafið innan þess tíma, þá skuli 

hefðarhaldið ekki álítast slitið.“192 Hér er því um undantekningarreglu að ræða sem sanngjarnt 

hefur verið talið að lögfesta til að gera hefðanda ekki óþarflega erfitt um vik að sýna fram á 

óslitin umráð. Skilja verður orðalagið „óviljandi missir umráðin“ á þann veg að 

umráðamissirinn hafi ekki átt sér stað fyrir tilverknað hefðanda, heldur hafi hann þvert á móti 

beinlínis verið hindraður við að gæta þeirra.193 Ekki verður ráðið af dómaframkvæmd að reynt 

hafi á ákvæði 4. gr. hefðarlaga. 

 

6.2.2 Hefðarhald tveggja eða fleiri mismunandi aðila 

Kveðið er á um það í fyrri málsl. 3. gr. hefðarlaga að til hefðarhalds megi telja óslitið 

eignarhald tveggja manna eða fleiri, ef eignarhaldið hefur löglega gengið frá manni til manns. 

Samkvæmt þessu er það ekki skilyrði þess að 20 ára hefðartíma fasteignar, 10 ára hefðartíma 

lausafjár og 40 ára hefðartíma ósýnilegra ítaka verði náð að einn og sami maður haft 

eignarhald með höndum allan tímann, heldur nægir samanlagður hefðartími tveggja manna 

eða fleiri að því skilyrði uppfylltu að um löglegt eignarhald hvers og eins þeirra sé að ræða. 

Virðist því átt við það að sá sem öðlaðist umráð eignar eftir þann, sem áður hefur haft þau, 

gangi inn í þá aðstöðu.194 Hafa verður þó í huga í þessu sambandi að ekki er unnt að leggja 

þann tíma, þar sem um takmörkuð umráð er að ræða, saman við þann tíma sem á undan hefur 

gengið og fullum umráðum hefur verið til staðar.195  

 Í athugasemdum með frumvarpi því sem varð að hefðarlögum segir: 

 
192 Alþt. 1905, A-deild, bls. 150. 
193 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 168. 
194 Ólafur Lárusson, Eignaréttur I, bls. 123-124; Knud Illum: Dansk tingsret, bls. 297-299; Bo von Eyben, Fast 
ejendoms regulering, bls. 638. 
195 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 174. 
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Samkvæmt 3. gr. má leggja saman hefðartíma 2ja eða fleiri umráðenda, ef eignarhald 
eptirmannsins er löglegt áframhald af eignarhaldi formanns, t.d. að eptirmaðurinn hefur 
keypt hlutinn, eða fengið hann að erfðum frá formanni. Eignarhaldið hjá hverjum 
einstökum af hefðendunum verður að fullnægja skilyrðum þeim, er sett eru í 2. gr.196 

 Sem dæmi um að hið nýja eignarhald sé ekki löglegt framhald hins fyrra má nefna að hafi 

hinn fyrri umráðamaður fundið týndan hlut og haldið honum í vörslu sinni má ekki bæta 

vörslum hans við þann tíma sem síðari umráðamaður hefur haft hlutinn í vörslum sínum.  

 Jafnframt er í ákvæðinu mælt fyrir um að eignarhald hvers einstaks hefðanda verði að 

fullnægja öllum þeim skilyrðum sem sett eru í 2. gr. laganna. Af sjálfu leiðir að lengd 

hefðartíma er þar undanskilið, þar sem samanlagður hefðartími tveggja eða fleiri nægir til að 

hefð vinnist að uppfylltum öðrum skilyrðum.197 Í þessu sambandi skal getið Hrd. 1991, bls. 

118 (265/1987) (Mjólkárvirkjun), en þar var hefðarhald umráðenda lagt saman. 

B höfðaði mál gegn Orkubúi Vestfjarða og íslenska ríkinu og krafðist viðurkenningar á 
eignarrétti dánarbús yfir foss- og vatnsréttindum í nokkrum vatnsföllum í Vestur- 
Ísafjarðarsýslu, en móðir hennar hafði afsalað þeim til Orkuvatna hf. árið 1954 og systir 
B samþykkt söluna f.h. erfingja föður þeirra. Í málinu vefengdi B að systir sín og móðir 
hefðu staðið að þeim. Eftir þetta keypti ríkið þessi réttindi og í framhaldi af því voru 
framangreindar ár virkjaðar, en virkjunin komst síðar í eigu Orkubús Vestfjarða. 
Meirihluti Hæstaréttar féllst ekki á málatilbúnað B og vísaði til þess að að móðir B hefði 
ritað undir afsalið til Orkuvatna hf. og þá hefði systir hennar ritað undir samþykki þess 
fyrir sína hönd og þriðju systurinnar. Væri ekki ljóst að af hálfu félagsins hefði verið 
staðið þannig að viðskiptunum að um „óráðvandlegt atferli“ í skilningi 2. mgr. 2. gr. 
hefðarlaga hefði verið að ræða og bæri að reikna upphaf hefðartíma frá afsalsdegi. Síðan 
er rakið að eftir afsalið hafi ríkið eignast umrædd réttindi og þar á eftir Orkubú Vestfjarða 
og af þessu leiði „hvað sem öðru líður“ að hinn síðarnefndi hefði unnið hefð á 
réttindunum skv. 1., 2. og 3. gr. hefðarlaga. [Leturbreyting höfundar] 

 Önnur niðurstaða varð í Hrd. 2003, bls. 3094 (62/2003) (Vatnsendavegur), sem áður hefur 

verið reifaður, þar sem talið var ósannað að fyrri eigendur spildu þeirrar, er umdeildur vegur 

var á, hefðu notað hann og ætlaður hefðandi að auki notað hann „síðustu ár“ í óþökk 

hefðarþola. 

 Í Hrd. 19. nóvember 2009 (149/2009) (Akureyrarflugvöllur), vísaði ætlaður hefðandi í því 

sambandi til samanlagðs hefðartíma síns og fyrrum eiganda skúrsins. Í málinu var fram komið 

að fyrirsvarsmenn S vissu að lóðin var í eigu íslenska ríkisins og að leyfi fyrir skúrnum á 

henni væri háð fyrirvara um að hann þyrfti að víkja. Af þessum sökum voru skilyrði „2., sbr. 

3. gr.“ hefðarlaga ekki talin uppfyllt. Í dóminum er vísað í heild til 2. gr. hefðarlaga, án 

 
196 Alþt. 1905, A-deild, bls. 149. 
197 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 174. 
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tilgreiningar á hvaða ákvæði þeirra eigi við, en ætla verður að grandsemi fyrirsvarsmanna S, 

sbr. 2. mgr. 2. gr., hafi ráðið niðurstöðunni. Þá var heldur ekki vísað til 2. málsliðar 3. gr. 

laganna þótt ráða megi af dóminum að tengingin milli 2. og 3. gr. hafi ráðist af því ákvæði. 

Allt að einu er ljóst af dóminum að hefðandi getur ekki reist hefð á samanlögðum hefðartíma 

sínum og forvera síns hafi hinn fyrrnefndi verið grandsamur um betri rétt þriðja manns.  

 

6.3 Hefðartími 

Hér að framan hefur þess verið freistað að greina inntak skilyrða 1. mgr. 2. gr. hefðarlaga um 

eignarhald sem jafnframt þarf að vera óslitið. Þriðja grundvallaratriðið, sem máli skiptir eigi 

hefð að teljast fullnuð, lítur að hefðartímanum, þ.e. hversu lengi þarf hið óslitna eignarhalda 

að standa til þess að hefð teljist fullnuð. 

 Í athugasemdum með frumvarpi til hefðarlaga er ekki rökstutt sérstaklega hvers vegna 

ákveðið var að festa í lög mismunandi hefðartíma eftir því um hvers konar hefðarandlag er að 

ræða. Um hefðartíma segir svo í athugasemdum með 2. gr. laganna: 

Hefðartími er ákveðinn, að því er fasteign snertir, hinn sami eins og í dönsku lögum, 20 
ár. Aptur á móti hefur virzt ástæða til að hafa hann að eins 10 ár, ef um lausafje er að 
ræða, og er það að dæmi Þjóðverja.  

 Erfitt er að ráða í rökin að baki mismunandi hefðartíma fasteigna og lausafjár, þ.e. 10 ár í 

tilviki lausafjár en 20 ár í tilviki fasteigna, en hugsanlegt er að skýringin sé sú að þar sem 

lausafé er jafnan verðminna en fasteignir og auðveldara er að sanna vörslur þess hafi ekki 

verið talin þörf á að gera jafn strangar kröfur um hefðartíma hvað það varðar. Enda þótt styðja 

megi þessa ályktun framangreindum rökum er hér þó einungis um vangaveltur höfundar að 

ræða. Vekur athygli hið óljósa orðalag í athugasemdunum um að það hafi „virzt ástæða“ til að 

hafa hefðartímann aðeins 10 ár hvað lausafé varðar.  

 Þrátt fyrir að ákvæði hefðarlaganna séu skýr um hve langan tíma tekur að hefða hlut hefur 

ágreiningur oft risið um það frá hvað tímamarki beri að miða upphaf eignarhalds og í 

framhaldi af því hvort það hafi staðið þann tíma sem hefðarlög áskilja sem skilyrði fyrir 

eignarrétti á grundvelli hennar. Talið hefur verið að eignar- og hefðarhald hefjist jafnan þegar 

stofnað hefur verið til ytri tengsla og eftir atvikum byrjað er að nýta eign.198 Eftir almennum 

sönnunarreglum hvílir sönnunarbyrði um um upphaf hefðartíma á þeim sem telur til réttar 

 
198 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 169. 
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samkvæmt hefð.199 Til glöggvunar verður nú fjallað um þetta álitaefni með aðgreindum hætti 

eftir því hvort um fasteignir eða lausafé er að ræða  

  

6.3.1 Fasteignir 

Um sönnun þess hvenær hefðartími vegna fasteigna telst hafa byrjað og í framhaldi af því 

hvort tímaskilyrðum hefðar sé fullnægt má í dæmaskyni nefna eftirtalda dóma: 

Hrd. 1991, bls. 1444 (282/1988) (Skógar og Brúsholt). Deilt var um landamerki milli 
jarðanna Skóga og Brúsholts í Reykholtshreppi, Borgarfjarðarsýslu. Hélt S sf. því fram að 
félagið hefði öðlast eignarrétt að þrætulandinu fyrir hefð. Hæstiréttur tók fram að í engu 
þeirra fjölda vottorða um nýtingu hinnar umdeildu spildu og landamerki kæmi fram 
hvenær nýting hófst. Þá kæmu upplýsingar um veiðirétt hvorki fram í vottorðunum né 
framburði vitna fyrir dómi. Væru því ekki efni til að fallast á með S sf. að fullnægt væri 
skilyrðum 3. gr. hefðarlaga fyrir því að hann hefði öðlast eignarrétt að hinni umdeildu 
landspildu. [Leturbreyting höfundar] 

 Í þessu máli brast með öllu sönnun um grundvöll ætlaðrar hefðar, en í þessu sambandi 

skiptir máli nálgunin við það álitaefni á hvaða tímamarki ætluð nýting hófst. 

