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Formáli 

Rit þetta samanstendur af greinum sjö fræðimanna á sviði lögfræði sem tóku 
þátt í ráðstefnunni Þjóðarspegli 2007, sem er þverfaglegur vettvangur fræði-
manna á sviði félagsvísinda, lögfræði og viðskipta- og hagfræði við Háskóla 
Íslands. Er hér um að ræða framlög þeirra er tóku þátt í málstofum á vegum 
lagadeildar þann 7. desember 2007.   

 Gróft á litið mætti skipta þeim greinum sem hér eru birtar upp í fjóra 
flokka. Í fyrsta lagi er um að ræða greinar á sviði auðlindaréttar, sem er ört 
vaxandi fræðasvið og samþættir ýmis lögfræðileg álitaefni er snúa beint eða 
óbeint að sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda á landi eða á hafi og tengist með 
því ýmist eignarrétti, hafrétti eða jafnvel umhverfisrétti. Falla hér undir 
greinar þeirra Aagot V. Óskarsdóttur, Helga Áss Grétarssonar og Sifjar 
Guðjónsdóttur. Í öðru lagi er um að ræða grein Róberts R. Spanó sem fjallar 
um álitaefni á sviði lögskýringar. Í þriðja lagi er grein Auðar Bjargar Jóns-
dóttur sem fjallar um miskabætur í ærumeiðingarmálum og í fjórða lagi er 
loks grein eftir Pétur Dam Leifsson sem flokka má undir almennan þjóðarétt.  

Lagadeild Háskóla Íslands vill sérstaklega færa höfundum þakkir fyrir 
þeirra framlag. Þ.e. bæði fyrir þær greinar sem hér eru birtar og endurspegla 
rannsóknir þeirra á sviði lögfræði, sem og fyrir tilsvarandi erindi sem flutt 
voru á ráðstefnunni. Þá ber að þakka öðrum þeim er veittu aðstoð við fram-
kvæmd ráðstefnunnar sem og útgáfunnar. Sérstakar þakkir fá þau Friðrik H. 
Jónsson sem hafði yfirumsjón með verkefninu og Ásdís A. Arnalds hjá 
Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, fyrir þeirra góðu ráð og trausta um-
sjón með útgáfunni. 

 

Fyrir hönd lagadeildar Háskóla Íslands, 
 

Pétur Dam Leifsson 
 

 



Nokkur orð um eignarhugtakið í 
Landabrigðisþætti Grágásar 

Aagot V. Óskarsdóttir 

 

1. Inngangur  

1.1  Eign og eignarréttur 
Hugtakið eign hefur nokkrar mismunandi merkingar samkvæmt Íslenskri 
orðabók. Að því er varðar það efni sem hér er til umfjöllunar skipta einkum 
tvær þeirra máli. Í fyrsta lagi táknar hugtakið eign það að eiga, sbr. fá til 
eignar, kasta eign sinni á e-ð, helga sér e-ð, leggja e-ð undir sig, telja e-ð rétt-
mæta eign sína. Í þessari merkingu lýsir hugtakið sambandi eiganda og þess 
sem hann á. Í öðru lagi er hugtakið notað yfir það sem einhver á, það er að 
segja andlag þeirra réttinda sem fyrri merkingin lýsir.1  Þessi síðari merking er 
auðvitað algengari í íslensku máli og á það einnig við um íslenska lögfræði. 
Það er þó mikilvægt að hafa í huga að hún er þröng og beinist þannig ekki að 
því sem í raun gerir hlut eða verðmæti sem einhver á að eign hans. Í íslenskri 
lögfræði hefur hugtakið eignarréttur verið notað yfir samband eiganda við 
„eign“ sína og hefur sú orðanotkun öðlast fastan sess.2 

Sögnin að eiga vísar í íslensku nútímamáli til þess réttar sem eigandi ein-
hvers hlutar eða verðmætis er talinn hafa yfir hlutnum. Í lagalegum skilningi 
felur þessi réttur í sér einkarétt eigandans til að ráða yfir hlutnum með þeim 
takmörkunum einum sem þeim rétti eru settar með lögum og takmörkuðum 
réttindum annarra yfir sama verðmæti. Í íslenskum rétti er þannig gengið út 
frá því að svokallaður beinn eignarréttur feli í sér óskoraðan rétt eigandans yfir 
eigninni, þ.e. að allar þær heimildir til umráða og ráðstöfunar sem í eignar-
réttinum eru taldar felast séu á hendi hans nema annað sé sérstaklega tekið 

                                                           
1  Sjá Íslensk orðabók. Fyrra bindi. Ritstj. Mörður Árnason. Reykjavík 2002, bls. 260. 
2  Það mætti einnig velta því fyrir sér hvort hugtakið eignarréttur kunni einnig að vera full 

takmarkað, til dæmis ef fallist yrði á að í sambandi eiganda við eign sína gætu í vissum 
tilvikum falist aðrir þættir en réttur, svo sem skyldur af einhverjum toga, sjá kafli 6 hér á 
eftir. 
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fram. Í samræmi við þetta hefur verið litið svo á, að enda þótt einhverjar 
heimildir, til dæmis tiltekin afnot eignarinnar, séu í höndum annars aðila, 
skapi það honum ekki réttarstöðu sameiganda að viðkomandi eign heldur feli 
heimildir hans í sér óbein eignarréttindi sem ekki verði lögð að jöfnu við beinan 
eignarrétt eigandans. Þessi réttindi má því skoða sem hlutdeild í mun víð-
tækari rétti eigandans, þannig að þau séu leidd af eignarrétti hans. Óbeinu 
eignarréttindin fela í sér takmörkun á eignarheimildum eigandans en falli þau 
niður víkkar réttur hans að sama skapi. Hinn altæki réttur sem talinn er felast 
í beinum eignarrétti nær einnig til þess ef nýir nýtingarmöguleikar verða til, 
t.d. vegna tilkomu nýrrar tækni; þeir falla þá til eigandans.  

Hugtakið fasteign er jafnan skýrt á þann veg að hún sé afmarkað land 
ásamt eðlilegum hlutum þess, lífrænum og ólífrænum, og þeim mannvirkjum 
sem varanlega eru við það skeytt.3 Eignarréttur að fasteign felur því í sér um-
ráða- og ráðstöfunarrétt yfir landsvæði sem afmarkast af viðurkenndum 
landamerkjum þess. Það hefur lengi þekkst á Íslandi að eignarheimildum sem 
felast í eignarrétti á landi hafi verið skipt og þær þannig verið á hendi fleiri 
aðila en eins. Í samræmi við þá hugmynd um altækan eignarrétt sem hér á 
undan var gerð grein fyrir, er í íslenskri lögfræði gengið út frá að slíkt fyrir-
komulag feli í sér að einn aðilanna teljist eigandi landsins en hinir rétthafarnir 
eigi takmörkuð eða óbein eignarréttindi yfir því, t.d. afnotarétt eða ítak.4 

1.2  Stofnun eignarréttar við landnám 
Talið hefur verið að við landnám Íslands hafi stofnast eignarréttur 
landnámsmanna yfir landsvæðum þeim er þeir lögðu undir sig og hefur í 
íslenskum rétti verið gengið út frá því að sú heimild til landsins sem þar 
stofnaðist hafi falið í sér beinan eignarrétt.5 Helsta heimildin sem byggt hefur 
verið á um það hvernig til þessa eignarréttar stofnaðist er Landnámabók. 

                                                           
3  Gaukur Jörundsson: Eignaréttur I. Reykjavík 1982–1983, bls. 30. 
4  Gaukur Jörundsson skýrir ítaksréttindi svo að þau heimili rétthafanum tiltekin þröng 

umráð og takmörkuð not fasteignar, sem er í eigu og umráðum (vörslum) annars eða 
annarra aðila. Eignaréttur I, bls. 6. 

5  Sem dæmi má nefna að í Landmannaafréttardómi hinum fyrri, hrd. 1955:108, komst 
Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að ekki væri sýnt fram á það að beinn eignarréttur hafi 
stofnast yfir Landmannaafrétti fyrir nám, löggerning, hefð né með öðrum hætti. Einnig 
má nefna hér nýrri dóma, t.d. Hæstaréttardóm 16. maí 2007 í máli nr. 448/2006. Þar segir 
m.a.: „Fallist er á með héraðsdómi, að líkur séu fyrir því að Stórhöfði hafi verið innan 
upphaflegs landnáms í Mýrdal eins og aðliggjandi lönd. [...] Af öllu framansögðu er 
nægilega leitt í ljós að hann hafi frá landnámi verið háður beinum eignarrétti sem heiða-
land jarðar.“ Sjá hér einnig Almennar niðurstöður óbyggðanefndar í málunum nr. 1–
7/2000 (uppsveitir Árnessýslu) og 1–5/2001 (sveitarfélagið Hornafjörður). Sérprentun 3. 
júní 2004, bls. 7 og 14. 
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Í Landnámabók er því lýst að landnámsmenn sem hingað komu hafi 
helgað sér stór landsvæði, jafnvel heil héruð. Dæmi um þetta er frásögnin af 
landnámi Skalla-Gríms þar sem segir:  

 
„Hann nam land utan frá Selalóni og hið efra til Borgarhrauns og suður allt til 
Hafnarfjalla, hérað allt svo vítt sem vatnföll deila til sjávar. Hann reisti bæ hjá 
vík þeirri, er kista Kveld-Úlfs kom á land, og kallaði að Borg, og svo kallaði 
hann fjörðinn Borgarfjörð. Síðan skipaði hann héraðið sínum félögum, og 
þar námu margir menn síðan land með hans ráði.“6    

 
Landnámið fól þannig í sér að hver landnámsmaður sló eign sinni á 

landsvæði og reisti bú, eitt eða fleiri, innan þess. Landnáma segir ekki til um 
það hvers eðlis sá réttur var sem stofnaðist með landnáminu en af frásögn 
hennar má ráða að yfirráðaréttur landnámsmanna yfir landnámi sínu náði til 
þess að úthluta öðrum mönnum löndum innan þess. Þannig settust aðrir 
landnámsmenn, sem seinna komu til landsins, iðulega að í landnámum þeirra 
sem fyrstir komu. Eins og áður kom fram voru landnámin í mörgum til-
vikum mjög umfangsmikil og þegar landnámsmönnum tók að fjölga hlýtur 
þeim að hafa verið skipt. Jakob Benediktsson hefur bent á að samkvæmt frá-
sögn Landnámu hafi þeir landnámsmenn sem seinna komu eignast land með 
fernu móti: Í fyrsta lagi með ráði eða leyfi frumlandnámsmanns; í öðru lagi 
að gjöf; í þriðja lagi að kaupi og í fjórða lagi með sjálfstæðu landnámi, að því 
er virðist án þess að leyfi frumlandnámsmanns hafi komið til.7 Enn seinna 
varð algengara að land væri leigt, leiguliðum fjölgaði eftir því sem á þjóð-
veldistímann leið og leiguábúð var orðin talsvert algeng á 12. öld.8 

Orri Vésteinsson hefur sett fram tilgátu um þróun búsetu á fyrstu öldum 
Íslands byggðar. Þar gengur hann út frá því að fyrstu landnámsmennirnir hafi 
reist býli sín á frjósömum, opnum svæðum þar sem njóta mátti ýmis konar 
náttúrugæða. Þetta hafi verið stórar landareignir og þar hafi margt manna 
búið, hugsanlega margar fjölskyldur. Seinni landnemar hafi þurft að láta sér 
nægja landskika á milli þessara stórbýla sem ekki voru jafnvel settir með tilliti 
til búhlunninda. Þegar öll svæði með bestu landkostina hafi verið numin hafi 
hafist annað skeið landnámsins þar sem landi, lakara að gæðum, hafi verið 

                                                           
6  Íslendingabók, Landnámabók. Fyrri hluti. Jakob Benediktsson gaf út. Íslensk fornrit I. 

Reykjavík 1986, bls. 71. Stafsetning færð til nútímahorfs. 
7  Jakob Benediktsson: Íslendingabók, Landnámabók. Fyrri hluti. Formáli, bls. cxxv. Jakob 

gerir þó fyrirvara við síðustu leiðina því þó Landnáma nefni ekki að slíkt landnám hafi 
verið með ráði frumlandnámsmanns verður ekki af öryggi ályktað að leyfi hans hafi ekki 
komið til. 

8  Gunnar Karlsson: Frá þjóðveldi til konungsríkis. Í Saga Íslands II. Reykjavík 1975, bls. 23. 
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skipt upp í litlar einingar og selt eða leigt nýkomnum. Þær jarðir hafi gjarnan 
haft takmarkaðan aðgang að mikilvægum hlunnindum.9  

Þegar sjónum er beint að samfélagi Íslendinga á fyrstu öldunum eftir 
landnám er fróðlegt að velta fyrir sér hver réttur manna til landsins hafi 
verið. Hvað fólst í því að eiga land? Voru hugmyndir manna á þjóðveldisöld 
um eignarrétt eitthvað áþekkar þeirri hugmynd sem nú liggur til grundvallar 
íslenskri eignarréttarskipan, hugmyndinni um altækan einkaeignarrétt? Seint 
verður væntanlega komist að óyggjandi niðurstöðu um hugmyndaheim 
manna fyrr á öldum en einhverjar ályktanir má hins vegar draga af löggjöf 
þjóðveldistímans um megineinkenni þess eignarréttarskipulags sem lands-
menn komu sér saman um. Hér á eftir er ætlunin að skoða ákvæði Landa-
brigðisþáttar Grágásar til að kanna hvað felist í eignarhugtaki því sem þar er 
byggt á, eða nánar tiltekið að athuga hvað það hafi falið í sér að eiga land á 
Íslandi.  

2. Löggjöf þjóðveldisins 

Helstu heimildir um löggjöf þjóðveldisins er að finna í tveimur skinnbókum 
sem taldar eru ritaðar á þriðja fjórðungi 13. aldar eða um svipað leyti og 
þjóðveldið leið undir lok.10 Þessi handrit, Konungsbók og Staðarhólsbók, 
hafa að geyma safn þjóðveldislaganna sem kallað hefur verið Grágás. Elsta 
varðveitta skinnhandritið sem geymir einhvern hluta Grágásartexta er AM 
315 d fol., sem talið er ritað á seinni hluta 12. aldar.11 Í því er hluti Landa-
brigðisþáttar. 

Grágásarhandritin geymdu safn réttarreglna frá ýmsum tímum og höfðu 
ekki stöðu eiginlegrar lögbókar.12 Þau voru safn réttarreglna sem gilt höfðu á 
þjóðveldistímanum. Almennt hefur verið talið að Grágás endurspegli í meira 
                                                           
9  Orri Vésteinsson: Patterns of settlement in Iceland: A study in prehistory. Í Saga-Book 

1998, vol. XXV, part 1, bls. 1–29. 
10  Foote, Peter: Reflections on Landabrigðisþáttr and Rekaþáttr in Grágás. Í Kreddur. Select 

Studies in Early Icelandic Law and Literature. Ritstj. Alison Finlay, Orri Vésteinsson, 
Svanhildur Óskarsdóttir og Sverrir Tómasson. Reykjavík 2004, bls. 94. Sjá og Grágás. 
Lagasafn íslenska þjóðveldisins. Gunnar Karlsson, Kristján Sveinsson og Mörður Árnason 
sáu um útgáfuna. Inngangur, bls. xii–xvi. Reykjavík 1992. 

11  Grágás, inngangur bls. x; Foote, bls. 97. 
12  Páll Sigurðsson hefur bent á að eiginlegar lögbækur hafi m.a. þau einkenni að þær taki 

gildi frá tilteknum tíma, hafi verið birtar opinberlega og með formlegum hætti og einnig 
hlotið formlega staðfestingu tiltekins eða tiltekinna valdhafa sem til þess séu bærir. Sjá Páll 
Sigurðsson: Aflvaki Jónsbókar. Í Afmælisrit. Guðmundur Ingvi Sigurðsson áttræður 16. 
júní 2002. Seltjarnarnes 2002, bls. 142. 
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eða minna mæli réttarástand 12. aldar á Íslandi og að form lagaákvæðanna 
hafi að verulegu leyti varðveist úr munnlegri geymd lögsögumanna.13 Sýnt 
hefur verið fram á að útgáfu Staðarhólsbókar af texta Landabrigðisþáttar og 
Rekaþáttar megi rekja nánast í heild sinni til 12. aldar.14 Það segir einnig sína 
sögu um þýðingu lagatextans í íslensku samfélagi á síðasta hluta þjóðveldis-
aldar að margar reglur þessara þátta má finna lítið breyttar eða óbreyttar í 
Jónsbók. 

Í Landabrigðisþætti er að finna margvíslegar reglur er varða réttindi til 
lands og nýtingar þess, svo sem um landssölu, lögvernd lands gegn nýtingu 
annarra, reglur um beitarrétt og engjaslátt, um skiptingu lands, forkaupsrétt, 
brigðarétt og veð og reglur um vatnsréttindi og nýtingu skóga. Í Rekaþætti 
eru ítarlegar reglur um reka, bæði rekavið og hvalreka.  

Byggðaþróun á Íslandi á þjóðveldistímanum mótaðist mjög af atvinnu-
háttum landsmanna og landsháttum. Hér byggðist upp landbúnaðarsamfélag 
þar sem mikil áhersla var á útbeit búpenings og heyskap á óræktuðu landi. 
Tún var ekki hægt að rækta nema á stöku stað.15 Byggðin var strjál enda 
þurfti stórar jarðir til að halda uppi slíkum búskap. Mikilvægt var að nýta þau 
hlunnindi sem landið gaf, t.d. veiði, eldivið og rekavið. 

Eftir því sem fólki fjölgaði og þéttbýlla varð í landinu hafa hagsmuna-
árekstrar án efa aukist og fjölgað þeim tilvikum þar sem ágreiningur varð 
milli manna um rétt til lands og nytja þess. Af ákvæðum Landabrigðisþáttar 
Grágásar verður ráðið að hagsmunir manna hafi gjarnan verið mjög sam-
tvinnaðir. Það virðist hafa verið algengt að menn hafi átt ítök í löndum ann-
arra, t.d. rétt til heynytja eða beitar. Þörfin fyrir skýrar reglur sem dygðu til að 
setja niður deilur er því augljós ef koma átti í veg fyrir að menn gripu til 
harkalegri meðala til að útkljá ágreiningsmál. Það er einmitt einkennandi fyrir 
reglur Grágásar að þær eru mjög ítarlegar, bæði um rétt manna og ekki síður 
um meðferð ágreiningsmála. Þær eru tilvikabundnar og fela þannig í sér 
nákvæmar lýsingar á tilteknum ágreiningsefnum og úrlausn þeirra fremur en 
að geyma almennar reglur sem beita skyldi á margs konar skyld tilvik.  

Í umfjöllun þeirri er hér fer á eftir er byggt á útgáfu Grágásar frá 1992.16 
Útgáfan byggir á texta Staðarhólsbókar en með viðbótum úr Konungsbók.17 

                                                           
13  Laws of Early Iceland. Grágás I. Þýðendur Andrew Dennis, Peter Foote og Richard 

Perkins. Winnipeg 1980, bls. 13. 
14  Foote, bls. 98. 
15  Gunnar Karlsson, bls. 5. 
16  Grágás. Lagasafn íslenska þjóðveldisins. Gunnar Karlsson, Kristján Sveinsson og Mörður 

Árnason sáu um útgáfuna. Reykjavík 1992. 
17  Grágás, inngangur, bls. xxvi. 
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Ensk útgáfa Grágásar, þýðing þeirra Andrews Dennis, Peters Foote og 
Richards Perkins, var einnig höfð til hliðsjónar.18 

3. Ýmis orð og hugtök 

Beiting sagnarinnar að eiga í Landabrigðisþætti veitir takmarkaðar upplýsingar 
um inntak réttar landeiganda. Þannig er sögnin bæði notuð um að eiga land 
að eign og að eiga nýtingarrétt í annars landi. Maður gat átt engi í annars 
landi í merkingunni að honum væri rétt að heyja þar og maður gat átt skóg í 
annars landi sem honum var heimilt að höggva eins og í hans eigin landi væri 
án þess að hann ætti landið undir skóginum.19 Menn gátu átt saman land í 
þeirri merkingu að báðir ættu sams konar rétt til þess, sbr. 16. kafli, um land-
skipti, og menn gátu átt saman engi þannig að þeir ættu ekki jafn góðan rétt 
til þess svo sem ráðið verður af 19. kafla, um engidóm.20 Hér má bæta við að 
um vatnsföll og stöðuvötn er einnig notuð sögnin að eiga. Dæmi um það má 
t.d. sjá í 35. kafla, „Ef menn eigu merkivötn saman [...]“, og einnig í 52. kafla 
„[...] nema einn maður eigi alla ána“. Bjarni Jónsson frá Vogi fjallaði um þetta 
atriði í ritgerð sinni „Eignarréttur yfir vatni“ sem birtist í nefndaráliti meiri 
hluta fossanefndarinnar árið 1919. Komst hann þar að þeirri niðurstöðu að 
þessi og önnur ákvæði Grágásar um rétt til vatns hafi falið í sér nýtingarrétt 
en ekki eignarrétt yfir vatninu sjálfu.21 Nánar verður vikið að vatnsrétti í kafla 
4.3. 

Orðið land er í Grágás notað yfir fasteign en það virðist þó ekki alltaf hafa 
sömu merkingu. Dæmi um það er upphafsákvæði 2. kafla, um landakaup. Þar 
segir: 

 
Ef maður ræður að selja öðrum manni land sitt við verði, og skulu þeir kveða 
á merki með sér of land og skóga og engjar og reka og veiðar og afréttur ef 
eru, og allra auðæfa þeirra er því landi eigu að fylgja, er selt er, í annarra 
manna lönd og svo ef aðrir menn eigu í það land auðæfi.22 (leturbr. höf.) 

 

                                                           
18  Laws of Early Iceland. Grágás I og II. Andrew Dennis, Peter Foote og Richard Perkins 

(þýð.) Winnipeg 1980 og 2000. 
19  Sjá Grágás, Lbþ., 25.–29. kafli, bls. 321–323 og 37. kafli, bls. 328. 
20  Grágás, Lbþ., bls. 315–318. 
21  Bjarni Jónsson: Eignarréttur yfir vatni. Í Nefndarálit meirihluta fossanefndarinnar er 

skipuð var 22. okt. 1917. Reykjavík 1919, B.I., bls. 3–7. 
22  Grágás, Lbþ., 2. kafli, bls. 290. 
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Í fyrsta málsliðnum virðist merking orðsins land rýmri en í næsta málslið, 
þar sem það virðist einungis vísa til tiltekinnar gerðar lands, hugsanlega 
ræktar- og beitilands.23  

Í ritgerð sinni, Land och fæ, setur Bo Ruthström fram málfræðilega grein-
ingu á orðum sem notuð eru yfir eignir í fornnorrænum lögum.24 Athugun 
hans beinist m.a. að því að kanna áhrif Rómarréttar á eignarhugtök í norræn-
um rétti og byggir hann rannsókn sína á fjölda norrænna lagatexta, þar á 
meðal Grágás. Ruthström beinir sjónum að orðum sem notuð voru um 
eignir almennt annars vegar og um undirflokkana fasteign og lausafé hins 
vegar. Hann kannar m.a. hvort þá skiptingu eigna í fasteignir og lausafé sem 
við þekkjum og upprunnin er í Rómarrétti, sbr. hugtökin res mobiles og res 
immobiles, sé einnig að finna í norrænum miðaldalögum. Niðurstaða Ruth-
ströms er að slík skipting verði að minnsta kosti ekki skýrt lesin úr texta Grá-
gásar.25 

Ruthström bendir á að orðin fé fyrir eign almennt og land fyrir fasteign séu 
ráðandi í Grágás.26 Hann telur að elsta merking lagahugtaksins land í 
norrænum heimildum hafi ekki samsvarað hugtakinu fasteign í þeirri al-
mennu merkingu sem okkur er töm, það er að segja andstæðu hugtaksins 
lausafé, heldur hafi hugtakið þá einungis verið notað um tiltekna gerð lands, 
þ.e. land til ræktunar og beitar.27 Kenningar Ruthströms gætu varpað ljósi á 
það hvers vegna orðið land virðist ýmist hafa rýmri eða þrengri merkingu í 
Grágás og bent til þess að sú þrengri væri leifar eldri merkingar orðsins.  

Sögnin að selja hefur einnig mismunandi merkingar í Grágás. Rýmsta 
merking orðsins er sú að afhenda einhverjum eitthvað þannig að hann fái 
það í sína vörslu.28 Í Landabrigðisþætti er sögnina víða að finna í merking-
unni að selja gegn endurgjaldi og er þá stundum talað um að selja við verði 

                                                           
23  Hér má einnig benda á ákvæði Kristinna laga þáttar um það hvernig með skuli fara þegar 

lík finnast. Þar er gerður greinarmunur á því þegar lík finnst í haga annars vegar og þegar 
lík finnst í landi manns eða í úthýsum hins vegar, en í báðum tilvikum skal landeigandi 
færa líkið til kirkju. Þá eru einnig ákvæði um líkfund á fjöllum, afréttum eða almenningum 
og þegar lík rekur á land. Grágás. Kristinna laga þáttur, 9. kafli, bls. 8–9. 

24  Ruthström, Bo: Land och fæ. Strukturellt-rättsfilologiska studier i fornnordiskt lagspråk. 
Rättshistoriskt bibliotek XLI. Lundur, 2003. 

25  Ruthström, bls. 93. Ruthström fjallar í þessu sambandi um hugtakaparið land og laus eyrir. 
Hann bendir á að lýsingarorðið laus í sambandinu laus eyrir hafi upphaflega ekki vísað til 
þess að eignirnar væru hreyfanlegar heldur fremur að þær hafi ekki verið í nánum tengsl-
um við bú manna. Andstæða lausra aura hafi verið hugtakið búfé sem hafi náð til eigna 
með slík tengsl. Sjá 3. kafli, bls. 108–199. 

26  Ruthström, bls. 97. Seinna tóku orðin góss og jörð yfirhöndina í þessari merkingu.  
27  Ruthström, bls. 98–107. 
28  Fritzner, J.: Ordbog over Det gamle norske Sprog. III. Kristiania 1867, bls. 202. 
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en það er þó ekki einhlítt.29 Einnig er sögnin að selja notuð um það að leigja, 
þ.e. að afhenda til tímabundinnar notkunar gegn endurgjaldi.30 

4. Hvaða réttindi fylgdu því að eiga land? 

4.1  Inngangur 
Ákvæði Landabrigðisþáttar Grágásar fjalla fyrst og fremst um nýtingarrétt á 
landi. Af ákvæðunum má ráða að réttindi manna hafi oft á tíðum verið sam-
ofin og að algengt hafi verið að menn ættu nýtingarrétt eða ítök í löndum 
annarra manna. Eins benda ákvæðin til þess að jarðir hafi stundum verið 
samnýttar af fleiri búum án þess að þeim væri formlega skipt.31 Nytjalönd 
jarða samanstóðu af túnum, engjum (og stundum ökrum) og haga eða beiti-
landi. Algengt virðist hafa verið að menn ættu engi í annarra löndum og gilti 
þá forgangsréttur þeirra til heyskapar á enginu. Eins virðast menn oft hafa átt 
skóga í sameign, eða rétt til að nýta skóg í annars landi.32 Ákvæði Landa-
brigðisþáttar taka þannig til þeirra samtvinnuðu hagsmuna sem búskapar-
hættir þjóðveldisaldar höfðu í för sér. Greinilegt er að áhersla hefur verið 
lögð á sem besta nýtingu jarðargæða og annarra hlunninda án þess þó að 
land kæmist í þrot.  

Samkvæmt ákvæðum Grágásar má greina landsvæði í þrjá flokka þar sem 
eignarráð eru með mismunandi móti. Í fyrsta lagi eru það eignarlönd sem lúta 
eignarrétti tiltekins aðila og virðist umráðaréttur eigandans hafa verið býsna 
rúmur. Í öðru lagi eru afréttir sem virðast samkvæmt skilgreiningu hafa verið 
í sameign, sbr. þar sem segir: „...en það er afréttur er tveir menn eigu saman 
eða fleiri, hverngi hlut sem hver þeirra á í“.33 Ekki er ljóst hvaða eignar-
heimildir fólust í afréttareign, en ef marka má ákvæði Grágásar virðist réttur 
manna til afréttarlanda fyrst og fremst hafa verið beitarréttur. Þannig er 
kveðið á um að menn hafi ekki mátt gera sel í afrétt og það varðaði sektum 
að slá þar. Í þriðja lagi eru ákvæði um almenninga en samkvæmt 74. kafla 
Landabrigðisþáttar voru almenningar þau svæði sem fjórðungsmenn áttu 
saman, það er að segja þeir voru sameign þeirra sem í fjórðungnum bjuggu. Í 
almenningum höfðu fjórðungsmenn jafnan rétt til beitar og til að veiða fugl 

                                                           
29  Sjá t.d. Lbþ., 2. kafli, bls. 290 (að selja við verði), en sjá hins vegar 1. kafla, bls. 285–290 

þar sem sögnin er ein og sér notuð í þessari merkingu. 
30  Sjá t.d. Lbþ., 15. kafli, bls. 305. 
31  Grágás, Lbþ., 16. kafli, bls. 308–311. 
32  Grágás, Lbþ., 36. og 37. kafli, bls. 325–330. 
33  Grágás, Lbþ., 38. kafli, bls. 331, sjá einnig 46. kafla, bls. 342. 
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og fisk og höggva við og nýta reka. Rétt er að geta þess að í Landabrigðis-
þætti er enn fremur gert ráð fyrir að til væru ónumin landsvæði, en þar er 
fjallað um það ef hvalur kemur þar „er engi maður hefir land numið fyrir 
öndverðu“.34 

4.2  Gróður 
Eignarréttur yfir eignarlandi fól í sér að eigandinn átti allan gróður á landi 
sínu.35 Eins og áður segir voru þau réttindi oft skipt og því í höndum fleiri 
aðila en landeigandans sjálfs. Samkvæmt upphafsákvæði 33. kafla átti hver 
maður „engivöxt í sínu engimarki“, en ákvæðið segir ekkert til um eignarhald 
á landinu undir enginu. Réttur manns sem átti engi í annars landi virðist hafa 
verið bundinn við tiltekinn landskika, því í ákvæðinu segir áfram að breiðist 
grasvöxturinn út þá eigi sá, sem land á undir, nýja gróðurinn.36 Engjamaður-
inn átti einungis rétt til grasvaxtarins en ekki t.d. trjáplantna sem upp kynnu 
að vaxa í enginu. Væri það rifhrís37 skyldi engjamaður þó rífa það upp enda 
þótt landeigandinn ætti. 

Ef hins vegar óx upp höggskógur í enginu giltu annars konar reglur. 
Höggskógur var landeigandanum verðmætur og átti hann rétt til að taka 
undir sig engið gegn borgun eða gegn því að láta engjamanninum í té annað 
jafngott engi. Engjamaður átti engan kost annan en að ganga að þessu því 
landeigandinn gat lagt undir sig engið hvort sem hann gekk að boðinu eða 
ekki. Ef landeigandinn vildi ekki kaupa engið né láta engjamanni í té annað 
jafngott fyrir, hélt engjamaðurinn engi sínu og skóginum í ofanálag.38 

Sambærilegar reglur giltu um rétt þess sem átti skóg í annars landi. Hann 
mátti höggva skóginn eins og í hans eigin landi væri. Réttur hans náði þó ein-
ungis til viðarins en ekki annars gróðurs á þeim landskika. Sá sem átti landið 
undir mátti því beita fé í skóginum meðan féð beit meira gras en við. 
Skógareigandinn mátti að sama skapi, ef hann bjó nálægt skóginum, beita 
hann meðan féð beit meira trjáplöntur en gras.39  

                                                           
34  Grágás, Lbþ., 74. kafli, bls. 369. 
35  Grágás, Lbþ., 35. kafli, bls. 325, og 50. kafli, bls. 349–350. 
36  Grágás, Lbþ., 33. kafli, bls. 324. „Nú vex þar engi víðara, og á sá maður það engi er land á 

undir.“ Sjá og Laws of Early Iceland II, bls. 116. 
37  Rifhrís var sá trjágróður sem auðveldara var að rífa upp en höggva, sbr. Grágás, bls. 324. 
38  Grágás, Lbþ., 33. kafli, bls. 324. 
39  Grágás, Lbþ., 37. kafli, bls. 329. 



18  Aagot V. Óskarsdóttir  

  

4.3  Vatn 
Landeigandi átti rétt til nýtingar vatns til heimilis- og búsþarfa og áveitu.40 
Hann mátti veita vötnum sem upp spruttu í landi hans en ef aðrir nýttu það 
sama vatn varð hann að fella það í fornan farveg af sínu landi. Væri veitan til 
tjóns fyrir aðra var hún óheimil og varðaði það sektum og skaðabótum ef 
brotið var í bága við þau fyrirmæli. Landeigendur sem áttu saman merki-
vötn41 máttu nýta þau til áveitu. Kæmi upp ágreiningur um nýtinguna mátti 
kveða búa42 til að skipta vatninu, en væri það svo lítið að ekki fengju báðir 
nóg áttu þeir að hafa hvor sína viku. Sá sem átti engi í annars landi mátti taka 
þar vatn til áveitu á engið og grafa til engið í þeim tilgangi en varð að láta 
vatnið falla af enginu í fornan farveg aftur.43 Vatnsréttur fylgdi þannig nýt-
ingarrétti á landinu en var að ýmsu leyti takmarkaður vegna hagsmuna 
annarra. Greinilegt er að réttur til að nýta vatn til áveitu var sterkur.  

4.4  Veiði 
Landeigandi átti rétt til að veiða fugla og fiska á landi sínu nema heimildum 
væri á annan veg farið.44 Orðalagið bendir til þess að það hafi ekki verið 
óþekkt að veiðirétturinn væri á einhvern hátt skilinn frá öðrum réttindum yfir 
landinu. Menn sem leið áttu yfir annars manns land máttu veiða fugla sem á 
leið þeirra urðu nema þeir væru merktir og stanga fiska á brotum, þó ekki ef 
þar var veiðistöð. Þeir máttu þó ekki fara yfir land annars beinlínis í þessum 
tilgangi né fara víðar um landið en leiðin lá. Mönnum var almennt heimilt að 
veiða ýmsar tegundir fugla í löndum annarra en þó ekki val, álftir, gæsir, 
endur, rjúpur og sjófugla. Einnig mátti veiða ref og ísbjörn að ósekju. Í 
merkivötnum sem menn áttu saman mátti hver veiða fyrir sínu landi45 og 
landeigandi hafði rétt til veiði í netlögum fyrir landi sínu.46 

4.5  Reki 
Samkvæmt 54. kafla Landabrigðisþáttar, sem ber yfirskriftina Rekaþáttur, átti 
landeigandi ríkan rétt til hvers konar reka fyrir landi sínu, viðar, hvala, sela, 
fiska, fugla og þara. Í ákvæðinu er þó settur fyrirvari um að rétturinn hafi 
                                                           
40  Grágás, Lbþ., 34. og 35. kafli, bls. 324 og 325. 
41  Á eða vatn sem skipti jörðum. 
42  Nágrannabændur sem falið var að bera kvið í málum eða leggja mat á eitthvað. Grágás, 

bls. 521. 
43  Grágás, Lbþ., 26. kafli, bls. 321. 
44  Grágás, Lbþ., 50. kafli, bls. 349–350. 
45  Grágás, Lbþ., 52. kafli, bls. 350. 
46  Grágás, Lbþ., 56. kafli, bls. 354. 
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ekki verið seldur frá landinu, gefinn eða goldinn öðrum manni. Ítarleg 
ákvæði eru um rekann, m.a. um skyldu manns til að merkja rekavið með 
viðarmarki sínu ef hann vildi tryggja eignarrétt sinn á honum flyti hann út 
aftur og ræki á fjöru annars.47 Á svipaðan hátt varð landeigandi að tryggja sér 
eignarhald á hval sem rak á land hans með því að festa hann.48 Um nýtingu 
rekahvals eru mjög ítarleg ákvæði og um skiptingu hans milli landeiganda, 
skotmanns, leiguliða, sameigenda að reka, þeirra sem fluttu hvalinn o.s.frv.  