Hrd. 1996, bls. 3352 (323/1995) (Dalahólmi) Eigendur eigendur jarðanna Snóksdals I og 
Snóksdals II í Hörðudalshreppi, Dalasýslu, deildu um eignarrétt að Dalahólma í 
Hörðudal. Þeirri málsástæðu var haldið fram af eigendum Snóksdals I að þeir hefðu 
eignast hólmann fyrir hefð. Í niðurstöðu Hæstaréttar er tekið fram að af gögnum málsins 
verði ráðið, að hólminn hefði að einhverju leyti verið nýttur á vegum eiganda Snóksdals 
II, að minnsta kosti á árabilinu frá 1956 og síðast árinu 1977 eða 1979. Hefðu óskert 
umráð eigenda Snóksdals I yfir hólmanum því ekki staðið svo langan tíma að þeir gætu 
reist eignarrétt á ákvæðum hefðarlaga. [Leturbreyting höfundar] 

 Hér var komist að niðurstöðu um upphaf hefðartíma, en tímamörkum hefðar var hins 

vegar ekki náð. 

Hrd. 1998, bls. 1769 (291/1997) (Galtará). Málavextir voru þeir að sex systkini fengu 
jörðina Galtará í Reykhólahreppi, Barðastrandarsýslu, í arf eftir föður sinn, P, sem lést 
árið 1981. Samkvæmt eignaskiptasamningi frá 1985 fékk hvert barnanna 1/6 hluta 
jarðarinnar í sinn hlut og í samningnum var tekið fram að með jörðinni fylgdu hús og 
mannvirki. Á jörðinni var gamall torfbær sem J, sonur P, hófst handa við að endurbyggja 
árið 1973. Hann kostaði sjálfur allar framkvæmdir og sá jafnframt um þær. Undir rekstri 
málsins hélt J því fram að vegna mistaka hefði húsinu ekki verið þinglýst sérstaklega á 
hans nafn þegar fyrrgreindum eignaskiptasamningi var þinglýst árið 1985. Árið 1995  
 

 
 

199 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 169. 
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óskaði S, systir J, eftir því við Fasteignamat ríkisins að hún yrði skráð eigandi að 1/6 
hluta húsa á jörðinni og að undangenginni lögfræðilegri álitsgerð var fallist á beiðnina. 
Lét S þinglýsa eignarheimild sinni í framhaldi af því. Árið 1996 höfðaði J svo mál þetta 
og krafðist þess að viðurkenndur yrði eignarréttur hans að þeim 1/6 hluta hússins sem 
skráður hafði verið á nafn S. Hélt hann því m.a. fram að eignarréttur hefði stofnast sér til 
handa fyrir hefð. Hæstiréttur taldi að eignarhald P, föður J, að jörðinni Galtará hefði ekki 
rofnað fyrr en við andlát hans 1981. Málið var höfðað árið 1996 og því ekki talið að J 
hefði unnið eignarrétt á húsi á jörðinni fyrir hefð, sbr. 1. mgr. 2. gr. hefðarlaga. 
[Leturbreyting höfundar] 

 Í málinu var upphafi hefðar slegið föstu, en eins og í málinu á undan ekki talið fullnægt 

tímaskilyrðum hefðar. 

Hrd. 13. desember 2007 (152/2007) (Teigstorfa). Ó og S kröfðust viðurkenningar á því að 
þau og fyrri eigendur jarðarinnar Bollakots í Fljótshlíð hefðu unnið eignarhefð á 84,5 
hektara landspildu innan Þ. J, Á og B mótmæltu að skilyrðum hefðar væri fullnægt þar 
sem þrætulandið væri hluti af landi Teigstorfu sem hefði verið óskipt milli jarða frá 1950. 
Óumdeilt væri að landskiptakrafan hefði tekið til alls lands sem enn var óskipt og þar með 
einnig þess hluta sem lægi innan girðingar spildunnar. Í þessu hafi falist „augljós 
tilkynning“ sameigenda þáverandi eiganda Bollakots um að þeir væru þessu ekki 
sammála því að hluti hins óskipta lands teldist vera hluti Bollakots. Í niðurstöðu 
Hæstaréttar sagði að þegar krafa um landskipti á landi J var sett fram árið 1972 hefðu 
ekki verið liðin 20 ár, sbr. skilyrði 1. mgr. 2. gr. hefðarlaga, frá því að eigandi B girti af 
hluta landsins sem var í óskiptri sameign. Óumdeilt var í málinu að sú krafa tók til alls 
landsins í Teigstorfu, sem enn var óskipt, og þar með þess hluta sem lá innan girðingar. 
Eftir þetta hefði eigendum B verið fullljóst að sameigendur þeirra viðurkenndu ekki rétt 
þeirra til landsins innan girðingarinnar. [Leturbreyting höfundar] 

 Í þessu máli var upphaf hefðartíma miðað við það tímamark þegar ætlaður hefðandi girti 

af þrætulandið. Þegar hefðarþolar gerðu formlega kröfu um landskipti var hefðartíma skv. 1. 

mgr. 2. gr. ekki liðinn og rauf landskiptabeiðnin, sem ígildi tilkynningar, því hefðarhaldið. 

Hrd. 14. júní 2012 (554/2011) (Tjörvastaðir). Í málinu krafðist sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra viðurkenningar á að íslenska ríkið væri eigandi að nánar tilgreindum 
hluta jarðarinnar Tjörvastaða í Landsveit, sem tekinn hafði verið inn í svokallaða 
sandgræðslugirðingu Sandgræðslu Íslands (SÍ), en Skógræktarfélag Rangæinga (SR), E 
og d dánarbú H töldu sig hafa öðlast eignarrétt á tilteknum hlutum landsins á grundvelli 
hefðar. Í dómi Hæstaréttar kom m.a. fram að E hefði fengið tilgreinda landspildu með 
kaupsamningi og afsali, en bæði skjölin væru dagsett 14. maí 1993. Í skýrslu eiginmanns 
E fyrir dómi kom fram að hann teldi sig hafa l988 girt land það sem sem þau fengu. 
Hæstiréttur taldi að ekki nyti nægilegra gagna í málinu til að sýnt yrði fram á að umráð E 
væru frá fyrra tímamarki en tekið var fram í kaupsamningnum 14. maí 1993. Málið hefði 
verið höfðað 4. mars 2010 gegn E og væri því ósannað að skilyrði 2. gr. hefðarlaga um 20 
ára hefðartíma væri fullnægt að því er hana varðaði. Þá sagði að dánarbú H leiddi rétt sinn 
frá H, sem stutt hefði formlega eignarheimild sína við yfirlýsingu hreppstjóra L hrepps frá 
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árinu 1988. Þótt sjá mætti nokkra trjárækt á þeirri spildu, sem dánarbú H teldi sig eiga, 
væri hvorki upplýst í málinu um hvernig afnotum hefði verið háttað á henni né heldur 
hvort eða hvenær hún hefði verið girt af. Hefðu því ekki verið færðar sönnur að því að 
eignarréttur dánarbúsins á landspilduni yrði reistur á reglum hefðarlaga. [Leturbreyting 
höfundar] 

 Hér var komist að þeirri niðurstöðu að ýmist væri ósannað væri að ætlaðir hefðendur farið 

með eignarumráð umdeildrar spildu eða þau hefðu ekki fullnægt tímaskilyrðum hefðar. 

Hrd. 16. mars 2017 (390/2016). Afkomendur G og H deildu um eignarhald á landspildu 
sem hafði verið í eigu I og J, foreldra H. Byggðu A, B, C og F m.a. á því að þau hefðu 
unnið til eignarréttar yfir spildunni á grundvelli hefðar. D og E héldu því á hinn bóginn 
fram að þau ættu eignarrétt á landinu og vísuðu m.a. til þess að faðir þeirra, G, hefði 
eignast lóðina sem hluta af jörðinni L á uppboði árið 1954. Um eignarréttarkröfu A, B, C 
og F með vísan til hefðar sagði í dóminum að eignarhald þeirra á landinu hefði staðið yfir 
að minnsta kosti frá 22. mars 1988, þegar gengið var frá skiptum á dánarbúi H og þau 
rituðu undir skiptayfirlýsingu um að það væri sameign þeirra fjögurra. Þau hefðu því haft 
óslitið eignarhald á landinu í rúm 20 ár þegar F hefði þinglýst stofnskjali vegna 
áðurnefndrar lóðar 28. ágúst 2008, og enn lengri tíma þegar D og E höfðuðu málið, og því 
öðlast beinan eignarrétt yfir landinu á grundvelli 1. mgr. 6. gr. hefðarlaga. [Leturbreyting 
höfundar] 

 Í þessu máli tókst lögfull sönnun um eignarhald í fullan hefðartíma og var sá tími liðinn 

þegar þessu ástandi var slitið. Tekið skal fram að í dóminum er af einhverjum ástæðum gætt 

nafnleyndar og á það einnig við um spildu þá sem deilt var um. 

 Telja verður að dómar þeir sem reifaðir hafa verið séu í samræmi við þær lögskýringar 

sem gerð hefur verið grein fyrir hér að framan um mat á upphafi og tímalengd hefðartíma. 