4.6  Heimild til að ráðstafa landareign 
Landeiganda var heimilt að ráðstafa landareign sinni til annarra með ýmsum 
hætti. Landareignir gátu gengið að erfðum, þær mátti selja og gefa. Í 1. kafla 
Landabrigðisþáttar er fjallað um brigðarétt. Þar er kveðið á um að ef ungum 
manni tæmist land að erfð eða gjöf og selji fjárvarðveislumaður hans landið 
eigi ungi maðurinn rétt til að brigða til sín landið, þ.e. endurheimta það. 
Hann átti þannig fullan brigðarétt ef um var að ræða vanheimild við sölu 
landsins. Fjárvörslumaður gat selt land erfingjans ef skuldir hvíldu á því en 
hann skyldi fyrst selja leigujarðir og ítök í annarra manna lönd en síðast 
aðalbólið ef hitt dygði ekki til. Brigðaréttur virðist mikilvægur í Grágás og er 
skýringarinnar væntanlega að leita í sterkri stöðu ættarinnar á þjóðveldisöld. 
Ákvæðin veita vernd gegn því að jarðir gangi úr ættinni en erfðaréttur byggði 
einvörðungu á ættartengslum.49 Aðalbólin virðast hafa notið ríkari verndar að 
þessu leyti en aðrar landareignir eða nýtingarréttur. Hagsmunir erfingja gátu 
líka takmarkað ráðstöfunarrétt manna yfir eignum sínum í lifanda lífi, sbr. 
ákvæði Erfðaþáttar um gjafir og arfskot.50  

Land gat gengið kaupum og sölum. Í upphafsákvæði 2. kafla Landa-
brigðisþáttar sem tekið var upp í kafla 3 hér að framan kemur fram að við 
sölu lands skyldu kaupandi og seljandi sammælast um mörk þess, þ.e. lands, 
skóga, engja, reka, veiða og afréttu og einnig allra réttinda (auðæfa) í annarra 
manna löndum sem fylgja áttu og réttindi annarra í hinu selda landi. Af 
ákvæðinu má ráða að sérstaklega hafi þurft að kveða á um hina ýmsu hluta 
landsins og réttindi yfir þeim og þarna má greinilega sjá að eignar- og/eða 
nýtingarréttur yfir landi hefur í mörgum tilvikum verið skiptur og í höndum 
ólíkra aðila.  

                                                           
47  Grágás, Lbþ., 54. kafli, bls. 351–352. 
48  Grágás, Lbþ., 57. kafli, bls. 355–356. 
49  Sigurður Líndal: Ætt. Í Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder (KLMN), XX. 

bindi. dk. 592.  
50  Sjá t.d. Grágás, Erfðaþáttur, 11. kafli, bls. 61–62. 
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Til að afmarka landamerki við sölu lands varð að ganga á merki. Voru 
það seljandi og kaupandi, landeigendur sem áttu aðliggjandi lönd og svo 
sameigendur að skógum, fjörum eða engjum sem skyldu koma til merkja-
göngu. Það að ganga á merki gegndi mikilvægu hlutverki en með því var hin 
selda eign afmörkuð með samkomulagi allra landeigenda sem hlut áttu að 
máli. Merkjagangan réði í raun úrslitum um eignamörkin og því mikilvægt að 
allir aðilar tækju þátt í henni til að gæta hagsmuna sinna. Menn gátu misst 
einhvers af rétti sínum ef þeir mættu ekki til merkjagöngu sem réttilega hafði 
verið boðað til. Ef maður sem átti aðliggjandi land mætti ekki eignaðist 
kaupandinn land með þeim merkjum sem seljandi sýndi honum.51 Ekki þurfti 
þó að ganga á merki „þar sem fjöll þau eru er vatnföll deilast á millum 
héraða, og eigi er skylt að ganga úr búfjárgangi á fjöll upp“.52 Skyldi þar 
kveða á merki. Má af þessu ráða að ekki hafi þótt nauðsynlegt að marka 
nákvæmlega mörk jarða inn til landsins og að þau hafi þannig oft verið óljós.  

Sölu lands þurfti að votta, þó einungis sölu stærri jarða, en minni land-
skika eða land sem ekki var hæft til ábúðar mátti selja vottlaust.53 Bent hefur 
verið á að á vissan hátt hafi verið litið á þessar minni einingar sem lausafé.54 

Við sölu lands gat seljandi lagt á landið „lögmála“ sem fól í sér 
forkaupsrétt við endursölu, annaðhvort fyrir fastákveðið verð eða fyrir það 
verð sem nýr kaupandi var tilbúinn að greiða. Þetta kom þó ekki í veg fyrir 
að landið væri leigt til skemmri tíma, það var þó óheimilt að leigja það lengur 
en þrjá vetur samfellt, án þess að það væri boðið þeim sem málann átti. Eins 
mátti selja minni skika úr landinu án hans leyfis. Rétturinn sem í lögmálanum 
fólst gekk að erfðum og hann mátti einnig selja eða gefa. Einnig var hægt að 
leggja veð í land manns sem tryggingu fyrir greiðslu skuldar.55  

5. Skyldur annarra sem leiddu af rétti landeiganda 

Réttur til nýtingar lands var almennt í höndum landeiganda en þó verður að 
hafa í huga hversu algengt það virðist hafa verið að nýtingarrétturinn væri 
skiptur. Þau réttindi sem mestu máli skipta eru beitarréttur og réttur til að 
heyja á engjum. Réttur til lands fól í sér að öðrum bar skylda til að halda 
búfénaði sínum frá því og ganga þar með ekki á forgangsrétt rétthafans. Þetta 
var þó ekki einhlítt og skipti máli hvers konar land var um að ræða og eins 
                                                           
51  Grágás, Lbþ., 3. og 4. kafli, bls. 292–295. 
52  Grágás, Lbþ., 3. kafli, bls. 292. 
53  Grágás, Lbþ., 2. kafli, bls. 290–291. Sjá og Laws of Early Iceland II, bls. 292. 
54  Magnús Már Lárusson: Odelsrett. Island. Í KLNM, XII. bindi, dk. 500. 
55  Grágás, Lbþ., 14. kafli, bls. 300–303. 
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hvort rétthafinn hefði formlega lýst yfir banni við nýtingu þess, þ.e. varið 
land sitt lýriti. 

Orðið lýritur, kk (lýrit, lýriti) mun komið frá orðinu lýðréttur56 en í 
íslenskum rétti merkir það bann sem að lögum mátti leggja við einhverri 
athöfn eða framferði.57 Það að verja land sitt lýriti hafði í för með sér bann 
við að tilteknir aðilar nýttu landið. Þessu úrræði var einkum beitt í þrenns 
konar tilvikum. Í fyrsta lagi þegar ágreiningur var um landamerki, í öðru lagi 
þegar land var óbyggt þar sem leigjendur fengust ekki og í þriðja lagi þegar 
ágreiningur var um beitarrétt. Sá sem taldi sig rétthafa að viðkomandi landi 
gat varið öðrum mönnum það lýriti, einum eða fleirum. Lýritarvörnin 
beindist þannig persónulega að tilteknum aðilum, þ.e. þeim sem gátu haft 
hagsmuni af því að nýta landið, en fól í eðli sínu ekki í sér almenna skyldu til 
að láta landið í friði. Ef menn voru ekki sammála um landamerki við 
merkjagöngu, sbr. kafli 4.6 hér að framan, gat eigandi lands sem lá að hinu 
selda landi varið kaupandanum lýriti þann skika sem ágreiningur var um. 
Nefndi hann sér þá votta „að því vætti“ skyldi hann segja „að eg ver þér, N., 
löglýriti land það er hvor okkar kennir sér [...] Ver eg þér allar landsnytjar á 
því landi, ifalausum lýriti fullum og föstum að alþingismáli réttu og allsherjar-
lögum“.58 Sú réttarathöfn sem þarna er lýst felur þannig í sér yfirlýsingu land-
eiganda um rétt hans til landsins og þar með rétt hans til að meina ákveðnum 
mönnum öðrum að nýta það land. Yfirlýsingin markar með öðrum orðum 
forgangsrétt rétthafans til nýtingar. Lýritarvörnin hafði síðan í för með sér 
málsókn til að gera út um ágreininginn og leysa landið undan lýriti.  

Orðasambandið „að hafa eignarlýrit fyrir landi“59 (að hafa rétt sem eig-
andi til að leggja bann við)60 virðist fela í sér merkingu eignarheimildar og 
sama má segja um orðasambandið „at selja (kaupa) land laga kaupi ok lý-
ritar“61 (að selja, kaupa land með tilheyrandi rétti til að leggja á bann).62 

Lýritarvörnin gilti mislengi eftir því hvers konar land var um að ræða. Ef 
það var hagi stóð bannið í eitt ár, ef sá sem því var beint að heyrði ekki 
sjálfur lýritarvörnina, en tvö ár ef hann var sjálfur viðstaddur. Fyrir tún og 

                                                           
56  Magnús Már Lárusson: Lýrittr. Í KLNM, XI bindi, dk. 24.  
57  Seinna fór orðið að vísa til þriggja steina, lýritta, sem átti að leggja hjá marksteinum við 

mörk jarða. Sama heimild. 
58  Grágás, Lþb., 4. kafli, bls. 293–294. 
59  Sjá Grágás, Lþb., 1. kafli, bls. 286, 2. kafli, bls. 291 og 4. kafli, bls. 294. 
60  Þannig skýrir Magnús Már Lárusson orðasambandið í KLNM, XI. bindi, dk. 24. 
61  Sjá Grágás, Lþb., 1. kafli, bls. 287 og 2. kafli, bls. 290. 
62  Þannig skýrir Magnús Már Lárusson orðasambandið í KLNM, XI. bindi, dk. 24. 
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engjar stóð bannið í þrjá vetur nema landið væri selt, en þá var lýriturinn laus 
eftir fyrsta árið.63  

Eins og áður segir fól lýritarvörnin í sér bann við því að sá sem hún 
beindist gegn nýtti landið sem varið var. Lýritarvörnin fól í raun í sér jákvæða 
skyldu fyrir hann þar sem honum bar að gera tilteknar ráðstafanir til að koma 
í veg fyrir að fé hans færi í landið. Í 5. kafla Landabrigðisþáttar er kveðið á 
um skyldu landeiganda þegar maður hafði varið land hans lýriti vegna ágrein-
ings um landamerki. Honum bar þá að reka kvikfé sitt í það horn lands síns 
er fjærst var lýritarvörninni. Hefðu fleiri menn varið land hans lýriti skyldi 
hann láta reka féð í miðjan haga sinn á kvöldin og smala því að morgni og 
láta sitja yfir því á daginn. Færi hann að þessum reglum varðaði það honum 
almennt ekki sekt þó fé hans færi í lýritarskikana. Af þessu sést að saknæmi 
var skilyrði fyrir því að til sektargreiðslu kæmi.  

Í samræmi við þetta var það refsilaust þótt fé flæktist inn á land annars en 
eiganda síns ef landið var ekki varið lýriti og tjón varð minna en fimm aura 
skaði. Sömuleiðis var það refsilaust þó fé manns gengi úr afrétt í engjar 
annars manns.64 Í öðrum tilvikum skipti það máli hvers konar land var um að 
ræða og einnig hversu mikið tjón hlaust af. Þannig varðaði það almennt refs-
ingu ef fé komst í akur, engi eða tún þó ekki væri það sök eigandans en 
viðurlögin voru þó vægari en ef um ásetningsbrot var að ræða. Þyngd refs-
ingar fór eftir umfangi tjónsins frá þriggja marka sekt til skóggangs.65 Sam-
bærilegar reglur voru um viðurlög ef sá sem fyrir beitinni varð rak féð til baka 
í land eiganda þess þannig að það færi í akur eða engi.66  

6. Skyldur landeiganda og annarra rétthafa yfir 
landi 

Í 22. kafla Landabrigðisþáttar er að finna þá meginreglu að enginn maður 
megi leggja bújörð sína í eyði. Þannig virðist hafa hvílt á landeiganda skylda 
til að yrkja jörð sína og viðhalda henni með ábúð svo ekki kæmist hún í 
órækt. Gæti hann ekki leigt jörðina var honum skylt í votta viðurvist að bjóða 
þeim sem næstir bjuggu landinu að leigja það fyrir verð sem búar mátu. Það 
varðaði landeigandann sekt ef hann byggði ekki landið og lét hjá líða að 
bjóða nágrannabændunum að leigja það. Þeim var á hinn bóginn skylt að 
                                                           
63  Grágás, Lþb., 7. kafli, bls. 296. 
64  Grágás, Lþb., 13. kafli, bls. 299. 
65  Grágás, Lþb., 9. kafli, bls. 297–298. 
66  Grágás, Lþb., 11. kafli, bls. 298. 
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leigja landið. Ef þeir vildu það ekki skyldi landeigandinn verja þeim landið 
lýriti og varðaði þeim þá sekt að beita það. Ef þeir leigðu landið báru þeir 
gagnvart því sömu skyldur og leiguliðar almennt.67 

Á leiguliða hvíldi hliðstæð skylda og á landeiganda meðan leigusamningur 
hans var í gildi, en það varðaði refsingu, fjörbaugsgarði, ef hann fór af 
landinu og skildi við það í eyði. Honum var skylt að yrkja jörðina og slá 
engjar og það varðaði sekt og bótum fyrir vanefndirnar ef hann sinnti því 
ekki, auk skaðabóta ef tjón hlaust af. Ef hann spillti landinu þannig að fimm 
aura skaði yrði eða meiri varðaði það fjörbaugsgarði.68  

Hér má enn fremur nefna að maður sem átti engi í annars manns landi 
gat spillt rétti sínum ef hann lét hjá líða að slá það. Ef það lá óslegið þrjú 
sumur féll niður skylda þess sem landið átti að verja engið ágangi búfjár.69 

Af þessum ákvæðum er ljóst að rétti til nýtingar lands, hvort sem það var 
í krafti eignarréttar, ítaks eða leigusamnings, fylgdu einnig skyldur til að halda 
landinu við og yrkja það. Athyglisvert er að skyldan til að annast jörðina fær-
ist yfir á eigendur næstu jarða ef landeigandanum er ómögulegt að leigja jörð-
ina. Þó virðist engin refsing hafa legið við því þó þeir sinntu ekki um skyld-
una en að minnsta kosti gátu þeir ekki fært sér aðstöðu eigandans í nyt til að 
ná sér í ókeypis beitarland. 

7. Samantekt 

Af því sem hér hefur verið lýst má ráða að eignarréttur að landi hafi á þjóð-
veldisöld falið í sér víðtækan umráða- og ráðstöfunarrétt yfir eigninni. Þar 
skipti mestu rétturinn til að nytja landið og gæði þess. Réttarvernd sú sem 
reglur Landabrigðisþáttar kveða á um stuðlaði einkum að því að tryggja for-
gangsrétt rétthafans til landsnytja og fól réttur til lands í sér skyldu fyrir aðra 
til að virða þann rétt m.a. með því að halda búfénaði sínum frá því. Þó 
virðist réttarverndin hafa verið mismikil eftir því hverrar gerðar landið var, 
tún, engi, akur eða hagi. Hið sérstaka úrræði landeiganda að verja land sitt 
lýriti beindist einnig að því að vernda rétt hans til landsnytja. Það fór fram 
með sérstakri réttarathöfn sem beint var að tilteknum aðila eða aðilum og fól 
í sér að landeigandinn lagði bann við því að þeir nýttu land það er varið var.  

Sérstaka athygli vekur að það samband landeiganda við land sitt sem í 
eignarhugtakinu fólst var ekki einskorðað við eignarheimildir heldur fólust 
                                                           
67  Grágás, Lþb., 22. kafli, bls. 319–320. 
68  Grágás, Lbþ., 48. kafli, bls. 344. 
69  Grágás, Lbþ., 29. kafli, bls. 322. 
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einnig í því eignarskyldur. Þannig hvíldi á landeiganda skylda til að yrkja jörð 
sína og halda henni í ábúð.  

Reglur Landabrigðisþáttar Grágásar fjalla fyrst og fremst um nýtingarrétt 
á landi. Þær eru greinilega sprottnar úr landbúnaðarsamfélagi þar sem hags-
munir og réttindi manna voru mjög samofin. Athyglisvert er að það virðist 
gert ráð fyrir að nýtingarheimildir hafi iðulega verið skiptar og í höndum 
mismunandi aðila. Í samræmi við það virðist sem fleiri aðilar hafi getað átt 
tilkall til landsvæða á grundvelli mismunandi eignaraðildar. Enda þótt mikil-
væg réttindi virðist hafa verið bundin við það að eiga land hefur réttur til 
nýtingar þess væntanlega verið mun mikilvægari í praktískum skilningi. Rétt-
indi þess sem átti engi í annars manns landi gætu þannig í raun hafa verið 
þýðingarmeiri en þess sem átti landið undir engjagróðrinum. Það er því ekki 
fyrirvaralaust hægt að fullyrða að landeigandinn hafi átt „betri rétt“ en engja-
maðurinn yfir engjaspildunni. 

Í upphafskafla þessarar greinar var vikið að hugmyndinni um altækan rétt 
eiganda yfir eign sinni sem liggur til grundvallar eignarskipulagi samfélags nú-
tímans. Hún felur m.a. í sér að aðeins einn aðili geti talist eigandi fasteignar 
(þ.e. nema hún sé í sameign70) og fari þá með allar þær eignarheimildir sem í 
eignarréttinum felast nema einhverjar þeirra séu sérstaklega undanskildar. 
Réttindi sem aðrir kunna að eiga yfir sömu fasteign eru í samræmi við þetta 
skilgreind sem óbein eða takmörkuð eignarréttindi sem ekki verða lögð að 
jöfnu við beinan eignarrétt eigandans. 

Rétt er að hafa í huga að það er allsendis óvíst að hugmynd Íslendinga um 
inntak eignarréttar hafi ávallt verið sú sama. Bent hefur verið á að hug-
myndin um altækan rétt eiganda yfir eign sinni sé upprunnin úr Rómarrétti, 
sbr. hugtakið dominium. Þessi hugmynd hafi fengið aukna þýðingu í evrópskri 
lögfræði á miðöldum en hafi ekki haft afgerandi áhrif á norrænan rétt fyrr en 
löngu síðar.71 Hér að framan var vikið að rannsókn Bo Ruthström sem 
virðist benda til að áhrif Rómarréttar á eignarhugtök í Grágás séu ekki 
merkjanleg. Í norskum eignarrétti var allt fram á síðari hluta 19. aldar gengið 
út frá því að í tilvikum þegar fleiri aðilar ættu rétt til mismunandi nýtingar 
lands mætti líta svo á að eignarrétturinn væri skiptur (kløyvd eigedomsrett) 
og að allir aðilarnir teldust því eigendur.72 

                                                           
70  Þegar fasteign er í sameign fara sameigendurnir saman með allar eignarheimildirnar en 

þeim er ekki skipt milli þeirra þannig að hver þeirra fari með mismunandi eignarheimildir. 
71  Sjá t.d. Fenger, Ole: Romerret i Norden. Kaupmannahöfn 1977, bls. 105; Robberstad, 

Knut: Kløyvd eigedomsrett. Lov og rett 1963, bls. 163–164; Falkanger, Thor: Tingsrett. 
Osló 2003, bls. 49. 

72  Robberstad, bls. 163. 
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Leiða má að því líkur að í hugmyndum Íslendinga á þjóðveldisöld um 
eignarrétt á landi hafi nýtingarréttur verið í forgrunni. Landið var harðbýlt og 
nauðsynlegt að eiga kost á að nýta margs konar hlunnindi til að halda uppi 
búskap við slíkar aðstæður. Sums staðar hafa býli haft aðgang að öllum nauð-
synlegum hlunnindum innan eigin landamerkja en annars staðar hefur mönn-
um reynst nauðsynlegt að sækja þau í lönd annarra. Það kann því að hafa 
verið mismunandi eftir landsháttum hversu mikið menn þurftu að leita í lönd 
annarra til að uppfylla grundvallarþarfir.73  

Ákvæði sem varða það þegar eignarheimildir eru skiptar og nýtingarréttur 
manns tekur til fleiri jarða eru fyrirferðarmikil í texta Landabrigðisþáttar 
Grágásar. Af því mætti draga þá ályktun að þetta fyrirkomulag hafi verið al-
gengt. Sé gengið út frá því er ólíklegt að grunnhugmynd íslenskra bænda á 
þjóðveldisöld um fasteign hafi miðast við afmarkað land sem væri undirorpið 
fullkomnum eignarrétti þeirra. Um þetta verður auðvitað ekkert fullyrt en 
það er freistandi að velta fyrir sér öðrum mögulegum hugmyndum eða til-
gátum um inntak fasteignarhugtaksins. Það má til dæmis hugsa sér að það 
hafi falið í sér safn þeirra nýtingarheimilda sem nauðsynlegar voru til að 
halda uppi búskap. Samkvæmt því gæti fasteignarhugtakið hafa náð yfir safn 
réttinda sem ekki endilega voru bundin við afmarkað landsvæði heldur gátu 
varðað spildur í eigu ólíkra aðila. Rétthafar að tilteknu landsvæði gátu þannig 
verið margir og átt mismunandi eignar- eða nýtingarheimildir og þannig átt 
tilkall til landsins á ólíkum forsendum.  

Inntak lagahugtaka breytist í tímans rás og mótast af þeim samfélagshug-
myndum sem ríkja á hverjum tíma. Þetta á einnig við um grundvallarhugtök 
eins og eign og eignarrétt. Þegar dregnar eru ályktanir um inntak eignarréttar 
sem stofnaðist í árdaga Íslands byggðar er rétt að gera sér grein fyrir þessu. 
Þegar fornar heimildir um stofnun eignarréttinda eru túlkaðar er eðlilegt að 
velta fyrir sér hvort leggja eigi til grundvallar nútímaskilning þeirra lagahug-
taka sem þar um ræðir eða hvort reynt verði að ráða í það hvaða rétt við-
komandi heimildir fólu í sér miðað við réttarvitund þess tíma sem þær eru 
sprottnar úr.  

                                                           
73  Sjá um þetta Orri Vésteinsson: The Christianisation of Iceland. Priests, power and social 

change 1000–1300. London 1996, bls. 300–302. 
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Ákvörðun miskabóta í 
ærumeiðingamálum1 

Auður Björg Jónsdóttir 

 

1. Inngangur 

Í grein þessari er ætlunin að gera grein fyrir þeim sjónarmiðum sem liggja að 
baki ákvörðun um fjárhæð miskabóta í ærumeiðingamálum. Ekki er ætlunin 
að ræða sérstaklega um ákvörðun bótaskyldu, refsiákvæði vegna æru-
meiðingabrota eða mörk tjáningarfrelsis og friðhelgi einkalífs enda ekki rúm 
fyrir slíka umfjöllun í stuttri grein sem þessari. Í fyrstu verður stuttlega gerð 
grein fyrir ærumeiðingalöggjöfinni og miskabótum almennt. Þá verða reifaðir 
dómar sem varpað geta ljósi á til hvaða sjónarmiða dómstólar líta við miska-
bótaákvörðun sína. Að lokum er gefið yfirlit um fjárhæðir miskabóta í æru-
meiðingamálum síðastliðin 50 ár og þær, til skýringar, framreiknaðar til októ-
ber 2007.  

2. Almennt um ærumeiðingar 

Ærumeiðing felst í árás á sjálfsvirðingu manns eða virðingu annarra fyrir 
honum.2 Æra manna er varin með ákvæði 72. gr. Stjórnarskrár lýðveldisins 
Íslands nr. 33/1944, sbr. 9. gr. l. nr. 97/1995, en þar segir í 1. mgr. að allir 
skulu njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. Þá nýtur æra manna 
refsiverndar en ákvæði þess efnis eru einkum að finna í XXV. kafla almennra 
hegningarlaga nr. 19/1940, sbr. l. nr. 96/1973, sbr. l. nr. 71/1995, sbr. l. nr. 
135/1996, sbr. l. nr. 82/1998, sbr. l. nr. 27/2006 (hgl.), sem ber heitið Æru-
meiðingar og brot gegn friðhelgi einkalífs.  

                                                           
1  Við uppsetningu greinarinnar var höfð hliðsjón af uppsetningu greinar Ásu Ólafsdóttur, 

Kynferðisbrot og ákvörðun miskabóta, sem birtist í Rannsóknir í félagsvísindum VII: 
lagadaeild, 2006, bls. 11-59. 

2  Björn Þ. Guðmundsson, Lögbókin þín, bls. 555. 
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Ákvæði 233. gr. a. hgl. kveður á um að sá sem með háði, rógi, smánun,  
ógnun eða á annan hátt ræðst opinberlega á mann eða hóp manna vegna 
þjóðernis þeirra, litarháttar, kynþáttar, trúarbragða eða kynhneigðar skuli sæta 
sektum eða fangelsi allt að tveimur árum. 

Ákvæði 233. gr. b. hgl. kveður á um að sá sem móðgar eða smánar maka 
sinn eða fyrrverandi maka, barn sitt eða annan mann sem er nákominn ger-
anda, og verknaður verður talinn fela í sér stórfelldar ærumeiðingar, skuli 
sæta fangelsi allt að tveimur árum.  

Ákvæði 234. gr. hgl. kveður á um að hver, sem meiðir æru annars manns 
með móðgun í orðum eða athöfnum, og hver, sem ber slíkt út, skuli sæta 
sektum eða fangelsi allt að einu ári. 

Ákvæði 235. gr. hgl. kveður á um að ef maður dróttar að öðrum manni 
einhverju því, sem verða myndi virðingu hans til hnekkis, eða ber slíka að-
dróttun út, þá varði það sektum eða fangelsi allt að einu ári. 

Ákvæði 236. gr. kveður á um að sé ærumeiðandi aðdróttun höfð í frammi 
eða borin út gegn betri vitund, þá varði það fangelsi allt að tveimur árum. Sé 
aðdróttun birt eða borin út opinberlega, enda þótt sakaráberi hafi ekki haft 
sennilega ástæðu til að halda hana rétta, þá varði það sektum eða fangelsi allt 
að tveimur árum. 

Ákvæði 237. gr. hgl. kveður á um að ef maður bregður manni brigslum án 
nokkurs tilefnis, þá varði það sektum, þótt hann segi satt. 

Sá sem telur á æru sinni brotið (hér eftir nefndur tjónþoli) getur skv. 
ofangreindum ákvæðum krafist þess að ummælandinn (hér eftir nefndur 
tjónvaldur) verði dæmdur til refsingar fyrir brot sitt. Skv. 242. gr. hgl. sæta 
brot skv. 233. gr., 233. gr. a. og 233. gr. b. opinberri ákæru. Sé tjónþoli 
opinber starfsmaður og ærumeiðingin varðar að einhverju leyti það starf hans 
sætir brotið opinberri ákæru, ef hann krefst þess. Sama gildir ef ærumeiðandi 
aðdróttun er sett fram nafnlaust eða með rangri eða tilbúinni undirskrift, þ.e. 
þá getur sá sem aðdróttunin beinist gegn gert kröfu um að brotið sæti opin-
berri ákæru. Að öðru leyti verður tjónþoli sjálfur að höfða mál gegn ummæl-
anda og er málið þá rekið eftir ákvæðum laga um meðferð einkamála nr. 
91/1991. Tekið skal fram að ákvæði 242. gr. hefur verið skýrt þannig að ef 
ákæruvaldið synjar þeirri kröfu tjónþola að höfða opinbert mál, getur við-
komandi jafnan höfðað sjálfur einkamál.3  

Auk þess að krefjast refsingar getur tjónþoli krafist ómerkingar á hinum 
óviðurkvæmilegu ummælum skv. 1. mgr. 241. gr. hgl., og að kröfu tjónþola 
er heimilt að dæma tjónvald til að greiða honum hæfilega fjárhæð til að 

                                                           
3  Alþingistíðindi 1994- 1995, A deild, bls. 3410. 
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standa straum af kostnaði við birtingu dóms, atriðisorða hans eða forsendna 
hans, eftir því sem ástæða þykir til, í opinberu blaði eða riti, einu eða fleirum, 
á grundvelli 2. mgr. 241. gr. hgl.  

Þá getur tjónþoli krafist skaðabóta úr hendi tjónvalds bæði vegna fjár-
tjóns, ef skilyrði þess eru fyrir hendi, og fyrir miska, svo sem nánar verður 
fjallað um í grein þessari. Þegar mál sætir opinberri kæru skal sá, sem fer með 
rannsókn málsins, gefa tjónþola kost á að gera bótakröfu, sem skal borin 
undir tjónvald, sbr. XX. kafli laga um meðferð opinberra mála nr. 19/1991. 
Þá ber að taka bótakröfuna upp í ákæru og ef dómari telur að bótakrafan 
valdi ekki verulegri töf eða óhagræði í málinu er hún tekin til meðferðar við 
hlið refsikröfunnar. Tjónþoli fer sjálfur með forræði kröfunnar og á þess kost 
að tjá sig um hana og skýra ef þess er þörf. Ef tjónvaldur er sakfelldur dæmir 
dómari um bótakröfuna eftir almennum reglum. Ef tjónvaldur er sýknaður af 
því að hafa framið brotið er kröfunni vísað frá dómi. Ef tjónvaldur er 
sýknaður af öðrum ástæðum en þeirri að hann hafi ekki framið brotið má 
dæma bótakröfuna ef skilyrðum hennar er talið fullnægt.  

Skv. 29. gr. hgl. fellur heimild til að setja fram kröfu um opinbera máls-
sókn eða höfða einkamál til refsingar niður, sé krafa ekki gerð eða mál 
höfðað innan sex mánaða frá því að tjónþoli fékk vitneskju um tjónvald. Sé 
sök tjónvalds fyrnd verður skv. 6. mgr. 82. gr. hgl., sbr. l. nr. 80/1981, hvorki 
refsað fyrir háttsemina né tjónvaldur dæmdur til greiðslu kostnaðar til að 
standa straum af birtingu dómsins. Skv. gagnályktun frá ákvæðinu getur tjón-
þoli þó enn krafist þess að ummælin verði ómerkt auk þess sem hann getur, 
þrátt fyrir að heimild til að krefjast refsingar falli þannig niður eftir sex mán-
uði, enn krafist skaðabóta, sbr. t.d. Hrd. 1993. 932. 

3. Almennt um miskabætur 

Miskabætur eru bætur fyrir ófjárhagslegt tjón. Í miska felst skerðing hug-
rænna gæða, sem eru svo bundin við þann einstakling sem þeirra nýtur, að 
erfitt er að meta þau til fjár.4 Samkvæmt skilgreiningu Ólafs Jóhannessonar er 
miski tjón sem ekki verður metið til peninga eftir almennum mælikvarða. 
Miski sé fólginn í skerðingu hugrænna gæða, sem hafi ekki hlutlæga tilveru 
utan rétthafans eða hafi slík tengsl við rétthafann að jafn erfitt er að meta 
hann til fjár og hugræn gæði, sem ekki hafa hlutlæga tilveru utan rétthafans.5 

                                                           
4  Björn Þ. Guðmundsson, Lögbókin þín, bls. 295. 
5  Ólafur Jóhannesson, Fjártjón og miski, Úlfljótur 2. tbl. 1947, bls. 11. 
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Þann fyrirvara verður þó að setja á skilgreiningu Ólafs Jóhannessonar að eftir 
setningu skaðabótalaga nr. 50/1993 eru bætur fyrir þjáningar og varanlegan 
miska vegna líkamstjóns reiknaðar út eftir hlutlægum mælikvarða skv. 3. og 
4. gr. laganna.  

Samkvæmt hinum almennu reglum skaðabótaréttar er gerður greinar-
munur á bótum vegna fjártjóns, þ.e. tjóns sem unnt er að meta til peninga 
eftir almennum mælikvaða, og bótum vegna miska en miski fæst aðeins 
bættur að til þess standi sérstök lagaheimild. 6 Þannig er yfirleitt ekki skylt að 
greiða bætur fyrir óþægindi, leiðindi eða þess háttar tilfinningar. Að auki hafa 
lagareglur um miska yfirleitt aðeins að geyma heimild fyrir dómara til að 
dæma miskabætur á meðan dómara er skylt að dæma bætur vegna fjártjóns, 
sé skilyrðum skaðabótaréttarins fullnægt.7  

Ákvæði 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993, sbr. 13. gr. l. nr. 37/1993 
(skbl.), hafa að geyma heimild til greiðslu miskabóta þegar líkamstjóni eða 
dauða annars manns er valdið af ásetningi eða stórfelldu gáleysi og þegar 
ólögmætri meingerð er beint gegn frelsi, friði, æru eða persónu annars 
manns. Í grein þessari verður sjónum einkum beint að b- lið 1. mgr. 26. gr. 
sem fjallar um brot gegn frelsi, friði, æru eða persónu annars manns.  

Þá er að finna ákvæði um miskabætur í ýmsum sérlögum en ákvæði þeirra 
halda gildi sínu gagnvart 26. gr. skbl., t.d. 43. gr. laga nr. um vörumerki nr. 
45/1997, 2. mgr. 56. gr. höfundalaga nr. 73/1972, 58. gr. laga nr. um einka-
leyfi nr. 17/1991, 28. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla 
nr. 96/2000, 28. gr. laga um þjóðskjalasafn Íslands nr. 66/1985, 66. gr. laga 
um gjaldþroti o.fl. nr. 21/1991, 32. gr. lögræðislaga nr. 71/1997, 16. gr. laga 
nr. um Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi nr.16/2000, 18. gr. laga um raf-
ræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu nr. 30/2002, 175. gr. laga um með-
ferð opinberra mála nr. 19/1991 og 22. gr laga um öflun sönnunargagna 
vegna ætlaðra brota á hugverkaréttindum nr. 53/2006.  Sum þessara sér-
ákvæða kveða á um skyldu til greiðslu miskabóta þegar skilyrði eru uppfyllt, á 
meðan 26. gr. skbl. kveður aðeins á um heimild til greiðslu þeirra. 

Þar sem miskabætur skv. 26. gr. sbkl. eru bætur fyrir ófjárhagslegt tjón er 
ekki unnt að sýna fram á fjárhæð tjónsins með gögnum líkt og þegar um fjár-
hagslegt tjón er að ræða heldur eru bæturnar eins konar sanngirnisbætur. 
Ákvörðun bóta fyrir fjárhagslegt tjón er grundvölluð á nákvæmum útreikn-
ingi á því fjárhagslega tapi sem tjónið hafði í för með sér á meðan ákvörðun 

                                                           
6  Ólafur Jóhannesson, Fjártjón og miski, Úlfljótur 2. tbl. 1947, bls. 11. 
7  Ólafur Jóhannesson, Fjártjón og miski, Úlfljótur 2. tbl. 1947, bls. 3.  
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miskabóta byggist á mati, enda vart hægt að meta tilfinningatjón til fjár eftir 
nákvæmum mælikvarða.8  

4. Ákvæði 26. gr. skaðabótalaga 

Lengi hafa verið í gildi ákvæði í íslenskri löggjöf sem kveða á um heimild til 
greiðslu miskabóta fyrir ærumeiðingabrot. Ákvæði 303. gr. almennra hegn-
ingalaga handa Íslandi frá 25. júní 1869 hafði að geyma heimild til handa 
dómstólum til að dæma þann sem meitt hafði æru annars manns til að greiða 
þeim sem misgert var við hæfilega þóknun vegna röskunar á stöðu hans eða 
högum. Þegar hgl. voru sett, var í 264. gr. þeirra sett ákvæði sem kvað m.a. á 
um, að ef maður gerðist sekur um refsiverða meingerð gegn persónu, friði 
eða æru eða aðra meingerð, sem telja mætti drýgða af illfýsi, mætti dæma 
hann til að greiða þeim sem misgert var við bætur fyrir þjáningar, hneisu, 
óþægindi, lýti og óprýði sem og fyrir röskun á stöðu og högum. 

Ákvæði 264. gr. hgl. var fellt niður er skbl. voru sett og heimildin til 
greiðslu miskabóta var færð í 26. gr. skbl. Samhliða var fellt niður það skil-
yrði að meingerð teldist refsiverð heldur þótti nægja að meingerðin teldist 
ólögmæt. Skv. greinargerð með frumvarpi til laganna var talið að sú breyting 
myndi hafa í för með sér stóraukna réttarvernd gegn brotum vegna mein-
gerðar gegn persónu, friði og æru. Í kröfunni um ólögmæti felst það skilyrði 
að um saknæma hegðun sé að ræða en þó myndi gáleysi þurfa að vera veru-
legt til að um ólögmæta meingerð sé að ræða þannig að hugtakið ólögmæti 
myndi t.d. ekki taka til smávægilegra hrekkja eða stríðni.9 Sá sem dæmdur 
getur verið til skaðabóta skv. 26. gr. skbl. getur verið sá sem ber ábyrgð á 
ólögmætri meingerð en ekki er nauðsynlegt að viðkomandi sé sjálfur sekur 
um meingerðina, t.d. vinnuveitandi á grundvelli reglna um vinnuveitanda-
ábyrgð eða útgefandi, ritstjóri, dreifingar- eða söluaðili eða sá sem sá um 
prentun eða letrun, á grundvelli ábyrgðarreglna 15. gr. laga um prentrétt nr. 
57/1956 eða útvarpsstjóri á grundvelli ábyrgðarreglna 26. gr. útvarpslaga nr. 
53/2000. 10  

Sérstaklega er tekið fram í greinargerð með frumvarpi til laganna að ekki 
sé stefnt að því að greinin leiði til breytinga á reglum um ákvörðun fjárhæðar 
bóta.11 Ákvæði 26. gr. skbl. var breytt með l. nr. 37/1999. Í greinargerð með 
                                                           
8  Lauridsen, Preben Stuer, Pressefrihed og personlighedsret, bls. 142. 
9  Alþingistíðindi 1992-93, A- deild, bls. 234- 235. 
10  Alþingistíðindi 1992-93, A- deild, bls. 235. 
11  Alþingistíðindi 1992-93, A- deild, bls. 235. 
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frumvarpi til breytingalaganna var sérstaklega tekið fram að fjárhæðir miska-
bóta skv. 26. gr. ættu að ákvarðast skv. því sem sanngjarnt þyki hverju sinni. 
Þá skuli m.a. hafa í huga umfang tjóns, sök tjónvalds og fjárhagsstöðu hans.12   

Þannig hafa lögin og lögskýringagögn að geyma litlar leiðbeiningar um á 
hverju fjárhæð miskabóta skv. 26. gr. sbkl. skuli ákvörðuð. Ákvörðunin er 
matskennd og sanngirnissjónarmið skulu ráða niðurstöðu. Þannig er á valdi 
dómstólanna að ákvarða á hvaða grundvelli bætur eru dæmdar en dómstólar 
þurfa að gæta samræmis þótt líta verði sérstaklega til atvika hverju sinni.  