 

6.3.2 Lausafé  

Eins og áður greinir er 10 ára hefðartími áskilinn til þess að hefð verði unnin á lausafé, sbr. 1. 

mgr. 2. gr. hefðarlaga. Þar sem dómaframkvæmd er afar fátækleg um lausafé vísast til þess 

sem áður segir um þessa tegund andlags hefðar. Þó má ef til vill ráða af Hrd. 5. febrúar 1971 

(108/1971) (Löngumýrar-Skjóna) að vægari kröfur sé gerðar um upphaf hefðarhalds í tilviki 

lausafjár en fasteigna, en þar var það talið nægjanlegt að vísa til þess að hefðarhald hafi byrjað 

árið 1951 án nánari tilgreiningar. 

 

6.4 Huglæg skilyrði hefðar  

Samkvæmt fyrri málslið 2. mgr. 2. gr. hefðarlaga má maður ekki hefð vinna hafi hann náð 

umráðum með glæp eða óráðvandlegu atferli. Þá er kveðið á um það í síðari málslið 

málsgreinarinnar að hið sama gildi ef hefðandi fær vitneskju um, áður en hefðin er fullnuð, að 
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eignarhaldið sé þannig til komið. Er þannig í fyrri málsliðnum mælt fyrir um hvaða huglæga 

afstaða hefðanda komi í veg fyrir hann vinni hefð og í hinum síðari hvaða afleiðingar það 

hefur ef svo er ástatt um umráð annars en hefðanda sem í fyrri málsliðnum segir og hefðanda 

verður kunnugt um það áður en fullnuðum hefðartíma er náð. 

 Fram kemur í almennum athugasemdum með frumvarpi því er varð að hefðarlögum að 

„ákvæðin um hefð eru að mestu leyti löguð eptir því, sem hjeraðlútandi ákvæðum í dönsku og 

norsku lögum hefir verið beitt í framkvæmdinni.“200 Segja verður að þessi fullyrðing í 

athugasemdunum samrýmist ekki efni hefðarlaganna þegar að er gáð þar sem þau eru bæði 

fyllri að efni en ákvæði Dönsku og Norsku laga.201 Veita Dönsku og Norsku lög því afar 

takmarkaða leiðbeiningu um hvernig skýra eigi þau huglægu skilyrði sem mælt er fyrir um í 

2. mgr. 2. gr. hefðarlaga. Voru reglur Norsku laga um hefð, meðan þær voru í gildi, skýrðar 

svo að gáleysi var talið nægja til að hefð yrði ekki unnin.202 Eins voru á þeim tíma sem 

hefðarlög voru sett ekki gerðar jafn miklar kröfur til hefðanda samkvæmt dönskum rétti.203  

 Á síðari tímum eru í norskum rétti gerðar strangari kröfur um góða trú hefðanda en í 

íslensku hefðarlögunum. Samkvæmt 1. málsl. 1. mgr. 4. gr. norsku laganna um hefð verður 

hefðandi þannig að hafa allt frá byrjun að hafa verið í góðri trú. Hið sama gildir og um góða 

trú þess sem ekki hefur, þrátt fyrir tilefni, gætt þess að bera sig eftir vitneskju um betri rétt 

annars.204 Kröfur um huglæga afstöðu skv. kenningum danskra fræðimanna í seinni tíð eru á 

þann veg að gerðar eru meiri kröfur um góða trú, en í kenningum eldri fræðimanna voru ekki 

gerðar jafn strangar kröfur um huglæga afstöðu hefðanda.205  

 Í athugasemdum með 2. mgr. 2. gr. segir í framhaldi af því að fjallað hefur verið um efni 

2. mgr. 2. gr.: 

Ennfremur eru þau umráð útilokuð, sem handhafi hefir náð með glæp eða óráðvandlegu 
atferli. Er þar átt við, að handhafi hafi haft þann ásetning og verið sjer þess meðvitandi að 

 

 
200 Alþt. 1905, A-deild, bls. 148. 
201 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur, bls. 150. 
202 Axel Hærem og Sjur Brækhus: Norsk tingsrett,  bls. 587 og áfr. 
203 Illum: Dansk tingsret, bls. 304-307, og von Eyben: Fast ejendoms regulering, bls. 638-643. 
204 Aage Thor Falkanger og Thor Falkanger: Tingsrett, bls. 364-369; Axel Hærem og Sjur Brækhus: Norsk 
tingsrett, bls. 584. 
205 Knud Illum: Dansk tingsret, bls. 453-456; W. E. von Eyben: Fast ejendoms regulering, bls. 638-643; Peter 
Pagh: Fast ejendom, bls. 607-609. 
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hann ranglega gjörði öðrum skaða með því að leggja hlutinn undir sig og ráða yfir 
honum.206 

 Af þessu orðalagi verður ráðið að hefðandi verði að hafa haft beinan ásetning til leggja 

undir sig viðkomandi verðmæti til að hefð geti ekki unnist. Verður þannig að telja að með 

glæp sé átt við refsivert ásetningsverk og undir það hugtak falli án nokkurs vafa óráðvandlegt 

atferli. Hugtakið glæpur verður því skýrt eftir orðanna hljóðan og þarfnast ekki frekari 

útlistunar. Af framangreindu leiðir jafnframt að gáleysi, jafnvel þótt stórkostlegt teldist, fellur 

ekki undir ákvæðið.207  

 Í hugtakinu óráðvandlegt atferli felst án nokkurs vafa víðtækara hugtak en í hugtakinu 

glæp.208 Við skýringu á ákvæðinu ber, þrátt fyrir orðanna hljóðan, að leggja áherslu á hvort 

hefðanda hafi verið kunnugt um betri rétt annars manns og jafnframt hvort atvikum sé þannig 

háttað að að öðru leyti að litið yrði svo á það væri verulega ámælisvert af hefðanda að byggja 

hefðarrétt sinn á slíkum umráðum.209  Af þessu má ráða eftir orðanna hljóðan að ekki eru 

gerðar ríkar kröfur til hefðanda um huglæg skilyrði hans fyrir því hvernig verðmæti eru komin 

í vörslur hans þannig að hefð geti ekki unnist.210 Þannig sé loku ekki fyrir það skotið að 

hefðandi, þrátt fyrir að hann sé meðvitaður um að hann hafi fengið umráð eignar eða notum 

hennar á ólögmætan hátt, geti  unnið eignarrétt á henni fyrir hefð, ef hvorki yrði fullyrt að 

hann hann sé kominn að eigninni með glæp né óráðvandlegu atferli og þeim mun heldur hafi 

gáleysi hans einungis verið til að dreifa.211 

 Þrátt fyrir framangreint orðalag hefur áhersla verið lögð á vitneskju hefðanda um betri rétt 

annars manns og eins hvort svo háttaði til að öðru leyti að álíta yrði verulega ámælisvert af 

hálfu hefðanda að reisa eignarrétt sinn á umráðum sem þannig eru til komin. Hafi hefðandi 

þannig beinlínis vitað um eignarréttindi annars manns var það talið hindra að hefð ynnist á 

þeim, enda þótt það væri ekki algerlega útilokað.212  

 Svo sem hér hefur verið lýst túlkaði Gaukur Jörundsson hugtakið óráðvandlegt atferli 

rýmra árið 1983 en Ólafur Lárusson árið 1950 og verður að telja að kenning hins fyrrnefnda 

 
206 Alþt. 1905, A-deild, bls. 149. 
207 Ólafur Lárusson, Eignaréttur I, bls. 124. 
208 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 178. Ólafur Lárusson hélt því fram í Eignarétti I, bls. 125, að 
ásetningur þyrfti einnig að vera fyrir hendi þegar um óráðvandlegt atferli skv. 2. mgr. 2. gr. væri að ræða og 
nægði grandsemi því ekki til að koma í veg fyrir að hefð ynnist. 
209 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 179; Ólafur Lárusson vildi hins vegar takmarka hugtakið óráðvandlegt 
atferli við svik, þar sem blekkingum væri beitt. 
210 Ólafur Lárusson, Eignaréttur I, bls. 124-125. 
211 Ólafur Lárusson, Eignaréttur I, bls. 125. 
212 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 178. 
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hafi orðið ofan á í síðari tíma dómframkvæmd, enda þótt hún sé ekki einhlít og veiti því ekki 

mikla leiðbeiningu í þessu efni.213 

 Loks er rétt að taka fram að talið hefur verið að sönnunarbyrði hvíli á þeim sem ber 

brigður á hefð fyrir því að atvikum sé þannig háttað að jafnað verði til glæps eða 

óráðvandlegs atferlis.214 

  Til marks um túlkun á ákvæðum 2. mgr. 2. mgr. hefðarlaga á sl. þremur áratugum verða 

nú raktir nokkrir dómar Hæstaréttar. 

Hrd. 1987, bls. 1656 (83/1986) (Flateyjardalsheiði). Mál þetta snerist um upprekstrarrétt á 
Flateyjardalsheiði og kröfðust nokkrir jarðeigendur í Grýtubakkahreppi í Suður-
Þingeyjarsýslu þess að sá réttur fylgdi jörðum þeirra á heiðina á grundvelli í 8. gr. 
hefðarlaga, sbr. 2. gr. sömu laga. Byggðu þeir m.a. á því að frá bæjum þeirra hefði verið 
rekið fé í þau lönd sem krafan tók til allt frá byrjun 20. aldar. Af gögnum málsins, sem 
næðu nær óslitið allt til ársins 1912, að rekið hefði verið í meira en 40 ár frá öllum bæjum 
á heiðinni áður en vefenging hefði komið til á upprekstrarréttinum árið 1983. Yrði 
uppreksturinn því að teljast óslitinn í skilningi hefðarlaga og yrði að líta á heiðina sem 
eina heild. Þá yrði að telja að engir samningar hefðu verið gerðir um uppreksturinn. Í 
dómi Hæstaréttar kemur fram að ætla verði að eigendum og ábúendum þeirra jarða, er 
teldu til hefðar, hafi verið ljóst er þeir hófu upprekstur á heiðina snemma á 20. öld að 
einstakar landspildur á tiltekinni heiði væru í eignarumráðum annarra aðila. Einnig yrði 
að telja að þær aðstæður hefðu verið kunnar öðrum þeim er síðar hefðu rekið fé til afréttar 
á heiðinni frá jörðum þeirra sem gerðu kröfu um framangreindan rétt sinn, þ. á m. þeim 
sjálfum. Uppreksturinn hefði lengi verið látinn viðgangast átölulaust af landeigendum og 
til hans virtist jafnvel hafa verið hvatt af fjallskilastjóra tilgreinds hrepps vegna erfiðra 
fjallskila á heiðinni. Yrði að líta svo á að umrædd vitneskja jarðeigendanna og forvera 
þeirra stæði því í vegi að hinir fyrrnefndu hefðu mátt vinna hefð á rétti til upprekstrar á 
heiðinni, sbr. 2. gr. hefðarlaga. [Leturbreyting höfundar]  

 Athyglisvert er að bera saman forsendur héraðsdóms og Hæstaréttar, en á báðum 

dómstigum var komist að þeirri niðurstöðu að grandsemi ætlaðra hefðenda kæmi í veg fyrir 

hefðarrétt. Í héraðsdómi var niðurstaðan rökstudd þannig að þrátt fyrir að „engan veginn“ 

væri um slíkt atferli að ráða af hálfu ætlaðra hefðenda að það félli undir 2. mgr. 2. gr. 

hefðarlaga yrði engu að síður að telja að eftir „efni þeirrar lagagreinar“ leiddi vitneskja þeirra 

og forvera þeirra um eignarrétt eigenda landsins sem þeir ráku á til þess að hefð gæti ekki 

unnist á upprekstrarréttinum. Ætla mætti, að fenginni þeirri niðurstöðu að ekki hefði verið um 

óráðvandlegt atferli að ræða af hálfu ætlaðra hefðenda í skilningi 2. mgr. 2. gr. hefðarlaga, að 

það leiddi til þeirrar rökréttu niðurstöðu að þeir hefðu unnið hefð á upprekstrarréttinum. 

Verður því að teljast þversagnarkennt að komast, í beinu framhaldi að því að háttsemi ætlaðra 

 
213 Karl Axelsson og Hulda Árnadóttir: „Skilyrði þess að til eignarréttar geti stofnast á grundvelli hefðar“, bls. 
513. 
214 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 180. 
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hefðenda var ekki talin falla undir þetta huglæga skilyrði hefðar, að þeirri niðurstöðu að 

grandsemi þeirra leiddi til gagnstæðrar niðurstöðu.  

 Eins og áður greinir komst Hæstiréttur að sömu niðurstöðu og héraðsdómur um að 

grandsemi ætlaðra hefðenda kæmi í veg fyrir að hefði yrði unnin á upprekstrarréttinum, en 

ekki á jafn afgerandi hátt og um ræðir í héraðsdómi. Sú niðurstaða er þó afdráttarlaus og 

kveður því hér við nokkuð nýjan tón í dómaframkvæmd við skýringu á hugtakinu 

„óráðvandlegt atferli“ í skilningi 2. mgr. 2. gr. hefðarlaga. 

Hrd. 2001, bls. 3249 (80/2001) (Vestari-Hóll). Í dóminum, sem áður hefur verið reifaður, 
krafðist SJ þess að sér yrði dæmdur eignarréttur að jörðinni Vestari-Hóli í Fljótum, þ.á m. 
á grundvelli hefðar. Gagnaðilar, erfingjar afa og alnafna SJ, mótmæltu kröfu hans og 
vísuðu m.a. til 2. mgr. 2. gr. hefðarlaga. Í dómi Hæstaréttar segir, eftir að talið hafði verið 
að 3. mgr. 2. gr. gæti ekki komið í veg fyrir hefð, um þessa málsástæðu gagnaðila: 
„Áfrýjendur halda því fram, að stefndi [SJ] hafi látið hjá líða af ásettu ráði að kanna 
eignarheimild sína. Fyrir liggur, að stefndi veðsetti jörðina fjórum sinnum fyrir lánum, 
sem tekin voru vegna húsbygginga á jörðinni, og fékk þá vottorð úr veðmálabókum 
athugasemdalaust. Í veðmálabókum sést, að þinglýstur eigandi jarðarinnar er [SM] 
samkvæmt afsali 28. september 1931, og hlaut stefnda að vera ljóst, að hann hafði ekki 
þinglýsta eignarheimild sjálfur.  Hins vegar verður að telja, að það hafi verið af gáleysi 
eða ókunnugleika, að stefndi hafðist ekki að við að afla sér slíkrar heimildar. Verður þetta 
ekki virt honum sem óráðvendni í merkingu 2. mgr. 2. gr. laga nr. 46/1905. Samkvæmt 
þessu verður ekki talið, að áfrýjendur hafi sýnt fram á, að sú lagagrein komi í veg fyrir 
hefðarhald stefnda“. Var SJ talin hafa uppfyllt huglæg skilyrði hefðarlaga og öðlaðist 
eignarrétt að jörðinni á grundvelli hefðar. [Leturbreyting höfundar] 

 Í málinu var komist að þeirri niðurstöðu að SJ hafi hlotið að vera ljóst að afi hans var 

þinglýstur eigandi jarðarinnar og það að hann aflaði sér ekki slíkrar heimildar stafaði af 

gáleysi hans og ókunnugleika, sem ekki yrði virt honum til óráðvendni í skilningi 2. mgr. 2. 

gr. hefðarlaga. Orðalagið „hlotið að vera ljóst“ er sterkt og iðulega notað um líkindaásetning 

varðandi ásetningsstig í refsimálum. Rétturinn hafði áður hafnað eignarréttartilkalli SJ á 

grundvelli beins eignarréttar með þeim orðum að það væri „óvarlegt“ að telja hann sannaðan 

„þótt líkindi“ væru fyrir því að hann hefði fengið jörðina til eignar árið 1954. Má því halda 

því fram að ákveðin sanngirnisrök og heildarmat á atvikum hafi að einhverju leyti búið að 

baki niðurstöðinni, einkum í ljósi þess að grandsemi SJ um opinbera skráningu 

eignarheimildar fyrir jörðinni var talin sönnuð. Eins ber að hafa í huga að SJ virðist hafa verið 

í góðri trú um eignarrétt sinn að jörðinni og þar með ekki grandsamur um betri rétt annars 

manns. Á hinn bóginn má álykta sem svo að niðurstaðan, þar sem rætt er um „gáleysi eða 

ókunnugleika,“ gefi til kynna að einfalt gáleysi standi hefð ekki í vegi. Að því gefnu má velta 

fyrir sér, við samanburð á þessum dómi og dóminum um Flateyjardalsheiðina, hvort samræmi 
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sé milli dómana um túlkun á huglægum skilyrðum hefðar, þar sem telja verður að um einfalt 

gáleysi ætlaðra hefðenda hafi verið að ræða í síðarnefnda málinu.  

Hrd. 2004, bls. 3548 (193/2004) (Bjargshóll). Dómurinn hefur áður verið reifaður, en í 
málinu var deilt um spildu úr jörðinni Bjargshóli í Vestur-Húnavatnssýslu, sem J, sonur 
hjónanna Á og D, er setið höfðu jörðina, hafði afsalað til M í desember 1988. Því var 
haldið fram af hálfu dánarbús hjónanna að afsal J til M hefði verið heimildarlaust þar sem 
J hefði ekki verið eigandi jarðarinnar heldur dánarbúið. Talið var að J hefði haft full 
umráð jarðarinnar a.m.k. frá árinu 1947 og því óslitin umráð hennar fullan hefðartíma er 
hann afsalaði spildunni til M í desember 1988. Um huglæga afstöðu sagði í dómi 
Hæstaréttar að ósannað væri að þeir, sem gátu kallað til arfs frá dánarbúinu, hefðu gert 
athugasemdir við umráð hans yfir jörðinni. Þeir hefðu ekki hafist handa um að krefjast 
skipta á dánarbúinu fyrr en í febrúar 2000 þótt þeir hefðu vitað um stofnun M og afsalið 
til hans eigi síðar en í október 1990. Ekkert væri fram komið um að J hefði fengið jörðina 
til ábúðar, láns eða leigu. Yrði því ekki talið að dánarbúið hefði sýnt fram á að J hafi „náð 
eða haldið umráðum jarðarinnar með þeim hætti, að ákvæði 2. mgr. eða 3. mgr. 2. gr. 
laganna útilokuðu það, að hann mætti vinna hefð.“ [Leturbreyting höfundar] 

 Eins og fram kemur í dóminum var talið sannað J hefði haft óskoruð umráð B a.m.k. allt 

frá árinu 1947 er hann afsalaði umræddri spildu til M árið 1988 eða ríflega tvöfaldan 

hefðartíma. Mátti J því vera í góðri trú um eignarrétt sinn að jörðinni þegar hann lét spilduna 

af hendi og gátu ákvæði 2. mgr. 2. gr. því augljóslega ekki komið í veg fyrir eignarrétt hans að 

jörðinni á grundvelli hefðar. 

Hrd. 13. desember 2007 (152/2007) (Teigstorfa), en dómur þessi hefur áður verið 
reifaður. Svo sem þar greinir vísaði Hæstiréttur um það hvort skilyrðum 2. mgr. 2. gr. 
hefðarlaga væri fullnægt til þess að þegar sett var fram krafa um landskipti 1972 hefðu 
ekki verið liðin 20 ár frá því að eigandi B girti af hluta lands sem var í óskiptri sameign 
jarða T. Í þessu hafi falist „augljós tilkynning“ sameigenda þáverandi eiganda B um að 
þeir væru ekki sammála því að að hluti hins óskipta lands teldist vera hluti B. Eigandi B 
hafi þannig fengið beina vitneskju um að aðrir hafi talið til réttar yfir landinu og eftir það 
ekki getað verið í góðri trú um rétt sinn til þess. Leiddi hugræn afstaða þáverandi eiganda 
B og síðar Ó og S til þess að ekki var unnt að bera við hefðarhaldi eftir 1972 þegar krafa. 
kom fram um að ríkjandi ástandi yrði breytt Væru skilyrði 2. gr. hefðarlaga því ekki 
uppfyllt til að B og Ó teljist hafa eignast spilduna fyrir hefð. [Leturbreyting höfundar]  

 Í dóminum er engin vafi talinn leika á því að í kröfunni um landskipti árið 1972 hafi falist 

tilkynning til B um að ágreiningur væri um spildu þá sem deilt var um. Mátti B því þá þegar 

ekki vera í góðri trú um eignarrétt sinn að henni. Af þeim sökum réð grandsemi hans 

niðurstöðu dómsins.215  

 
215 Af öðrum dómum, þar sem reynt hefur á 2. mgr. 2. gr. hefðarlaga, má geta Hrd. 1991, bls. 118 (265/1987) 
(Mjólkárvirkjun), Hrd. 1999, bls. 3679 (409/1999) (Íþróttahús ÍR) og Hrd. 2002, bls. 3767 (482/2002) (Flugskýli 
I), en þessir dómar hafa áður verið reifaðir. 
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 Í öllum þeim málum sem að framan greinir hvíldi sönnunarbyrði á þeim sem hélt því fram 

að hefð mætti ekki vinna og er það í samræmi við þá sönnunarreglu sem áður var nefnd.  