5. Sjónarmið að baki ákvörðun á fjárhæð 
miskabóta  

5.1 Almennt 
Við skoðun á þeim dómum Hæstaréttar þar sem aðili er sakfelldur fyrir brot 
á ærumeiðingaákvæðum hgl. kemur glöggt í ljós að Hæstiréttur, sem og 
héraðsdómur, rökstyður sjaldan fjárhæð miskabóta, en yfirleitt segir aðeins í 
dómunum að miskabætur þyki hæfilega ákveðnar x kr. Fjárhæð miskabóta er 
sem áður segir matskennd ákvörðun og löggjafinn hefur að líkindum ætlast 
til þess að dómstólar mótuðu frekar þau sjónarmið sem líta beri til við 
ákvörðunina. Af þeim sökum hlýtur að teljast mikilvægt að dómstólar rök-
styðji ákvörðun sína um miskabætur, þótt hún byggist að mörgu leyti á sann-
girnismati á málsatvikum hverju sinni, enda mikilvægt fyrir þann sem hyggst 
setja fram miskabótakröfu að hafa leiðbeiningar um hvernig hann eigi að 
rökstyðja fjárhæð kröfunnar.  

Í dómasafni Hæstaréttar má þó finna nokkra dóma þar sem fjárhæð 
skaðabóta er rökstudd að einhverju marki. Nauðsynlegt er að skoða þá dóma 
betur og þau atriði sem dómstólinn lítur til, fjárhæð miskabóta til stuðnings. 
Þótt ekki sé ætlunin að gera hér tæmandi úttekt á skilyrðum bótaskyldu er í 
sumum tilvikum óhjákvæmilegt að líta til rökstuðnings dómstóla fyrir bóta-
skyldu, enda oft nátengd ákvörðun fjárhæðar miskabóta.   

5.2 Eigin sök  
Það er almennt viðurkennd regla í skaðabótarétti að unnt sé að lækka bætur 
eða fella þær niður á grundvelli eigin sakar tjónþola.13 Þetta sjónarmið gildir 
einnig um miskabætur. Varðandi refsingu segir í 239. gr. hgl. að heimilt sé að 

                                                           
12  Alþingistíðindi 1998-99, A- deild, bls. 1365. 
13  Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 128. 
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láta refsingu skv. 234. og 235. gr. hgl. falla niður ef tilefni ærumeiðingar var 
ótilhlýðilegt hátterni þess manns, sem telur sér misboðið, eða hann hefur 
goldið líku líkt. Undir ákvæðið fellur t.a.m. orðhefnd en viðkomandi má þó 
ekki fara offari í hefnd sinni.  
 
Hrd. 1998. 1376 

Hæstiréttur taldi ein ummæli af fjölda ummæla, sem tjónþoli taldi ærumeið-
ingu í sinn garð, fela í sér orðhefnd og sýknaði af ómerkingarkröfu á þeim 
grundvelli. 

 
Hrd. 1993. 1409  

Þáverandi Fríkirkjuprestur í Reykjavík var leystur frá störfum að ákvörðun 
safnaðarstjórnar. Í Morgunblaðinu birtist grein frá safnaðarstjórninni þar sem 
tildrögum lausnar prestsins frá störfum var lýst en þar var presturinn borinn 
ýmsum þungum sökum og ýmis ærumeiðandi ummæli viðhöfð. Tjónvaldur 
ritaði grein, sem birtist í Morgunblaðinu 13 dögum seinna, þar sem hann tók 
upp hanskann fyrir prestinn gagnvart safnaðarstjórninni, og veittist sérstak-
lega að tjónþola, sem svaraði tjónvaldi með grein sem birist í Morgunblaðinu 
12 dögum síðar, auk þess sem aðrir félagar í söfnuðinum birtu greinar í 
Morgunblaðinu þar sem atlaga tjónvalds að tjónþola var fordæmd. Tjónþoli 
höfðaði mál gegn tjónvaldi vegna fimm ummæla sem fram komu í grein hans. 
Hæstiréttur sýknaði tjónvald af öllum ummælunum nema einum sem lutu að 
því að tjónþoli stundaði hryðjuverkastarfsemi í söfnuðinum en með þeim 
ummælum þótti tjónvaldur taka dýpra í árina en svo að réttlætt gæti verið 
með vísan til annarra skrifa. Hæstiréttur ómerkti ummælin og dæmdi tjónvald 
til greiðslu miskabóta, kr. 30.000,-. Einn dómari af þremur skilaði sératkvæði 
þar sem hann vildi sýkna af öllum kröfum tjónþola enda væri óhjákvæmilegt 
að líta á ummælin í ljósi þeirra greina sem stríðandi fylkingar innan Frí-
kirkjunnar hefðu birt í fjölmiðlum.  

 
Ætla verður að fyrri skrif tjónþola hafi haft áhrif á ákvörðun á fjárhæð 

miskabóta þótt Hæstiréttur taki það ekki sérstaklega fram. 
 
Hrd. 1978. 535  

Tjónþoli gaf út kennslubók og tjónvaldur ritaði grein um bókina, sem birtist í 
Morgunblaðinu þar sem fram komu ýmis óviðurkvæmileg og niðrandi um-
mæli um tjónþola auk þess sem Hæstiréttur taldi sum ummælin fela í sér 
móðganir og aðdróttanir í hans garð. Hæstiréttur ómerkti öll hin umstefndu 
ummæli en taldi aðeins ástæðu til að refsa fyrir millifyrirsagnirnar. Við mat á 
fjárhæð miskabóta taldi Hæstiréttur að líta yrði til þess að tilefni greinar tjón-
valds hafi verið grein tjónþola sem birtist í Morgunblaðinu níu dögum áður 
þar sem hann gagnrýndi kennslubók tjónvalds og sagði hana, án rökstuð-
nings, vera gott dæmi um hvernig ætti ekki að skrifa kennslubók auk þess sem 
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hann teldi bókina mjög dýra. Grein tjónvalds, þar sem hin umdeildu ummæli 
birtust, var svargrein við þeirri grein. Hæstiréttur mat miskabætur á þessum 
grundvelli kr. 15.000,-. Héraðsdómur hafði hafnað kröfu um miskabætur m.a. 
á þeim grundvelli að tjónþoli hefði sjálfur verið upphafsmaður að þessum 
„leiðindaskrifum“ en héraðsdómur sýknaði tjónvald einnig af refsikröfu á 
grundvelli 239. gr. hgl.  

 
Hrd. 1993. 932  

Tjónþoli höfðaði mál vegna ummæla í hans garð í blaðagrein sem tjónvaldur 
skrifaði undir nafni í bæjarblaðið Fréttir í Vestmannaeyjum. Tjónvaldur 
krafðist sýknu vegna orðhefndarsjónarmiða þar sem hann hefði skrifað 
blaðagreinina sem svar við grein sem tjónþoli hafði birt nokkrum dögum 
áður í vikublaðinu Dagskrá í Vestmannaeyjum, þar sem tjónþoli gagnrýndi 
stjórn sem tjónvaldur var meðlimur í. Hæstiréttur taldi að tjónvaldur hefði 
gengið lengra í svarinu en efni hafi staðið til, einkum hvað varðaði upphaf og 
niðurlag blaðagreinarinnar þar sem vegið var að starfsheiðri og hæfileikum 
tjónþola með niðrandi hætti. Refsing var fyrnd en ummælin voru dæmd 
ómerk og tjónþola dæmdar miskabætur, kr. 40.000,-.  

 
Í tveimur síðastnefndum dómum Hæstaréttar byggir rétturinn á orð-

hefndarsjónarmiðum varðandi fjárhæð miskabóta. Tjónþolar höfðu í báðum 
tilvikum skrifað harðorða grein um tjónvalda, sem var því að skaðlausu að 
rita grein til að mótmæla þeim greinum, en í umræddum dómum gengu tjón-
valdar lengra í svargreinum sínum en efni stóðu til og báru því bótaábyrgð 
gagnvart tjónþolum. 
 
Hrd. 1968. 281  

Tjónvaldur birti í vikublaðinu Frjáls þjóð greinargerð sína í ærumeiðinga-
máli14 sem stóð á milli hans og tjónþola en greinargerðin hafði að geyma ýmis 
ærumeiðandi ummæli. Við ákvörðun refsingar var tekið tillit til harðyrða tjón-
þola í stefnu og greinargerðum fyrra málsins, bæði fyrir héraðsdómi og 
Hæstarétti. Miskabætur voru ákveðnar kr. 10.000,-.  

 
Hrd. 1998. 693  

Atvik voru með þeim hætti að fyrrum nágrannakona tjónþola ritaði yfir-
lýsingu þar sem meðal annars kom fram að hún teldi tjónþola ekki heilan á 
geði og að hún hafi verið óörugg að búa nálægt honum þar sem hann væri 
svo viðskotaillur í fasi að hún vissi ekki hverju hann gæti tekið upp á næst 
gagnvart sér eða börnum sínum. Bréfið ritaði konan til að sýna stuðning við 
fyrrum nágranna sína, sem bjuggu í sama fjölbýli og tjónþoli en nágrannar 

                                                           
14  Hrd. 1966.628, sem reifaður er í kafla V-8 varðandi ummæli sem beinast að atvinnu tjón-

þola. 
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tjónþola höfðu krafist þess við Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur að hundaleyfi 
tjónþola yrði afturkallað en tjónþoli hafði ítrekað brotið húsreglur um hunda-
hald með því að halda Schäferhund í íbúð sinni. Hæstiréttur taldi ummælin í 
senn móðgandi og fela í sér aðdróttun og þannig brot gegn 234. og 235. gr. 
hgl og ómerkti ummælin á grundvelli 1. mgr. 241. gr. hgl. Varðandi miska-
bætur leit Hæstiréttur til þess að deilur höfðu staðið milli tjónþola og ná-
granna hans um hundahald hans í fjölbýlishúsinu en tjónþoli hafði með 
ýmsum hætti brotið skilyrði um hundahald í húsnæðinu. Að auki hafi hann 
sýnt nágrönnum sínum mikið tillitsleysi og brugðist illa við umkvörtunum 
þeirra og óskum um úrbætur. Sök hans í málinu þótti veruleg og var þannig 
litið til eigin sakar hans og honum dæmdar kr. 20.000,- í miskabætur.  

 
Hrd. 1995. 408  

Ummæli birtust í grein og fyrirsögnum í vikublaðinu Pressunni þar sem borið 
var á listaverkaumboðssölu að beita fyrir sig rannsóknum á málverkum, sem 
ekki hefðu farið fram, og að listaverkaumboðssalan hefði til sölu vafasöm 
málverk og stundaði vafasama viðskiptahætti. Annar tjónþola í málinu var 
framkvæmdastjóri listaverkaumboðssölunnar en á forsíðu blaðisins var 
aðalfyrirsögnin nafn hans og staðhæfing um að hann hafi logið til um rann-
sóknir á málverkum. Tilefni skrifanna í vikublaðið var m.a. að framkvæmda-
stjórinn hafði degi fyrir uppboð á málverkum sagt í útvarpsþætti að málverkin 
hefðu verið sett í röntgengreiningu til að staðfesta aldur þeirra. Eftir útvarps-
viðtalið setti fyrri eigandi málverkanna sig í samband við framkvæmda-
stjórann og upplýsti hann um að röntgengreining hefði ekki verið fram-
kvæmd á málverkunum þar sem málverkasali í Danmörku hefði ekki talið 
tilefni til þess. Í blaðaviðtali í sama vikublaði gaf framkvæmdastjórinn þá 
skýringu að hann hefði misskilið starfsmann danska umboðsfirmans og verið 
gæti að hann hefði sagt of mikið þegar hann lýsti því yfir að málverkin hefðu 
verið röntgengreind. Hæstiréttur taldi að með greininni og fyrirsögnum á 
forsíðu blaðsins hefði verið vegið svo að æru framkvæmdastjórans að ref-
singu varðaði skv. 235. gr. hgl. Varðandi miskabætur sagði Hæstiréttur m.a. 
að taka yrði tillit til þess tilefnis sem framkvæmdastjórinn gaf til skrifanna. 
Miskabætur voru ákveðnar kr. 100.000,-. 

 
Þarna virðist Hæstiréttur líta til eigin sakar tjónþola með því að hann hafi 

gefið visst tilefni til að fjalla um starfshætti sína þar sem hann ranglega sagði í 
útvarpsviðtali að málverkin væru röngtengreind. Litið var til svipaðra sjónar-
miða í Hrd. 1967. 264 sem varðaði fjölda greina í vikublaðinu Frjáls þjóð þar 
sem fjallað var um hæstaréttardómara og meint vafasöm bankaviðskipti hans, 
eftir að hann var skipaður í embætti hæstaréttardómara, svo að varðaði við 
235. gr. hgl. Við úrlausn miskabótakröfu sagði Hæstiréttur að hafa yrði í huga 
forsögu blaðaskrifanna, sem málið var risið af, og að ekki hafi verið við-
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eigandi að dómarinn hafi stofnað til nánar tilgreindra bankaviðskipta. Dóm-
aranum voru dæmar kr. 40.000,- í miskabætur.  

6. Hvar birtast ummælin?  

Við mat á hversu miklum miska tjónþoli hefur orðið fyrir skiptir máli hvar 
ummælin komu fram enda hlýtur æra manns að bera meiri skaða eftir því 
sem ummælin koma fyrir augu eða eyru fleiri einstaklinga en ummælin gætu 
haft minni skaða í för með sér ef þau eru viðhöfð í viðurvist fárra.  
 
Hrd. 1962. 861  

Hæstiréttur vísaði miskabótakröfu frá héraðsdómi þar sem hún var ekki 
miðuð við tiltekna upphæð og því ódómhæf en héraðsdómur sagði varðandi 
miskabætur til handa bæjarstjóra, sem ummæli birtust um í Alþýðublaðinu, að 
þar sem ummælin væru birt í víðlesnu blaði væru þau ekki aðeins móðgandi 
heldur einnig beint til þess fallin að kasta skugga á mannorð bæjarstjórans og 
skapa vanmat á hæfileikum hans og heiðarleika. Aldrei sé hægt að vita fyrir-
fram hve mikið tjón sé unnt að gera manni með slíkum áburði. 

 
Hrd. 1999. 3985  

Fjárfestingabanki atvinnulífsins sendi bréf til Ríkisendurskoðanda þar sem 
staðhæft var að vegna rangra upplýsinga tjónþola, sem starfsmanns Fisk-
veiðasjóðs Íslands, sem sameinaðist fjárfestingabankanum, hefði fjárfestinga-
bankinn tapað kr. 48.000.000,- en með þessu gekk bankinn lengra í ávirð-
ingum sínum í garð tjónþola en honum var stætt á. Þá óskaði fjárfestinga-
bankinn þess í bréfinu að þær athugasemdir sem í bréfinu voru yrðu kynntar 
nánar tilgreindri matsnefnd og stjórnum tiltekinna sjóða, sem sameinuðust í 
fjárfestingabankann. Þannig hafi tjónvaldur með engu móti getað vænst 
annars en að þessar ásakanir hans í garð tjónþola yrðu almennt kunnar og 
með því að vega á þennan óréttmæta hátt að starfsheiðri tjónþola bakaði fjár-
festingabankinn sér bótaábyrgð gagnvart honum og var dæmdur til greiðslu 
miskabóta að fjárhæð kr. 300.000,-. 

 
Hrd. 1998. 693  

Við ákvörðun miskabóta leit Hæstiréttur til þess að orð tjónvalds voru sett 
fram í bréfi sem ætla mátti að yrði lagt fyrir stjórnvöld, sem höfðu til úr-
lausnar deilumál tjónvalds og nágranna hans um hundahald hans. Með hlið-
sjón af öllum atvikum og eigin sök tjónþola þóttu miskabætur hæfilega 
ákveðnar kr. 20.000,-. 
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Hrd. 1999. 1145  
Hæstiréttur sneri niðurstöðu héraðsdóms við og sýknaði af refsi- og miska-
bótakröfu en héraðsdómur leit til þess við ákvörðun fjárhæðar miskabóta að 
ummælin voru sett fram á opinberum vettvangi, þ.e. á hreppsnefndarfundi.  

 
Þegar ærumeiðandi ummæli eru sett fram á opinberum vettvangi líkt og 

hreppsnefndarfundi eða fundi borgarstjórnar eru ummælin orðin opinber, 
sem getur haft í för með sér frekari útbreiðslu ummælanna, þeim sem breiðir 
þau út, að vítalausu. Undanfari hundahaldsmálsins, Hrd. 1998. 693, var m.a. 
sá að tjónþoli vildi ekki sætta sig við niðurstöðu Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur varðandi hundahald sitt og höfðaði mál gegn Reykjavíkurborg 
og krafðist þess að ákvörðunin yrði ógild. Í því máli lagði borgarlögmaður 
fram yfirlýsingu fyrrum nágrannakonunnar og kvaddi hana fyrir dóminn til 
að staðfesta ummælin, sem hún og gerði, en í dómsalnum var nokkur fjöldi 
fólks, þ. á m. fréttamenn frá íslenskum fjölmiðlum. Tjónþoli taldi þetta sjálf-
stætt brot og að borgarlögmaður hefði gerst sekur um að bera út refsiverð 
ummæli og stefndi því einnig borgarlögmanninum. Héraðsdómur sýknaði 
borgarlögmanninn með þeim rökum að yfirlýsingin hefði verið lögð fram á 
borgarráðsfundi og upp frá því hefði yfirlýsingin orðið opinbert plagg. 
Borgarlögmanni hefði því verið það vítalaust að leggja yfirlýsinguna fram í 
máli tjónþola gegn Reykjavíkurborg og vísa til þess við málsmeðferðina enda 
varðaði yfirlýsingin beinlínis sakarefnið. Tjónþoli áfrýjaði ekki niðurstöðu 
héraðsdóms hvað varðaði hluta borgarlögmannsins.  

Fjölmörg ærumeiðingamál risu á sjöunda áratug síðustu aldar vegna um-
mæla um undirskriftasöfnunina Varið land en þeir sem stóðu að baki undir-
skriftarsöfnuninni töldu gróflega að æru sinni vegið með ummælum í fjöl-
miðlum.  
 
Hrd. 1979. 647  

Forsvarsmenn Varins lands kröfðust m.a. refsingar og skaðabóta vegna birt-
ingar tjónvalds á greinargerð úr öðru ærumeiðingamáli aðila í Þjóðviljanum. 
Héraðsdómur sagði að við málflutning, þ. á m. ritun greinargerðar, nyti tjón-
valdur sama tjáningarfrelsis og lögmenn, en hann flutti mál sitt sjálfur. Þó svo 
að greinargerðin hafi verið lögð fram á opinberu dómþingi þótti héraðsdómi 
það skipta verulegu máli að með birtingu greinargerðarinnar í dagblaði væri 
henni komið sjálfstætt fyrir sjónir miklu meiri fjölda manna en annars hefði 
verið.  
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Hrd. 1968. 281  
Tjónvaldur birti í vikublaðinu Frjáls þjóð greinargerð sína í dómsmáli sem 
stóð á milli hans og tjónþola en greinargerðin hafði að geyma ýmis æru-
meiðandi ummæli. Í því dómsmáli þótti ekki næg ástæða til að refsa stefnda 
fyrir ummælin þar sem aðeins var um að ræða refsinæmi þeirra í varnarskjali 
fyrir dómi en í því máli sem hér um ræðir taldi Hæstiréttur að birting ummæl-
anna í vikublaðinu væri refsiverð skv. 235. gr. hgl. Við ákvörðun refsingar var 
tekið tillit til harðyrða stefnanda í málskjölum fyrra málsins, bæði fyrir 
héraðsdómi og Hæstarétti. Miskabætur voru ákveðnar kr. 10.000,-.  

 
Í síðastnefndum tveimur dómum er greinargerð aðila úr öðru dómsmáli 

birt í dag- eða vikublaði og slík birting talin refsiverð og miskabótaskyld þótt 
framlagning greinargerðarinnar í dómsmálinu hafi verið tjónvaldi að refsi- og 
bótalausu enda er aðilum veitt rýmra tjáningarfrelsi við flutning dómsmála. 
Önnur niðurstaða myndi torvelda til muna rekstur dómsmála, t.d. ef færa 
þyrfti sönnur á allt sem kæmi fram undir rekstri málsins. Þótt heimilt væri að 
birta niðurstöðu dóma í fjölmiðlum gegnir öðru máli um málsskjöl aðila, líkt 
og stefnur og greinargerðir enda eru slík skjöl einhliða samin og fela ekki í sér 
hlutlausa lýsingu á málsatvikum, þótt almenningur geri ekki endilega grein 
fyrir muninum þarna á milli. Eins og áður kom fram var borgarlögmanni í 
Hrd. 1998. 693 vítalaust að leggja yfirlýsingu fyrrum nágrannakonunnar fram 
í dómsmáli enda var yfirlýsingin opinbert skjal og varðaði sakarefnið. Öðru 
máli hefði að öllum líkindum gengt ef yfirlýsingin hefði verið birt í fjölmiðli.  

Þá hafa gengið Hæstaréttardómar þar sem litið er til þess við ákvörðun 
fjárhæðar miskabóta að ummælin hafi fengið aukna útbreiðslu.  
 
Hrd. 1. mars 2007, mál nr. 278/2006 

Mynd af tjónþola, sem var landsþekktur tónlistarmaður, þar sem hann situr í 
bíl sínum með ótendraða sígarettu í munninum og er að tala í farsíma, birtist 
á forsíðu vikutímaritsins Séð og Heyrt. Yfir myndinni var stór fyrirsögn með 
orðunum „Bubbi fallinn“. Inni í blaðinu var opna með sömu fyrirsögn þar 
sem finna mátti fleiri myndir af tjónþola og umfjöllun um að hann væri aftur 
byrjaður að reykja. Forsíðan var með þeim hætti að ætla mátti að tónlistar-
maðurinn væri fallinn á eiturlyfjum en almenningi var mjög kunnugt um fyrra 
líferni hans sem eiturlyfjaneytanda. Við ákvörðun miskabóta tók Hæstiréttur 
m.a. tillit til þess að myndin hefði fengið mjög mikla útbreiðslu. Vikutíma-
ritinu hafði verið dreift til áskrifenda dagblaðsins DV og einnig selt í lausa-
sölu en blaðinu væri jafnan stillt upp á mjög áberandi stað á sölustöðun. Þá 
hafi forsíða tímaritsins birst í auglýsingu í Fréttablaðinu, sem dreift sé ókeypis 
í hús víða um land. Þannig hafi umfjöllunin um tjónþola fengið mjög mikla 
útbreiðslu og komið fyrir augu mun fleiri manna en þeirra sem eru áskrif-
endur að tímaritinu. Meðal annars á þessum forsendum staðfesti Hæstiréttur 
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miskabótaákvörðun héraðsdóms, kr. 700.000,-. Við ákvörðun sína byggði 
héraðsdómur einnig á því að myndirnar og meiðyrðin náðu mikilli útbreiðslu.  

 
Hrd. 4. október 2007, í máli nr. 37/2007 

Dagblaðið DV birti á forsíðu mynd af tjónþola og manni, sem blaðið hélt 
fram að hún ætti í ástarsambandi við, undir fyrirsögnum sem lutu að því að 
þau væru elskendur. Inni í blaðinu var grein með myndum af hinu meinta 
pari undir fyrirsögn um að þau ættu í ástarsambandi. Ritstjórar blaðsins 
töldust hafa brotið gegn friðhelgi einkalífs tjónþola svo varðaði við 229. gr. 
hgl. með birtingu fyrirsagnanna. Við ákvörðun miskabóta leit Hæstiréttur til 
þess að umfjöllun um tjónþola á forsíðu DV hafi fengið aukna útbreiðslu 
með því að mynd af þeim hluta forsíðunnar hafi verið notuð í auglýsingu sem 
birtist í Fréttablaðinu sama dag, og staðfesti niðurstöðu héraðsdóms um fjár-
hæð miskabóta, kr. 500.000,- en við ákvörðun bóta leit héraðsdómur til þess 
hvernig fjallað var um einkalíf tjónþola í umfjöllun DV, innhalds umfjöll-
unarinnar og hvernig hún var sett fram í máli og myndum. 

 
Hrd. 11. október 2007, mál nr. 491/2006 

Hæstiréttur leit m.a. til þess við ákvörðun miskabóta, kr. 1.000.000,-, að 
ummælin hefðu fengið enn meiri útbreiðslu en ella vegna auglýsinga dag-
blaðsins DV, þar sem ummælin komu fram, í Fréttablaðinu. 

 
Þrír síðastnefndu dómarnir eru allir svipaðir að þessu leyti, þ.e. ummælin 

fá aukna útbreiðslu vegna þess að forsíðan, þar sem ummælin og myndir af 
tjónþolum komu fram, var birt sem auglýsing í dagblaðinu Fréttablaðinu sem 
dreift er ókeypis í hús víða um land þannig að umfjöllunin kom fyrir sjónir 
mjög margra, og mun fleiri en þeirra einna sem lásu þau blöð sem ummælin 
birtust í.  

7. Sök tjónvalds 

Samkvæmt athugasemdum með 13. gr. frumvarps til laga nr. 37/1999, sem 
breytti ákvæði 26. gr. skbl., er, eins og áður sagði, ætlast til að við mat á 
miskabótum verði m.a. litið til sakar tjónvalds.15 Hér geta atriði eins og að 
ummæli hafi verið sérstaklega illfýsin, óvægin eða harkaleg skipt máli.  
 
Hrd. 1977. 463  

Hæstiréttur að í ummælunum felist harkaleg árás á æru tjónþola, sem stóðu 
að undirskriftalista Varins lands, og því ættu þeir rétt á skaðabótum. 

                                                           
15  Alþingistíðindi 1998-99, A- deild, bls. 1365. 
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Hrd. 1996. 3794  

Grein var birt í vikublaðinu Pressunni þar sem harkalega var vegið að 
persónu tjónþola, verðleikum hans, siðferði og fjárhagsstöðu, svo að greinin 
þótti ein samfelld árás á æru tjónþola. Staðhæfingar blaðsins þóttu tilefnis-
lausar og gróf árás á æru tjónþola, sem gætu skaðað álit hans, og honum 
dæmdar kr. 200.000,- í miskabætur.  

 
Hrd. 11. október 2007, mál nr. 491/2006 

Tjónþoli var sjálfstætt starfandi sálfræðingur, sem sinnti einkum hlutverki 
dómkvadds matsmanns eða sérfróðs meðdómanda í forsjár- og umgengnis-
málum. Dagblaðið DV birti ítrekað staðhæfingar þess efnis, að 150 kvartanir 
og klögumál hafi verið borin upp við Félag ábyrgra feðra vegna starfa tjón-
þola í þessum málaflokki. Þá birtust myndir af tjónþola á forsíðu blaðsins 
með ummælum í þessa veru. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms 
um ómerkingu tíu af þeim tólf ummælum sem tjónþoli krafðist ómerkingar á, 
en taldi ekki tilefni til refsingar vegna vanreifunar. Varðandi miskabætur, sem 
Hæstiréttur ákvað kr. 1.000.000,-, leit rétturinn til þess að ummælin fólu í sér 
harðan og sérlega óvæginn áfellisdóm yfir tjónþola. Ummælin voru dregin 
upp á mjög áberandi hátt. Þá voru ummælin margítrekuð á nokkra mánaða 
tímabili en endurtekningin þótti til þess fallin að fá lesendur blaðsins til að 
trúa að um sannleika væri að ræða. Héraðsdómur tók fram að umfjöllunin 
hafi verið sett fram á sérstaklega meiðandi hátt auk þess að vera mjög óvægin, 
og vegið hart að æru og persónu tjónþola. Þá leit héraðsdómur sérstaklega til 
þess við ákvörðun miskabóta að ummælin birtust ítrekað á síðum DV. 

 
Sök tjónvalds í þessu tilviki er mikil. Ummælin innihéldu harðan og sér-

lega óvæginn áfellisdóm yfir tjónþola og ummælin voru sett fram á mjög 
áberandi hátt í blaðinu auk þess sem ummælin voru margendurtekin í 
nokkrum tölublöðum. Þannig var umfjöllunin sérstaklega meiðandi. Endur-
tekning ummælanna felur einnig í sér meiri sök tjónvalds, sbr. einnig áður-
nefndan Hrd. 1967. 264 sem varðaði aðdróttanir gegn hæstaréttardómara í 
vikublaðinu Frjálsri þjóð þar sem Hæstiréttur leit m.a. til þess varðandi 
miskabótakröfu að harkalega hafi verið veist að dómaranum með endur-
teknum stóryrðum og dómaranum dæmdar kr. 40.000,- í miskabætur. 
 
Hrd. 1962. 861  

Hæstiréttur vísaði, eins og áður sagði, miskabótakröfu frá héraðsdómi þar 
sem hún var ekki miðuð við tiltekna upphæð og því ódómhæf en héraðs-
dómur sagði varðandi miskabætur að ummælin væru skrifuð gegn betri vit-
und. 
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Þannig hlýtur það að teljast tjónvaldi til frekari sakar að hann skuli setja 
ummæli fram gegn betri vitund enda er þyngri refsing lögð við ærumeiðingu 
sem borin er út gegn betri vitund, sbr. 236. gr. hgl. Sama á við þegar tjónvaldi 
er ljóst eða ætti að vera ljóst að ummæli myndu bitna harkalega á tjónþola, 
sbr. forsendur Hæstaréttar í Hrd. 11. október 2007, mál nr. 491/2006, þar sem 
sagði að ritstjórum og útgefanda dagblaðsins hefði mátt vera fullljóst að 
atlaga blaðsins gegn tjónþola hlyti að bitna harkalega á honum þegar höfð 
væru í huga þau trúnaðarstörf, sem hann gegndi í viðkvæmum málum, og því 
enn ríkari þörf á vandaðri könnun staðreynda hjá blaðinu áður en staðhæf-
ingarnar voru settar fram.  

Við ákvörðun miskabóta getur einnig verið litið til sakar tjónvalds til 
lækkunar bóta. Í Hrd. 1996. 320 tók Hæstiréttur sérstaklega fram að við 
ákvörðun miskabóta yrði að líta til þess að ummælin voru ekki nema að 
nokkru leyti viðhöfð af tjónvaldi milliliðalaust. Hann hafi látið ummælin falla 
en fjölmiðlamenn hafi í mörgum tilvikum tekið orð hans úr samhengi og birt 
þau í æsifréttastíl.16 

Þá getur það verið tjónvaldi til hagsbóta hafi ummælin verið hluti af þjóð-
félagsumræðu.  
 
Hrd. 2001. 1212  

Hæstiréttur tók sérstaklega tillit til þeirra aðstæðna sem ríkjandi voru þegar 
lögmaður lét falla ummæli um stúlku sem kærði föður sinn fyrir kynferðis-
brot, en faðirinn var sýknaður af ákæru. Litið var til markmiðs lögmannsins 
með þátttöku í umræðunni, en með henni veitti lögmaðurinn tilsvör í þágu 
föður stúlkunnar og sína eigin þágu, en í þjóðfélagsumræðunni hafði einnig 
verið vegið að lögmanninum sem verjanda föður stúlkunnar. Þá leitaðist hann 
við að leiðrétta misskilning um efni málsins og hafði jafnframt uppi ábend-
ingar um nauðsyn þess að hafa í heiðri réttindi manns, sem dæmdur hafði 
verið saklaus í refsimáli. Horfði þetta til lækkunar miskabóta.  

                                                           
16  Þessi dómur er sérstakur að því leyti að ummælin beindust að lögaðila en ekki einstaklingi. 

Engu að síður byggir Hæstiréttur skaðabótakröfu á 1. gr. laga um vernd atvinnufyrirtækja 
gegn óréttmætum prentuðum ummælum nr. 71/1928, sbr. einnig 26. gr. skbl. Tilvísunin í 
26. gr. skbl. getur varla átt við enda tekur 26. gr. skbl. aðeins til einstaklinga en ekki lög-
aðila. Bætur skv. lögum um vernd atvinnufyrirtækja gegn óréttmætum prentuðum um-
mælum nr. 71/1928 eru takmarkaðar við fjártjón en skv. 2. gr. laganna skal fjártjón bætt 
miðað við það tjón sem tjónþoli færir sönnur á að ummælin hafi bakað honum fyrir máls-
höfðun. Héraðsdómur hafði sýknað af skaðabótakröfu þar sem ekki hafi verið færðar 
sönnur á fjártjón en dæmt miskabætur.  

 



42  Auður Björg Jónsdóttir  

  

8. Persóna tjónvalds eða tjónþola 

Hrd. 2001. 1212  
Lögmaður þótti hafa brotið gegn stúlku með því að hafa í hinum ýmsu 
fjölmiðlum borið á stúlkuna að hún hafi gegn betri vitund sett fram rangar 
sakir á hendur föður sínum en lögmaðurinn var verjandi föður stúlkunnar í 
refsimáli vegna ákæru um kynferðisbrot gegn stúlkunni en Hæstiréttur sýkn-
aði föðurinn af ákærunni. Einnig þótti lögmaðurinn hafa brotið gegn stúlk-
unni með ummælum um kvartanir stúlkunnar yfir ósæmilegu atferli kennara 
þegar hún var táningur, sem gáfu til kynna að ásakanir stúlkunnar í garð 
kennarans hafi varðað annars konar og alvarlegri athafnir en raun var. Hæsti-
réttur tók fram að lögmaðurinn hefði áratuga reynslu af málflutningsstörfum 
og því yrði að ætla að orð hans í þjóðfélagsumræðu, sem tengdist starfssviði 
hans, hefðu vegið þyngra gagnvart almenningi en ef einhver annar ætti í hlut. 
Varðandi fjárhæð miskabóta var sérstaklega tekið tillit til þess að ummæli lög-
mannsins voru innlegg í þjóðfélagsumræðu sem skapaðist eftir sýknudóm yfir 
föður stúlkunnar, svo sem áður segir, en jafnframt tekið fram að ummælin 
bitnuðu á stúlkunni, sem hafði á engan hátt gefið lögmanninum réttmætt til-
efni til að vega að persónu sinni og æru.  Miskabætur voru ákveðnar kr. 
100.000,-. 

 
Þarna skiptir persóna tjónvalds máli þar sem orð hans, sem sérfræðings á 

hans starfssviði, voru talin vega þyngra og almenningur tæki meira mark á 
orðum hans heldur en ummælum annarra. Þá skiptir persóna tjónþola einnig 
máli þar sem hún hafði ekki gefið neitt tilefni til ummælanna, en hún hvorki 
tók þátt í þjóðfélagsumræðunni né átti upptökin af henni, og hún mátti ekki 
búast við því að persóna hennar og einkahagir yrðu gerðir að umtalsefni í 
almennri umræðu að gengnum dómi í kynferðisbrotamálinu.  
 
Hrd. 1993. 932 

Hæstiréttur leit til þess við ákvörðun miskabóta að ummælin hefðu fallið á 
viðkvæmum tímamótum í lífi tjónþola og hefðu verið til þess fallin að rýra 
hann í áliti. Honum hafði nýverið verið sagt upp vinnu sinni sem fram-
kvæmdastjóra á vernduðum vinnustað þegar tjónvaldur lét ummælin falla en 
tjónvaldur sat í framkvæmdastjórn vinnustaðarins, sem hafði bæði ráðið tjón-
þola til starfans og nú sagt honum upp störfum.  

 
Hér lítur Hæstiréttur sérstaklega til þess að ummælin hafi fallið á við-

kvæmum tímamótum í lífi tjónþola en ummælin vörðuðu m.a. hæfni hans til 
þess starfa sem hann hafði gegnt á vinnustaðnum.   
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Á móti verður einnig að líta til þess við ákvörðun miskabóta, hafi persóna 
tjónþola í raun ekki orðið fyrir sérstöku tjóni þrátt fyrir ærumeiðandi um-
mæli.   
 
Hrd. 2001. 3416 

Hæstiréttur taldi ekki lagaskilyrði til að fallast á miskabótakröfu vegna slita á 
ráðningarsamningi bæjarstjóra en héraðsdómur taldi að þrátt fyrir að gengið 
hefði verið óþarflega hart fram við uppsögnina væri ekki sannað að brott-
vikningin hafi verið til þess fallin að valda tjónþola álitshnekki, miklum óþæg-
indum eða neikvæðu umtali. Þá væri ekki hægt að líta fram hjá því að nokk-
rum mánuðum eftir ráðningarslitin hefði tjónþoli verið ráðinn bæjarstjóri í 
öðru sveitarfélagi í sama landsfjórðungi.  

 
Þannig skipti máli að tjónþoli fékk nýja ráðningu við sambærilegt starf 

svo uppsögnin gat vart talist hafa meitt æru hans og valdið honum hneisu 
svo bótaskylt væri.  
 
Hrd. 1977. 375 og Hrd. 1977. 415  

Héraðsdómur studdi sýknu sína á miskabótakröfum tjónþola, sem voru 
forsvarsmenn undirskriftarlistans Varins lands, þeim rökum að ummælin hafi 
beinst að athöfnum tjónþola, sem yrði að telja til stjórnmálastarfsemi. Óþæg-
indin sem tjónþolar teldu sig hafa orðið fyrir væru þess eðlis að erfitt væri að 
ákvarða hvort þau væru tilkomin vegna hinna umstefndu ummæla eða al-
mennt af stjórnmálastarfsemi þeirra. Af þessum sökum og með hliðsjón af 
því að ummælin voru innlegg í áralanga þjóðfélagsumræðu og mikil stjórn-
málaátök, og þess að ummæli sem falli í stjórnmálaátökum væru síður til þess 
fallin að valda þeim, sem þeim væri beint að, skaða heldur gætu jafnvel haft 
þveröfug áhrif, voru tjónvaldar sýknaðir af miskabótakröfu þótt þeim væri 
refsað fyrir ummælin.  

9. Nafnleynd tjónþola  

Það eitt að nafn tjónþola komi ekki fram í ummælum tjónvalds veldur ekki 
refsileysi hans. Hins vegar getur nafnleynd tjónþola haft áhrif á fjárhæð 
miskabóta enda verður að ætla að miski tjónþola sé minni þegar persóna 
hans er ekki kunn heldur en þegar nafn hans er gefið upp svo ljóst er hver 
hann er.  
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Hrd. 1995. 2507  
Grein var birt í dagblaðinu DV þar sem fjallað var um ætlaðan þjófnað 
fyrrum eiganda skips á tækjum, sem talin voru tilheyra skipinu, áður en það 
var selt á uppboði en fyrrum eigandi skipsins taldi greinina í heild mjög æru-
meiðandi fyrir sig en fyrirsögnin hljóðaði svo; ,,Sigldi burt og stal tækjum og 
togspilum“. Hæstiréttur sýknaði blaðamanninn sem skrifað hafði greinina þar 
sem hún væri ekki nægilega merkt honum en aðrir ábyrgðarmenn DV 
áfrýjuðu ekki. Héraðsdómur taldi það ekki refsileysisástæðu að nafn fyrrum 
eiganda skipsins var ekki nefnt í greininni en sagði varðandi ákvörðun miska-
bóta að líta yrði til þess að hann hefði ekki verið nafngreindur í blaðagrein-
inni svo ætla mætti, að aðeins takmarkaður hópur lesenda blaðsins hafi borist 
vitneskja um að fyrirsögn greinarinnar vísaði til hans auk þess sem ljóst mátti 
vera við lestur greinarinnar sjálfrar, að hann var einvörðungu grunaður um 
þær ávirðingar, sem settar voru fram í fyrirsögninni sem staðhæfing. 

 
Í áðurnefndum Hrd. 2001. 1212 tók Hæstiréttur m.a. fram um hvort um-

mæli lögmannsins væru ólögmæt meingerð gegn stúlkunni svo að varði hann 
bótaábyrgð, að lögmaðurinn hefði gætt þess að greina ekki frá nafni stúlk-
unnar í umfjöllun sinni en fram hjá því yrði þó ekki litið að í umræðunni 
urðu aðrir til að nafngreina föður stúlkunnar og einnig til að lýsa yfir skyld-
leika við hana. Virðing lögmannsins fyrir nafnleynd stúlkunnar gat þannig 
ekki ein veitt henni vernd fyrir því að ummæli hans kynnu að verða tengd við 
persónu hennar.   
 
Hrd. 1977. 375  

Málið var höfðað af aðstandendum undirskriftarsöfnunarinnar Varið land en 
tjónvaldur krafðist sýknu m.a. á þeim grundvelli að enginn tjónþola væri 
nafngreindur. Hæstiréttur sagði að með ummælunum væri veist að tilteknum 
hópi manna og það hefði verið alkunna frá upphafi að tjónþolar höfðu for-
göngu um undirskriftarsöfnun Varins lands og stjórnuðu framkvæmd hennar, 
yrði því að telja að ummælin hafi fyrst og fremst beinst að stefnendum. 
Hæstiréttur dæmdi blaðamanninn til refsingar en sýknaði af miskabótakröfu 
þar sem ummælin þóttu ekki til þess fallin að valda stefnendum miska svo að 
bótaskylt væri skv. þágildandi 1. mgr. 264. gr. hgl. Í Hrd. 1977. 488 sem einnig 
var höfðað af aðstandendum Varins lands sagði Hæstiréttur einnig að af efni 
greinarinnar, þar sem hin ærumeiðandi ummæli birtust, væri ekki um það að 
villast að ummælunum væri beint gegn aðstandendunum.  

 
Þannig virðist ekki nóg til mildunar refsingar eða lækkunar bóta að tjón-

valdur hafi sjálfur ekki nafngreint tjónþola ef alkunna er hver hann er.  
Til að einstaklingur eigi rétt á miskabótum verður ummælunum að vera 

beint að honum sérstaklega eða ákveðnum hópi manna en séu ummælin al-
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menn og eiga við um fjölda fólks getur ekki verið um miskabætur að ræða til 
einstaklings sem tekur ummælin sérstaklega til sín.  
 
Hrd. 1995. 752  

Hæstiréttur sýknaði heilsugæslulækni, sem hafði viðhaft nokkuð hörð um-
mæli og alhæfingar um kraftlyftingamenn í viðtali í útvarpsþætti, af refsi- og 
bótakröfu á þeim grundvelli m.a. að ummælin hefðu fjallað almennt um kraft-
lyftinga- og vaxtaræktarmenn en ekki um takmarkaðan hóp þeirra. Hérðas-
dómur, sem dæmdi heilsugæslulæknirinn til refsingar, hafnaði miskabótakröfu 
þar sem ekki þótti sannað að tjónþolar, sem voru stór hluti félaga í Félagi 
áhugamanna um vaxtarrækt, hefðu orðið fyrir miska, sérstaklega með hliðsjón 
af því að líta yrði á ummæli heilsugæslulæknisins í víðara samhengi þar sem 
allir íþróttamenn máttu taka ummæli hans til sín. 

 
Í áðurnefndum Hrd. 1962. 861 birtust ummælin sem ákært var fyrir í 

Alþýðublaðinu og sneru m.a. að niðurjöfnunarnefnd Sauðárkróks og störfum 
hennar. Krafist var miskabóta til handa niðurjöfnunarnefndarmönnum. Eins 
og áður sagði vísaði Hæstiréttur miskabótakröfunni frá þar sem hún væri 
ódómhæf en héraðsdómur sagði um miskabótakröfuna að ósanngjörn og 
móðgandi ummæli um niðurjöfnunarnefndir væru svo almenn að þau væru 
ekki tekin svo alvarlega að um álitshnekki væri að ræða og því ekki næg 
ástæða til að greiða niðurjöfnunarnefndarmönnum miskabætur vegna um-
mælanna.  
 
Hrd. 2003. 1532  

Ummæli sem sneru að ræktun ginsengsjurtarinnar í Kóreu voru talin svo al-
menn að þau gætu ekki talist vega að heiðri tjónþola svo varði við 235. gr. 
hgl. en hann flutti inn kóreskt gingseng.  

10. Eftirfarandi háttsemi tjónvalds 

Dómstólar hafa litið til háttsemi tjónvalds eftir að hin umdeildu ummæli voru 
höfð uppi, bæði til hækkunar miskabóta, þ.e. þegar tjónvaldur sýnir enga 
iðrun og heldur ærumeiðingum áfram og til lækkunar miskabóta þegar tjón-
valdur biðst afsökunar og reynir að takmarka tjón tjónþola.  

Í áðurnefndum Hrd. 1995. 408 taldi Hæstiréttur að við mat á miskabótum 
yrði auk eigin sakar tjónþola að taka tillit til eftirfarandi háttsemi vikublaðsins 
en það hélt áfram að vega að tjónþolum eftir að málið var höfðað og sinnti 
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ekki, þrátt fyrir áskoranir, skyldu sinni til leiðréttingar skv. 2. mgr. 18. gr. 
prentlaga. Miskabætur þóttu hæfilega ákveðnar kr. 100.000,-. 
 
Hrd. 1978. 210  

Aðdragandi ákæru var sá, að fyrrverandi þýskur rannsóknarlögreglumaður 
kom til Íslands til að starfa sem sérfræðilegur ráðunautur sakadómara-
embættisins í Reykjavík við rannsókn tiltekinna mála. Störf hans vöktu mikla 
athygli meðal almennings. Í Morgunblaðinu birtust með rétt tæpu mánaðar-
millibili tvær skopmyndir af Þjóðverjanum, sem Hæstiréttur taldi fela í sér 
aðdróttanir í garð hans svo varðaði við þágildandi 108. gr. hgl. þar sem hann 
var opinber starfsmaður. Hæstiréttur sagði að við mat á ákvörðun refsingar 
yrði að líta til þess að af hálfu ritstjórnar Morgunblaðsins hafi verið birt af-
sökunaryfirlýsing á áberandi stað í blaðinu auk þess sem líta yrði til þess að 
um skopmyndir hafi verið að ræða. Varðandi miskabætur segir Hæstiréttur 
einfaldlega að dæma beri ákærðu til að greiða óskipt kr. 75.000 í fébætur. Ætla 
verður að ofangreind sjónarmið, sem áhrif höfðu við mat á refsingu, hafi 
einnig haft áhrif á fjárhæð miskabóta. Héraðsdómur hafði rökstutt fjárhæð 
miskabóta, sem hann taldi hæfilega ákveðnar kr. 100.000,-, m.a. með vísan til 
afsökunaryfirlýsingarinnar og þess að ritstjóri Morgunblaðsins skrifaði grein í 
Reykjavíkurbréf Morgunblaðsins þar sem rakinn var starfsferill Þjóðverjans í 
Þýskalandi og farið viðurkenningarorðum um störf hans á Íslandi, en dóm-
urinn taldi þessi tvö atriði mjög til þess fallin að draga úr tjóni tjónþola. 

 
Í áðurnefndum Hrd. 1. mars 2007, mál nr. 278/2006 krafðist tjónþoli þess 

að ritstjórn vikublaðsins bæðist afsökunar og leiðrétti ummælin. Fyrir hönd 
vikublaðsins var krafist nánari útskýringa sem tjónþoli veitti skriflega en ekki 
var fjallað frekar um málefnið í blaðinu. Ekki er tekið fram um miskabóta-
kröfu að litið sé til þessa en líta verður til þess að greinin um reykingar tjón-
þola, sem finna mátti á opnu inní blaðinu, var innan marka tjáningafrelsis og 
ekki ærumeiðingabrot eða brot gegn friðhelgi einkalífs tjónþola. Þó verður að 
ætla að þetta hafi að einhverju marki haft áhrif við ákvörðun miskabóta, 
a.m.k. verður að telja að hefði vikublaðið orðið við kröfu tjónþola um leið-
réttingu hefði það hugsanlega geta leitt til lægri miskabóta.  

11. Ummæli beinast að atvinnu tjónþola 

Með skoðun á dómum Hæstaréttur kemur berlega í ljós, að við ákvörðun um 
fjárhæð miskabóta er höfð hliðsjón af því til hækkunar, beinist ærumeiðandi 
ummæli að atvinnu tjónþola. 
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Hrd. 1995. 408   
Hæstiréttur sagði að ummælin væru til þess fallin að valda tjónþolum, sem 
höfðu atvinnu af sölu listaverka, hneisu og óþægindum og stuðla að trúnaðar-
bresti milli þeirra og viðskiptamanna þeirra.   

 
Hrd. 1966. 628  

Tjónvaldur var talinn veitast harðlega að lögfræðingastéttinni með ýmsum 
ummælum sem fólust í blaðgrein sem hann skrifaði í vikublaðið Frjálsa þjóð 
og störf tjónþola voru nefnd sem dæmi um ávirðingar stéttarinnar. Ummælin 
um tjónþola þóttu röng og villandi og þungbærari fyrir þá sök að tjónvaldur 
taldi þau einkennandi um lágt siðferðisstig stéttarinnar. Tjónvaldur var látinn 
sæta refsingu og ummælin ómerkt. Hæstiréttur sagði að bæta beri tjónþola 
miska skv. þágildandi 264. gr. hgl. sem ákvarðast kr. 25.000,-. Héraðsdómur 
tók fram að ummælin um tjónþola fjalli um hvernig hann hafi innt af hendi 
það starf sem hann hafi að atvinnu og ummælin væru til þess fallin að valda 
honum fjártjóni, hneisu og óþægindum. Því bæri að greiða honum miska-
bætur sem væru hæfilega ákveðnar kr. 10.000,-. 

 
Hrd. 1981. 1229 

Grein birtist í dagblaðinu Tímanum um tvo opinbera starfsmenn, sem höfðu 
með höndum rannsókn tiltekinna smyglmála, en ummæli í greininni töldust 
ýmist móðgandi eða gróf aðdróttun. Um miskabætur var tekið fram að um-
mælin sneru að því hvernig tjónþolar ynnu störf sín sem opinberir starfsmenn 
og væru til þess fallin að valda þeim hneisu og óþægindum.  

 
Hrd. 11. október 2007, mál nr. 491/2006 

Við ákvörðun miskabóta leit Hæstiréttur til þess að ummælin hafi verið til 
þess fallin að varpa rýrð á störf tjónþola en ummælin sneru að störfum hans 
sem sálfræðings. Þá var litið til þess að þar sem ummælin væru margítrekuð 
væri orðfærið til þess fallið að veita lesendum þann skilning að tjónþoli stæði 
frammi fyrir því að verða látinn sæta ábyrgð vegna margendurtekinna ávirð-
inga í starfi. Héraðsdómur tók einnig sérstaklega fram að ummælin hafi í för 
með sér miska vegna starfa tjónþola, atvinnurekstrar hans og mannorðs. 

12. Ummæli sett fram í ágóðaskyni  

Í samræmi við þá leiðbeiningu sem gefin var með athugasemdum með frum-
varpi til breytingalaga nr. 37/1999 að líta megi til fjárhagsstöðu tjónvalds17 er 

                                                           
17  Alþingistíðindi 1998-99, A- deild, bls. 1365. 
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ekki óeðlilegt að líta til þess við ákvörðun miskabóta hvort tjónvaldur hafi 
hagnast á ummælunum eða sett þau fram í hagnaðarskyni.  

Í áðurnefndum Hrd. 1. mars 2007, mál nr. 278/2006 sagði Hæstiréttur það 
leiða til hækkunar bóta að framsetning myndarinnar og fyrirsagnarinnar á 
forsíðu vikutímaritsins hafi verið til þess fallin að auka sölu blaðsins og hafi 
þannig verið sett fram í ágóðaskyni. Í tveimur dómum Hæstaréttar sem féllu 
eftir þann dóm, þ.e. í Hrd. 11. október 2007, mál nr. 491/2006 og Hrd. 4. 
október 2007, mál nr. 37/2007, voru ummæli og mynd einnig á áberandi stað á 
forsíðu dagblaðs, án þess að tekið sé fram að það hafi leitt til hækkunar bóta, 
og ætla verður að flest blöð hagi forsíðum þannig að þær vekji forvitni og 
athygli almennings svo að hann kaupi blaðið. Ekki er ljóst af hverju þetta 
sjónarmið er lagt til grundvallar fjárhæð miskabóta í Hrd. 1. mars 2007, mál nr. 
278/2006 en ekki hinum tveimur.  

13. Getur áfellisdómur komið í stað bóta? 

Tveir dómar hafa fallið í Hæstarétti sem gefa ástæðu til að ætla að áfellis-
dómur yfir tjónvaldi geti, einn og sér, leitt til þess að miskabætur komi ekki til 
greina þar sem hlutur tjónþola hafi verið réttur með ómerkingu ummæla 
og/eða refsingu. Í þeim tveimur dómum sem um ræðir leiddi áfellisdómur og 
forsendur hans til lækkunar miskabóta. 
 
Hrd. 1999. 3985  

Hæstiréttur sagði að við ákvörðun miskabóta yrði að líta til þess að með for-
sendum dómsins út af fyrir sig hefði hlutur tjónþola verið réttur, eftir því sem 
efni málsins stæðu til.   

 
Hrd. 2004. 1553  

Ærumeiðandi ummæli, sem vörðuðu við 234. og 235. gr. hgl., komu fram í 
áliti dómnefndar sem skyldi meta hæfi umsækjanda um starf kennara við Há-
skóla Íslands en tjónþoli var meðal umsækjenda. Um ákvörðun miskabóta 
sagði Hæstiréttur að líta yrði til þess að með forsendum dómsins, þar sem 
ummælin voru dæmd ómerk, hefði hlutur tjónþola verið réttur eftir því sem 
efni stóðu til. Miskabætur þóttu hæfilega ákveðnar kr. 100.000,-. 

 
Ummælin í báðum málunum sneru að störfum tjónþola. Í fyrra málinu 

bar vinnuveitandi á tjónþola að hafa tapað um 48 milljónum vegna mistaka 
hans en Hæstiréttur segir í forsendum sínum að vinnuveitandinn hafi gengið 
lengra í ávirðingum í garð tjónþola en honum var stætt á og staðfestir þar 
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með að tjónþoli hafi ekki tapað um 48 milljónum. Í seinna málinu kom fram 
í áliti dómnefndar um hæfi umsækjanda um starf kennara við forleifafræði 
við heimspekideild Háskóla Íslands fullyrðingar um störf tjónþola sem forn-
leifafræðings en þar sagði m.a. að tjónþoli hafi í tilgreindri rannsókn slegið 
fram fullyrðingum sem væru ekki byggðar á neinum rökum en slíkt væri 
hreint og beint ábyrgðarleysi og að tilgangi rannsóknar tjónþola hefði ekki 
verið náð og illa farið með almannafé. Hæstiréttur taldi fullyrðingar nefndar-
innar rangar og meiðandi fyrir tjónþola og til þess fallnar að skerða fræði-
mannaheiður hans auk þess sem umælin væru tilhæfulaus og óviðurkvæmi-
leg. Ummælin töldust brot gegn 234. og 235. gr. hgl. og voru ómerkt. Dóm-
arnir eiga það sammerkt að í forsendum dómsins er tjónþolum í reynd veitt 
einhvers konar uppreist æru þar sem fullyrðingum um afglöp þeirra í starfi er 
hrundið.  

14. Refsað fyrir ummæli eða þau ómerkt en 
sýknað af miskabótakröfu 

Nokkrir dómar hafa fallið í Hæstarétti þar sem refsað er fyrir ummæli eða 
þau ómerkt en tjónvaldur sýknaður af miskabótakröfu. Dómarnir eiga það 
sammerkt að hin umdeildu ummæli, sem fjallað var um í dómunum, sneru að 
stjórnmálastarfi eða voru gagnrýni á opinberar stofnanir en á báðum sviðum 
hlýtur tjáningarfrelsi að vera rýmra en almennt er.  
 
Hrd. 1977. 672, Hrd. 1978. 126 og Hrd. 1978. 414  

Dómarnir vörðuðu allir undirskriftarsöfnunina Varið land. Hæstiréttur taldi 
að með ummælunum sem birtust ýmist í dagblaðinu Þjóðviljanum eða í 
Stúdentablaðinu, hefði verið brotið gegn 234. og 235. gr. hgl. og voru rit-
stjórar blaðanna dæmdir til refsingar. Hins vegar sagði Hæstiréttur að þótt 
refsa bæri fyrir ummælin þættu þau ekki til þess fallin að valda tjónþolum 
þeim miska að bótaskylt væri skv. þágildandi 1. mgr. 264. gr. hgl. og staðfestu 
þar með niðurstöðu héraðsdóms, sem taldi ekki sannað að ummælin hefðu 
valdið tjónþolum slíkum óþægindum, hneisu eða álitshnekki, auk þess sem 
það væri ekki líklegt eins og málið væri vaxið. Tveir dómarar Hæstaréttar skil-
uðu sératkvæði og töldu að þar sem ritstjórarnir hefðu verið fundnir sekir um 
refisverða meingerð gegn æru tjónþola ættu þeir rétt á bótum skv. þágildandi 
1. mgr. 264. gr. hgl.  
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Hrd. 1977. 537  
Hin umstefndu ummæli var að finna í sömu grein í Stúdentablaðinu og í máli 
nr. hrd. 1977. 488 en í því máli var ábyrgðarmaður blaðsins látinn sæta refs-
ingu fyrir ýmis ummæli sem birtust í greininni. Í því máli sem hér um ræðir 
voru nokkur ummæli talin brot gegn 234. og 235. gr. hgl. og var refsing fyrir 
þau ákvörðuð sem hegningarauki við Hrd. 1977.488 með þeim hætti að 
honum var ekki dæmd sérstök refsing. Ekki þóttu efni til að dæma 
stefnendum málsins miskabætur í því máli sem hér um ræðir af þeim sökum 
að þeim höfðu verið dæmdar kr. 15.000,- hverjum í fyrra málinu.  

 
Hrd. 1977. 375 og Hrd. 1977. 415 

Hæstiréttur refsaði tjónvöldum vegna ummæla sem birust í Þjóðviljanum og 
töldust varða við 234. og 235. gr. hgl. Um miskabótakröfu segir Hæstiréttur 
að ummælunum hafi verið beint að tjónþolum, sem voru 12 talsins, vegna 
forgöngu þeirra að undirskriftarsöfnuninni Varið land. Þótt refsa ætti fyrir 
ummælin þótti Hæstarétti þau ekki vera til þess fallin að valda tjónþolum 
miska í skilningi 1. mgr. 264. gr. hgl. Tveir dómarar skiluðu sératkvæði og 
töldu að þar sem tjónvaldar hefðu gerst sekir um refsiverða meingerð gegn 
tjónþolum og með tilliti til dómstólavenju í ærumeiðingamálum ættu tjón-
þolar rétt á miskabótum.  

 
Hrd. 1998. 1376  

Hæstiréttur ómerkti fjögur af mörgum ummælum sem Húsnæðisstofnun 
ríkisins og nokkrir starfsmenn stofnunarinnar, stefndu tjónvaldi til að þola 
ómerkingu á og hljóta refsingu fyrir auk greiðslu skaðabóta. Þrátt fyrir ómerk-
inguna taldi Hæstiréttur, að virtum öllum atvikum málsins, að ekki væri unnt 
að fallast á refsi- og bótakröfu stefnenda. Ummælin vörðuðu Húsnæðis-
stofnun ríkisins og lögfræðideild stofnunarinnar en framkvæmdastjóri og 
stjórnarformaður Húseigendafélagsins taldi ýmsa misbresti hafa orðið í 
stjórnsýslu hjá stofnuninni og lét þá skoðun sína uppi í nokkrum fjölmiðlum. 
Þótt Hæstiréttur hefði talið mörg ummælin óvægin, hvöss og harkaleg áttu 
umræddir misbrestir sér margir hverjir stoð í raunveruleikanum auk þess sem 
tjáningarfrelsi væri rúmt að því er varðar gagnrýni á opinberar stofnanir og 
stjórnsýslu þeirra. 

15. Yfirlit yfir dæmdar miskabætur í Hæstarétti 

Til skýringar er hér að finna yfirlit yfir dæmdar miskabætur Hæstaréttar í æru-
meiðingamálum, uppreiknaðar til 1. október 2007.18 
 
                                                           
18  Miðað við neysluverðsvísitölu með grunni frá 1939. 
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 Fjárhæð 
miskabóta skv. 
dómi 

Fjárhæð 
uppreiknuð til 1. 
október 2007 

Hrd. 1966. 628 

Ummæli í blaðinu Frjáls þjóð 
um lögmann brot gegn 235. gr. 
hgl. 

 

kr. 25.000 
 

kr. 248.428 

 
Hrd. 1967. 264 

Fjöldi ummæla í vikublaðinu 
Frjálsri þjóð varðaði við 235. gr. 
hgl.  

 

 
kr. 40.000 

 

 
kr. 390.095 

 
Hrd. 1967. 887 

Ummæli í Þjóðviljanum 
vörðuðu við 235. gr. hgl. 

 

  
kr. 5.000 

 

 
kr. 48.601 

 
Hrd. 1968. 281 

Ummæli úr greinargerð birt í 
vikublaði, brot gegn 235. gr. hgl.

 
 

kr. 10.000 

 
 

kr. 86.854 

 
Hrd. 1975. 753 

Ummæli í forsíðugrein Mánu-
dagsblaðsins varðaði við 235. gr. 
hgl. 

 
 

kr. 50.000 

 
 

kr. 95.706 

 
Hrd. 1977. 463 

Ummæli í Þjóðviljanum brot 
gegn 234. og 235. gr. hgl.  

 
 

kr. 25.000 

 
 

kr. 30.025 

 
Hrd. 1977. 488 

Ummæli í Stúdentablaði taldi 
brot gegn 234. og 235. gr. hgl. 

 
 

kr. 15.000 

 
 

kr. 18.015 
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Hrd. 1978. 210 

Tvær skopmyndir þóttu fela í 
sér aðdróttanir í garð opinbers 
starfsmanns skv. þágildandi 108. 
gr. hgl. 

 

kr. 75.000 
 

kr. 70.358 

 
Hrd. 1978. 535 

Ummæli í grein í 
Morgunblaðinu vörðuðu við 
234. og 235. gr. hgl. 

 
 

kr. 15.000 

 
 

kr. 14.072 

 
Hrd. 1979. 647 

Ummæli í Þjóðviljanum brot 
gegn 234. og 235. gr. hgl. 

 
 

kr. 20.000 

 
 

kr. 12.087 

 
Hrd. 1981. 1229 

Ummæli í blaðagrein ýmist talin 
móðgandi í garð tveggja opin-
berra starfsmanna eða gróf 
aðdróttun.  

 
 

kr. 190.000 
kr. 90.000 

 
 

kr. 129.043 
kr. 61.125 

 
Hrd. 1988. 1586 

Ummæli sem birtust í grein í 
Þjóðviljanum brot gegn 235. gr. 
hgl.  

 
 

kr. 100.000 

 
 

kr. 200.588 

 
Hrd. 1992. 401  

Ummæli í DV sem vörðuðu við 
þágildandi 108. gr. hgl.  

 
 

kr. 150.000 

 
 

kr. 259.687 

 
Hrd. 1993. 1409 

Ummæli í Morgunblaðinu 
óvægin og niðrandi aðdróttun. 

 
 

kr. 30.000 

 
 

kr. 50.189 
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Hrd. 1993. 932 

Grein í bæjarblaði fól í sér 
ærumeiðandi aðdróttun. 

 

kr. 40.000 
 

kr. 66.877 

 
Hrd. 1995. 408  

Ummæli í vikublaði brot gegn 
235. gr. hgl. 

 
 

kr. 100.000 

 
 

kr. 161.379 

 
Hrd. 1996. 320 

Aðdróttun í nokkrum 
fjölmiðlum um lögaðila.  

 
 

kr. 200.000 

 
 

kr. 317.415 

 
Hrd. 1996. 3794 

Grein í vikutímariti varðaði við 
235. gr. hgl.  

 
 

kr. 200.000 

 
 

kr. 311.372 

 
Hrd. 1998. 693 

Ummæli í bréfi sem lagt var fyrir 
stjórnvöld vörðuðu við 234. og 
235. gr. hgl. 

 
 

kr. 20.000 

 
 

kr. 30.556 

 
Hrd. 1999. 3985 

Ummæli í bréfi til Ríkisendur-
skoðanda þar sem gengið var 
lengra í ávirðingum en efni 
stóðu til. 

 
 

kr. 300.000 

 
 

kr. 431.505 

 
Hrd. 2001. 1212 

Ummæli í fjölmiðlum talin brot 
gegn æru og friðhelgi einkalífs. 

 
 

kr. 100.000 

 
 

kr. 125.339 

 
Hrd. 2004. 1553 

Ummæli í dómnefndaáliti um 
hæfi umsækjanda um starf 
vörðuðu við 234. og 235. gr. 
hgl. 

 
 

kr. 100.000 

 
 

kr. 120.506 
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Hrd. 1. mars 2007, mál nr. 
278/2006  

Mynd á forsíðu og forsíðufyrir-
sögn brot gegn 235. og 236. gr. 
hgl. og brot á friðhelgi einkalífs. 

 

kr. 700.000 
 

kr. 728.775 

 
Hrd. 11. október 2007, mál nr. 
491/2006 

Ítrekuð umfjöllun í DV á for-
síðu og inni í blaði talin æru-
meiðandi aðdróttun.  

 
 

kr. 1.000.000 

 
 

kr. 1.000.000 

 
Hrd. 4. október 2007, í máli 
nr. 37/2007 

Fyrirsagnir á forsíðu og inni í 
dagblaðinu DV brot gegn 229. 
gr. hgl. 

 
 

kr. 500.000 

 
 

kr. 500.000 

  
Ef miðað er við þær forsendur sem yfirlitið byggir á, þ.e. að uppreikna 

bætur til 1. október 2007 með hliðsjón af neysluvöruverðsvísitölu, má sjá að 
fjárhæð miskabóta fer hækkandi. Í fyrstu tveimur dómunum eru miskabætur 
þó fremur háar. Fyrri dómurinn, Hrd. 1967. 264, varðaði, eins og áður sagði, 
ærumeiðingar í garð hæstaréttardómara og sneru að meintum vafasömum 
bankaviðskiptum hans. Seinni dómurinn, Hrd. 1966.628, sneri einnig að stör-
fum tjónþola, sem var hæstaréttarlögmaður en tjónvaldur skrifaði grein undir 
fyrirsögninni „STAFAR ALMENNINGI HÆTTA AF LÖGMÖNNUM?“ 
þar sem fjallað var um viðskipti lögmannsins við tvo nafngreinda skjólstæð-
inga hans en ummæli greinarinnar þóttu mörg hver röng og villandi. Hin 
umstefndu ummæli í málunum tveimur vógu þannig harkalega að starfsheiðri 
viðkomandi tjónþola og ætla verður að það hafi ráðið því að bótafjárhæðin 
var svo há sem raunin varð, enda má sjá, sé litið til þeirra dóma þar sem 
hæstu miskabæturnar eru dæmdar að í mörgum hverjum þeirra beinast hin 
ærumeiðandi ummæli að starfi tjónþola, sbr. t.d. Hrd. 1992. 402, Hrd.. 1999. 
3895 og Hrd. 11. október 2007, mál nr. 491/2006, en í síðast nefnda dómnum 
er fjárhæð miskabóta hæst, kr. 1.000.000,-.  

Með hliðsjón af framanrituðu verður að ætla að það sjónarmið að æru-
meiðandi ummæli beinist að atvinnu viðkomandi hafi mikla þýðingu við 
ákvörðun miskabóta, til hækkunar. Til stuðnings þeirri niðurstöðu má einnig 
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benda á að miskabætur í Hrd. 1975. 753, Hrd. 1978. 210 og Hrd. 1981. 1229 
voru fremur háar miðað við dæmdar miskabætur á þeim tíma sem dómarnir 
féllu en allir vörðuðu þeir atvinnu tjónþola. Bætur voru þó fremur lágar í 
Hrd. 1967. 887, Hrd. 1978. 535 og Hrd. 1993. 932, en hin umstefndu ummæli 
vörðuðu störf tjónþola í öllum málunum. Til lækkunar bóta í tveimur síðari 
málunum kom þó sú staðreynd að ummælin birtust í svargreinum við harka-
legum greinum tjónþola í garð tjónvalds og getur það verið ástæða þess að 
fjárhæð bótanna er ekki jafn há og í flestum öðrum dómum þar sem ummæli 
beindust að starfi viðkomandi. Í Hrd. 1978. 535 var sú blaðagrein, sem hin 
umstefndu ummæli birtust í, bókagagnrýni en ætla verður að bókahöfundar 
verði að þola bótalaust að bækur þeirra séu gagnrýndar á málefnalegan hátt. 
Hugsanlegt er að það hafi einnig haft áhrif á fjárhæð bótanna. Hrd. 2004. 
1553 varðaði umsögn dómnefndar um fræðistörf tjónþola vegna starfs-
umsóknar hans. Í því tilviki hefur það eflaust haft áhrif á ákvörðun miska-
bóta, ásamt fleiri þáttum, að um álitsgerðir dómnefnda, líkt og dómnefnda 
um hæfi umsækjenda um opinbert starf, gildir rýmkað tjáningarfrelsi, líkt og 
um gagnrýni á fræðilegum verkum, þótt orðalag þurfi að vera innan hóf-
semdarmarka.19 Ekki verður þannig talið að umræddir dómar, sem varða 
starfsheiður tjónþola en dæmdar miskabætur eru engu að síður fremur lágar, 
breyti þeirri niðurstöðu að það hafi töluverð áhrif til hækkunar bóta að um-
mælin beinist að starfi viðkomandi.  

Hrd. 1966. 628, Hrd. 1967. 264 og Hrd. 1981. 1229 eru einu dómarnir, 
skv. yfirlitinu, sem falla fyrir árið 1988 og dæmdar miskabætur eru yfir kr. 
100.000,-. Sá dómur sem hefur að geyma lægstu miskabæturnar skv. yfirlitinu 
er Hrd. 1979. 647, en það mál var höfðað af aðstandendum undirskrifta-
söfnunarinnar Varið land vegna birtingar greinargerðar í dagblaði. Í Hrd. 
1977. 488 voru dæmar miskabætur litlu hærri en ummælin lutu að því að 
aðstandendurnir væru fífl sem kynnu ekki að skammast sín og væru „amerí-
kanasleikjur“. Hrd. 1977. 463 hefur að geyma hæstu miskabætur af þeim 
málum sem aðstandendur Varins lands höfðuðu, þótt ekki sé um háa fjárhæð 
að ræða, en þar taldi Hæstiréttur að um harkalega árás gegn æru aðstand-
endanna væri að ræða. Einnig gengu nokkrir Hæstaréttardómar varðandi um-
mæli um aðstandendur Varins lands þar sem ekki þóttu efni til að dæma 
aðstandendum miskabætur. Ætla verður að bætur hafi verið svo lágar sem 
raun bar vitni í þessum málum, eða jafnvel ekki dæmdar, vegna eðlis um-
mælanna og að þau voru innlegg í harkalegri þjóðfélagsumræðu, auk þess 

                                                           
19  Páll Sigurðsson, Fjölmiðlaréttur, bls. 219-221. 
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sem þau beindust ekki beint að persónum aðstandendanna sem slíkum 
heldur fyrst og fremst því stjórnmálastarfi sem þeir tóku þátt í.  

Eftir árið 1988 eru skv. yfirlitinu, aðeins þrír dómar þar sem miskabætur 
eru undir kr. 100.000,- og var í þeim öllum litið til eigin sakar tjónþola við 
ákvörðun miskabóta. Áður var nefndur Hrd. 1993. 932 en bætur í Hrd. 1998. 
693 og Hrd. 1993. 1409 voru einnig fremur lágar. Ætla verður að eigin sök 
tjónþola í fyrra málinu og að bréfið fékk ekki jafn mikla útbreiðslu og um-
mælin í flestum hinna dómanna, þ.e. voru ekki birt í dagblaði heldur lögð 
fyrir stjórnvöld, hafi skipt þar mestu. Þá verður að ætla að litið hafi verið til 
þess við ákvörðun miskabóta í Hrd. 1993. 1409 að grein tjónvalds var 
svargrein við grein tjónþola, sem hafði vegið að æru fyrrum Fríkirkjuprests. 
Sé litið til þeirra dóma á yfirlitinu þar sem tjónþoli hefur gefið tilefni til 
ummælanna og sýnt af sér eigin sök má sjá, að miskabótafjárhæð þeirra er 
fremur lág, séu Hrd. 1967. 264 og Hrd. 1995. 408 undanskildir, svo ætla má 
að eigin sök tjónþola hafi töluverð áhrif til lækkunar bóta.  