 Eins og áður greinir var meginþunginn við skýringu á hugtakinu óráðvandlegt atferli 

lagður á hvort hefðandinn hefði beinlínis vitað um betri rétt annars manns og sú aðstaða væri 

uppi að álíta mætti verulega ámælisvert af hans hálfu að reisa eignarrétt sinn á umráðum 

sínum.216  

 Frá þeim tíma að hefðarlög voru sett hefur mikið vatn runnið til sjávar varðandi túlkun á 

huglægum skilyrðum 2. mgr. 2. gr. hefðarlaga. Þær ströngu kröfur sem gerðar voru eftir 

orðanna hljóðan og lagt var út af í kenningum Ólafs Lárussonar árið 1950, þar sem ekki var á 

þeim tíma unnt að styðjast við dómaframkvæmd, hafa því vikið vegna síðari tíma 

dómaframkvæmdar. Kenningar Gauks Jörundssonar árið 1983, sem gengu út á rýmri skilning 

á ákvæðinu, studdust við réttarframkvæmd frá því hefðarlög voru sett, sem var eins og áður 

segir, ekki leiðbeinandi nema í takmörkuðum mæli, og voru í samræmi við kenningar danskra 

fræðimanna á þeim tíma.  

 Með dómaframkvæmd, sem hófst með Hrd. 1987 í máli nr. 83/1986 (Flateyjardalsheiði), 

hafa þessar kenningar vikið og hugtakið óráðvandlegt atferli verið skýrt svo að grandsemi um 

betri eða álíka rétt hefðarþola komi í veg fyrir að til eignarréttar verði stofnað á grundvelli 

hefðar. Eftir að sá dómur gekk hefur dómaframkvæmd verið á einn veg um að grandsemi 

hefðanda komi í veg fyrir að hefð vinnist. Þessi lögskýring er í brýnni andstöðu við orðalag 

ákvæðisins og fyrrnefndar kenningar íslenskra fræðimanna um huglæga afstöðu hefðanda. 

Niðurstaðan er því sú að dómstólar hafa í framkvæmd mótað nýja réttarreglu um huglæg 

skilyrði hefðar. Þá er því við að bæta af Hrd. 2001, bls. 3249 (Vestari-Hóll) má draga þá 

ályktun að einfalt gáleysi standi hefð ekki í vegi, þar sem hefðandi  gerði ekki gangskör að því 

að kanna réttarstöðu síns, enda þótt fullt tilefni væri til þess. Tekið skal þó fram að ráðið verði 

af dóminum að ákveðin sanngirnisrök og heildarmat á atvikum, ásamt góðri trú hefðanda um 

eignarrétt sinn, voru talin styðja hefðarhaldið. 

 Loks skal nefnt að skv. síðari málsl. 2. mgr. 2. gr. hefðarlaga gildir hið sama um hugtökin 

glæp og óráðvandlegt atferli og í fyrri málsliðnum ef hefðandi fær vitneskju um, áður en hefð 

er fullnuð, að eignarhaldið sé þannig til komið sem þar greinir. Enga leiðbeiningu er að finna í 

athugasemdum með frumvarpi til hefðarlaga um inntak þess, en af orðanna hljóðan virðist 

eðlilegasti skýringarkosturinn vera sá að grandsemi hefðanda um að til eignarhalds hafi verið 

 
216 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 179; Knud Illum, Dansk tingsrett, bls. 307. 
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stofnað á þann hátt sem í fyrri málsliðnum ræðir áður en fullum hefðartíma hefur verið náð 

komi í veg fyrir að hann geti öðlast eignarrétt á viðkomandi verðmæti á grundvelli hefðar.217  

 

6.5 Áskilnaður 3. mgr. 2. gr. hefðarlaga varðandi samningsbundinn grundvöll umráða  

Mælt er fyrir um í 3. mgr. 2. gr. hefðarlaga að hefð verði ekki unnin að hlut sem hefðandi 

hefur fengið að veði, til geymslu, til láns eða á leigu. Í athugasemdum með ákvæðinu í 

frumvarpi til hefðarlaga segir m.a. svo: 

Þetta eignarhald er samkvæmt greininni útilokað, ef það sannast að umráðandinn hefur 
fengið hlutinn að veði, geymslu, láns eða leigu, eða með öðrum orðum, þau umráð eru 
útilokuð frá hefðarhaldi, þar sem handhafi hefur skuldbundið sig beinlínis eða óbeinlínis 
(ex contractu og quasi ex contractu) við móttöku hlutarins eða síðar, til að skila honum 
aptur.218   

 Enda þótt nokkra leiðbeiningu sé þannig að finna í lögskýringargögnum um það hvernig 

skýra beri ákvæðið hefur það ekki alltaf reynst auðvelt.219 Sem dæmi um þá aðstöðu, sem um 

ræðir í ákvæðinu, hefur verið nefnt að um löglegt eignarhald sé að ræða frá manni til manns 

þegar eignarhald erfingja er framhald af eignarhaldi arfleifanda og eignarhald kaupanda af 

eignarhaldi seljanda.220 

 Sé bein orðskýring lögð til grundvallar við túlkun á ákvæðinu myndi það þýða að útilokað 

er að vinna hefð á hlut ef svo stendur á sem þar greinir. Hefur sú lögskýring vart verið talin 

geta staðist með því að eitt meginhlutverk hefðar er að renna stoðum undir grundvöll 

eignarréttinda sem jafnframt eru löglega fengin af öðrum ástæðum.221 Þá hefur verið talið að 

ráðið verði af fyrrgreindum athugasemdum með ákvæðinu, þar sem ákveðnar tegundir 

samninga eru tilgreindar, að um fleiri samningstegundir geti verið að ræða.222 

 Sú lögskýring á ákvæðinu hefur verið talin nærtækust, í ljósi þess að fjallað er um 

eignarhefð í 2. gr. hefðarlaga, að ákvæðinu sé að meginstofni til ætlað að hindra stofnun 

hennar þegar um það er að ræða að aðili fær eign til umráða með þeim tegundum samninga 

sem þar um ræðir, þar sem hann hefur skuldbundið sig til að skila þeirri eign sem hann hefur 

hefur til umráða.223 Jafnframt hefur hið sama verið talið gilda þegar hefðandi getur í ljósi allra 

 
217 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 180. 
218 Alþt. 1905, A-deild, bls. 149. 
219 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 175. 
220 Ólafur Lárusson, Eignaréttur I, bls. 123. 
221 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 175 
222 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 176. 
223 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 176. 
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atvika ekki gert sér vonir um að hafa eign í umráðum sínum lengur en þar til annað verður 

ákveðið og um er að ræða greiðasemi eigandans.224 Þá hefur verið talið að sú krafa verði ekki 

gerð til hefðanda að honum beri að sanna á hvern hátt hann hafi öðlast eignarheimild yfir 

verðmætunum.225  

 Samkvæmt því sem fram kemur í athugasemdum með frumvarpi til hefðarlaga er 

umráðandinn ótvírætt skuldbundinn til að skila verðmætum aftur. Á hinn bóginn er mikilvægt 

að átta sig á því að það er ekkert sem aftrar því að hefðarhald geti hafist þegar samningi 

lýkur.226 Í því tilviki hvílir sönnunarbyrði um að svo standi á, sem í ákvæðinu ræðir, á þeim 

sem heldur því fram. Hafi slík sönnun tekist hvílir aftur á móti á hefðanda að sýna fram á að 

skuldbindingin hafi einhvern tímann fallið niður.227 Umsamin skilaskylda verður því 

lykilatriði við við skýringu greinarinnar. 

 Framangreindu til stuðnings má nefna Hrd. 2005, bls. 3601 (mál nr. 101/2005) (Lóð á 

Vatnsenda): 

Lóðarhafar á Vatnsenda í Kópavogi kröfðust viðurkenningar á því að þau hefðu á 
grundvelli hefðar aðallega öðlast beinan eignarrétt, en til vara afnotarétt, á spildu sem var 
stærri en kveðið var á um í lóðarsamningi en innan girðingar umhverfis lóðina. Kröfðust 
þau aðallega viðurkennt yrði að þau ættu beinan eignarrétt að 2.078 m² af 5.078 m² lóð, 
sem afmarkaðist af girðingu umhverfis hana, en til vara viðurkenningar afnotaréttar þeirra  
að spildunni. Að því frágengnu kröfðust þau þess að viðurkennt yrði að leiguréttur þeirra 
skv. lóðarsamningi 16. febrúar 1987 tæki til 5.078 m² lóðar, sem afmarkaðist af sömu 
girðingu umhverfis hana. Í dómi Hæstaréttar kom fram að rétthafar umræddrar lóðar 
hefðu frá upphafi haft umráð lands þar skv. leigusamningi við eiganda hennar. Væri 
afnotarétturinn því reistur á samningi um að skila landinu aftur að loknum samningstíma 
og þeir ekki mátt vænta annars en að umráðin væru aðeins tímabundin. Væri sú aðstaða 
fyrir hendi að ákvæði 3. mgr. 2. gr. hefðarlaga stæðu því í vegi að leigutaki gæti unnið 
rétt með hefð eins og krafist væri skv. aðal- og varakröfu. Um þrautavarakröfu sagði í 
dóminum að skýrt væri tekið fram í leigusamningi 1987 að leigð væri 3000 m² spila úr 
landi Vatnsenda til 99 ára, Lyti þrautavarakrafan að því að fá viðurkennt að réttindi skv. 
lóðarleigusamningi næðu til stærra lands en kveði væri á um í honum sjálfum. Þótt 
lóðarhafar hefðu stutt gögnum að þau og fyrri rétthafi skv. fyrrgreindum leigusamningi 
hefðu í raun nýtt stærra land en sem næmi umsömdum 3000 m² væri sú staðhæfing þeirra 
ósönnuð að samningurinn hefði, þrátt fyrir skýra stærðartilgreiningu átt að taka til næstum 

 

 
224 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 176. 
225 Ólafur Lárusson, Eignaréttur I, bls. 124. 
226 Ólafur Lárusson, Eignaréttur I, bls. 124. 
227 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 177. 
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tvöfalt stærra lands. Gegndi hinu sama um þau rök að þau hefðu með afnotum sínum 
unnið leigurétt á þeim 2.078 m² sem umfram væru. [Leturbreyting höfundar] 

 Í málinu lá skv. framansögðu fyrir samningur um lóðarréttindi, þar sem kveðið var 

skýrlega á um stærð lóðar, og gat nýting stærri lóðar því ekki skapað rétt umfram þau 

stærðarmörk þannig að til eignarréttar stofnaðist á grundvelli hefðar.  