Dæmdar miskabætur í dómum sem fallið hafa frá árinu 1988 eru fremur 
háar sé miðað við dómana sem féllu áratugina þar áður, með þeim undan-
tekningum sem áður greinir, svo ætla verður að fjárhæð miskabóta hafi farið 
hækkandi. Þrír síðustu dómar Hæstaréttar hafa allir að geyma fremur háar 
miskabætur. Dómarnir eiga það sameiginlegt að ummælin fengu aukna út-
breiðslu í öllum þremur tilvikunum. Ekki er gott að segja af hverju munur á 
miskabótum í þessum þremur málum stafar. Hrd. 11. október 2007, mál nr. 
491/2006, sem hefur að geyma hæstu bæturnar, varðaði atvinnu tjónþola og 
umfjöllun blaðsins var ítrekuð og afar óvægin. Verður að ætla að það hafi 
skipt miklu máli við ákvörðun miskabótanna, sbr. það sem áður sagði um 
ummæli sem beinast að atvinnu tjónþola. Umfjöllunin í Hrd. 4. október 2007, í 
máli nr. 37/2007 varðaði meint ástarsamband tjónþola við nafngreindan ein-
stakling og var ekki ærumeiðingabrot heldur brot gegn friðhelgi einkalífs, sbr. 
229. gr. hgl. en það ákvæði hefur að geyma sama refsiramma og ákvæði 234. 
og 235. gr. hgl. svo ætla verður að brot gegn 229. gr. hgl. sé ekki vægara brot. 
Í Hrd. 1. mars 2007, mál nr. 278/2006 þótti fyrirsögn á forsíðu fela í sér 
aðdróttun um að tjónþoli hefði fallið á eiturlyfjabindindi sínu en aðdróttunin 
var að auki sett fram gegn betri vitund, sem telst skv. 236. gr. hgl. grófara 
brot. Munurinn á bótum í Hrd. 4. október 2007, í máli nr. 37/2007 og Hrd. 1. 
mars 2007, mál nr. 278/2006 grundvallast e.t.v. á eðli ummælanna. Þá getur 
verið að skipt hafi máli að umfjöllun um tjónþola í máli Hrd. 4. október 2007, í 
máli nr. 37/2007 mátti m.a. rekja til þjóðfélagsumræðu, sem tjónþoli var 
þátttakandi í, þótt Hæstiréttur hafi talið að umfjöllun um hið meinta ástar-
samband hafi ekki verið nauðsynlegt innlegg í þá umræðu. Hverju sem því 
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líður hlýtur á grundvelli dómanna mega telja að aukin útbreiðsla ummæla 
leiði til hærri miskabóta. 

16. Lokaorð 

Hér að framan hefur verið litið til rökstuðnings dómstóla fyrir ákvörðun fjár-
hæðar miskabóta og dregin fram þau sjónarmið sem litið er til í því sam-
bandi. Varðandi fjárhæð miskabóta virðist eigin sök tjónþola skipta miklu 
máli, þ.e. það tilefni sem hann gefur til ummælanna. Hvar ummælin birtast 
og útbreiðsla þeirra skiptir einnig miklu máli sem og hvort ummælin beinist 
að starfsheiðri tjónþola. Þá er einnig litið til atriða eins og sakar tjónvalds, 
persónu tjónvalds og þá einkum hvort orð hans hafi meira vægi en ella 
sökum stöðu hans í þjóðfélaginu. Sömuleiðis er litið til persónu tjónþola og 
hversu viðkvæmur hann er fyrir ummælunum eða hversu mikil áhrif um-
mælin hafa á persónu hans auk þess sem ætla verður að nafnleynd tjónþola 
geti haft áhrif til lækkunar. Þá getur eftirfarandi háttsemi tjónvalds skiptir 
máli, þ.e. til hækkunar, haldi hann ærumeiðingum áfram, eða til lækkunar, 
biðjist hann afsökunar og reynir að takmarka tjón tjónþola. Einn dómur 
hefur fallið þar sem litið var til þess til hækkunar bóta, að ummælin voru sett 
fram í ágóðaskyni en ekki verður séð að fallið hafi Hæstaréttardómur þar 
sem beint hafi verið byggt á fjárhag tjónvalds, líkt og nefnt var til leiðbein-
ingar í áðurnefndum athugasemdum í greinargerð með frumvarpi til l. nr. 
37/1999.20 Þá hafa fallið tveir dómar þar sem litið var til þess við fjárhæð 
miskabóta að réttur tjónþola hefði, með forsendum dómsins út af fyrir sig, 
verið réttur, eftir því sem efni málsins stóðu til. 

Yfirlitið um fjárhæð miskabóta sýnir að fjárhæð miskabóta hefur farið 
hækkandi og virðist það vera í samræmi við dómaframkvæmd í Danmörku.21 
Með skoðun á dómunum má einnig sjá að Hæstiréttur rökstyður orðið al-
mennt fjárhæð miskabóta í ærumeiðingamálum, a.m.k. að einhverju marki. 
Til að mynda voru fjárhæðir miskabóta rökstuddar í öllum þeim dómum, 
sem hér hefur verið fjallað um, og fallið hafa síðasta áratuginn. 

                                                           
20  Alþingistíðindi 1998-99, A- deildi, bls. 1365. 
21  Møller, Jens og Wiisbye, Michael S., Erstatningsansvarsloven, bls. 551-553. 
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Um sameign íslensku þjóðarinnar∗ 

Helgi Áss Grétarsson 

 

1. Inngangur 

Í lok 19. aldar var Ísland á meðal fátækustu ríkja Evrópu en framfarir í 
sjávarútvegi á 20. öld áttu stóran þátt í að skapa atvinnu vítt og breitt um 
landið ásamt því að vera uppspretta gjaldeyrisöflunar samfélagsins. Á þriðja 
fjórðungi 20. aldar stækkaði hafsvæði það margfalt þar sem íslensk yfirvöld 
höfðu ein rétt til að kveða á um nýtingu auðlinda sjávar. Í kjölfarið var 
öðrum skipum en íslenskum að langmestu leyti bannað að stunda fiskveiðar 
á hafsvæðum sem íslensk yfirvöld höfðu ein rétt til að setja lög og framfylgja. 
Rétt áður en viðurkennt var af öllum ríkjum að íslensk fiskveiðilandhelgi væri 
200 sjómílur, eða árið 1975, gaf Rannsóknarráð ríkisins á Íslandi út skýrslu 
sem bar heitið Þróun sjávarútvegs. Í skýrslunni var bent á að það horfði til 
undantekninga að nýta auðlindir jarðar á sameignargrundvelli1 eins og tíð-
kaðist þá í fiskveiðum.2 Að mati skýrsluhöfunda var sú spurning áleitin um 
hver skyldi stefnan vera við nýtingu auðlinda sjávar, sem þjóðin ætti.3 

Fyrsta málsgreinin í 1. gr. núgildandi laga um stjórn fiskveiða nr. 
116/2006 er svohljóðandi: 

 
Nytjastofnar á Íslandsmiðum eru sameign íslensku þjóðarinnar. 
 

                                                           
∗  Stefán Már Stefánsson, prófessor við lagadeild Háskóla Íslands, og Skúli Magnússon, 

skrifstofustjóri EFTA-dómstólsins, lásu handrit greinarinnar yfir og komu á framfæri 
gagnlegum ábendingum. Endanlegt efni greinarinnar er alfarið á ábyrgð höfundar. 

1  Með þessu var átt við að enginn einn aðili, hvort sem hann nefndist ríki, félag eða ein-
staklingur, hefði einkarétt til að nýta auðlindir. 

2  Skýrsluhöfundar töldu að reynslan af slíku fyrirkomulagi væri afleit, sbr. Þróun sjávarútvegs, 
bls. 108.  

3  S.r., bls. 109. 
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Í fyrri málslið 2. gr. laganna er skilgreint hvað sé átt við með nytja-
stofnum4 og með Íslandsmiðum er án efa átt við fiskveiðilandhelgi Íslands 
eins og hún er skilgreind á hverjum tíma, sbr. síðari málsliður ákvæðisins.5 
Það sem stendur þá eftir er hvernig beri að skýra orðin sameign íslensku 
þjóðarinnar. Nú liggur fyrir að sambærilegt ákvæði og þetta hefur verið í 
lögum um stjórn fiskveiða síðan árið 1988 og er því nærtækt að álykta sem 
svo að það hljóti að vera augljóst hvað átt sé við með ákvæðinu. Þrátt fyrir 
að tæp 20 ár séu liðin frá því að þetta ákvæði kom fyrst í lög hafa spunnist 
miklar umræður um það og er óhægt að fullyrða að sitt sýnist hverjum um 
merkingu þess. Í megindráttum hafa tveir valkostir aðallega verið taldir koma 
til greina við að skýra ákvæðið. Annars vegar hefur því verið haldið fram að 
það hafi skýra eignarréttarlega merkingu.6 Sé eignarréttarlegu tilkalli þjóðar-
innar eða ríkisins hins vegar hafnað hafa fræðimenn í lögum talið að það hafi 
takmarkaða lagalega þýðingu en geti sem markmiðsyfirlýsing verið beitt til að 
túlka önnur ákvæði laga.7 Skilningur fræðimanna hefur verið sá að ákvæðið 
hafi takmörkuð túlkunaráhrif, a.m.k. þegar kemur að meta hvort að heimildir 

                                                           
4  Fyrri málsliður 2. gr. laga um stjórn fiskveiða nr. 116/2006 er svohljóðandi: ,,Til 

nytjastofna samkvæmt lögum þessum teljast sjávardýr, svo og sjávargróður, sem nytjuð 
eru og kunna að verða nytjuð í íslenskri fiskveiðilandhelgi og sérlög gilda ekki um.“   

5  Síðari málsliður 2. gr. laga um stjórn fiskveiða nr. 116/2006 er svohljóðandi: ,,Til 
fiskveiðilandhelgi Íslands telst hafsvæðið frá fjöruborði að ytri mörkum efnahagslögsögu 
Íslands eins og hún er skilgreind í lögum nr. 41 1. júní 1979, um landhelgi, efnahags-
lögsögu og landgrunn.“ 

6  Ritstjórn Morgunblaðsins hefur m.a. verið þeirrar skoðunar um langa hríð. Í ritstjórnargrein 
Morgunblaðsins frá 23. maí 1992 sagði m.a.: ,,Í nýútkomnu riti, Eignaskrá ríkisins 1991 sem 
fjármálaráðuneytið hefur gefið út, kemur fram að íslenska ríkið er helsti fasteignaeigandinn 
hér á landi og landsmenn stóreignamenn í sameiningu [...] Engum dettur í hug að þessar 
eignir geti gengið kaupum og sölum milli einstakra aðila í landinu því þær eru sameign 
þjóðarinnar nákvæmlega eins og fiskimiðin.“ Í ritstjórnargrein Morgunblaðsins frá 29. mars 
2007 sagði m.a. eftirfarandi um sameignarákvæði laga um stjórn fiskveiða: ,,Lagaákvæðið 
er mjög skýrt. Fiskimiðin við Íslandsstrendur eru sameign þjóðarinnar. Í því felst, að 
eigandinn, þjóðin, á rétt á að fá gjald fyrir afnot annarra á þessari þjóðareign. Í samræmi 
við það hafa verið sett á Alþingi lög um auðlindagjald [...] Um þetta grundvallaratriði er 
engin óvissa og orðalagið svo skýrt að það er alveg sama hversu margir lögfræðingar reyna 
að útskýra að það þýði eitthvað annað en við blasir samkvæmt orðanna hljóðan, þeim 
mun ekki takast það ætlunarverk. [...] Markmiðið með framangreindu ákvæði var að 
undirstrika, að íslenzka þjóðin ætti fiskimiðin. Það er skýrt og auðskiljanlegt og út í hött að 
tala nú um það að markmiðið hafi verið eitthvað annað.“ 

7  Sjá m.a. Sigurður Líndal: ,,Hvert er efnislegt inntak 1. ml. 1. gr. laga nr. 38/1990 um stjórn 
fiskveiða?“, bls. 198-199;Skúli Magnússon: ,,Um stjórnskipulega eignarréttarvernd afla-
heimilda“, bls. 611-613; Sigurður Líndal: ,,Nytjastofnar á Íslandsmiðum – sameign þjóðar-
innar“, bls. 799-800; Þorgeir Örlygsson: ,,Hver á kvótann?“, bls. 58-59; Sigurður Líndal og 
Þorgeir Örlygsson: ,,Um nýtingu fiskistofna og töku gjalds fyrir nýtingu þeirra“, bls. 153; 
Karl Axelsson: ,,Um dóm Hæstaréttar frá 6. apríl 2000 í málinu nr. 12/2000“, bls. 271.  
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að lögum til að veiða nytjastofna á Íslandsmiðum séu eign í skilningi 72. gr. 
stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, sbr. 10. gr. stjórnarskipunar-
laga nr. 97/1995. 

Sú fullyrðing, að villtir og vörslulausir nytjastofnar sjávar á tilteknu haf-
svæði séu sameign heillar þjóðar, hlýtur að vekja upp margar og flóknar 
spurningar sem lögfræðin getur kannski ekki veitt einhlít svör við. Af þessum 
ástæðum er hugsanlega skynsamlegt að fjalla um málefnið frá breiðari sjón-
deildarhring áður en sjónarhornið er þrengt að þeirri aðferðafræði sem flestir 
telja að sé viðurkennd í fræðilegum skrifum um íslenska lögfræði.  

Sjálfsagt er ein helsta ástæða þess að þetta ákvæði laga um stjórn fiskveiða 
hefur oft og einatt valdið umtalsverðum deilum er að litið hefur verið fram-
hjá því að íslensk lögfræði byggir á ákveðnum grundvallaratriðum um að-
ferðafræði og hugtakanotkun sem ekki er hægt að beygja og breyta eftir því 
sem löggjafanum eða öðrum aðilum þóknast. Æskilegt er því í þessari grein 
að vekja athygli á þessum grundvallaratriðum en segja má að þau eigi það 
sammerkt að ganga út frá því að lög séu sett til að tryggja réttaröryggi borgar-
anna og komið sé til móts við þær hugmyndir sem liggja að baki réttarríkis-
hugtakinu.8 

Það er ástæða til að rekja ítarlega tilurð sameignarákvæðisins, eins og fyrsti 
málsliður 1. gr. laga um stjórn fiskveiða, verður oft nefndur í þessari grein. 
Áður en fjallað verður um þá valkosti sem standa til boða að skýra sam-
eignarákvæðið verða nokkrir dómar Hæstaréttar Íslands reifaðir þar sem 
fram hafa komið sjónarmið um skýringu á ákvæðinu. Í lokin verða niður-
stöður greinarinnar dregnar saman í lokin. 

2. Um heimspeki, stjórnmál og sögu  

Eignarréttur hefur að jafnaði för með sér að handhafi réttarins getur ráðstafað 
verðmæti sem telst eign, getur hagnýtt sér slíka eign og getur útilokað aðra frá 
því að nota verðmætið. Þegar þessum réttindum eiganda er framfylgt er ljóst 
að einn fær meira en aðrir. Eignarréttur verður þá undirstaða þess að menn 
standa misjafnt að vígi í efnalegu tilliti. Margir hafa reynt að greina hvort slíkt 
sé réttlætanlegt. Sumir vilja hafa þá skipan að menn eigi allt jafnt saman og að 

                                                           
8  Réttarríkishugtakið er flókið fyrirbæri og ekki tóm til að gera því ítarleg skil hér. Það sem 

skiptir hér máli er að hugtakið vísar til þess að lög eiga að vera almenn, þau eiga að vera 
birt og þau eiga að binda valdhafa sem og þegna. Lög í réttarríki eiga að minnka líkur á að 
ákvarðanir valdhafa séu teknar af geðþótta. Sjá nánar t.d. Sigurður Líndal: Um lög og lög-
fræði, bls. 53-58. 
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möguleikar allra séu jafnir. Aðrir telja nauðsynlegt að séreignarréttur sé til 
staðar og að lög verndi þann rétt til að koma í veg fyrir að aðrir geti með 
ofríki hrifsað eignarréttinn til sín. Einnig telja margir að séreignarréttur auki 
líkur á að efnahagsleg velferð allra sé tryggð betur en þegar allir eigi allt 
saman.  

Allt frá dögum Rómarveldis til umræðna á Alþingi Íslendinga vorið 2007 
hafa vaknað spurningar um hvað geti verið eign og hvernig aðildinni að 
slíkum verðmætum skuli háttað.   

2.1  Rómarréttur og eign 
Á þeim tíma sem rómverska heimsveldið stóð9 mynduðust margar reglur og 
venjur sem síðar urðu uppspretta margra lagabálka á miðöldum í Evrópu. 
Rómarréttur lifði því rómverska ríkið. Allt frá því að fyrstu lög Rómverja 
voru rituð um miðja 5. öld f.kr., Tólftalnalögin, tíðkaðist að einstaklingar ættu 
eignarrétt að landi. Framan af varð það eingöngu fjölskyldufaðirinn sem gat 
átt aðild að eignarrétti en smátt og smátt gátu synir hans öðlast heimildir yfir 
eignum.10 Þrælar og útlendingar, þ.e. aðrir en rómverskir borgarar, höfðu afar 
takmörkuð réttindi til að vera eigendur. Þegar hið rómverska ríki þandist út 
með sigrum í styrjöldum varð þjóðfélagskipanin flóknari og eignarrétturinn 
bar æ skýrari merki einstaklingshyggju. Af hinu algilda eignarréttarhugtaki 
hins klassíska Rómarréttar leiddi að fátt mátti gera til að skerða eignarréttinn. 

Við stækkun rómverska ríkisins eignaðist það mikið af nýju jarðnæði. Því 
var úthlutað til einstaklinga með þrenns konar móti, þ.e. ókeypis, með sölu 
eða einstaklingum var heimilað að nema það. Aðalstéttin, þ.e. patrisíar, fengu 
megnið af landinu og olli það mikilli gremju á meðal lýðstéttarinnar, þ.e. 
plebeja. Ef einstaklingar fengu heimild til að nema land gat ríkið heimtað 
landið aftur hvenær sem skyldi. Ríkið beitti sjaldan þessum rétti og leiga var 
oft ekki innheimt. Það er talið að með þessu námi á landi hafi ekki stofnast 
eignarréttur í þrengri merkingu til handa þeim sem hafði landið undir hönd-
um.11 

Fjórir flokkar muna gátu í Rómarrétti ekki verið háðir einstaklingseignar-
rétti. Þessar fjórar tegundir voru í fyrsta lagi Res communes, sem taldir voru 
öllum mönnum sameiginlegir og enginn gæti slegið eign sinni á, svo sem 

                                                           
9  Það er talið að hið rómverska ríki hafi verið stofnað 753 f.kr. og oft er miðað við að það 

hafi liðið undir lok á dánarári Jústiníasar keisara árið 565 e.kr. þótt austrómverska ríkið 
hafi staðið miklu lengur, sbr. Gaukur Jörundsson: ,,Saga stjórnskipulegrar eignaverndar“, 
bls. 12.   

10  S.r., bls. 16. 
11  S.r., bls. 14. 
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loftið, fljótandi vatn og hafið. Í öðru lagi Res publicae, sem voru eign ríkisins, svo 
sem þjóðvegir, ár og hafnir. Í þriðja lag Res universitatis, sem voru eignir 
samfélaga, t.d. borgríkja, svo sem leikvangar, leikhús og aðrar opinberar 
byggingar. Í fjórða lagi Res nullius en í þann flokk féll m.a. villt dýr.12 

Á tímum Rómarveldis spruttu einnig upp kenningarsmiðir sem veltu 
vöngum yfir hvað gæti réttlætt eignarrétt. Einn af stóuspekingum Rómverja, 
Seneca, lýsir því á einum stað að á frumstæðu skeiði hafi menn lifað í náttúr-
unni. Hafi gæði hennar þá verið sameign þeirra og þeir notið þeirra jafnt til 
að fullnægja þörfum sínum. Þessu heppilega skipulagi hafi ágirndin komið 
fyrir kattarnef og að taldi Seneca að hið mannlega eðli væri orðið svo spillt 
að eignarréttur væri nauðsynlegt úrræði til að varðveita lög og reglu, þótt ekki 
væri nema að vissu lágmarki.13  

2.2  Frá Locke árið 1689 til samþykktar á stjórnarskrá Sovétríkjanna árið 
1936 

Í einni af frægustu ritgerð stjórnmálaheimspekinnar, ,,Um ríkisvald“ eftir 
Bretann John Locke, sem gefin var út árið 1689, er m.a. fjallað um ríki 
náttúrunnar og eignarrétt.14 Við upphaf mannlegs samfélags, var eignarréttur 
ekki til að mati Lockes og því átti maðurinn allt í sameign. Þá skipan kallaði 
Locke ríki náttúrunnar. Að mati Lockes varð eignarréttur til þegar einstak-
lingur hafði með vinnu sinni tekið af gæðum náttúrunnar og bætt við það 
nokkru sem hann ætti með réttu og gert það þar með að eign sinni.15 Locke 
sagði um þetta efni m.a.16: 
 

Og meðal þeirra sem teljast til hins siðmenntaða hluta mannkyns og hafa sett 
með sér fjölmargar lagagreinar um eignarrétt, þar gilda enn þessi upphaflegu 

                                                           
12  S.r., bls. 19. 
13  S.r., bls. 22-23. Það er athyglisvert að sumir telja að kirkjufeðurnir hafi haft þá skoðun að 

menn hefðu í upphafi verið frjálsir og jafnir og því átt jarðnesk gæði saman en tekið þau 
til einstaklingsbundinna nota. Við syndafallið hafi orðið breyting á mannlegu eðli þannig 
að menn hafi orðið ágjarnir og spilltir. Það hefði þá ekki verið lengur unnt að búa við 
sameiginlegan eignarrétt og orðið að koma á nýrri eignarréttarskipan fyrir mannkynið. Sjá 
nánar Gaukur Jörundsson: ,,Saga stjórnskipulegrar eignaverndar“, bls. 23.  

14  Sjá John Locke: Ritgerð um ríkisvald, bls. 46-56 og bls. 66-88. 
15  Þetta skýrði Locke m.a. með eftirfarandi dæmi: ,,Sá sem neytir akarna sem hann tíndi upp 

undir eikartré, eða epla sem hann las af trjám í skóginum, hefur vissulega slegið eign sinni 
á þau. Enginn getur neitað að þau eru hans. Ég spyr því: hvenær eignaðist hann þau? 
Þegar hann melti þau? Eða þegar hann át þau? Eða þegar hann sauð þau? Eða þegar hann 
bar þau heim? Eð þegar hann tíndi þau? Það er augljóst að ef tínslan gerði þau ekki hans, 
þá getur ekkert annað hafa veitt honum eignarrétt yfir þeim.“ John Locke: Ritgerð um 
ríkisvald, bls. 68. 

16  John Locke: Ritgerð um ríkisvald, bls. 70. 
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ákvæði náttúruréttar um hvernig eignarréttur yfir því sem var í sameign 
verður til. Það er samkvæmt þessum lögum sem fiskarnir sem menn veiða í 
sjónum, sem enn er í sameign alls mannkyns, og hvalsauki sem einhver kann 
að finna þar, eru með vinnunni teknir úr sameign í náttúrunni og gerðir að 
eign þess sem erfiðið vann. 
 
Með hliðsjón af þessu taldi Locke að einhvers konar vinna væri ávallt 

uppspretta eignarréttar og að sá sem innti hana af hendi hefði meiri rétt en 
aðrir til að hafa umráð þess verðmætis sem skapaðist með henni.17 Franski 
heimspekingurinn Jean-Jacques Rousseau hreyfði mótbárum við þessum skil-
ningi í Orðræðu um ójöfnuð, sem kom út árið 1755 og sagði m.a.:18 

 
Hinn fyrsti, sem fékk þá hugmynd að girða af jarðarskika og segja: ,,Þetta er 
mín eign“ – og fann menn, sem voru nógu grunnhyggnir til að trúa honum, 
er hinn sanni frumkvöðull þjóðfélagsins. Hve mörgum glæpum, morðum og 
styrjöldum, hvílíkri ógn og eymd hefði sá maður hlíft mannkyninu við, er 
rifið hefði upp staurana eða fyllt upp skurðinn og hrópað til meðbræðra 
sinna: ,,Gætið yðar! Hlustið ekki á svikara þennan. Þið eruð glötuð, ef þið 
gleymið því, að ávextir jarðarinnar eru eign okkar allra, en jörðin sjálf tilheyrir 
engum manni.“ 
 
Það er athyglisvert að umræður á Alþingi Íslendinga árið 1935 endur-

spegla að einhverju marki þann skoðanamun sem var á gildi eignarréttarins í 
kenningum Locke og Rousseau. Í þingræðu íslensk alþingismanns frá því ári, 
sem var flutt um frumvarp til laga um breyting á tilskipun fyrir Ísland um 
síldar- og ufsaveiði með nót frá 12. febr. 1872, er að finna vangaveltur um 
                                                           
17  Þessi skilningur á stofnun eignarréttar er svipaður og sá sem Ólafur Lárusson árið 1950 

lagði til grundvallar í riti sínu Eignaréttur I, bls. 81,: ,,Andlög eignarréttarins, eignirnar, eigi 
sér ávallt sína sögu. Einhverntíma og með einhverjum hætti hafa þær í fyrstu orðið eignir, 
þ.e. komist undir þau umráð tiltekins aðila, að hann þar með gæti og mætti að lögum halda 
því fram, að þær væru orðnar sín eign. Í fyrstu gerist þetta ávallt við einhvers konar starf-
semi manna, einhvers konar vinnu. Gildi þetta jafnt um allar eignir, hvort sem þær séu 
líkamlegar eða ekki. Að lögum eigi allar eignir að lokum upptök sín annað hvort í því, sem 
nefnt er nám eða taka (occupatio) eða í því sem kallað er framleiðsla í þrengri merkingu. 
En taka eða nám er það, þegar maður tekur undir umráð sín hlut eða annað verðmæti, 
sem ekki var áður háð eignarrétti eða að minnsta kosti ekki þá er háð eignarrétti, eða 
ákveður með öðrum hætti, með einhliða athöfn sinni, að slíkur hlutur eða slíkt verðmæti 
skuli framvegis tilheyra sér. Framleiðsla í lagalegri merkingu er það, ef maður breytir hlut, 
efni eða öðru verðmæti þannig, að úr því verði nýr hlutur eða nýtt verk. Til annars hvors 
af þessu eiga allar eignir rót sína að rekja.“ Þess skal getið að í lögfræði nútímans er lagt til 
grundvallar að til eignarréttar geti stofnist með frumstofnun, afleiddri stofnun og út-
rýmandi stofnun, sjá nánar Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarrétti I, bls. 40-41. 

18  Hér haft eftir Hannesi Hólmsteini Gissurasyni: ,,Auðlindaskattur í sögulegu ljósi“, bls. 
418. 
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hvort óveiddur fiskur í sjó sé andlag eignarréttar eða hvort að forráð yfir 
veiði veiti slíkan eignarrétt. Ólíkt þeim lögum sem voru þá í gildi og sem 
heimiluðu veiðar með herpinót innan netlaga án endurgjalds,19 var ætlunin 
með frumvarpinu að kveða á um það, að eigandi sjávarjarðar hefði heimild til 
að krefja þá sem veiddu með herpinót innan netlaga, um 3% landhlut jafnvel 
þótt sá sem veiddi notaði ekki aðstöðu í landi. Framsögumaður meirihluta 
neðri deildar þingsins, Sigurður Kristjánsson, sagði m.a. svo um frumvarpið:  

 
....þá vil ég taka það fram, að ég veit ekki til, að það sé viðurkenndur eignar-
réttur á fiski, síld og öðru áður en dýrin eru veidd eða orðin föst við eitthvert 
veiðarfæri, því að eignarrétturinn er bundinn við forráðarétt manna yfir veiðinni. 
Annað mál er það, að taka fisk í netlögum, þegar það kemur ekki í bága við 
veiði manns, sem land á að sjó. Það er bert, að 4% landshlutur eftir gömlu 
tilsk. er miðaður við endurgjald fyrir not af landi annars manns, setja upp skip 
o.fl., en ég tel ekki, að gengið sé á eignaréttinn, þó að tekinn sé fiskur á göngu 
fyrir landi annars manns. (leturbreytingar eru höfundar) 
 
Þrátt fyrir andstöðu meirihluta nefndar neðri deildar við frumvarpið var 

það samþykkt og varð að lögum nr. 4/1936. Þau lög eru enn í gildi, sbr. 
tilskipun fyrir Ísland um síldar- og upsaveiðar með nót frá 12. febrúar 1872 
með áorðnum breytingum. Stuttu eftir að íslenskir þingmenn höfðu rökrætt 
um eignarrétt innan netlaga var lagt fram frumvarp að stjórnarskrá Sovét-
ríkjanna sem gerði ráð fyrir umsvifamiklu sameignarskipulagi. Það kann að 
vera til glöggvunar að fjalla nánar um lagagrundvöll þess skipulags þar sem 
það er á margan hátt andstæða einstaklingseignarréttar.  

Í framsöguræðu Jóseps Stalíns, þáverandi leiðtoga Sovétríkjanna, sem 
flutt var á 8. Sovétþinginu í desember 1936 um frumvarpið, sagði m.a. svo í 
þýðingu Sigurðar Guðmundssonar20: 

 
Öreigalýður er stétt, sem er arðnýtt af auðmannastéttum. En í okkar landi eru 
aðstéttirnar ekki lengur til, framleiðslutækin hafa verið frá þeim tekin og 
fengin ríkinu sem verkalýðsstéttin stjórnar. Það er engin auðmannastétt til í 
okkar landi, sem gæti arðnýtt alþýðuna. Og það er ekki líkt því, að verkafólkið 
eigi engin framleiðslutæki, þvert á móti, - verkafólkið, þjóðin öll, á nú 
framleiðslutækin. (leturbreytingar eru höfundar) 
 
Stjórnarskrá Sovétríkjanna var samþykkt 5. desember 1936 og í 3. gr. 

hennar var mælt fyrir um að öll völd í Sovétríkjunum væru í höndum alþýð-
                                                           
19  Sjá lög nr. 54/1935, um breyting á tilskipun fyrir Íslands um síldar- og ufsaveiði með nót 

frá 12. febr. 1872. 
20  Stjórnarskrá Sovétríkjanna, bls. 6. 
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unnar og að fulltrúaráðum hennar væru falin meðferð þeirra. Í 5. gr. 
stjórnarskrárinnar var kveðið á um að í Sovétríkjunum birtist hin sósíalistiska 
eign ýmist sem ríkiseign (sameign alþjóðar) eða félagsleg sameign (eign ein-
stakra samyrkjubúa eða samvinnufélaga) en í íslenskri þýðingu Eiríks Bald-
vinssonar var 6. gr. stjórnarskrárinnar svohljóðandi21: 

 
Lóðir og lendur, auðæfi jarðar, vötn og ár, skógar, verksmiðjur og iðjuver, 
námur og námuver, járnbrautir og samgöngutæki á sjó og í lofti, bankar, 
póststofnanir, talsími og ritsími, öll stórfyrirtæki í landbúnaði, sem ríkið hefir 
stofnað til (ríkisbú, landbúnaðarvélastöðvar o.s.frv.) ásamt meginþorra allra 
lóða í borgum og iðnaðarhverfum, eru ríkiseign, en það þýðir: sameign al-
þjóðar. 
 
Segja má að framangreind ákvæði sovésku stjórnarskrárinnar lýsi þeim 

erfiðleikum sem eru fólgnir í því að lýsa yfir eignarrétti þjóðar eða alþjóðar 
nema um leið að það sé skýrt hvaða aðili skuli hafa heimildir eiganda. Þetta 
var leyst í sovésku stjórnarskránni frá árinu 1936 með því að lýsa nánast öll 
verðmæti landsins ríkiseign. Þeir sem fóru með ríkisvald í Sovétríkjunum á 
hverjum tíma höfðu umboð samkvæmt stjórnskipun landsins að fara með 
heimildir sem fylgdu hefðbundnum eignarrétti. 

2.3  Stjórnarskrá Íslands og sameign þjóðar – tímabilið 1991-2007  
Eins og nánar verður rakið síðar, hefur undanfarinn aldarfjórðung, verið 
lagðar fram fram tillögur á Alþingi að setja í lög eða stjórnarskrá, sem hafa 
með einhverjum hætti falið það í sér að auðlindir sjávar væru þjóðareign eða 
sameign allra Íslendinga. Með lögum um stjórn fiskveiða 1988-1990 nr. 
3/1988 var kveðið á um að fiskistofnar á Íslandsmiðum væru sameign 
íslensku þjóðarinnar. Síðan þá hafa ófáir stjórnmálamenn úr öllum stjórn-
málaflokkum verið þeirrar skoðunar að setja ætti ákvæði í stjórnarskrá sem 
væri sambærilegt að efni til.  

Í stefnu og starfsáætlun ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks frá 
árinu 1991 sagði að stjórnskipuleg staða sameignarákvæða laga um stjórn 
fiskveiða yrði tryggð. Forsætisráðherra þeirrar ríkisstjórnar lagði fram frum-
varp til stjórnarskipunarlaga hinn 24. febrúar 1995 á 118. löggjafarþingi sem 
gerði m.a. ráð fyrir að ,,nytjastofnar á hafsvæði því sem fullveldisréttur Ís-
lands nær til eru sameign íslensku þjóðarinnar“.22 Frumvarpið kom ekki til 
umræðu á Alþingi og dagaði uppi.  

                                                           
21  Stjórnarskrá Sovétríkjanna, bls. 24. 
22  Alþingistíðindi A-deild, 1994-1995, bls. 4227. 
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Þegar ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks tók við völdum 
vorið 1995 var sú stefnuyfirlýsing gefin út að ,,stefnt [væri] að því að festa í 
stjórnarskrá ákvæði um að auðlindir sjávar [væru] sameign íslensku þjóðar-
innar og að stjórn fiskveiða og rétt til veiða [skyldi] skipað með lögum“. 
Hinn 2. júní 1998 var þingsályktun um nefnd um auðlindagjald samþykkt á 
Alþingi og í kjölfarið var skipuð níu manna auðlindanefnd. Í endanlegri 
skýrslu auðlindanefndar sem kom út í september 2000 var lagt til að sett yrði 
ákvæði í mannréttindakafla stjórnarskrárinnar sem kvæði m.a. á um að 
,,náttúruauðlindir og landsréttindi sem ekki [væru] háð einkaeignarrétti [væru] 
þjóðareign eftir því sem nánar [væri] ákveðið í lögum. Handhafar löggjafar- 
og framkvæmdavalds [færu] með forsjá, vörslu og ráðstöfunarétt þessara 
auðlinda og réttinda í umboði þjóðarinnar.“ Ennfremur var gert ráð fyrir í 
tillögum auðlindanefndar að þessi verðmæti mætti ekki selja eða láta varan-
lega af hendi til einstaklinga eða lögaðila þó að það mætti veita þessum 
aðilum heimild til afnota eða hagnýtingar gegn gjaldi, að því tilskildu að 
heimildin væri tímabundin eða henni mætti breyta með hæfilegum fyrirvara 
eftir því sem nánar væri ákveðið í lögum.23  

Árið 2003 var gefin út stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og 
Framsóknarflokks þar sem sagði m.a. að ,,ákvæði um að auðlindir sjávar 
[væru] sameign íslensku þjóðarinnar [yrði] bundið í stjórnarskrá“. Á 133. 
löggjafarþinginu 2006/2007 lögðu þáverandi formenn ríkisstjórnarflokkana, 
Geir H. Haarde forsætisráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins og Jón 
Sigurðsson iðnaðar- og viðskiptaráðherra og þáverandi formaður Fram-
sóknarflokksins, fram frumvarp til stjórnarskipunarlaga um breyting á 
stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, með síðari breytingum. Frum-
varpinu var útbýtt á Alþingi hinn 8. mars 2007 og samkvæmt 1. gr. þess átti 
að bætast við 79. gr. stjórnarskrárinnar svohljóðandi ákvæði:24   

 
Náttúruauðlindir Íslands skulu vera þjóðareign, þó þannig að gætt sé réttinda 
einstaklinga og lögaðila skv. 72. gr. Ber að nýta þær til hagsbóta þjóðinni, eftir 
því sem nánar er ákveðið í lögum. Ekki skal þetta vera því til fyrirstöðu að 
einkaaðilum séu veittar heimildir til afnota eða hagnýtingar á þessum auð-
lindum samkvæmt lögum. 
 
Fram kom í greinargerð sem fylgdi frumvarpinu að forsenda þess væru sú 

að það væri í höndum þjóðkjörinna fulltrúa þjóðarinnar á hverjum tíma að 

                                                           
23  Auðlindanefnd: Álitsgerð, bls. 27. Þessi tillaga auðlindanefndar hefur ekki verið lögð fram á 

Alþingi sem frumvarp til breytinga á stjórnarskipunarlögum. 
24  Alþingistíðindi 2006-2007, A-deild, þskj. 1064 – 683. mál. 
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taka afstöðu til þess með lagasetningu hvers konar fyrirkomulag á nýtingu og 
meðferð auðlinda væri þjóðinni fyrir bestu. Frumvarpstextinn og forsenda 
frumvarpsins byggðust á 1. ml. 1. gr. laga um stjórn fiskveiða nr. 116/2006 
og dómafordæma Hæstiréttar, sbr. sérstaklega dómur réttarins í svokölluðu 
Vatneyrarmáli, Hrd. 2000:1534.  

Í umræðum á Alþingi héldu formenn þeirra stjórnmálaflokka25, sem áttu 
sæti á Alþingi, ítarlegar ræður um þetta frumvarp. Rétt er að rekja helstu 
ummæli þessara stjórnmálamanna um frumvarpið á Alþingi þar sem í þeim 
kann að felast vísbendingar hvaða hugmyndir búa að baki hugtökunum 
þjóðareign og sameign þjóðar.26 

2.4  Umræða um þjóðareign á náttúruauðlindum á Alþingi Íslendinga í 
mars 2007 

Fram kom í framsöguræðu forsætisráðherra að markmið frumvarps um 
þjóðareign á náttúruauðlindum væri annars vegar að hrófla ekki við atvinnu-
réttindum útgerðarinnar sem að einhverju marki kynnu að njóta óbeinnar 
eignarréttarverndar og hins vegar að koma í veg fyrir að atvinnu- og afnota-
réttur útgerðarinnar sem byggðist á veiðiheimildum þróaðist með tímanum 
yfir í beinan eignarrétt.27 Ráðherrann var ósammála því að ákvæðið í frum-
varpinu væri merkingarlaust og taldi að meginmarkmiðið með framlagningu 
þess væri að árétta fullveldisrétt þeirra þjóðar sem landið byggir yfir þeim 
sameiginlegu auðlindum sem velferð hennar yrði reist á um langa framtíð. 
Svo sagði ráðherrann orðrétt:28 
 

Hér er því ekki um nein niðurnjörvuð eignarréttindi að ræða, heldur miklu 
fremur pólitíska stefnuyfirlýsingu sem áréttar fullveldisrétt ríkis og þjóðar yfir 
þeim auðlindum á íslensku forráðasvæði sem ekki lúta eignarrétti annarra og 
að þær skuli nýttar með heildarhagsmuni þjóðarinnar að leiðarljósi. Í því felst 
að ríkisvaldið megi veita heimildir til afnota þeirra og nýtingar eins og verið 
hefur. 
 

                                                           
25  Formenn þeirra stjórnmálaflokka sem áttu fulltrúa á Alþingi í mars 2007 voru: Geir H. 

Haarde, formaður Sjálfstæðisflokksins, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður Samfylkingar-
innar, Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri hreyfingarinnar – Græns framboðs, Guðjón 
A. Kristjánsson, formaður Frjálslynda flokksins og Jón Sigurðsson, formaður Framsóknar-
flokksins. 

26  Frumvarpið var að lokinni 1. umræðu vísað til meðferðar sérnefndar um stjórnarskrár-
málefni. Sú nefnd lauk ekki umfjöllun um málið þar sem frumvarpið var dregið til baka 
áður en til þess kom. 

27  Alþingistíðindi B-deild, 2006-2007, bls. 6299.  
28  S.r., bls. 6299. 
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Formaður Samfylkingarinnar og alþingismaður, Ingibjörg Sólrún Gísla-
dóttir, taldi mikilvægt að binda í stjórnarskrá ákvæði um þjóðareign á okkar 
helstu auðlindum og að þjóðareign hefði ákveðna merkingu.29 Að mati al-
þingismannsins bar frumvarpið hins vegar að með slæmum hætti og taldi að 
það skapaði réttaróvissu. Einnig fjallaði alþingismaðurinn um orðalag frum-
varpsins og setti að einhverju marki fram sinn skilning á 1. gr. laga um stjórn 
fiskveiða:30 

 
...í raun [er] verið að stjórnarskrárbinda réttinn til að úthluta þjóðareign án 
þeirra takmarkana sem eru núna í 1. gr. laga um stjórn fiskveiða. Það er engin 
takmörkun í stjórnarskrárákvæðinu sjálfu eins og það kemur hérna fyrir, 
engin takmörkun á úthlutunarheimildum. Það segir okkur að það er komin 
rétthærri réttarheimild inn í stjórnarskrána sem er algjörlega án þeirra tak-
markana sem núna eru í 1. gr. laga um stjórn fiskveiða.  
 
Í máli formanns Vinstri hreyfingarinnar – Græns framboðs og alþingis-

mannsins Steingríms J. Sigfússonar kom fram að hann teldi að tiltekin gæði í 
þessu landi væru sannarlega sameiginleg og það væri furðulegur málflut-
ningur að halda því fram að þjóðin gæti ekki átt neitt saman og slíkt væri 
marklaust.31 Að mati alþingismannsins væri það ekki bara þannig að þjóð 
gæti átt hluti saman, mannkynið gæti átt hluti saman og ætti þá saman. Al-
þingismaðurinn spurði hvað væri eignarréttur einstaklinga og taldi að hann 
væri ekki náttúrulögmál heldur sögulegt og pólitískt hugtak, fyrirbæri, menn-
ingarbundið fyrirbæri ef menn vildu kalla það svo. Þingmaðurinn taldi að ef 
mannkynssagan væri skoðuð hafi ,,verið á þessu ýmis form í gegnum tíðina 
og [væru] enn þann dag í dag, fornar menningarþjóðir margar [gengju] 
þannig frá hlutum að þar [ætti] enginn neitt, það [ættu] allir allt saman.“32 
Alþingismaðurinn velti einnig upp álitamálum um hver ætti lífríkið:33 

 
Síðan er líka viðurkennt að sumir hlutir eiga sig sjálfir, þeir gera það í raun og 
veru. Margir telja kannski að það sé einmitt sú hugsun sem sé of mikið að láta 
undan í heiminum í dag. Hver á t.d. lífríkið? Geta menn slegið eign sinni á 
það? Á það sig ekki sjálft í raun og veru, lífið, aðrar tegundir? Getur maður-
inn slegið einstaklingsbundinni eða einkabundinni eign sinni á aðrar lífverur? 
Er það í eðli sínu rökrétt? Það má efast um það. 
 

                                                           
29  S.r., bls. 6304. 
30  S.r., bls. 6305. 
31  S.r., bls. 6315. 
32  S.r., bls. 6316. 
33  S.r., bls. 6315-6316. 
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Fram kom hjá formanni Frjálslynda flokksins og alþingismannsins Guð-
jóns A. Kristjánssonar að lög um stjórn fiskveiða hafi valdið miklum ágrein-
ingi nánast frá árinu 1984.34 Hann taldi að aðeins vissum hluta þeirra manna 
sem stunduðu þessa atvinnugrein, þ.e. íslenskum útgerðarmönnum hafi verið 
fenginn veiðirétturinn. Alþingismaðurinn taldi að nýtingin á veiðiheimild-
unum og samþjöppun hafi m.a. leitt til þess að atvinnuréttur byggðanna hafi 
verið fyrir borð borinn. Að mati alþingismannsins yrði að tryggja eignarrétt 
íslensku þjóðarinnar á auðlindum sínum og það væri væri vilji samflokks-
manna hans að tryggja það nú enn frekar ásamt því sem að við stjórn fisk-
veiða yrði horft til jafnréttissjónarmiða og að atvinnufrelsi yrði virt.35 Um 
sameign íslensku þjóðarinnar, jafnrétti og atvinnufrelsi sagði alþingismaður-
inn m.a.: 

 
Það getur enginn haldið því fram í þessum sal að það sé jafnrétti milli manna 
á Íslandi til að sækja fiskinn í sjóinn, það er ekki svo. Menn þurfa að greiða 
öðrum handhafa en ríkinu, sem er þó talið eiga sameignina, gjald, miklu hærra 
gjald en það sem hér hefur oft verið kallað auðlindagjald eða auðlindarenta. 
Það er ekki neinum manni bjóðandi að ætla að reyna að koma undir sig 
fótunum í útgerð með því að þurfa að greiða öðrum aðila 180 kr. leiguverð 
fyrir kílóið. 
 
Að mati annars frumvarpshöfundar, Jóns Sigurðssonar, iðnaðar- og við-

skiptaráðherra og formanns Framsóknarflokksins, var megintilgangur frum-
varpsins að ,,staðfesta eign þjóðarinnar á auðlindunum og að staða nýtingar-
heimilda [héldist] óbreytt þannig að nýtingarheimildir, t.d. fiskveiðiheimildir, 
[yrði] ekki, hvorki nú né síðar, háðar beinum eignarrétti, heldur [væru] og 
[yrðu] áfram afturkræfur afnotaréttur.“36 Það var mat ráðherrans að viðfangs-
efnið ,,þjóðareign“ mætti nálgast með þeim hætti að hugtakið og raun-
veruleikinn þjóðareign fæli í sér að eignartilkalli allra annarra aðila, nú eða 
síðar, væri hafnað og hrundið. Þannig væri eignatilkalli einkaaðila, hvort sem 
væru einstaklingar, lögaðilar, samtök eða aðrir, stórfyrirtæki, gróðaöfl eða er-
lendir aðilar, hugsanlegu eignartilkalli eða yfirráðatilburðum allra slíkra væri 
hafnað og hrundið í eitt skipti fyrir öll. Um rökræður lögfræðinga og verkefni 
löggjafans sagði ráðherrann m.a.:37 

 

                                                           
34  S.r., bls. 6320. 
35  S.r., bls. 6322. 
36  S.r., bls. 6327. 
37  S.r., bls. 6327. 
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Rökræður lögfræðinga um þessi hugtök, sameign þjóðar eða þjóðareign eða 
ríkiseign eða önnur sambærileg, hafa lengi staðið og munu vafalaust halda 
áfram um langt árabil inn í framtíðina. Það er ekki verkefni löggjafans að 
hlaupa eftir þeim, beygja sig fyrir þeim eða bíða eftir því sem aldrei verður, 
nefnilega að lögspekingar komist að einni sameiginlegri niðurstöðu. Lög-
gjafinn er uppspretta laganna og réttarins og verkefni lögspekinga er það helst 
síðan að vinna áfram á þeim lagalega grundvelli sem löggjafinn mótar. Mér 
dettur ekki í hug að gera lítið úr rökræðum lögspekinga enda þótt ég telji 
ástæðu til að minna á eðlilega hlutverkaskiptingu í lýðræðis- og þingræðis-
þjóðfélagi. 

2.5  Samantekt 
Það er nauðsynlegt í hverju mannlegu samfélagi að svara þeim spurningum 
hvort að eignarréttur einstaklinga skuli vera fyrir hendi eða hvort að verð-
mæti í samfélaginu séu í eigu allra án tilgreiningar eða hvort allir eignir skulu 
vera eign ríkisins. Allt frá dögum Rómarveldis hafa svörin við þessu verið 
ólík. Rómarréttur þróaðist í þá veru að vernda eignarrétt einstaklinga sam-
hliða því sem að það var skilgreint hvaða verðmæti gætu ekki orðið eign 
einstaklinga. Svipaðar heimspekilegar vangaveltur voru um gildi eignarréttar-
ins á tímum Rómverja og voru uppi á hjá Locke á 17. öld og Rousseu á 18. 
öld. Það er athyglisvert að þessar ólíku heimspekilegu hugmyndir áttu sér 
samsvörun í því sem gerðist á þingpöllum Alþingis árið 1935 og samþykkt 
stjórnarskrár Sovétríkjanna árið 1936. Svo virðist sem að öll umræða og rök-
ræða um þjóðareign snúist um þá pólitísku spurningu hvaða aðilar í samfélagi 
manna taki ákvarðanir um skipulag eigna og hvað skuli framleiða í víðtækri 
merkingu þess orðs. Í hnotskurn snýst sú spurning um hvort að einkaaðilar 
eða ríkisvaldið skuli öðlast heimildir yfir verðmætum sem teljast með ein-
hverjum hætti eign.  

Framangreindum heimildum var lýst vegna þess að á margan hátt er 
örðugleikum bundið að öðlast skilning á hugtakinu sameign þjóðar nema 
með því að leita fanga út fyrir hina almennt viðurkenndu aðferð í lögfræði. 
Þetta stafar m.a. af því að þegar ólíkar hugmyndir um heimspeki, sögu og 
stjórnmál eru fléttaðar saman verður til lagalegur veruleiki sem erfitt er að 
festa hendur á eingöngu með beitingu hefðbundinnar lögfræðilegra aðferða. 
Þannig er staða dómara vandasöm þegar hann fær mál til meðferðar sem 
leysa þarf úr á grundvelli löggjafar sem segir í fyrstu grein að villtir fiskar á 
tilteknu hafsvæði séu sameign íslensku þjóðarinnar á sama tíma og löggjöfin 
kveður á um að allar heimildir til að eiga möguleika á að veiða þessa sömu 
fiska eru í hendi þeirra sem eiga og gera út skip. Þegar spurt er um réttmæti 
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þessarar skipunar er ekki óeðlilegt að dómarinn hugleiði hvaða þýðingu 
sameignarákvæðið í lögum um stjórn fiskveiða hafi.  

Eitt veigamesta atriðið sem deilt hefur verið um við stjórn fiskveiða á 
Íslandi er eignarrétturinn á auðlindinni og rétturinn til að nýta hana. Í öllum 
aðalatriðum er einn hópur manna sem telur að þjóðin eigi auðlindina og að 
með hliðsjón af því sé rétt að gripið sé til ráðstafana til að úthluta veiði-
heimildum upp á nýtt eða að sérstakt gjald verði tekið af þeim sem nýta hana. 
Annar hópur manna telur að ekkert lagaákvæði mæli fyrir um beinan og 
fullkomin eignarrétt þjóðar eða ríkis yfir réttinum til að veiða nytjastofna 
sjávar og að réttindi handhafa veiðiheimilda séu varin af eignarréttarákvæði 
stjórnarskrárinnar annaðhvort sem bein eignarréttindi38 eða sem óbein 
eignarréttindi.39  

Þessi réttaróvissa hefur án efa verið ein ástæða þess að síðan árið 1991 
hafa þrjár ríkisstjórnir haft það á stefnuskrá sinni að setja í stjórnarskrá 
ákvæði sem samsvari að efni til þeirri yfirlýsingu löggjafans að nytjastofnar á 
Íslandsmiðum séu sameign íslensku þjóðarinnar. Tilraunir til að setja slíkt 
ákvæði í stjórnarskrá hafa ekki tekist. Framanraktar umræður á Alþingi Ís-
lendinga í mars 2007 gefa til kynna að vilji margra stjórnmálamanna standi til 
þess að sameignarákvæðið í lögum um stjórn fiskveiða hafi skýra merkingu 
og á þeim grundvelli sé rétt að hafa sambærilegt ákvæði í stjórnarskrá. Til að 
setja fyrsta málslið 1. gr. laga um stjórn fiskveiða í rökrænt samhengi er 
sennilega æskilegt að hafa skilning á nokkrum grundvallaratriðum sem talin 
hafa verið í gildi í íslenskri lögfræði. Að þeim verður vikið í næsta kafla. 

                                                           
38  Með beinum eignarrétti er átt við að rétthafi hins beina eignarréttar fari með öll venjuleg 

eignarráð innan þeirra marka sem lög segja til um á hverjum tíma, þ.e. rétthafinn hefur 
allar heimildir eiganda nema að lög og samningur takmarki þær heimildir. Jón Steinar 
Gunnlaugsson og Guðrún Gauksdóttir hafa talið veiðiheimildir samkvæmt lögum um 
stjórn fiskveiða vera beinan eignarrétt, sbr. Jón Steinar Gunnlaugsson: ,,Geta aflaheimildir 
talist eign í skilningi 67. gr. stjórnarskrár?“, bls. 200-202 og Guðrún Gauksdóttir: ,,Eru 
aflaheimildir eign í skilningi 72. gr. stjskr?“, bls. 249-275. 

39  Með óbeinum eignarrétti er átt við rétthafi hins óbeina eignarréttar, njóti eingöngu 
ákveðinna og afmarkaðra eignarheimilda, en engan veginn allra sömu heimilda og sá, sem 
á hinn beina eignarrétt, sbr. Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarrétti I, bls. 25. Skúli 
Magnússon, Sigurður Líndal og Þorgeir Örlygsson töldu á sínum tíma að veiðiheimildir 
væru óbein eignarréttindi sem atvinnuréttindi, sbr. Skúli Magnússon: ,,Um stjórnskipulega 
eignarréttarvernd aflaheimilda“, bls. 587-618; Þorgeir Örlygsson: ,,Hver á kvótann?“, bls. 
28-59; Sigurður Líndal: ,,Nytjastofnar á Íslandsmiðum – sameign þjóðarinnar“, bls. 781-
808; Sigurður Líndal og Þorgeir Örlygsson: ,,Um nýtingu fiskistofna og töku gjalds fyrir 
nýtingu þeirra“, bls. 105-156. Ágúst Geir Ágústsson hefur talið að um afnotarétt sé að 
ræða, sbr. Ágúst Geir Ágústsson: ,,Eignarréttarleg vernd veiðiheimilda“, bls. 199-205. 
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3. Grundvallaratriði í íslenskri lögfræði - 
aðferðafræði og hugtök 

3.1  Réttarheimildarfræði og lögskýringar 
Það horfir til einföldunar að segja að samkvæmt stjórnskipun Íslands er 
stjórnarskrárgjafinn og löggjafinn þær stofnanir í íslensku samfélagi sem hafa 
heimild til að kveða á um þær reglur sem skuli gilda á hverjum tíma. Stjórn-
völd hafa einnig heimild til að setja reglur þar sem oft á tíðum þarf að gera 
löggjöf fyllri með stjórnvaldsfyrirmælum. Jafnframt er óumdeilt að löghelguð 
venja kann að hafa myndast um atriði sem ekki er tekin afstaða til í lögum. 
Stundum kemur fyrir að lög eru óskýr og málefnalegur ágreiningur getur risið 
um efni þeirra. Dómstólar og stjórnvöld kunna þá að skera úr um málefnið 
með dómum og úrskurðum og við það kunna fordæmi að skapast um 
hvernig beri að skilja tiltekið réttaratriði. Almennt er talið að stjórnskipunar-
lög, lög, stjórnvaldsfyrirmæli, venjur, fordæmi ásamt meginreglum laga og 
eðli máls, flokkist sem réttarheimildir. Þessar réttarheimildir geta stangast á 
og þá hafa mótast reglur hvernig beri að leysa úr því. Jafnframt hafa í 
íslenskri lögfræði skapast viðurkenndar aðferðir við að skýra lög og hvaða 
gögn og heimildir ber að líta til við túlkun laga.  

Óumdeilt er að upphaf hverrar túlkunar á lagaákvæði er texti þess. Orð 
hafa merkingu og þegar þau eru sett saman í málsgrein í lögum að þá mynda 
þau merkingarlega heild. Vafi kann að rísa um textafræðilega merkingu 
ákvæðis og þá vaknar sú spurning hvort túlka eigi ákvæðið samkvæmt rök-
fræðilegum og textafræðilegum aðferðum eða hvort líta eigi til vilja og til-
gangs þess aðila sem setti ákvæðið. Í fræðum um lögskýringar hafa verið 
settar fram hlutrænar og huglægar lögskýringarkenningar40 og það fer eftir að 
hvorri kenningunni er hallast hverju sinni hversu mikið vægi svokölluð 
lögskýringargögn41 hafa við lagatúlkun. Sennilega lýsa eftirfarandi ummæli 

                                                           
40  Með hlutrænum lögskýringum er að mestu leyti átt við að túlka skuli lagaákvæði miðað við 

merkingu þeirra en litið framhjá öðrum gögnum sem kunn að varpa ljósi á vilja þeirra sem 
settu það á meðan með huglægum lögskýringarkenningum er að mestu leyti átt við að 
túlka skuli lagaákvæði þannig að leitað sé að vilja og tilgangi löggjafans með setningu 
ákvæðisins. Sjá nánar Róbert Spanó: ,,Um lögskýringargögn og hugleiðingar um notkun 
þeirra í fyrri öryrkjadómi Hæstarréttar“, bls. 239-240; Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýr-
ingar, bls. 60. 

41  Hugtakið er ítarlega skýrt í grein Róberts Spanó: ,,Um lögskýringargögn og hugleiðingar 
um notkun þeirra í fyrri öryrkjadómi Hæstarréttar“, bls. 243-245. Til einföldunar má segja 
að undir hugtakið í þröngum skilningi falli 1) greinargerðir sem fylgdu frumvarpi því sem 
varð að lögum, 2) álit þingnefnda og eftir atvikum umsagnir hagsmunaaðila, 3) framsögu-
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Róberts Spanó í hnotskurn hvaða aðferðafræðilega áskilnað beri að hallast að 
við skýringu á einstökum lagaákvæðum:42 

 
....að ávallt fari fram heildarmat á samhengi ákvæðis sem leiðir af eðli laga-
ákvæðisins sem birtrar viljayfirlýsingar um mannlega breytni og skipulag í 
samfélagi manna. Sá boðskapur sem löggjafinn ætlar að koma á framfæri með 
lagákvæðinu lifir ekki í einangrun. Merking þess getur ekki verið ráðin í ein-
staka tilvikum án þess að setja lagaákvæðið í sitt samfélagslega og stjórn-
málalega samhengi. Lagaákvæðið er oft afurð pólitískrar málamiðlunar. Það 
hefur því að geyma tiltekin stefnumið og markmið sem löggjafinn hefur 
ákveðið að leita skuli við að ná á ákveðnu þjóðfélagssviði. Til þess verður að 
líta þegar lagt er mat á þær efnisreglur sem af lagaákvæðinu leiðir í einstökum 
tilvikum. 

3.2  Grundvallarhugtökin fullveldisréttur, eignarréttur og almenningur 
Í öllum aðalatriðum skiptist jörðin í land, haf og loft. Það er ævaforn og 
óumdeild regla að ríki43 hefur forræði yfir landi sínu. Á þessu landi hafa yfir-
völd ríkis heimildir til að setja lagareglur og framfylgja þeim, þ.e. handhafar 
ríkisvalds á hverjum tíma hafa fullveldisrétt.44 Verðmæti sem finnast á landi 
geta verið undirorpin eignarrétti eða sem sumir kalla einkaeignarrétti. Fara 
má tvær leiðir við að skilgreina eignarrétt, önnur er sú að telja upp allar heim-
ildir sem eignarrétti fylgja og hin felur í sér að gengið er að því vísu að eig-
andi njóti allra heimilda sem eru ekki berum orðum skildar undan eignar-
ráðum hans. Fyrri leiðin kallast jákvæð skilgreining en sú síðari neikvæð skil-
greining. Þótt eignarréttur sé skilgreindur neikvætt er samstaða um að mikil-
vægustu heimildir eiganda séu þær að hafa umráð eignar, geta hagnýtt sér 
eign, rétt til að ráðstafa eign með löggerningi, nýta eign sem grundvöll láns-
                                                                                                                                    

ræða flutningsmanns frumvarps og umræður þingmanna við meðferð frumvarps á Al-
þingi. 

42  Róbert Spanó: ,,Um lögskýringargögn og hugleiðingar um notkun þeirra í fyrri öryrkja-
dómi Hæstarréttar“, bls. 240-241. Í ritgerð Róberts er m.a. vísað til skrifa danska fræði-
mannsins Alf Ross sem hefur að geyma svipaðar hugleiðingar og er að finna í tilvitnuðum 
ummælum. 

43  ,,Ríki er mannlegt samfélag, sem hefur varanleg yfirráð yfir tilteknu landsvæði, býr við 
lögbundið skipulag og lýtur stjórn, er sækir vald sitt til samfélagsins sjálfs, en ekki til 
annarra ríkja, enda fari sú stjórn með æðsta vald í landinu, óháð valdhöfum annarra ríkja 
að öðru leyti en því, sem leiðir af reglum þjóðaréttarins. Samkvæmt þessari skilgreiningu 
eru fjögur grundvallaratriði óhjákvæmilegar forsendur fyrir tilvist ríkis, þ.e. fólk, land, 
lögbundið skipulag og stjórnarfarslegt sjálfstæði“, sbr. Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun 
Íslands, bls. 16. 

44  Í fullveldisréttinum felst réttur til lagasetningar, réttur til þess að framkvæma stjórnsýslu, 
og lögsaga dómstóla ríkis nær til forráðasvæðis þess, sbr. Þorgeir Örlygsson, ,,Um auð-
lindir samkvæmt íslenskum rétti“, bls. 17. 
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trausts, rétt til að láta eign ganga að erfðum og rétt til að leita fulltingis 
almannavalds til verndar eigninni.45  

Talið hefur verið að hugtökin eign, eignarréttur og eignarréttindi færi 
ákveðnum aðila þá réttarstöðu að hann fær einkaforræði eða einkaumráð til-
tekins verðmætis og að rétthafinn hafi einn heimild til umráða og ráðstöfunar 
verðmæta (oftast fjárhagslegra) eða geti krafist slíkra framlaga af öðrum.46 
Rétthafinn hefur jafnframt viss forréttindi til þessara verðmæta, getur leyft 
sér vissa breytni og um leið krafist tiltekinnar hegðunar af öðrum, t.d. getur 
rétthafinn fylgt heimildum sínum eftir með þvingunum, ef þörf krefur, oftast 
fyrir atbeina dómstóla eða annarra handhafa opinbers valds.47  

Þar sem í hefðbundnum einkaeignarrétti felast náin tengsl milli eiganda og 
verðmætis eru gerðar kröfur um að eigandi hafi skýra stöðu að lögum sem 
persóna og að andlag eignarréttarins sé nægilega afmarkað þannig að hægt sé 
að hafa vörslur þess og að eigandinn geti hindrað aðra til að ráðstafa eignar-
andlaginu. Mörg form eru til á eignarrétti og eitt þeirra, sérstök sameign, felur 
í sér ,,að eignarréttindi að viðkomandi hlut eða verðmæti skiptast á hendur 
fleiri aðila (sameiganda) með þeim hætti, að hver aðili hefur allar þær eignar-
heimildir, sem um er að ræða, með þeim takmörkunum, sem gera verður 
vegna hagsmuna hinna aðilanna, þ.e. annarra sameigenda.“48  

Því fylgja umtalsverð völd annars vegar að geta sett lög og framfylgt þeim 
og hins vegar að hafa réttarstöðu eiganda. Heimildir þess sem fer með full-
veldisréttinn og þess sem fer með eignarréttinn eiga sér ólíkan uppruna. Af 
þessu leiðir að mismunandi kröfur eru gerðar til lagasetningar sem mælir 
annars vegar fyrir um fullveldisrétt og hins vegar fyrir um eignarrétt. Þetta á 
ekki síst við þegar kveðið er á um réttarstöðu einstaklinga og lögaðila á 
svæðum sem fram að því hafa verið talin eigendalaus. Fram að slíkri laga-
setningu má fullyrða að öll verðmæti sem hægt var að skapa á slíkum svæð-
um hafi verið ósérgreind þar til að einn tiltekinn aðili hafi með vinnu sinni 
náð þeim í vörslur sínar.  

Allt frá landnámi hafa ákveðin svæði á landi og á hafi úti verið talin al-
menningur á Íslandi, þ.e. svæði sem enginn gæti talið til einstaklingsbundins 
eignarréttar yfir, þótt ekki væri útilokað að menn kynnu að eiga þar ákveðin 

                                                           
45  Sjá nánar: Sigurður Líndal: ,,Nytjastofnar á Íslandsmiðum – sameign þjóðarinnar“, bls. 

782; Þorgeir Örlygsson: ,,Hver á kvótann?“, bls. 32-33; Sigurður Líndal og Þorgeir Örlygs-
son: ,,Um nýtingu fiskistofna og töku gjalds fyrir nýtingu þeirra“, bls. 145.  

46  Þorgeir Örlygsson: Kaflar í eignarrétti I, bls. 5. 
47  S.r., bls. 5. 
48  S.r., bls. 17. 
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og afmörkuð réttindi.49 Sú meginregla var talin við lýði að í almenningum 
nytu landsmenn allir sama réttar til að nýta þau gögn og nauðsynjar sem þar 
voru til staðar. Þessi réttarstaða almenninga, sem eigendalausra svæða, olli 
eigi að síður álitaefnum um hvort að íslenska ríkið væri í raun og veru eigandi 
þessara svæða. Í Hrd. 1981:182 var því hafnað, að vatnsbotn Mývatns utan 
netlaga einstakra jarða, þ.e. í almenningi vatnsins, væri eign íslenska ríkisins í 
skilningi einkaréttar. Í Hrd. 1981:1584 var eignatilkalli íslenska ríkisins yfir af-
réttarsvæði Landmannaafréttar hafnað.50 Fræðimenn í lögum hafa talið að 
þessir dómar hafi slegið því föstu að ríkið nyti engrar sérstöðu umfram aðra 
sem geri tilkall til einstaklingseignarréttar yfir tilteknum hlutum eða verð-
mætum og að ríkið yrði eins og hver annar að að færa fram skilríki eða 
heimildir fyrir eignatilkalli sínu.51 

Þegar fiskveiðilandhelgi strandríkja og efnahagslögsaga þeirra stækkaði á 
seinni helmingi 20. aldar vöknuðu eðlilega spurningar um hvaða heimildir 
strandríki hefðu fengið í hendur við þessar stækkanir, þ.e. fengu ríkin heim-
ildir sem samsvöruðu til fullveldisréttar ríkja eða fengu þau eignarréttarlegar 
heimildir? Rétt er að víkja að því hvað Ísland varðar. 

3.3  Grundvallarhugtökin fiskveiðilandhelgi og efnahagslögsaga 
Sú þróun varð í þjóðarétti að hverju ríki skyldi fylgja belti nokkurt af hafinu 
næst ströndum þess og var belti þetta kallað landhelgi (e. territorial sea).52 Með 
stoð í lögum um vísindalega verndun fiskimiða landgrunnsins nr. 44/1948, 
svonefndra landgrunnslaga, varð til hugtakið fiskveiðilandhelgi eða fiskveiðilög-
saga sem vísar til þess að á tilteknu hafsvæði meðfram ströndum ríkis hafi 
það eitt rétt til þess að setja reglur um fiskveiðar og framfylgja þeim.53 Á 
grundvelli landgrunnslaganna ákvörðuðu íslensk yfirvöld einhliða rétt sinn til 
að setja og framfylgja lögum um fiskveiðar á Íslandsmiðum og með fjórum 
áfangastækkunum fór fiskveiðilandhelgi Íslands úr því að vera þrjár sjómílur í 
upphafi árs 1950 í 200 sjómílur árið 1975. 54 Með núgildandi lögum um land-

                                                           
49  Þorgeir Örlygsson: ,,Hver á kvótann“, bls. 35. 
50  Bæði í Hrd. 1981:182 og í Hrd. 1981:1584 var tekið fram að handhafar ríkisvalds, sem til 

þess væru bærir, gætu í skjóli valdheimilda sinna ráðið meðferð og nýtingu svæða sem 
væru almenningur.   

51  Sjá m.a. Þorgeir Örlygsson: ,,Hver á kvótann?“, bls. 36. 
52  Einar Arnórsson: ,,Landhelgi Íslands“, bls. 79; Jón Þ. Þór: Saga sjávarútvegs á Íslandi II. bindi, 

bls. 215. 
53  Sjá m.a. Sjávarútvegsráðuneytið: ,,Landgrunnslögin 1948-1978“, bls. 11-12.  
54  Uppdráttur, sem birtur er í riti Gunnars G. Schram: Hafréttur, bls. 23, sýnir áhrif áfanga-

stækkana íslensku fiskveiðilandhelginnar frá 1950-1975. Árið 1950 var fiskveiðilögsagan 
25 þúsund ferkílómetrar en eftir útfærsluna árið 1975 var hún 758 þúsund ferkílómetrar. 
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helgi, efnahagslögsögu og landgrunn nr. 41/1979 var landhelgi Íslands af-
mörkuð af línu sem alls staðar væri 12 sjómílur frá grunnlínu sem dregin væri 
á milli tiltekinna grunnlínupunkta, sbr. 1. gr. laganna. Efnahagslögsaga Íslands 
er svæði utan landhelgi sem afmarkast af línu sem alls staðar er 200 sjómílur 
frá grunnlínum landhelginnar og er hin eiginlega efnahagslögsaga því 188 sjó-
mílur þar sem landhelgin er 12 sjómílur.55  

Fullveldisréttur Íslands nær til landhelginnar, hafsbotnsins innan hennar 
og loftrýmisins yfir henni en framkvæmd réttarins fer eftir íslenskum lögum 
og ákvæðum alþjóðalaga, sbr. 2. gr. laga nr. 41/1979. Þetta þýðir með öðrum 
orðum að íslenska ríkið hefur nánast sömu heimildir yfir landhelginni og yfir 
landinu sjálfu, þ.e. réttinn til að setja lög og framfylgja þeim. Samkvæmt a-lið 
1. mgr. 4. gr. laga nr. 41/1979 hefur Ísland fullveldisrétt innan efnahags-
lögsögunnar að því er varðar rannsóknir, hagnýtingu, verndun og stjórnun 
auðlinda, lífrænna og ólífrænna. Þetta ákvæði færði íslenskum yfirvöldum 
m.a. heimildir til að kveða á um stjórn fiskveiða á Íslandsmiðum.   

Eins og fram kemur í 2. mgr. 4. gr. laga nr. 41/1979 skal framkvæmd rétt-
inda og skyldna innan efnahagslögsögunnar vera samkvæmt sérstökum lög-
um og í samræmi við milliríkjasamninga sem Ísland er aðili að. Þannig verður 
að taka tillit til alþjóðalaga við framkvæmd fullveldisréttar Íslands innan 
efnahagslögsögunnar, einkum ákvæða Hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóð-
anna.56 Hafréttarsáttmálinn var samþykktur árið 1982 en tók gildi 16. 
nóvember 1994.57 Samkvæmt 61. gr. samningsins hafa strandríki tiltekin 
réttindi en jafnframt skyldur til að vernda lífrænar auðlindir innan efnahags-
lögsögunnar. Í 62. gr. samningsins er gert ráð fyrir að strandríki hafi forgang 
að nýtingu lífrænna auðlinda innan efnahagslögsögunnar en að tilteknum 
skilyrðum uppfylltum hafa önnur ríki rétt á að nýta slíkar auðlindir. Reyndin 
hefur orðið sú að strandríki hafa að mestu leyti sjálfdæmi um það hvernig 
lífrænar auðlindir eru verndaðar og hvaða önnur ríki fái heimild til að nýta 
slíkar auðlindir. Framkvæmdin á Íslandi hefur verið sú að erlend fiskiskip 
mega ekki veiða innan íslenskrar efnahagslögsögu nema með stoð í tvíhliða 
milliríkjasamningum.58 

                                                           
55  Efnahagslögsagan markast af miðlínu þar sem skemmra er en 400 sjómílur milli grunnlína 

Færeyja og Grænlands annars vegar og Íslands hins vegar, sbr. 2. mgr. 7. gr. laga nr. 
41/1979. 

56  Ísland fullgilti samninginn árið 1985, sbr. auglýsingu nr. 7/1985 í C-deild Stjórnartíðinda. 
57  Sjá Gunnar G. Schram: Hafréttur, bls. 19. 
58  Sjá nánar um 61. og 62. gr. Hafréttarsáttmálans í riti Gunnars G. Schram: Hafréttur, bls. 

105-109.  
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3.4  Niðurstaða 
Í íslenskri lögfræði hefur verið lagt til grundvallar að beitt sé almennt 
viðurkenndum aðferðum til að ákveða hvaða gögn teljist til réttarheimilda og 
hvaða gögn sé heimilt að nota til að skýra lög sem sett eru á Alþingi Ís-
lendinga. Engar forsendur eru til að víkja þessu til hliðar þegar taka á afstöðu 
til þess hvaða merkingu skuli leggja í fyrsta málslið 1. gr. laga um stjórn 
fiskveiða. Þrátt fyrir það kann að vera málefnalegur ágreiningur á hvernig 
skuli skýra lög og getur sá munur falist í því hvort að líta skuli eingöngu til 
texta lagaákvæðis eða hvort skýra eigi lagaákvæði með hliðsjón af tilurð þess, 
tilgangi og markmiðum.  