  

Þá ber að geta Hrd. 12. september 2013 (162/2013) (Flugskýli II): 

Í höfðaði mál gegn dánarbúi H og krafðist þess að viðurkenndur yrði eignarréttur íslenska 
ríkisins (Í) að tilteknu flugskýli á Reykjavíkurflugvelli. Byggði dánarbúið m.a. á því að H 
hefði eignast flugskýlið fyrir hefð. Hafi H ekki aðeins haft skýlið til afnota, heldur hafi 
hann einn notað og hagnýtt sér það með útilokandi hætti gagnvart öðrum. Sannað þótti að 
flugmálayfirvöld hefðu látið reisa flugskýlið og farið með eignarráð þess í upphafi og 
síðan heimilað F hf. endurgjaldslaus afnot af skýlinu. Hefði F hf. síðar framselt afnotarétt 
sinn til H. Einnig var ljóst að H, og þeir sem bærir voru til að binda hann að lögum, höfðu 
á árunum frá 1969 til 1997 byggt á því að Í nyti eignarréttar að flugskýlinu með því að 
falast eftir kaupum á flugskýlinu. Var því viðurkenndur eignarréttur Í að skýlinu. Um 
eignarréttartilkall dánarbúsins á grundvelli hefðar kom fram í dóminum að H hefði í 
upphafi ekki haft ástæðu til að ætla annað en að hann hefði umráð skýlisins einungis þar 
til annað yrði ákveðið og eingöngu fyrir greiðasemi Í. Í því ljósi stæðu grunnrök að baki 
3. mgr. 2. gr. hefðarlaga því í vegi að H hefði getað unnið hefð yfir skýlinu, sbr. til 
hliðsjónar dóm Hæstaréttar 17. desember 1998 í máli nr. 474/1998. [Leturbreyting 
höfundar] 

 Hér var engum samningi til að dreifa um umráð ætlaðs hefðanda. Hafði hann því í upphafi 

umráðanna, sem hann greiddi ekkert fyrir, ekki ástæðu til að ætla annað en hann hefði þau 

einungis þar til annað yrði ákveðið. Er sérstaklega tekið fram að til umráðanna hefði einungis 

verið stofnað greiðasemi eigandans. Þessi niðurstaða er fyllilega í samræmi við þá fræðilegu 

útlistun á 3. mgr. 2. gr. hefðarlaga sem að framan greinir. 

 Við túlkun á 3. mgr. 2. gr. hefur í dómaframkvæmd langoftast verið tekist á um sönnun 

þess hvort umráð þau sem í ákvæðinu greinir hafi orðið til með samningi milli aðila. Sem áður 

greinir hvílir sönnunarbyrði á þeim sem vefengir að til hefðar hafi stofnast. Verður hann því 

að sýna fram á að stofnast hafi samningur um umráðin í skilningi ákvæðisins. Hefur 

sönnunarbyrði á þennan veg ítrekað verið staðfest í Hæstarétti, sbr. t.d. Hrd. 18. nóvember 

2002 (482/2002) um flugskýlið á Reykjavíkurflugvelli, þar sem m.a. kom fram að ekkert yrði 

fullyrt um að eigendur byggingarinnar hafi mátt vænta þess að umráð þeirra yfir lóðinni væru 

aðeins tímabundin, Hrd. 22. mars 2007 (401/2006) um sumarhús úr jörðinni Efsta-Dal, en þar 

var sönnun um að lóð undir það hafi verið seld á leigu ekki talin hafa tekist af hálfu þess sem 

hélt því fram og Hrd. 8. nóvember 2007 (145/2007) um Kirkjubæjarskóla, þar sem ekki tókst 
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sönnun af hálfu þess sem andmælti hefð með vísan til þess að spilda hefði verið lánuð undir 

skólabygginguna.   

 Um seinni réttarframkvæmd að öðru leyti, þar sem reynir á 3. mgr. 2. gr. hefðarlaga, skal 

getið eftirfarandi dóma:  

Hrd. 2003, bls. 2660 (216/2003) (Bálkastaðir). Við opinber skipti á dánarbúi J krafðist H, 
sonur hans, þess aðallega að viðurkenndur yrði eignarréttur sinn að jörðinni Bálkastöðum, 
Húnaþingi Vestra, en til vara að hluta jarðarinnar og að lágmarki 1/5 hluta hennar. J hafði 
keypt 5/6 hluta jarðarinnar af systkinum sínum árið 1964, en áður átti hann 1/6 hluta 
hennar. Hafði H lánað J föður sínum 50.000 kr. til kaupanna, en kaupverðið nam 260.000 
kr. Af því tilefni gaf J út skuldaviðurkenningu til H þar sem tekið var fram að hann ætlaði 
H 1/5 hluta jarðarinnar nyti sín ekki við. Í málinu hélt H því fram að hann hefði síðar 
keypt jörðina af J með því að greiða af lánum sem hvíldu á henni auk annarra skulda. 
Talið var ósannað að H hefði keypt jörðina enda hefði hann ekki náð samkomulagi við J 
um verð fyrir hana. Þær greiðslur, sem H kvaðst hafa innt af hendi, breyttu engu í þessu 
sambandi. Þá var talið að áðurnefnd skuldaviðurkenning fæli ekki í sér eignarheimild til 
H auk þess sem krafan samkvæmt henni væri fyrnd. Talið var sannað að H hefði fengið 
jörðina til ábúðar eigi síðar en árið 1976 og umráð hans yfir jörðinni hafi því ekki 
heimilað hefð, sbr. 3. mgr. 2. gr. hefðarlaga. Var jörðin því talin eign dánarbús J. 
[Leturbreyting höfundar]. 

 Í máli þessu stoðaði ekki fyrir ætlaðan hefðanda að vísa til umræddrar 

skuldaviðurkenningar vegna láns hans fyrir kaupum jarðarinnar Bálkastaða og talið sannað að 

umráð hans yfir henni byggðust á ábúðarsamningi. 

Hrd. 2006, bls. 607 (328/2005) (Vorsabær). R krafðist þess að viðurkennt yrði að hún 
væri eigandi að tiltekinni landspildu úr jörðinni Vorsabæ í Hveragerði. Óumdeilt var að 3. 
nóvember 1928 keypti M land úr jörðinni og að úr þeirri landareign fékk S tvær spildur 
17. maí 1929, aðra að gjöf og hina leigða á erfðafestu til 75 ára. Með útgáfu skuldabréfs 
19. maí 1931 setti M landið að veði og var talið að veðið hefði tekið til eignarréttar að 
þeirri spildu sem seld hafði verið S á leigu. Bankinn B fékk uppboðsafsal fyrir landinu 11. 
júlí 1938 og var talið að þar með hefði eignarréttur að þeirri spildu sem leigð hafði verið 
S færst í hendur hans. B afsalaði síðan landinu til Í, en milli Í og H var deilt um hvort sá 
síðarnefndi hefði fengið afsal fyrir landinu frá Í á árinu 1967. Þar sem land það sem krafa 
R um eignarrétt laut að var úr spildunni sem S sem krafa R um eignarrétt laut að var úr 
spildunni sem S hafði fengið leigða á erfðafestu til 75 ára og með vísan til 3. mgr. 2. gr. 
laga nr. 46/1905 var ekki talið að þeir, sem leiddu rétt sinn frá S, gætu borið því við gegn 
andmælum Í og H að umráð þeirra yfir landinu á gildistíma leigusamningsins hefði veitt 
þeim eignarrétt að því á grundvelli hefðar. [Leturbreyting höfundar] 

 Í máli þessu var ætlaður hefðandi kominn að landinu með erfðafestusamningi, sem olli því 

að eignarréttur var ekki unninn að umræddri spildu fyrir hefð. 
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Hrd. 19. október 2008 (23/2008) (Brakandi, Blátindur). Málavextir voru þeir að S, móðir 
J, sem sat í óskiptu búi afsalaði J 50% í jörðinni Brakanda í Eyjafirði og 50% í jörðinni 
Bláteigi í sömu sveit. Töldu B og G, sem einnig voru erfingjar S, að í þessum gerningi 
fælist gjöf og kröfðust riftunar með vísan til 2. mgr. 15. gr. erfðalaga nr. 8/1962. Byggði J 
sýknukröfu sína m.a. á því að hann hefði eignast jarðarhlutana fyrir hefð, sbr. 1. mgr. 2. 
gr. hefðarlaga vegna óskoraðra og óslitinna umráða yfir þeim frá því félagsbúinu hefði 
verið slitið árið 1977. Þ, faðir J, og hinn síðarnefndi gerðu með sér byggingarbréf árið 
1973 fyrir jörðina B. Þar sagði m.a. að um eftirgjald færi eftir samkomulagi ár hvert. Í 
héraðsdómi, sem staðfestur var í Hæstarétti, var efni 3. mgr. 2. gr. hefðarlaga rakið og 
síðan sagt: ,,Með vísan til nefnds ákvæðis, áðurrakins byggingarbréfs, en einnig að virtum 
nánum tengslum samningsaðila varðandi leigugreiðslur og þess sem hér var að framan 
rakið, verður að hafna þeirri málsástæðu [J] að hann hafi unnið eignarhald á 
margnefndum jarðarhlutum.“ [Leturbreyting höfundar] 

 Hér var m.a. vísað til umrædds byggingarbréfs og náinna tengsla samningsaðila varðandi 

leigugreiðslur til stuðnings því að til eignarréttar var ekki stofnað á jörðinni á grundvelli 

hefðar.  