Þegar síðustu bresku og v-þýsku fiskiskipin sigldu út fyrir fiskveiðiland-
helgi Íslands árin 1976-1977 var tryggt að lands- og þjóðarrétti að íslenska 
ríkið hefði valdheimildir til að mæla fyrir um reglur um nýtingu fiskveiði-
auðlindarinnar og fylgja þeim eftir innan 200 sjómílna fiskveiðilandhelgi. 
Framanrakin ákvæði laga um landhelgi, efnahagslögsögu og landgrunn nr. 
41/1979 og Hafréttarsamnings Sameinuðu þjóðanna, gefa ekki til kynna, að 
með tilkomu tólf sjómílna landhelgi og 200 sjómílna efnahagslögsögu, hafi 
íslenska ríkið öðlast heimildir eiganda yfir þessum hafsvæðum eða öðlast 
einkaréttarlegar heimildir til að nýta auðlindir sjávar. Mun nærtækara er að líta 
svo á að íslenska ríkið hafi með þessu, að teknu tilliti til alþjóðlegra skuld-
bindinga, sbr. 56., 61. og 62. gr. Hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna, 
fengið heimildir til að setja reglur um nýtingu auðlinda sjávar.  

Síðastnefnda ályktunin er í samræmi við niðurstöður fræðimanna.59 Af 
henni leiðir að íslenska ríkið hefur fullveldisrétt en ekki eignarrétt yfir því 
hafsvæði sem efnahagslögsaga Íslands markast af. Samkvæmt fornlögum60 
var réttur til fiskveiða utan netlaga öllum heimil og eru Íslandsmið samkvæmt 
því almenningur. Ekki er ástæða til að ætla að fyrir utan netlög hafi þar til 
bær aðili fært sönnur á að eiga þetta hafsvæði í eignarréttarlegum skilningi. 
Með hliðsjón af því að íslenska ríkinu kunni að vera skylt að þjóðarétti að 
veita öðrum ríkjum aðgang að nýtingu lífrænna auðlinda innan efnahags-
lögsögunnar, sbr. 2. tl. 62. gr. Hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna, kann 
að leika vafi á að heimilt sé að kveða á um eignarrétt íslenska ríkisins eða 

                                                           
59  Sjá t.d. Sigurður Líndal: ,,Nytjastofnar á Íslandsmiðum – sameign þjóðar“, bls. 785;Þorgeir 

Örlygsson: ,,Hver á kvótann?“, bls. 42. 
60  Í landabrigðaþætti Grágásar var kveðið á um að ,,menn eigu allir að veiða fyrir utan netlög 

að ósekju“ og í 2. kapítula rekabólks Jónsbókar frá 1281 var sagt að ,,allir menn eigu að 
veiða fyrir utan netlög að ósekju“. Þetta ákvæði Jónsbókar er enn birt í íslenska laga-
safninu, sbr. útgáfu þess frá árinu 2003.    
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annarra aðila að því hafsvæði sem efnahagslögsagan þekur.61 Alþingi og 
stjórnvöld geta hins vegar í krafti valdheimilda sinna mælt fyrir um skipulag á 
nýtingu svæða sem eru eigendalaus, sbr. Hrd. 1981:182 og Hrd. 1981:1581.62 
Þessar heimildir hafa Alþingi og stjórnvöld m.a. nýtt sér hvað varðar stjórn 
veiða á nytjastofnum sjávar á Íslandsmiðum.  

4. Stjórnkerfi fiskveiða og sameign þjóðar – 
tímabilið 1976-2007 

Á Íslandsmiðum eru hagstæð lífsskilyrði fyrir marga tegundir nytjastofna og 
yfirleitt hefur þorskurinn verið sú tegund á Íslandsmiðum sem er verð-
mætust. Aðrar botnfisk63- og flatfisktegundir64 eru einnig verðmætar sem og 
uppsjávartegundir á borð við síld og loðnu.65 Krabba- og skelfisktegundir66 
eru tiltölulega staðbundnar tegundir, þ.e. þær halda sér iðulega á svipuðum 
veiðislóðum, ólíkt mörgum öðrum tegundum. Nytjastofnar á Íslandsmiðum 
synda um höfin frjálsir og vörslulausir. Það er vart vafa undirorpið að mögu-
leikar manna til að fanga þessar tegundir hafi ávallt haft fjárhagslegt gildi þó 
að það hafi verið misjafnt hvort að þeir hafi verið verðlagðir með sérgreinan-
legum hætti.67  

Samkvæmt fræðikenningum í hagfræði er talið æskilegt að aðgangur að 
auðlindinni sé verðlagður þar sem þegar sókn í nytjastofna sjávar er að mestu 
leyti frjáls að þá tekur sérhver útgerðaraðili ákvörðun út frá eigin aflamögu-
leikum en tekur ekki tillit til þess óhagræðis sem hann skapar öðrum með 
veiðum sínum. Við þetta skapast hætta á kapphlaupi um takmarkaðan afla. 
Að því leiðir að menn fjárfesta í tækjum og búnaði án þess þó að líkur séu á 

                                                           
61  Sjá nánar Skúli Magnússon: ,,Um stjórnskipulega eignarréttarvernd aflaheimilda“, bls. 613; 

Sigurður Líndal: ,,Nytjastofnar á Íslandsmiðum – sameign þjóðar“, bls. 800. 
62  Sjá m.a. Þorgeir Örlygsson: ,,Hver á kvótann?“, bls. 43. 
63  Botnfiskar eða bolfiskar eru þær tegundir fiska sem lifa við botn sjávar. Mikilvægustu 

tegundirnir af því tagi eru þorskur, ýsa, ufsi, karfi, skarkoli, grálúða og steinbítur. 
64  Flatfiskar eru tegundir fiskar sem eru flatir. Algengustu tegundirnar eru skarkoli, sandkoli, 

lúða og grálúða.  
65  Uppsjávarfiskar eru tegundir fiska sem halda sig nærri yfirborði sjávar. Algengust upp-

sjávarfiskarnir á Íslandsmiðum eru síld og loðna.  
66  Krabba- og skelfisktegundir eru tegundir sem eru ekki fiskar heldur tilheyra ætt liðdýra og 

lindýra. Rækja og humar tilheyra ætt liðdýra en skelfiskur ætt lindýra. Þessar tegundir halda 
sig á staðbundnum svæðum á Íslandsmiðum, t.d. á innfjörðum. 

67  Sjá m.a. Skúli Magnússon: ,,Um stjórnskipulega eignarréttarvernd aflaheimilda“, bls. 589.  
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að afli muni til lengri tíma litið vaxa. Því er almennt talið að þegar sókn er 
frjáls aukist hættan verulega á að veiðar verði óhagkvæmar.68 

Þorri manna er sammála um að stýra þurfi fiskveiðum og í meginatriðum 
er talið að tvenns konar stjórnkerfi komi til greina, þ.e. annars vegar kerfi 
sem takmarkar með einhverjum hætti þá vinnu sem lögð er í að ná í 
auðlindina og hins vegar kerfi sem takmarkar hvað sé tekið af auðlindinni. 
Fyrri leiðin hefur venjulega verið kennt við sóknarstýringu en sú síðari við 
aflamarkskerfi. Ef þessar skilgreiningar á stjórnkerfum fiskveiða eru borin 
saman við þau kerfi sem hafa verið notuð við stjórn veiða á Íslandsmiðum 
síðan árið 1976 má segja að á tímabilinu 1976-1983 hafi að mestu leyti verið 
stuðst við sóknarstýringarkerfi en á tímabilinu 1984-1990 hafi veiðum verið 
stýrt með blöndu af sóknar- og aflamarkskerfi. Frá og með 1. janúar 1991 
hefur að mestu leyti verið stuðst við aflamarkskerfi. 

4.1  Lög um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands nr. 81/1976 – þróunin til 
1983 

Með lögum um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands nr. 81/1976 var ætlunin að 
setja samræmda og heildstæða löggjöf um fiskveiðar innan fiskveiðiland-
helginnar. Samkvæmt 1. gr. laganna var kveðið á um þann tilgang fisk-
veiðilöggjafarinnar að stuðla ætti að viðgangi og hagkvæmustu nýtingu fiski-
stofna innan íslenskrar fiskveiðilandhelgi. Í athugasemdum í  frumvarpi því 
sem varð að lögunum var tekið fram að þetta upphafsákvæði væri nýmæli og 
jafnvel þótt það hefði ef til vill ekki mikið lagalegt gildi, þætti rétt, að í upp-
hafi kæmi fram skýrt og ótvírætt, hvert væri meginstefnumark laganna.69  

Komið var á fót banndagakerfi í þorskveiðum á seinni helmingi ársins 
1977 og var notast við það til ársloka 1983. Ófáar reglugerðir voru settar á 
árunum 1977-1983 sem mæltu fyrir um hvenær tilteknum skipaflokkum væri 
bannað að veiða þorsk og voru reglugerðirnar settar með stoð í landgrunns-
lögunum og lögum um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands nr. 81/1976. Skrap-
dagakerfi70 þetta byggðist á að banna þorskveiðar á ákveðnum dögum ársins 
og ef þorskur veiddist á þessum banndögum, mátti magnið af tegundinni 
ekki fara yfir tiltekið hlutfall af heildaraflanum í hverri veiðiferð eða yfir 

                                                           
68  Sjá hér nánar: Jón Sigurðsson: ,,Stjórn fiskveiða“, bls. 583; Gylfi Þ. Gíslason: Fiskihagfræði, 

bls. 30-31; Sveinn Agnarsson: ,,Stjórnun fiskveiða á Íslandi“, bls. 134. 
69  Alþingistíðindi A-deild, 1975-1976, bls. 1654. 
70  Skrap táknar á sjómannamáli verðminni fisktegundir en þorskur og banndagarnir voru 

þess vegna kallaðir skrapdagar. 
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ákveðið tímabil. Þetta regluverk þýddi í megindráttum að veiðiheimildir 
miðuðust við eign á skipi.71  

4.2  Tímabilið 1984-1990  
Í lok nóvember 1983 var lagt fram frumvarp til laga á breytingu á lögum um 
veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands nr. 81/1976 sem gerði ráð fyrir að ráðherra 
yrðu veittar víðtækar heimildir til að koma á kerfi við stjórn veiða sem tak-
markaði það aflamagn sem einstökum skipum væri heimilt að landa.72 Þrír 
þingmenn Alþýðubandalagsins, Steingrímur J. Sigfússon, Geir Gunnarsson 
og Hjörleifur Guttormsson, lögðu fram breytingartillögu við meðferð máls-
ins á Alþingi um að lýst yrði yfir í 1. mgr. 2. gr. laga nr. 81/1976, að fiskveiði-
landhelgi Íslands og auðlindirnar innan hennar væru þjóðareign, sameign 
allra Íslendinga. Tillagan var felld og var frumvarpið samþykkt óbreytt og 
varð að lögum nr. 82/1983.  

Segja má að þetta hafi verið upphaf aflakvótakerfis73 við stjórn veiða á 
verðmætustu tegundum nytjastofna sjávar en áður höfðu slík kerfi verið 
notuð við stjórn veiða á verðminni tegundum.74 Lögin giltu eingöngu í eitt ár 
og á meðan kerfið var til reynslu höfðu stjórnvöld samráð við hagsmunaaðila 
um hvort halda ætti því áfram. Niðurstaðan varð sú að byggt var á svipuðu 
kerfi fyrir árið 1985 en þó var útgerðaraðilum skipa 10 brl. og stærri gefinn 
kostur á að auka veiðiheimildir sínar með því að velja sóknarmark.75 Til 
samræmis við þetta var frumvarp lagt fram á Alþingi í nóvember 1984 um 
breytingu á lögum nr. 81/1976 og við meðferð þess kom aftur fram tillaga 

                                                           
71  Með þessu er átt við að um leið og útgerðaraðili skips fékk aðgang að fiskiskipaflotanum 

gat hann hafið veiðar á þeim tegundum nytjastofna sem voru verðmætastar. Það fór eftir í 
hvaða flokk skip féll undir hversu mikinn tíma útgerðaraðili þess hafði til að veiða þorsk 
án takmarkana. 

72  Talið var að ráðherra hefði ekki heimild samkvæmt  þágildandi 10. gr. laga um fiskveiði-
landhelgi Íslands til að koma á aflamarkskerfi við stjórn botnfiskveiða, sbr. Alþingistíðindi 
B-deild, 1983-1984, bls. 675.  

73  Með aflakvótakerfi eða aflamarkskerfi er átt við þá stjórn fiskveiða að einn aðili, þ.e. ráðherra 
í þessu tilviki, ákveður þann heildarafla af tiltekinni tegund sem má veiða á ákveðnu veiði-
tímabili. Þeim heildarafla er síðan skipt á milli þeirra aðila sem hafa tilskilin veiðileyfi og 
aflaheimildir. 

74  Aflatakmarkanir höfðu voru settar á vegna veiða á humri árið 1973, innfjarðarrækju og 
skelfiski árið 1974, síld árið 1975 og loðnu árið 1980. Þessar tegundir voru kallaðar sér-
leyfistegundir þar sem sérstakt leyfi ráðherra þurfti til að stunda þær. 

75  Með sóknarmarki er átt við að hverju fiskiskipi er úthlutað tilteknum mörgum dögum á ári 
til að stunda fiskveiðar en þó þannig að veiðar í ákveðnar tegundir nytjastofna megi ekki 
fara umfram tiltekið hámark, svokallað sóknaraflahámark. Árin 1985-1987 var sóknarafla-
hámark eingöngu ákveðið vegna þorskveiða en það gilti einnig um karfaveiðar árin 1988-
1990 og grálúðuveiðar árin 1989-1990. 
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um að fiskveiðilandhelgi Íslands og auðlindir innan hennar væru þjóðareign, 
sameign allra Íslendinga. Þessi tillaga var borin upp af minnihluta sjávar-
útvegsnefndar efri deildar og var felld.76 Frumvarpið varð að lögum nr. 
118/1984 og giltu lögin til ársloka 1985. 

Tilgangur frumvarps til laga um stjórn fiskveiða 1986-1987 var að færa 
undirstöðuatriði og meginreglur um stjórn fiskveiða úr reglugerðum í löggjöf. 
Sú breyting varð að reglur um heildaraflatakmarkanir og skiptingu tak-
markaðs heildarafla var nú að finna í sérstökum lögum í stað þess að ráð-
herra yrðu fengnar heimildir til að stýra veiðum tímabundið með breytingum 
á lögum um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands nr. 81/1976. Við meðferð 
frumvarpsins á Alþingi voru engar tillögur lagðar fram í þá veru að auðlindir 
innan fiskveiðilandhelginnar væru þjóðareign, sameign allra Íslendinga. 
Frumvarpið var samþykkt og varð að lögum um stjórn fiskveiða 1986-1987 
nr. 97/1985.77  

Frumvarp til laga um stjórn fiskveiða 1988-1991 var lagt fram síðla hausts 
198778 og var 1. gr. frumvarpsins svohljóðandi:  

 
Fiskistofnar á Íslandsmiðum eru sameign íslensku þjóðarinnar. Markmið laga 
þessara er að stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu þeirra og tryggja með 
því trausta atvinnu og byggð í landinu. 
 
Í athugasemdum sem fylgdu frumvarpinu sagði eingöngu um fyrstu 

greinina að ákvæðið væri almenn stefnuyfirlýsing um tilgang frumvarpsins og 
að svipað ákvæði væri að finna í áðurnefndum lögum um veiðar í fiskveiði-

                                                           
76  Þeir sem stóðu að tillögunni voru Skúli Alexandersson, Karl Steinar Guðnason og Stefán 

Benediktsson, sbr. Alþingistíðindi A-deild, 1984-1985, bls. 1531. 
77  Á grundvelli laganna gátu einstaka útgerðaraðilar valið sóknarmark og unnið sér inn veiði-

heimildir með miklum veiðum þar sem gert var ráð fyrir því að þegar aflamark væri gefið 
út árið 1987 væri tekið tillit til helmings þess afla sem fiskiskip hafði veitt árið 1986 og 
hinn helmingur aflamarksins réðst af því hvað skipið hafði fengið útgefið áður en það hóf 
veiðar árið 1986. Þetta þýddi að afkastamikil skip gátu með miklum veiðum aukið afla-
heimildir sínar verulega þar sem engin takmörk voru á hvað mætti veiða mikið af öðrum 
tegundum en þorski ásamt því sem að heimildir voru til að veiða a.m.k. 20% umfram í 
þorski en útgefið aflamark sagði til um. Þetta skipulag hafði í för með sér að meira var 
veitt á grundvelli sóknarmarks en aflamarks árin 1986-1987, sbr. t.d.  Kristinn Hugason: 
Markmið og árangur í stjórnun fiskveiða, bls. 167 og Birgir Þór Runólfsson: Sjávarútvegur 
Íslendinga – Þróun, staða og horfur, bls. 49. 

78  Frumvarpið var lagt fram sem stjórnarfrumvarp ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks, Fram-
sóknarflokks og Alþýðuflokks sem hafði verið mynduð árið 1987 undir forsæti Þorsteins 
Pálssonar eftir að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks frá árinu 1983 hafði 
misst meirihluta sinn á Alþingi í kosningum árið 1987. 
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landhelgi Íslands nr. 81/1976. Þegar þáverandi sjávarútvegsráðherra fylgdi 
frumvarpinu úr hlaði á Alþingi vék hann að sameignarákvæðinu:79 

 
Hér er um nýmæli að ræða og má að sjálfsögðu um það deila hvort slíkt 
ákvæði sé í sjálfu sér nauðsynlegt. Ég hef aldrei verið í neinum vafa um að við 
eigum þetta land og við eigum gögn þess og gæði. Ég býst við að allir Íslend-
ingar séu sammála um það og þurfi ekki að vera í neinum vafa þar um. Hitt er 
svo annað mál að það er oft ítrekað í löggjöf og þar tekið fram og það er 
ekkert nema gott um það að segja og góður svipur á því að ítreka þessa 
sjálfsögðu hluti. 
 
Í umræðum á Alþingi um frumvarpið komu fram hvaða viðhorf sumir 

alþingismenn höfðu til sameignarákvæðisins. Þingmaður Alþýðubandalags-
ins, Svavar Gestsson, lýsti undanfara þess að sameignarákvæðið hefði verið 
sett í lagafrumvarpið með vísun til blaðaskrifa sem höfðu verið birt þá um 
haustið80 og kvað ákvæðið vera falleg orð ,,en það [væri] með þau eins og 
mörg önnur falleg orð að þeim [þyrfti] að fylgja innihald ef eitthvert gagn 
[ætti] að vera í þeim.“81 Í framsöguræðu 2. minnihluta sjávarútvegsnefndar 
efri deildar, Danfríðar Skarphéðinsdóttir, kom m.a. fram sú skoðun að 
,,helsta vandamálið við fiskveiðarnar á Íslandsmiðum [hefði] hingað til verið 
óskilgreindur eignarréttur á aðlindinni. Nú [hefði] sá eignarréttur hins vegar 
verið skilgreindur í því frv. sem hér [væri] til umræðu“ og vísaði þá þing-
maðurinn til 1. gr. frumvarpsins.82 Þingmaðurinn Sighvatur Björgvinsson 
benti á, að hann hafi lagt fram tillögur á Alþingi en án árangurs, um að sam-
eiginlegar auðlindir þjóðarinnar, sem engir einstaklingar gætu gert eignartilkall 
til að lögum, yrðu lýstar þjóðareign. Það var hans mat að 1. gr. frumvarpsins 
slægi því föstu að fiskistofnar á Íslandsmiðum væru sameiginleg eign íslensku 
þjóðarinnar en ,,því miður stefndu flestar hinar greinar frv. gegn ákvæðum 
þessarar greinar.“83 

Þegar lög um stjórn fiskveiða 1988-1990 nr. 3/1988 tóku gildi hafði verið 
leitt í lög að fiskistofnar á Íslandsmiðum væru sameign íslensku þjóðarinnar.  

                                                           
79  Alþingistíðindi B-deild, 1987-1988, bls. 1497.  
80  Draga má þá ályktun af málflutningi Svavars að öfl innan Alþýðuflokksins hafi litið á það 

sem pólitískan sigur að hafa komið þessu ákvæði í frumvarp um stjórn fiskveiða og að 
fjórir þingmenn flokksins hafi mótað tillögurnar, þ.e. Sighvatur Björgvinsson, Jón Sigurðs-
son, Kjartan Jóhannsson og Eiður Guðnason, sbr. Alþingistíðindi B-deild, 1987-1988, bls. 
1581-1582.   

81  Alþingistíðindi B-deild, 1987-1988, bls. 1582. 
82  Alþingistíðindi B-deild, 1987-1988, bls. 2810.  
83  S.r., bls. 3254. 
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4.3  Lög um stjórn fiskveiða nr. 38/1990 
Í upphafi árs 1990 voru tæplega 1000 fleiri fiskiskip á skrá en voru við upp-
haf heildaraflatakmarkana í botnfiski árið 1984 og telja verður líklegt að 
afkastageta flotans hafi aukist mikið á þessum árum.84 Hinn 15. febrúar 1990 
var frumvarpi til laga um stjórn fiskveiða útbýtt á Alþingi þar sem gert var 
ráð fyrir að sóknarmark yrði afnumið og að sem fæst frávik yrðu gerð frá 
meginreglum aflamarkskerfisins.85 Frumvarpið gerði ráð fyrir að lögin væru 
ótímabundin og að þau myndu gilda um veiðar frá og með 1. janúar 1991. 
Samkvæmt frumvarpinu átti að stýra veiðum í helstu tegundum nytjastofna 
sjávar með heildaraflamarki sem sjávarútvegsráðherra tæki ákvörðun um fyrir 
hvert veiðitímabil og að hverju skipi, sem ætti rétt til þess, yrði úthlutað 
svokallaðri aflahlutdeild sem skyldi vera fast hlutfall af leyfðum heildarafla 
hvers veiðitímabils. Aflamark skips skyldi vera það magn í hverri tegund 
nytjastofns sjávar sem skipi væri heimilt að veiða á tilteknu veiðitímabili. 
Aflamark skips átti að mestu leyti að ráðast af aflahlutdeild þess. Sú venja 
hefur myndast að kalla aflahlutdeild og aflamark, sbr. nú 2. mgr. og 4. mgr. 8. 
gr. laga um stjórn fiskveiða nr. 116/2006, aflaheimildir.86  

Í fyrri málslið 1. gr. frumvarpsins var kveðið á um að nytjastofnar á 
Íslandsmiðum væru sameign íslensku þjóðarinnar og í síðari málslið greinar-
innar var tekið fram að markmið laganna væri að stuðla að verndun og hag-
kvæmri nýtingu nytjastofna sjávar og tryggja með því trausta atvinnu og 
byggð í landinu. Í athugasemdum sem fylgdu frumvarpinu sagði m.a. svo um 
sameignarákvæðið:87  

 

                                                           
84  Hinn 1. janúar 1984 voru 1736 fiskiskip á skrá en hinn 1. janúar 1990 voru 2702 fiskiskip á 

skrá, sbr. Birgir Þór Runólfsson: Sjávarútvegur Íslendinga – Þróun, staða og horfur, bls. 21. Bátar 
minni en 10 brúttórúmlesta juku afkastagetu sína hratt á árunum 1984-1990 og fjöldi 
skráðra báta tvöfaldaðist á þessum árum. Með bráðabirgðaákvæði II laga um stjórn 
fiskveiða nr. 97/1985 var fjórum togurum, smíðuðum hér á landi, svokölluð raðsmíðis-
verkefnisskip, veitt leyfi til að stunda veiðar í atvinnuskyni. Á árunum 1986-1988 var 
mikið fjárfest í tækjum og búnaði til að auka afkastagetu fiskiskipa, sbr. Birgir Þór Run-
ólfsson: Sjávarútvegur Íslendinga – Þróun, staða og horfur, bls. 22.   

85  Frumvarpið grundvallaðist á tillögum fjölskipaðrar ráðgjafarnefndar um fiskveiðistefnu 
sem hafði unnið að stefnumótun við stjórn fiskveiða síðan haustið 1988. Í nefndinni voru 
í allt 25 einstaklingar sem voru fulltrúar allra stjórnmálaflokka sem þá áttu sæti á Alþingi, 
fulltrúar margra og ólíkra hagsmunasamtaka ásamt embættismönnum frá ýmsum stofn-
unum. Árni Kolbeinsson, þáverandi ráðuneytisstjóri í sjávarútvegsráðuneytinu, var for-
maður nefndarinnar. 

86  Framvegis verður vísað til hugtaksins aflaheimilda sem þeirra veiðiheimilda sem grund-
vallast á aflahlutdeild. 

87  Alþingistíðindi A-deild, 1989-1990, bls. 2547. 
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Með fyrsta málslið greinarinnar er minnt á mikilvægi þess að varðveita fullt 
forræði Íslendinga yfir henni. Jafnframt felst í þessu sú sjálfsagða stefnu-
mörkun að markmiðið með stjórn fiskveiða er að nýta fiskstofnana til hags-
bóta fyrir þjóðarheildina. Enda þótt frumvarpið byggi á því að fiskstofnarnir 
verði skynsamlegast nýttir með því að fela þeim sem daglega starfa að fisk-
veiðum víðtækt ákvörðunarvald í þessum efnum má það ekki verða til þess að 
með því verði talin myndast óafturkallanlegt og stjórnarskrárvarið forræði einstakra aðila 
yfir auðlindinni. Það verður að vera ákvörðunarefni löggjafans á hverjum tíma hvaða 
skipulag teljist best henta til að nýta þessa sameign þjóðarinnar með hagsmuni heildar-
innar að leiðarljósi. (leturbreytingar eru höfundar). 
 
Í framsöguræðu ráðherra um málið í efri deild Alþingis var tekið fram að 

þótt frumvarpið gerði ráð fyrir að lögin yrðu ótímabundin að þá fæli það ekki 
í sér að Alþingi væri að veita einstökum útgerðum óafturkallanlegt og 
stjórnarskrárvarið forræði yfir nytjastofnum sjávar.88 Þrem dögum eftir 
flutning ræðunnar, eða hinn 23. febrúar 1990, var frumvarpinu vísað til 
sjávarútvegsnefndar efri deildar þingsins. Sú nefnd skilaði fimm minnihluta 
álitum og í nefndaráliti fyrsta minnihlutans89, sem dags. er 30. apríl 1990, var 
m.a. gert ráð fyrir að við 1. gr. frumvarpsins bættist nýr málsliður er skyldi 
orðast svo: 

 
Úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögum þessum myndar ekki eignarrétt eða 
óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildum. 
 
Fram kom í nefndaráliti um þetta ákvæði að það væri sett til áherslu-

aukningar í 1. gr. ,,þar sem ótvírætt [væri] tekið fram að úthlutun veiði-
heimilda samkvæmt lögunum [stofnaði] ekki eignarrétt né [skerti] forræði 
löggjafans til að ákveða síðar, án bótaskyldu til einstakra útgerða, breytingu á 
fyrirkomulagi við stjórn fiskveiða. Það [hlyti] ávallt að vera ákvörðunarefni 
Alþingis á hverjum tíma hvað skipulag [teldist] best henta til að nýting fisk-
veiðiauðlindarinnar þjóni sem best hagsmunum heildarinnar.“90 Þegar efri 
deild þingsins greiddi atkvæði um frumvarpið í annarri umferð var þessi 
tillaga samþykkt samhljóða sem og 1. gr. frumvarpsins svo breytt.91 Engar 
frekari breytingar urðu á 1. gr. frumvarpsins við meðferð þingsins en í um-

                                                           
88  Alþingistíðindi B-deild,1989-1990, bls. 3811. 
89  Þingmenn Framsóknarflokksins, Stefán Guðmundsson og Jóhann Einvarðsson, skrifuðu 

undir nefndarálit fyrsta minnihlutans. 
90  Alþingistíðindi A-deild, 1989-1990, bls. 4721. 
91  Sjá Alþingistíðindi B-deild, 1989-1990, bls. 7012.  
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ræðum um málið í neðri deild þingsins settu nokkrir alþingismenn fram sinn 
skilning á sameignarákvæðinu.92  

Hinn 5. maí 1990 hafði lagafrumvarpið verið samþykkt af báðum deildum 
þingsins og tóku þau gildi 18. maí 1990 sem lög um stjórn fiskveiða nr. 
38/1990. Lögin komu að langmestu leyti til framkvæmda 1. janúar 1991 en 
þau voru endurútgefin sem lög um stjórn fiskveiða nr. 116/2006. 93 Eitt af 
markmiðum laganna var að koma á fót samræmdu aflamarkskerfi og áttu 
undanþágur frá þessu kerfi að vera fáar en með síðari löggjöf fjölgaði þeim 
fremur en hitt.  

Þannig gerðu upphafleg ákvæði laganna ráð fyrir að útgerðaraðilar svo-
kallaðra krókabáta94, sem völdu sóknardagakerfi í stað aflahlutdeildar, myndu 
að ákveðnum skilyrðum uppfylltum, fá úthlutað aflahlutdeild eigi síðar en 1. 
september 1994. Ef þessi skilyrði yrðu uppfyllt var reiknað með að króka-
bátaflotinn í heild sinni myndi t.d. fá úthlutað 2,2% aflaheimilda í þorski. 
Þessi skilyrði voru uppfyllt en þrátt fyrir það var með lögum nr. 87/1994 og 
síðari lögum, sem breyttu lögum um stjórn fiskveiða, sóknardagakerfi króka-
báta viðhaldið. Nú eru veiðar allra slíkra báta bundnar svokallaðri króka-
flahlutdeild og krókaflamarki.95 Hlutdeild núverandi krókabátaflota í heildar-

                                                           
92  Friðrik Sophusson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins sagði m.a.: ,,Þegar rætt er um réttinn til 

fiskveiðanna þarf að hafa í huga að Alþingi hefur skýrlega lýst því yfir að fiskimiðin séu 
sameign íslensku þjóðarinnar. Væri þessi auðlind ótakmörkuð gæti hver landsmaður tekið 
þann fisk úr sjó sem honum sýndist. Þar sem fiskimiðin eru takmörkuð auðlind er ljóst að 
rétturinn til veiðanna er verðmætur og eftirsóknarverður fyrir fleiri en þá sem fengið hafa 
veiðileyfi. Þessi staðreynd birtist m.a. í því verði sem greitt er fyrir aflakvóta og umfram-
verð fyrir skip sem hafa veiðiréttindi. Það liggur því beint við að eigendur auðlindarinnar, 
íslenska þjóðin, selji veiðileyfi.“, sbr. Alþingistíðind B-deild, 1989-1990, bls. 7554 (letur-
breytingar eru höfundar). Í máli Þórhildar Þorleifsdóttur, alþingismanns Kvennalistans, 
kom fram að í meðförum efri deildar þingsins hafi eign íslensku þjóðarinnar verið staðfest 
enn betur með viðbótarmálslið sem bætt var við um að úthlutun veiðiheimilda samkvæmt 
lögum þessum myndi ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir 
veiðiheimildum, sbr. Alþingistíðindi B-deild, 1989-1990, bls. 7549. Þegar tillaga Kvenna-
listans um að úthluta skyldi 80% heildarafla til byggða landsins hafði verið felld, sagði Þór-
hildur m.a.: ,,Hefur Alþingi þar með staðfest að einstaklingum skuli gert kleift að ráðskast 
með og hagnast af sameign allra landsmanna.“, sbr. Alþingistíðindi B-deild, 1989-1990, 
bls. 7566.     

93  Löggjafinn hefur talið ástæðu til að breyta lögunum í fjölmörg skipti en síðan þau komu til 
framkvæmda hefur þeim verið breytt með setningu 41 laga. 

94  Krókabátar voru skv. ákvæði II. til bráðabirgða við lög nr. 38/1990 bátar undir 6 brúttó-
lestum sem veiddu með línu og handfærum. Samkvæmt núgildandi reglum geta bátar 
undir 15 brúttótonnum og sem hafa krókaflaleyfi, fengið veiðiheimildir á grundvelli krók-
aflahlutdeildar, sbr. 2. ml. lokamálsgreinar 12. gr. laga um stjórn fiskveiða nr. 116/2006. 

95  Sömu meginreglur gilda um krókaflahlutdeild og krókaflamark og gilda um aflahlutdeild 
og aflamark, sbr. 5. mgr. 8. gr. laga nr. 116/2006. 
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aflamarki þorsks var fiskveiðiárið 2006/07 komin upp í 17,5%.96 Með 
setningu laga og stjórnvaldsfyrirmæla hafa bæði löggjafinn og stjórnvöld út-
hlutað veiðiheimildum m.a. á grundvelli línutvöföldunar, línuívilnunar, jöfnunar- og 
byggðarsjónarmiða.97 Slíkar úthlutanir hafa að sjálfsögðu skert veiðiheimildir 
þeirra sem byggja aflamark sitt á aflahlutdeildinni. 

Þrátt fyrir að úthlutunarkerfi aflaheimilda hafi veikst miðað við það sem 
gert var ráð fyrir í upphafi að þá hefur þeirri meginstefnu ekki verið haggað 
að útgerðaraðilum fiskiskipa hefur gert kleift að nýta aflaheimildir til að 
veiða, selja og leigja. Einnig er orðið viðurkennt að hægt er að veðsetja afla-
heimildir með óbeinum hætti. Aflaheimildir eru metnar til fjárhagslegs verð-
mætis miðað við markaðsverð við öll búskipti ásamt því sem að handhafi 
aflaheimilda getur leitað atbeina yfirvalda ef komið er í veg fyrir með ólög-
mætum hætti að hann geti nýtt sér þessar heimildir. Handhafar aflaheimilda 
hafa getað í skjóli þeirra komið í veg fyrir að aðrir nytu sama réttar. 

4.4  Samantekt  
Á síðastliðnum þrjátíu árum hafa átt sér stað miklar breytingar við stjórn 
fiskveiða á Íslandsmiðum og þar vegur þyngst að sjávarútvegsráðherra 
ákveður, að fengnum tillögum Hafrannsóknarstofnunar, hversu mikið megi 
veiða af helstu tegundum nytjastofna sjávar á Íslandsmiðum yfir tiltekið tíma-
bil og er heildaraflamagninu síðan dreift til útgerðaraðila fiskiskipa sam-
kvæmt ákveðnum reglum. Núgildandi lög um stjórn fiskveiða nr. 116/2006 
eiga á margan hátt rót sína að rekja til ársins 1984 þó að það hafi ekki verið 
fyrr en að lög um stjórn fiskveiða nr. 38/1990 hafi komið til framkvæmda 1. 
janúar 1991 sem að tiltölulega samræmt aflamarkskerfi við stjórn fiskveiða 
hafi orðið að veruleika. Fyrir setningu laga nr. 38/1990 gátu fjölmargir aðilar 
slegist í hóp þeirra sem gerðu út og þannig orðið sér úti um verðmætar veiði-
heimildir. Reynsla manna af þeirri skipan, að nýir aðilar gætu bæst í hóp 
þeirra sem nýttu hina takmörkuðu fiskveiðiauðlind, knúði á um að stjórnkerfi 

                                                           
96  Sjá nánar um breytingar á úthlutun veiðiheimilda síðan árið 1991: Alþingistíðindi A-deild, 

2006-2007, bls. 1403. 
97  Það er flókið að gera uppruna og eðli þessara veiðiheimilda skil. Hér verður látið duga að 

vísa til helstu lagákvæða sem mæltu fyrir um þessar veiðiheimildir og eftir atvikum um af-
nám þeirra eða hvaða lagákvæði gilda nú um þær: Upphafleg 6. mgr. 10. gr. laga um stjórn 
fiskveiða nr. 38/1990 um línutvöföldun og afnám hennar með bráðabirgðaákvæði nr. II. laga 
nr. 105/1996; 3. gr. laga nr. 146/2003 um línuívilnun, sbr. nú 8. mgr. 11. gr. laga um stjórn 
fiskveiða nr. 116/2006; Upphafleg 9. gr. laga stjórn fiskveiða nr. 38/1990 um jöfnunarkvóta, 
sbr. nú 1. tl. 10. gr. laga um stjórn fiskveiða nr. 116/2006; Upphafleg 5. gr. laga um Hag-
ræðingarsjóð sjávarútvegsins nr. 40/1990 um byggðakvóta, sbr. nú 2. tl. 10. gr. laga um 
stjórn fiskveiða nr. 116/2006.  
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fiskveiða yrði gert lokaðra. Um leið og það var gert var slegið á viðkvæma 
strengi réttlætistilfinninga í samfélagi veiðimanna. 

Líklegt má telja að það hafi orðið pólitísk samkomulag að gera stjórnkerfi 
fiskveiða lokaðra með lögum um stjórn fiskveiða nr. 38/1990 en með þeim 
skilmálum að þeir sem fengu þá aflaheimildum úthlutað gætu ekki vænst þess 
að þær væru undirorpnar beinum eignarrétti. Síðan þá hafa þessi réttindi 
gengið kaupum og sölum og í opinberri umræðu hefur því ósjaldan verið 
andmælt með hliðsjón af yfirlýsingunni um að nytjastofnar sjávar séu sam-
eign íslensku þjóðarinnar. Togstreitan um einkarréttarlegar heimildir þeirra 
manna sem hafa handhöfn aflaheimilda hefur án efa átt sinn þátt í því að lög-
gjafinn og stjórnvöld hafa talið æskilegt að útdeila veiðiheimildum á grund-
velli annarra sjónarmiða en samkvæmt aflahlutdeild. 