 Þá skal nefndur Hrd. 19. nóvember 2008 (149/2009) (Akureyrarflugvöllur), sem fyrr hefur 

verið reifaður, um verkstæðisskúrinn á Akureyrarflugvelli, þar sem yfirlýsingar og vætti 

umráðamanna þess sem ætlaður hefðandi leiddi rétt sinn frá um að þeim hefði verið kunnugt 

um að íslenska ríkið ætti lóðina undir skúrinn og um bráðabirgðaaðstöðu væri að ræða, aftraði 

því skv. 3. mgr. 2. gr. hefðarlaga að til hefðar hefði verið stofnað. Ennfremur skal getið Hrd. 

14. október 1999 (409/1999), en þar hafði íþróttafélag, sem taldi til eignarhefðar, viðurkennt 

eftir að leigusamningur rann út að það nyti einungis afnotaréttar af eignarlóð tilgreinds 

lögaðila. 

 Loks skal þess getið að sú aðstaða getur verið uppi að sá sem sannanlega hefur 

skuldbundið sig til að skila hlut aftur á tilteknum tíma hefur hann engu að síður áfram í 

vörslum sínum. Að því er það álitaefni hefur verið tekin skýr afstaða í dómaframkvæmd og 

skulu  eftirtaldir dómar nefndir til marks um það:   

Hrd. 1990, bls. 962 (135/1988) (Laxnes). Hinn 7. ágúst 1943 seldi G á leigu 5000 m²  
landspildu í Mosfellssveit til 25 ára. Leigutakar voru S og O. Samkvæmt leigusamningum 
var leigutaka heimilt að selja og veðsetja leigurétt sinn að landinu ásamt með húsi því, 
girðingum og öðrum mannvirkjum, sem hann kynni að gera á landinu. Þá skyldi 
landeigandi eiga forkaupsrétt að því. Hinn 18. febrúar 1950 varð L eigandi að 
landspildunni. Með afsali 22. október 1958 seldu O og S leigurétt sinn ásamt sumarbústað 
sem þeir höfðu reist. Kaupendur voru B, H og Þ. B afsalaði sínum hluta til H og Þ hinn 
13. júní 1966. Með stefnu birtri 5. júní 1987 höfðaði L mál gegn H og Þ með kröfu um að 
H og Þ fjarlægðu sumarbústaðinn og allt sem honum fylgdi af lóðinni. Í dóminum var 
komist að þeirri niðurstöðu að spildan hefði verið leigð til 25 ára árið 1943 og lóðarleiga 
runnið út  á árinu 1968. Skilyrði fyrir hefð á fasteign væri 20 ára óslitið eignarhald. Ef 
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eign væri fengin á leigu gætu slík eignarráð ekki heimilað hefð, sbr. 3. mgr. 2. gr. 
hefðarlaga. Hefðarhald hefði því fyrst byrjað að líða þegar samningssambandi lauk árið 
1968 og kröfu um hefð því hafnað. Var krafa K um útburð því tekin til greina. 
[Leturbreyting höfundar] 

 Hér var sú aðstaða uppi að leigusamningur, sem rann út á árinu 1968,  hafði verið gerður 

um framangreinda spildu, sem aftraði eignarrétti fyrir hefð og þegar ætlaður hefðandi höfðaði 

málið árið 1987 var fullum hefðartíma út ekki náð á því tímabili sem leið eftir að 

samningurinn rann út, en með dóminum er staðfest að hefði sú aðstaða verið fyrir hendi þá 

hefði hefð unnist. 

Hrd. 2003, bls. 2884 (284/2003) (Nes I). A og S kröfðust þess að fá SM borinn út af 
tiltekinni landspildu úr landi jarðarinnar Ness í Grýtubakkahreppi, Eyjafirði, sem SM 
hafði nýtt. SM var ekki talinn hafa sýnt fram á að hann hefði fengið hina umdeildu 
landspildu að gjöf. Á hinn bóginn var ekki talið að A og S hefðu sannað að landspildan 
hefði með samningi verið látin af hendi til afnota tímabundið eða þá til hve langs tíma. 
Sagði í dóminum að þótt réttur til nota af landspildunni kynni í öndverðu að hafa verið 
samningsbundinn til ákveðins tíma gæti það eitt og sér ekki staðið því í vegi vegna 
ákvæða 3. mgr. 2. gr. hefðarlaga að SM gæti hafa unnið eignarrétt yfir henni fyrir hefð 
með óslitnu eignarhaldi á henni í 20 ár að umsömdum afnotatíma loknum, sbr. meðal 
annars dóm Hæstaréttar 18. nóvember 2002 í máli nr. 482/2002 (Flugskýli I). Með vísan 
til síðari málsliðar 3. mgr. 83. gr. laga nr. 90/1989 yrði að þessu virtu að hafna kröfu A og 
S um heimild til að fá SM borinn með beinni aðfarargerð út af landspildunni. 
[Leturbreyting höfundar] 

 Í þessu máli tókst hefðanda sönnun fulls hefðartíma eftir samningsbundnum notum hans 

af umræddri spildu lauk. 

 Af dómum þessum verður ótvírætt ráðið að eftir að tímabundnum samningi samkvæmt 

ákvæðum 3. mgr. 2. gr. lýkur eða honum sagt upp geta eftirfarandi umráð þess er telur til 

hefðar, eða þess sem leiðir rétt sinn frá honum, yfir viðkomandi verðmætum leitt til stofnunar 

eignarréttar yfir þeim skv. 2. gr. hefðarlaga. 
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7 Slit hefðar og réttaráhrif fullnaðrar eignarhefðar 
7.1 Slit hefðar   

Um slit hefðar er mælt svo mælt fyrir í 1. mgr. 4. gr. hefðarlaga að missi hefðandi umráð yfir 

hlut slitni hefðarhaldið, nema svo sé, að hann hafi umráðin óviljandi misst og náð þeim aftur 

innan 6 mánaða eða nái þeim með lögsókn, er hafin sé innan þess frests og rekin með 

hæfilegum hraða. Um skýringu á orðalaginu „óviljandi misst“ hefur verið fjallað í kafla 6.2, 

en eins og þar kemur fram er hér um undantekningarregla að ræða frá reglunni um óslitin 

umráð. 

 Þá segir í 2. mgr. 4. gr. að hafi réttur hefðanda til eignarhalds verið vefengdur með 

málshöfðun áður en hefðartími er fullnaður og málið rekið með eðlilegum hraða, eða 

vefengingarkröfu lýst í bú hefðanda, sé það undir skiptum, skuli líta svo á að hefðarhaldi sé 

slitið þann dag, sem dómsmál er höfðað, en dagsetningardag vefengingarkröfu, verði hún 

tekin til greina. Velta má fyrir sér við hvað sé átt með „dagsetningardag vefengingarkröfu“, 

þ.e. hvort þar sé átt við bréf, ábyrgðarbréf, skeyti, stefnu eða hvort nægjanlegt sé að vefengja 

hefðarhaldið með tilkynningu sem sönnuð sé. Hallast höfundur að því að hið hið síðarnefnda 

sé fullnægjandi í þessu sambandi. 

 Auk þess sem um ræðir í 4. gr. um slit hefðar getur hún verið rofin ef hefðandi 

viðurkennir, áður en fullum hefðartíma er náð, að annar maður eða lögpersóna eigi betri rétt 

en hann á grundvelli 2. eða 3. mgr. 2. gr. hefðarlaga. Ekki er skilyrði slíkrar viðurkenningar 

að hún sé yfirlýst af hálfu hefðanda, heldur nægir óbein sönnun í því sambandi, t.d. greiðsla 

leigugjalds, sem viðurkenning á eignarrétti annars manns, sbr. 3. mgr. 2. gr. Eins getur 

vitneskja hefðanda, áður en hefðartími er fullnaður, um að til eignarhalds yfir viðkomandi 

verðmæti hafi verið stofnað með glæp eða óráðvandlegu atferli í merkingu fyrri málsliðar 2. 

mgr. 2. gr., sbr. síðari málslið ákvæðisins, rofið hefð.228  

 Af þeim dómum, sem skoðaðir hafa verið við vinnslu ritgerðarinnar, verður ekki séð að 

reynt hafi sérstaklega á ákvæði 4. gr. hefðarlaga. 

 

7.2 Réttaráhrif fullnaðrar eignarhefðar  

Samkvæmt 1. mgr. 6. gr. hefðarlaga skapar fullnuð hefð eignarrétt yfir þeim hlut, er í 

eignarhaldi var, og þarf hefðandi ekki að styðjast við aðra eignarheimild. Hér er tekið fram að 

hefðandi þurfi ekki að styðjast við aðra eignarheimild en hefð. Í því felst að eignarhald eða 

 
228 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 181-182. 
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notkun, að öðrum skilyrðum hefðarlaga uppfylltum, skapa sjálfstæða og fullnægjandi 

eignarheimild og að annarra ráðstafana, svo sem samnings eða þinglýsingar, er því ekki þörf.  

 Af þeim eignarréttindum, sem þannig eru fengin, leiðir að réttindi annarra, sem ekki eru í 

samræmi við þau, falla á brott.229 Aftur á móti verður hefðandi að þinglýsa rétti sínum til að 

geta nýtt eignarrétt sinn, svo sem til veðsetningar eignar, og þá er þinglýsing eðlileg ráðstöfun 

til að tryggja eignarréttindin, sbr. 16., 32. og 51. gr. þinglýsingalaga. Velta má fyrir sér hvaða 

skjali hefðandi getur þinglýst til að tryggja þessi réttindi. Myndi t.d. einhliða yfirlýsing hans 

um eignarrétt sinn tæpast duga, jafnvel þótt hún væri studd öðrum gögnum, svo sem 

yfirlýsingum annarra, opinberum vottorðum og skattskýrslum. Þá verður að draga í efa gildi 

slíks skjals, þótt þinglýst væri. Niðurstaðan er því sú að hefðandi verði að afla sér 

viðurkenningardóms til þess að tryggja eignarrétt sinn sem reistur er á grundvelli hefðar. 

 Þá er mælt svo fyrir um í fyrri málslið 2. mgr. 6. gr. greinarinnar að afnotaréttur, sem 

stofnaður hefur verið áður en hefðarhaldið byrjaði, falli niður um leið og hefðin er fullnuð, ef 

umráð hefðanda yfir eigninni hafa útilokað afnotin. Í síðari málslið greinarinnar segir að hafi 

annar en hefðandi stofnað afnotarétt með samningi yfir eign, sem hefðandi hefur í eignarhaldi, 

falli sá afnotaréttur úr gildi um leið og eignarhefð er fullnuð, þótt ekki hefðartími sé ekki að 

fullu liðinn, hafi eignarhald hefðanda útilokað afnotin. Loks kemur fram í 3. mgr. að 

afgjaldsskyldur, sem hvíla á jörð, og sjálfsvörsluveðréttur falli ekki úr gildi þótt hefð verði 

unnin á þeirri eign sem réttindi þessi hvíla á.  

 Samkvæmt þessu gilda ólíkar reglur eftir því um hvorn málsliðinn er að ræða. Þannig 

fellur afnotaréttur niður við hefð að því tilskildu að umráð hefðanda og þar með eignarhald 

hans hafi útilokað afnotin. Aftur á móti falla afnotaréttindi, sem stofnast með samningi eftir 

að eignarhald hefðanda byrjaði, niður hafi verið stofnað til þeirra af öðrum en hefðanda, en 

hafa ekki áhrif á slík réttindi sem hefðandi hefur stofnað.230 Loks er ljóst af 3. mgr. að 

afgjaldsskyldur og sjálfsvörsluverð falla aldrei úr gildi, enda gefa hvorki umráð né nýting 

hefðanda ekkert til kynna um hvort slíkum eignarréttinum sé til að dreifa.231   

 
229 Ólafur Lárusson, Eignaréttur I, bls. 128 
230 Ólafur Lárusson, Eignaréttur I, bls. 128. 
231 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 183. 
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8 Niðurstöður 
Svo sem fram kemur í inngangi var markmiðið með þeirri rannsókn sem liggur ritgerðinni til 

grundvallar að kanna með hvaða hætti skilyrði eignarhefðar, sbr. 2. gr. hefðarlaga, hafa þróast 

í meðförum dómstóla á þeim þrjátíu árum sem liðin eru frá því að síðasta heildstæða 

umfjöllunin birtist á prenti um vægi hefðarreglna að íslenskum rétti í Eignarétti Gauks 

Jörundssonar sem út kom árið 1983. Hefðarreglur eiga sér þó miklu eldri sögu í íslenskum 

rétti. Gildandi hefðarlög eru frá árinu 1905, en höfðu þá átt sér meira en hálfrar aldar 

meðgöngutíma svo sem rakið er í 3. kafla og álitaefni tengd hefð má með einum eða öðrum 

hætti rekja að minnsta kosti allt aftur til lögtöku Jónsbókar, sbr. umfjöllun um 26. kapítula 

landleigubálks Jónsbókar frá árinu 1281 í sama kafla hér að framan. 

 Í því skyni að setja hefðarreglur í nauðsynlegt samhengi var þó þegar í 2. kafla fjallað með 

almennum hætti um eignarrétt, vernd eignarréttinda, aðild að eignarréttindum og eignarform. 

Þá var í sama kafla vikið nánar að stofnunarháttum eignarréttar og þá með hefð sérstaklega á 

dagskrá og þeirri umfjöllun síðan fylgt frekar eftir í 4. kafla þar sem nánari grein var gerð 

fyrir grundvelli og helstu tilbrigðum hefðar og hvaða eignarréttindi verða hefðuð en í 

réttarframkvæmd hafa fasteignir skipt langmestu máli þó svo 1. gr. hefðarlaga leggi lausafé 

þar að jöfnu. Stutt ágrip um réttarreglur um hefð í grannríkjunum er að finna í 5. kafla en í 6. 

kafla má segja að meginefni ritgerðarinnar sé að finna þar sem skilyrði 2. gr. hefðarlaga fyrir 

eignarhefð eru metin í ljósi dómaframkvæmdar síðustu áratuga. 

 Sem fyrr segir var óhjákvæmilegt að takmarka það tímabil sem rannsókn dóma tekur til. 

Þótti þá mega leggja til grundvallar upphafs hennar þá réttarstöðu sem Gaukur Jörundsson 

gerir ítarlega grein fyrir í tilvitnuðu riti sínu og meta á grundvelli hennar þá þróun sem orðið 

hefur síðan. Þá var við rýni dómanna jafnframt tekið sérstakt tillit til þess að ákvæði 

hefðarlaga eru tiltölulega gömul, þ.m.t. að orðfæri, afar knöpp og hafa aðeins að geyma 

fáeinar meginreglur. Jafnframt vegast við lögskýringu á þau sjónarmið að meðan gagnályktun 

er tæpast tækur lögskýringarkostur þá er þess á hinn bóginn að gæta að rýmkandi skýring er 

ekki heldur tæk enda fela hefðarlög í sér undantekningu frá almennum meginreglum 

eignarréttarins enda veita þau hefðanda rétt sem ekki væri fyrir hendi ef laganna nyti ekki við. 

 Að þessum grundvallarsjónarmiðum gættum, sem og fleirum sem nánari grein er gerð 

fyrir hér að framan, var viðfagsefnið nálgast með þrennum hætti í 6. kafla ritgerðarinnar.  

 Í fyrsta lagi voru skilyrði 1. mgr. 2. gr. hefðarlaga um óslitið eignarhald í tiltekin 

hefðartíma tekin til sérstakrar skoðunar. Var sú skoðun brotin upp með þeim hætti að fyrst var 

eignarhaldskrafan sem slík skoðuð nánar út frá nokkrum viðmiðum; þá var vikið nánar að 
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kröfunni um að það sama eignarhald þurfi að vera óslitið og loks voru skoðaðir dómar í því 

skyni að skýra betur áskilnað um hefðartíma og þá einkum upphaf hans.  Dómaframkvæmd á 

þessu sviði lýtur nær eingöngu að fasteignum en af þeirri afar takmörkuðu framkvæmd sem til 

staðar er varðandi lausafé er ályktað á þá leið að minni kröfur séu gerðar í þeim tilvikum til 

áskilnaðarins um óslitið eignarhald sem og sönnunar um upphafs tímamark hefðarhaldsins.  

Meginniðurstaðan hvað fasteignir viðkemur er hins vegar sú að engin grundvallarbreyting hafi 

orðið á afstöðu dómstóla til áskilnaðar 1. mgr. 2. hefðarlaga á umræddum tíma. Er það með 

nokkrum ólíkindum með hliðsjón af aldri hefðarlaga og því augljósa svigrúmi til mats sem 1. 

mgr. 2. gr. veitir. 

 Í öðru lagi voru tekin til skoðunar skilyrði 2. mgr. 2. hefðarlaga um huglæga afstöðu 

hefðandans þess efnis að umráð sem náð er með „glæp eða óráðvandlegu atferli“ standi 

fullnaðri hefð í vegi. Svo sem nánari grein er gerð fyrir lagði Gaukur Jörundsson til 

grundvallar að við skýringu hugtaksins óráðvandlegt atferli yrði fyrst og fremst að líta til þess 

hvort hefðandi hefði haft vitneskju um betri rétt annars aðila, sem og hvort atvik að öðru leyti 

hefðu verið með þeim hætti að telja mætti mjög ámælisvert af honum að ætla að byggja 

eignarrétt á þeim umráðum sem hann hefði. Af rýni í dóma þá þrjá áratugi sem liðnir eru 

þykir mega fullyrða að á þessu hafi orðið sú breyting að gáleysi hefðanda standi nú sem 

meginregla hefð í vegi. Með því má segja að réttarþróun hafi breytt inntaki þess huglæga 

áskilnaðar sem gerðar eru til hefðanda í grundvallaratriðum og þá ekki síst, sé horft til þess 

viðmiðs lagasetningarársins 1905, að aðeins umráðataka á grundvelli glæps eða óráðvandlegs 

atferlis geti staðið hefð í vegi, huglægt séð. 

 Í þriðja og síðasta lagi var tekin til skoðunar sá áskilnaður 3. mgr. 2. gr. hefðarlaga 

að  hafi hefðandi fengið hlutinn að veði, til geymslu, til láns eða á leigu, þá geti slík umráð 

ekki heimilað hefð. Að því gættu að í hinu flókna samfélagi og viðskiptaumhverfi 21. aldar 

getur framangreind upptalning í lagagreininni alls ekki verið tæmandi um þær 

samningsskuldbindingar sem standa hefð í vegi þá sýnist sá skilningur Gauks á reglunni 

standast vel tímans tönn að henni sé fyrst og fremst ætlað að standa því í vegi að hefð vinnist 

þegar umráðamaður hefur beint eða óbeint skuldbundið sig til að skila viðkomandi lausafé eða 

fasteign. Á sama tíma er það þannig að slík samningsskuldbinding stendur hefð ekki í vegi 

haldi ætlaður hefðandi umráðunum að líftíma hennar loknum. 

 Að virtum þeim breytingum sem kröfur til efnislegs inntaks huglægrar afstöðu hefðanda 

hafa tekið, miðað við framsetningu 2. mgr. 2. gr. hefðarlaga, sýnist óhætt  að gefa lögunum 

fyrirvaralaust  „heilbrigðisvottorð” og engin þörf fæst því séð á því að breyta í neinu þeim 

efnislega áskilnaði sem í 2. gr. hefðarlaga er gerður til fullnaðrar eignarhefðar. 
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