Það er hafið yfir vafa að það sé hagnýtt og fræðilega mikilvægt úrlausnar-
efni að greina hvaða merkingu beri að leggja í fyrsta málslið 1. gr. laga um 
stjórn fiskveiða. Áður en fjallað verður um þá valkosti sem standa mönnum 
til boða við að skýra sameignarákvæðið verða nokkrir dómar Hæstaréttar 
reifaðir þar sem ákvæðið hefur að einhverju marki komið við sögu. 

5. Hæstiréttur Íslands og sameign þjóðar 

Það er almennt viðurkennt á meðal fræðimanna í lögum að varast ber að 
draga of víðtækar ályktanir af einstökum dómsúrlausnum og að hvert mál 
beri að skoða í sínu eigin ljósi.98 Af þessu leiðir að fara þarf varlega við 
ályktanir um fordæmisgildi dóma og að öðru jöfnu hefur dómur ekki for-
dæmisgildi um önnur atriði en þau sem beinlínis er dæmt um. Slík aðgæsla á 
einnig við þegar ályktanir verða dregnar af einstökum ummælum í forsendum 
dóms.99 

Óumdeilt er að Hæstiréttur hefur ekki í dómum sínum tekið afstöðu til 
þess álitaefnis hvort að aflaheimildir njóti verndar sem bein eignarréttindi í 
skilningi eignarréttarákvæðis stjórnarskrárinnar. Á hinn bóginn hefur réttur-
inn tekið afstöðu til margra álitaefna sem tengjast stjórn fiskveiða, m.a. þeim 
spurningum hvort að meginreglur um úthlutun veiðileyfa, sbr. Upphafleg 5. 
gr. laga um stjórn fiskveiða, og úthlutun aflahlutdeildar og aflamarks, sbr. 
Upphafleg 2. mgr. og 4. mgr. 7. gr. laga um stjórn fiskveiða nr. 38/1990, hafi 
                                                           
98  Sjá m.a. Guðrún Gauksdóttir: ,,Eru aflaheimildir eign í skilningi 72. gr. stjskr?“, bls. 258 og 

rita sem þar er vísað til. 
99  Sjá nánar Karl Axelsson: ,,Um dóm Hæstaréttar frá 6. apríl 2000 í málinu nr. 12/2000“, 

bls. 272. 
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staðist ákvæði stjórnarskrárinnar um jafnræði og atvinnufrelsi, sbr. 65. gr. og 
75. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, með áorðnum breyt-
ingum. Hæstiréttur hefur við lausn þessara álitamála, sem og annarra sem 
tengjast stjórn fiskveiða, vísað til 1. gr. laga um stjórn fiskveiða. Að gættum 
þeim vinnubrögðum sem ber að viðhafa við túlkun á dómum réttarins 
verður hér leitast við að kanna hvaða merkingu Hæstiréttur hefur lagt í 
sameignarákvæðið í lögum um stjórn fiskveiða. Til að það sé hægt er 
nauðsynlegt að rekja nokkra dóma: 
 
Hrd. 1993: 2060 (skattadómur) 

Þetta mál snerist um hvort aflaheimild væri eign í skilningi laga um tekju- og 
eignarskatt nr. 75/1981 með áorðnum breytingum og ef svo væri hvernig 
bæri að fyrna þá eign samkvæmt sömu lögum. Fram kom í atkvæði meirihluta 
réttarins að þeir sem njóta aflahlutdeildar skips hafi ekki að lögum tryggingu 
fyrir því að þeir geti síðar notað aflahlutdeildina til tekjuöflunar en á grund-
velli reynslu og spár um, hvaða verða muni í fiskveiðum, séu kaup engu að 
síður gerð. Rétturinn taldi aflahlutdeild eign í skilningi þágildandi skattalaga 
og ákvað fyrningarhlutfall kaupa á aflahlutdeild, m.a. með hliðsjón af þeirri 
óvissu, sem væri um fégildi aflaheimildarinnar eftir kaupin. Fjölskipaður 
héraðsdómur komst að sömu niðurstöðu og Hæstiréttur m.a. með þeim orð-
um að þessi réttindi væru þess eðlis að óvíst væri hversu lengi þau nýttust 
eiganda þeirra og sem dæmi um það var bent á að aflamark gæti minnkað og 
löggjafinn og stjórnvöld gætu breytt um stefnu við stjórn fiskveiða. 

 
Hrd. 1996: 126 (skarkoli) 

Í þessu máli var deilt um hvort aflareynsla á skarkola sem nýttist síðar við 
úthlutun á aflahlutdeild hefði fylgt báti við kaup. Meirihluti réttarins taldi að 
málið varðaði ekki eignarrétt að nytjastofnum á Íslandsmiðum heldur með-
ferð stefnda á þeim veiðiheimildum, er voru tengdar fiskiskipi hans á kaup-
degi. Minnihluti réttarins, einn dómari, skilaði sératkvæði og taldi að hag-
nýting veiðiheimilda væri á hverjum tíma háð ákvörðunum í löggjöf og fyrir-
mælum stjórnvalda þannig að úthlutun heimildanna skapaði ekki eignarrétt 
yfir þeim, sem varinn væri af eignarréttarákvæðum stjórnarskrárinnar, enda 
væru nytjastofnar á Íslandsmiðum sameign íslensku þjóðarinnar samkvæmt 1. 
gr. laga um stjórn fiskveiða nr. 38/1990, sbr. áður lög um stjórn fiskveiða 
1988-1990 nr. 3/1988. Ólíkt meirihlutanum, taldi minnihlutinn, að áfrýjanda 
bæri ekki að greiða stefnda neinar bætur fyrir að hafa neitað honum um 
atbeina sinn, til þess að hann fengi úthlutað aflahlutdeild á nýtt skip sitt, á 
grundvelli aflareynslu sem eldra skipið hafði öðlast, á meðan stefndi hafði átt 
það. 
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Hrd. 1997: 617 (nauðungarsala) 
Málavextir voru þeir að í lok júlí 1994 hafði fiskiskip verið selt viðskiptabanka 
á nauðungarsölu. Bankinn fékk ekki umráð skipsins þar sem fyrri eigandi þess 
leitaði til dómstóla til að fá nauðungarsölunni hrundið. Í nóvember 1994 
staðfesti Hæstiréttur gildi nauðungarsölunnar en áður hafði héraðsdómur 
ógilt hana. Viðskiptabankinn fékk við dóm Hæstaréttar umráð skipsins og 
kom þá í ljós að fyrri eigendur hefðu ráðstafað umtalsverðum hluta þess afla-
marks sem kom í hlut skipsins á fiskveiðiárinu 1994/1995. Í málinu krafði 
bankinn fyrri eiganda bátsins um skaðabætur sem nam þeim mismun sem var 
á aflamarksstöðu bátsins við nauðungarsöluna og þar til að bankinn fékk um-
ráð bátsins. Hæstiréttur féllst ekki á kröfur bankans og var í dómnum að 
finna almennt orðuð ummæli um stöðu veiðiheimilda að lögum. Þannig var í 
dómnum m.a. tekið fram að nytjastofnar á Íslandsmiðum væru sameign ís-
lensku þjóðarinnar samkvæmt 1. gr. laga um stjórn fiskveiða og að úthlutun 
veiðiheimilda samkvæmt lögunum myndar ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt 
forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildum. Að mati Hæstaréttar væri ljóst að 
úthlutunin hafi skapað verðmæti í hendi þess sem hennar hefur notið. Rétt-
indin til þeirra verðmæta séu hins vegar takmörkuð af ákvæðum laganna og 
aðgerðum stjórnvalda sem teknar eru samkvæmt þeim. Af öðrum sviðum 
réttarins yrðu ekki beinar ályktanir dregnar um þessi réttindi, svo sérstök sem 
þau væru.  

 
Hrd. 1998: 4076 (veiðileyfadómur) 

Áfrýjandi hafði m.a. sótt um veiðileyfi í atvinnuskyni til sjávarútvegs-
ráðuneytisins í árslok 1996 en var synjað á þeim grundvelli að hann ætti ekki 
fiskiskip sem félli undir þágildandi 5. gr. laga um stjórn fiskveiða. Hæstiréttur 
féllst á þær röksemdir áfrýjanda að ráðuneytið hefði ekki synjað honum um 
leyfið á viðhlítandi lagagrundvelli þar sem rétturinn taldi áðurnefnda 5. gr. 
laganna stangast á við jafnræðisákvæði stjórnarskrárinnar eins og bæri að 
skilja hana með hliðsjón af atvinnufrelsisákvæði hennar. Í forsendum dóms-
ins sagði m.a.: 
 
,,Svigrúm löggjafans til að takmarka fiskveiðar og ákvarða tilhögun úthlutunar 
veiðiheimilda verður að meta í ljósi hinnar almennu stefnumörkunar 1. gr. 
laga nr. 38/1990 og þeirra ákvæða stjórnarskrárinnar sem nefnd hafa verið 
[...] Með þessu lagaákvæði [þ.e. 5. gr. laga nr. 38/1990, innsk. höf] er lögð 
fyrirfarandi tálmun við því, að drjúgur hluti landsmanna geti að öðrum skil-
yrðum uppfylltum, notið sama atvinnuréttar í sjávarútvegi eða sambærilegrar 
hlutdeildar í þeirri sameign, sem nytjastofnar á Íslandsmiðum eru, og þeir 
tiltölulegu fáu einstaklingar eða lögaðilar, sem höfðu yfir að ráða skipum við 
veiðar í upphafi umræddra takmarkana á fiskveiðum.“ 
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Hrd. 2000: 1534 (Vatneyrardómur) 
Tveir einstaklingar og einn lögaðili voru ákærðir fyrir brot á löggjöf um 
fiskveiðar þar sem þeir höfðu stundað fiskveiðar án þess að hafa tilskildar 
veiðiheimildir. Vörn hinna ákærðu byggðist m.a. á því að lagaákvæði um afla-
heimildir, sbr. 2. mgr. og 4. mgr. 7. gr. laga um stjórn fiskveiða, bryti í bága 
við jafnræðis- og atvinnufrelsisákvæði stjórnarskrárinnar. Meirihluti Hæsta-
réttar taldi að lagaákvæðin stæðust þessi ákvæði stjórnarskrárinnar m.a. í ljósi 
þess að sú hagkvæmni sem talin var leiða af varanleika aflahlutdeildar og 
heimildum til framsals hennar og aflamarks, leiddi til arðbærrar nýtingar 
nytjastofna sjávar fyrir þjóðarbúið í samræmi við markmið 1. gr. laganna. Svo 
sagði rétturinn: 
 
,,Til þess verður og að líta að samkvæmt 3. málslið 1. gr. laganna myndar 
úthlutun veiðiheimilda ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra 
manna yfir þeim, eins og áður segir. Aflaheimildir eru þannig aðeins varan-
legar í þeim skilningi að þær verða hvorki felldar niður né þeim breytt nema 
með lögum. Í skjóli valdheimilda sinna getur Alþingi því kveðið nánar á um 
réttinn til fiskveiða, bundið hann skilyrðum eða innheimt fyrir hann frekara 
fégjald en nú er gert vegna breyttra sjónarmiða um ráðstöfun þeirrar sam-
eignar íslensku þjóðarinnar, sem nytjastofnar á Íslandsmiðum eru.“ 

 
Hrd. 2000: 3543 (Íshúsfélagsdómur) 

Samkvæmt þágildandi 5. gr. laga um stjórn fiskveiða var bannað að bæta nýju 
fiskiskipi við flotann nema með því að úrelda önnur á móti samkvæmt nánar 
tilgreindum reglum. Áfrýjandi, sem var útgerð, keypti fiskiskip árið 1995 og 
fékk það afhent vorið 1996 en gat ekki nýtt það til að stunda veiðar í 
fiskveiðilandhelgi Íslands nema gegn því að kaupa fiskiskip sem voru fyrir í 
flotanum og talin voru hafa sambærilega sóknargetu og það skip sem 
áfrýjandi hafði fest kaup á. Af þessum sökum þurfti áfrýjandi að kosta til 
fjármunum til að kaupa skip og úrelda. Fjárfesting áfrýjanda varð eðli málsins 
samkvæmt verðlaus þegar löggjafinn, í kjölfar framangreinds Hrd. 1998:4076, 
setti lög nr. 1/1999 og sem gerðu að verkum að ekki voru lengur neinar 
takmarkanir á stærð og afkastagetu flotans. Áfrýjandi krafði íslenska ríkið um 
greiðslu þeirra fjármuna sem höfðu farið í að rýma fyrir hið nýkeypta skip og 
byggði kröfur sínar á ákvæðum stjórnarskrárinnar um atvinnufrelsi og eignar-
rétt, þ.e. að löggjafinn hafi með ólögmætum hætti takmarkað þessi grund-
vallarréttindi sín og hann þar af leiðandi orðið fyrir fjárhagslegu tjóni. Að 
mati Hæstiréttar var talið að þágildandi ákvæði 5. gr. laga nr. 38/1990 hefði 
borið að skýra í ljósi 1. gr. laganna þannig að skilja hefði átt þau svo að ,,með 
þeim hafi löggjafinn ætlað stjórnvöldum að hafa nauðsynlegar hömlur á 
afkastagetu fiskveiðiflotans við Ísland.“ Eftir að hafa rakið H 1998:4076 féllst 
rétturinn ekki á kröfur áfrýjanda með eftirfarandi rökstuðningi: 
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,,Á það verður ekki fallist, að framangreind niðurstaða Hæstaréttar um 
efnisinntak þágildandi 5. gr. laga nr. 38/1990 verði skýrð á þann hátt, að 
tilkall útgerðarmanna fyrir gildistöku laga nr. 1/1999 til að mega endurnýja og 
stækka skipaflota sinn án takmarkana af hálfu löggjafarvaldsins geti notið 
eignarréttarverndar stjórnarskrárinnar.“ 
  
Þegar er litið til dóma Hrd. 1993:2060 og Hrd. 1997:617 virðist mega 

draga þá ályktun að Hæstiréttur hafi lagt þann skilning til grundvallar að 
aflaheimildir væru að einhverju leyti óviss réttindi með hliðsjón af 1. gr. laga 
um stjórn fiskveiða. Þessi óvissa væri til staðar þó að sá sem nyti veiði-
heimilda á þessum grundvelli hefði með stoð í þeim öðlast rétt yfir umtals-
verðum verðmætum. Dómurinn Hrd. 1996:126 er m.a. athyglisverður fyrir þá 
sök að í atkvæði minnihlutans var lagt til grundvallar að úthlutun veiði-
heimilda skapi ekki eignarrétt yfir þeim, sem varinn er af eignarréttar-
ákvæðum stjórnarskrárinnar, enda séu nytjastofnar á Íslandsmiðum sameign 
íslensku þjóðarinnar. Dómar Hrd. 1998:4076, Hrd. 2000:1534 og Hrd. 
2000:3543 vörðuðu vandasöm úrlausnarefni á sviði stjórnskipunarréttar. Þó 
að sameignarákvæðið hafi ekki ráðið úrslitum í málunum þrem er eigi að 
síður ljóst að dómendur vísuðu til þess til að rökstyðja niðurstöður sína. Þó 
að vissulega sé rétt að gæta varfærni við túlkun dóma, er erfitt annað en að 
draga þá ályktun af dómunum, að sameignarákvæðið hafi meiri áhrif að 
lögum en að vera eingöngu stefnuyfirlýsing eða markmiðsyfirlýsing. Nær-
tækast er að álykta sem svo að dómendur hafi vilja undirstrika að eignar-
réttarleg staða aflaheimilda væri veikari fyrir vikið vegna sameignarákvæðisins 
og þriðja málsliðar 1. gr. laga um stjórn fiskveiða. Svo virðist sem að bæði 
þessi ákvæði hafi verið notuð í dómunum til að koma þessu á framfæri. 
Dómarnir kunna að veita vísbendingu um hvaða valkostur kemur helst til við 
greina við að túlka ákvæðið.  

6. Hvernig á að skýra sameignarákvæðið í lögum 
um stjórn fiskveiða? 

Eins og áður segir hefur allt frá setningu hinna ótímabundnu laga um stjórn 
fiskveiða nr. 38/1990 eigendur skipa haft sérgreindar veiðiheimildir í 
mörgum tegundum nytjastofna sjávar og hefur handhöfn þessara veiði-
heimilda haft mörg einkenni eignarréttar. Andspænis þessum heimildum ein-
stakra útgerðaraðila liggur m.a. fyrir sú yfirlýsing löggjafans að nytjastofnar á 
Íslandsmiðum séu sameign íslensku þjóðarinnar. Það er því nærtækt að 
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spyrja hvort sú yfirlýsing þýði að íslenska þjóðin sé sameigandi nytjastofna á 
Íslandsmiðum í eignarréttarlegum skilningi eða hvort að ákvæðið sé stefnu-
yfirlýsing sem annað hvort hafi afar takmarkaða lagalega þýðingu eða sem 
hafi áhrif á hvernig túlka beri önnur ákvæði laga um stjórn fiskveiða. Áður en 
tekið verður á þessum álitaefnum er kannski rétt að koma á framfæri al-
mennum hugleiðingum sem gætu varpað ljósi á ákvæðið. 

6.1  Almennar hugleiðingar um sameign og almannarétt  
Eins og sérstök sameign var skilgreind hér að framan í kafla 3.2 hefur hún þá 
merkingu að sameigendur hafi allir tiltekinn rétt til að nýta sameignina að 
teknu tilliti til hagsmuna annarra sameigenda. Staða sameigenda er jöfn í 
þeim skilningi að réttindi þeirra og skyldur ná til alls þess verðmætis sem er 
undirorpið sameignarréttinum þó svo að hlutdeild þeirra í verðmætinu getur 
verið misjafnlega stór. Hugtakið leiðir ekki eingöngu af sér eignarrétt heldur 
gilda einnig óskráðar sem skráðar reglur um samskipti sameigenda innbyrðis 
og sem eru þá af félagsréttarlegum toga, þ.e. þær lúta að félagsskap manna.100  

Þegar almannaréttur til fiskveiða var við lýði að þá hafði nýtingin á 
sjávarauðlindinni mörg einkenni sérstakrar sameignar. Allir gátu tekið þátt í 
nýtingunni svo framarlega sem að þeir höfðu getu til að fjárfesta í búnaði og 
tækjum til að stunda fiskveiðar. Nýir aðilar höfðu tiltölulega jafna möguleika 
að fóta sig í fiskveiðum í samanburði við þá sem voru að nýta auðlindina 
fyrir. Enginn einn hafði sérgreindan veiðirétt og hver og einn veiddi í sam-
ræmi við getu sína. Á meðan nytjastofnar sjávar á Íslandsmiðum voru 
óveiddir mynduðu þeir einskonar sameiginlegan pott þar sem allir höfðu 
formlega séð lagalegar heimildir til að veiða. Það má orða þetta þannig að 
sameigendur auðlindarinnar hafi verið þeir sem á hverjum tíma nýttu hana.  

Nú má fallast á að framangreind greining sé lögfræðilega ónákvæm. Eins 
og Sigurður Líndal og Þorgeir Örlygsson bentu á árið 1999 tekur réttur til að 
nýta almenninga að jafnaði ekki tillit til heildarinnar á meðan slíkt er yfirleitt 
óhjákvæmilegt í sérstakri sameign.101 Fjöldi sameigenda er yfirleitt sett skýr 
mörk en það á ekki við að jafnaði þegar um almannarétt er að ræða. Eigi að 
                                                           
100  Um reglur af þessu tagi er hægt að benda á ákvæði laga um sameignarfélög nr. 50/2007. 

Þar er m.a. kveðið á um hvaða ábyrgð hver sameigandi hefur, um fundarskyldu og svo 
framvegis. 

101  ,,Hugmyndin um almannaeign er á ytra borði áþekk hugmyndinni um sameign, þannig að 
enginn einstaklingur nýtur forréttinda til neinna gæða. En hún er frábrugðin sameigninni í 
þeim skilningi að hagsmunir heildarinnar hafa enga sérstöðu heldur. Efnisleg gæði, hverju 
nafni sem nefnast standa öllum til boða og enginn einstakur ræður meðferð og nýtingu 
þeirra.“ Sigurður Líndal og Þorgeir Örlygsson: ,,Um nýtingu fiskistofna og töku gjalds 
fyrir nýtingu þeirra“, bls. 146.  
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síður má færa rök að því að frjálsræðið í fiskveiðum á Íslandi mest alla 20. 
öldina102 hafi leitt til þess að nýting auðlinda sjávar hafi í a.m.k. félagslegum 
skilningi verið á sameignargrundvelli. Af þeirri félagslegu skipan leiddi að 
mörgum þótti sanngjarnt og réttlátt að enginn yrði dæmdur úr leik fyrirfram 
við að fara út á sjó að afla verðmæta.103 Almennt var litið svo á að kappsemi 
og dugnaður þeirra sem sóttu sjóinn hafi verið undirstaða þess að verðmæti 
bárust í land. Sjávarútvegur mótaði þannig sjálfsagt marga þætti samfélagsins, 
svo sem þróun byggðalaga. Í mörgum minni sjávarbyggðum á Íslandi hafði 
myndast samfélag manna sem grundvallaðist á því að þar væri atvinnu að fá. 
Líklegt er að íbúar byggðarlagsins hafi kosið að búa þar í trausti þess að fast-
eignir þeirra myndu hafa viðunandi verðgildi og að hægt væri að framfleyta 
sér. Án fullnægjandi atvinnusköpunar og tekjuöflunar gátu þessi byggðarlög 
vart þrifist. Sjávarútvegur hafði framan af 20. öldinni skapað hvorttveggja.  

Þegar lagareglur herða verulega á þeim skilyrðum sem þarf að uppfylla til 
að mega stunda fiskveiðar á sér stað grundvallarbreyting. Sú breyting kann að 
vera enn meiri þegar aðilum sem stunduðu útgerð á ákveðnu tímabili eru 
fengnar varanlegar, sérgreinanlegar og framseljanlegar veiðiheimildir. Við 
þetta skapast sá möguleiki að handhafi slíkra veiðiheimilda geti selt þær án 
þess að þurfa taka tillit til þarfa þeirra sem átti mikið undir því að gert yrði 
áfram út frá minni sjávarbyggðum. Sú aðstaða kann að skapast, að handhafar 
veiðiheimilda í slíkum sjávarbyggðum, telji affarasælast fyrir sig að selja allar 
veiðiheimildir sínar. Við þetta kann að myndast hagnaður til þeirra sem seldu 
á meðan afleiðingar slíkrar sölu fyrir viðkomandi byggðarlag og marga íbúa 
þess eru ekki eins æskilegar. Það kann að vera að í kjölfarið þurfi byggðar-
lagið og íbúðar þess að heyja varnarbaráttu fyrir lífsháttum sínum. Það er 
ekki óeðlilegt að spurningar vakni hvort að slíkt sé réttlátt. Flestir geta verið 
sammála um að líkur á félagslegu umróti aukist og ekki sé óeðlilegt að laga-
reglur um stjórn fiskveiða verði afar umdeildar í byggðarlögum sem hafa 
byggt lífsafkomu sína á fiskveiðum um afar langt skeið.  

Þegar sameignarákvæðið kom fyrst í lög árið 1988 var ljóst að það væri 
ekki umflúið að vernda þyrfti nytjastofna sjávar frá ofveiði og að eina leiðin 
til að gera það væri að veita afmörkuðum hópi manna réttinn til að veiða. 
                                                           
102  Í ræðu sinni á aðalfundi Landssambandi íslenskra útvegsmanna árið 1981 lét Kristján 

Ragnarsson, framkvæmdastjóri og formaður LÍÚ eftirfarandi ummæli falla: ,,Aflakvóti á 
hvert skip er svo mikið fráhvarf frá því frjálsræði, sem hér hefur viðgengist í fiskveiðum, 
að erfitt er að hugsa sér það í framkvæmd. Auk þess er þetta svo mikil meðalmennsku-
aðferð og svo letjandi fyrir duglega og kappsama menn, að ekki er viðunandi.“, sbr. 
Morgunblaðið 26. nóvember 1981, ,,Fiskveiðistefnan hefur tekist vel“, bls. 31. Sjá hér 
einnig Kristinn Hugason: Markmið og árangur í stjórnun fiskveiða, bls. 80. 

103  Gísli Pálsson: ,,Fiskveiðistefna og félagsleg ábyrgð“, bls. 26. 
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Um leið og sú staðreynd var viðurkennd var með sameignarákvæðinu vísað 
til þeirra sameiginlegu og félagslegu hagsmuna sem stjórn fiskveiða byggðist 
á. Sú yfirlýsing var hugsuð sem mótvægi við það skipulag veiðanna að út-
gerðaraðilar fiskiskipa fengju öllum veiðiheimildum úthlutað.  

Þegar framangreint er virt í heild sinni má ætla að tengsl séu á milli sam-
eignarákvæðisins í lögum um stjórn fiskveiða og almannarétti til fiskveiða. 
Bæði hugtökin hníga í þá veru að landsmenn eigi með einhverjum hætti sam-
eiginlegt tilkall til þeirrar auðlindar sem nytjastofnar sjávar á Íslandsmiðum 
eru. 

6.2  Á íslenska þjóðin eða íslenska ríkið nytjastofna sjávar í 
eignarréttarlegum skilningi? 

 
6.2.1 Rök sem styðja það að íslenska þjóðin eða íslenska ríkið eigi nytjastofna sjávar í 

eignarréttarlegum skilningi 
Ófáir hafa talið að íslenska þjóðin ætti nytjastofna sjávar á Íslandsmiðum í 
eignarréttarlegum skilningi á grundvelli þess sem segir í fyrsta málslið 1. gr. 
laga um stjórn fiskveiða. Nærtækt er að álykta sem svo að margir þeirra sem 
eru þessarar skoðunar byggi á því að íslenska ríkið fari með þennan eignarrétt 
í umboði þjóðarinnar.104 Rökin fyrir þessari eignarréttarskipan hefur stuðst 
við orðalag ákvæðisins og eðli máls, þ.e. að enginn annar aðili en ríkið geti 
verið fulltrúi þjóðarinnar.  

Á það hefur ekki verið bent áður, svo að höfundur viti til, að fræðilega 
séð gætu 2. og 3. gr. laga um stjórn fiskveiða styrkt þetta eignarréttartilkall 
þjóðarinnar og ríkisins. Eins og fram kom í inngangi greinarinnar er í 2. gr. 
laganna skilgreint hvað merkingu beri að leggja í orðin nytjastofnar og 
Íslandsmið. Samkvæmt 3. gr. laga um stjórn fiskveiða að þá tekur sjávar-
útvegsráðherra ákvörðun um hvaða tegundir skuli sæta heildaraflatakmörk-
unum og hversu mikið magn af einstökum tegundum nytjastofna megi veiða 
yfir fiskveiðiár eða vertíð. Þessi ákvörðun ráðherra skal tekin að fengnum til-
lögum Hafrannsóknarstofnunarinnar en sú stofnun hefur um langt árabil 
metið ástand einstakra nytjastofna sjávar og m.a. metið hversu mikið magn sé 
til af hverri tegund nytjastofns sjávar. Það kann að vera málefnalegt að halda 
því fram að fulltrúi þjóðarinnar, sjávarútvegsráðherra, ákveði yfir tiltekið 
fiskveiðitímabil þá heildarráðstöfun á þeirri sameign íslensku þjóðarinnar, 

                                                           
104  Þannig sagði Þorsteinn Gylfason í bók sinni Réttlæti og ranglæti, bls. 111, m.a.: ,,Rétti 

eigandinn er þjóðin. [...] ... stjórnvöld [eru] lýðræðislega kjörinn fulltrúi þjóðarinnar og 
handhafi réttinda hennar, þar á meðal eignarréttarins yfir fiskistofnunum.“ 
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sem nytjastofnar á Íslandsmiðum eru. Þjóðin á því nytjastofnana á meðan 
þeir eru óveiddir en ráðherra, fulltrúi þjóðarinnar, tekur ákvörðun um hver 
heildarveiðin á mikilvægustu stofnunum megi vera mikil. Það hefur svo verið 
pólitísk spurning hvort að þeir sem njóti þessarar eignar þjóðar og/eða ríkis 
skuli fá að nýta sameignina án þess að greiða sérstakt gjald fyrir.  

Þeir sem aðhyllast þá skoðun að nytjastofnar sjávar á Íslandsmiðum séu 
sameign íslensku þjóðarinnar í eignarréttarlegum skilningi hafa m.a. bent á að 
í öðrum lögum sé gert ráð fyrir að tiltekin verðmæti séu eign íslensku þjóðar-
innar. Þannig er gjarnan vísað til þess að samkvæmt 4. gr. laga um friðun 
Þingvalla nr. 59/1928 hafi því verið lýst yfir að hið friðlýsta svæði skyldi vera 
undir vernd Alþingis og ævinlega eign íslensku þjóðarinnar, sbr. nú 3. mgr. 1. 
gr. laga um þjóðgarðinn á Þingvöllum nr. 47/2004. Einnig hefur verið bent á 
að íslensku þjóðinni hafi borist að gjöf ýmis menningarverðmæti, eins og 
þegar Einar Jónsson myndhöggvari arfleiddi íslensku þjóðina að lífsstarfi 
sínu, listasafni og listaverkum og þegar íslensku bankarnir keyptu íslenskt 
handrit, Skarðsbók, árið 1965 á uppboði í London og gáfu íslensku þjóðinni 
það.105 Jafnframt hefur þess verið getið að samkvæmt samningi danska og 
íslenskra yfirvalda frá árinu 1965 um afhendingu handrita sem voru í stofnun 
Árna Magnússonar í Kaupmannahöfn hafi komið fram að með því væri 
,,orðið við óskum íslensku þjóðarinnar um að hafa sjálf umráð þessara 
þjóðlegu minja“.106 Að lokum má geta þess að samkvæmt 2. gr. laga um 
þjóðsöng Íslendinga er þjóðsöngurinn eign íslensku þjóðarinnar og í 3. gr. 
leiklistarlaga nr. 138/1998 segir að Þjóðleikhúsið sé eign íslensku þjóðar-
innar. 

 
6.2.2 Rök sem mæla gegn því að íslenska þjóðin eða íslenska ríkið eigi nytjastofna sjávar í 

eignarréttarlegum skilningi 
Hinn lögfræðilegi vandi við framangreinda nálgun á sameignarákvæði laga 
um stjórn fiskveiða er margvíslegur. Í fyrsta lagi eru í íslenskum rétti gerðar 
kröfur um hvað geti verið andlag eignarréttar og þar gegnir varsla sérgreindra 
verðmæta lykilatriði. Villtir og vörslulausir nytjastofnar sjávar lifa á hafsvæð-
um sem enginn á, sbr. kafli 3.2 hér að framan. Þeir eru flestir hreyfanlegir og 
geta fræðilega farið inn og út úr efnahagslögsögum ríkja. Erfitt er að sjá að 
nokkur aðili, þjóð, ríki eða einkaðili geti fært sönnur á eignatilkall sitt til 

                                                           
105  Þorsteinn Gylfason: Réttlæti og ranglæti, bls. 115.  
106  S.r., bls. 116.  



Um sameign íslensku þjóðarinnar 97 

 

þessara fiska á meðan þeir lifa frjálsir og vörslulausir í náttúrunni.107 Þeir eru 
res nullius, sbr. kafli 2.1 um Rómarrétt. 

Í öðru lagi er ljóst að erfiðleikum bundið er að skilgreina hina íslensku 
þjóð þannig að hún geti sem slík haft aðild að eignarrétti. Þannig má spyrja 
hvort að einstaklingur sem hefur íslenskan ríkisborgararétt, sé hluti af þjóð-
inni, þó að hann hafi alla tíð dvalist í öðru landi og hafi þar ríkisborgararétt? 
Á einstaklingur, sem hefur dvalist hér á landi síðan frá barnæsku en hefur 
ekki íslenskan ríkisborgararétt, að vera hluti af íslensku þjóðinni? Getur sá 
sem telur sig hluta af þjóðinni krafist þess að þessari sameign verði slitið í 
krafti 8. gr. laga um nauðungarsölu nr. 90/1991? Jafnvel þó að litið yrði 
framhjá álitaefnum af þessu tagi þá hlýtur að vera ljóst að þjóðin sem slík 
getur ekki án frekari aðgreiningar haft aðild að hefðbundnum einkaeignar-
rétti. Með einhverjum hætti þarf að færa verðmæti, sem vilji stendur til að til-
heyri þjóðinni, til ákveðinna aðila til vörslu og umráða. Um slíka mikilsverða 
ráðstöfun þarf að vera tekið skýrt fram í lögum en hvorki í fyrsta málslið 1. 
gr. laga um stjórn fiskveiða né í öðrum ákvæðum laga um stjórn fiskveiða um 
stjórn fiskveiða nr. 116/2006 er berum orðum sagt, hver sé sá aðili er, sem 
skuli fara með aðild þjóðarinnar að sameignarréttinum.  

Um síðastnefnda atriðið skal þess getið að þessu er ólíkt farið í lögum um 
þjóðlendur nr. 58/1998 og lögum um auðlindir hafsbotnsins nr. 73/1990. 
Bæði þessi lög áttu sér langa forsögu og voru sett vegna þess að álitamál 
höfðu komið upp um eignarrétt á tilteknum verðmætum.108 Í báðum lög-
unum var tekið skýrlega fram að þau verðmæti sem áður voru eigendalaus 
skyldu verða eign íslenska ríkisins. Enginn deilir um að sá lögaðili geti átt rétt 
og borið skyldur sem eigandi að einkarétti. Hér má einnig velta því fyrir sér 
hvort að þau andlög, sem voru áður eigendalaus, en eru nú eign íslenska 
ríkisins samkvæmt þjóðlendulögum og lögum um auðlindir hafsbotnsins, séu 
 betur til þess fallin að vera undirorpin eignarrétti en fiskar í sjó.109  
                                                           
107  Skúli Magnússon: ,,Um stjórnskipulega eignarréttarvernd aflaheimilda“, bls. 611 og 

heimilda sem þar er vísað til; Sigurður Líndal og Þorgeir Örlygsson: ,,Um nýtingu fiski-
stofna og töku gjalds fyrir nýtingu þeirra“, bls. 149. 

108  Tildrög laga um þjóðlendur má sennilega rekja a.m.k. allt aftur til áðurnefndra tveggja 
dóma Hæstaréttar frá árinu 1981 þar sem eignarréttartilkalli íslenska ríkisins yfir landsvæð-
um sem töldust almenningar var hafnað. Setningu laga um auðlindir hafsbotnsins má rekja 
til frumvarps sem lagt var fram á Alþingi árið 1982 á grundvelli tillagna svokallaðra hafs-
botnsnefndar. Í almennum athugasemdum við það lagafrumvarp var tekið fram að þó að 
settar hafi verið lagareglur um fullveldisrétt Íslands yfir hafsbotninum skorti reglur um 
,,eignarrétt og nýtingarrétt að auðlindum þeim, sem þar kunna að finnast, a.m.k. á svæðum 
utan netlaga.“, sbr. Alþingistíðindi A-deild, 1982-1983, bls. 1395. 

109  Slíkt gæti byggst á því að ólíkt fisknum í sjónum eru þau verðmæti, þ.e. land annars vegar 
og lífrænar og ólífrænar auðlindir í hafsbotni fyrir utan lifandi verur, ekki hreyfanleg að 



98  Helgi Áss Grétarsson  

  

Í greinargerð sem fylgdi frumvarpi því sem varð að lögum um friðun 
Þingvalla nr. 59/1928 má ráða að það hafi verið lagt fram vegna þess að talið 
var að umgengni um svæðið árin á undan hafi verið óviðunandi og nauð-
synlegt þótti að friða svæðið áður en Alþingishátíðin árið 1930 hæfist.110 
Þessi tilurð laganna og ákvæði þeirra um að Þingvallanefnd, sem skyldi skip-
uð þremur alþingismönnum, skyldi gegna skyldum sem vörslumaður þjóð-
garðsins, gefa til kynna, að svæðið hafi átt að vera í höndum ríkisins en með 
þeim skilmálum að það mætti hvorki veðsetja né selja. Þessum skilmálum er 
hægt að breyta með lögum en með lögum um þjóðgarðinn á Þingvöllum nr. 
47/2004 var kosið að viðhalda svipuðu fyrirkomulagi. Mun gleggra og ein-
faldara er að segja að þjóðgarðurinn sé eign íslenska ríkisins með þeim skil-
málum sem kveðið er á um í lögum. 

Með sambærilegum hætti og framan greinir má fjalla um verðmæti sem 
einstakir menn eða stofnanir hafa gefið þjóðinni. Réttarstaða þessara verð-
mæta ræðst af þeim skilmálum sem gefendur eða stofnendur hafa sett. Þessu 
má líkja við réttarstöðu sjálfseignastofnunar sem ætlunin er að láta þjóna 
ákveðnum markmiðum um aldur og ævi. Það er í raun og veru stjórn eða 
forstöðumaður slíkrar stofnunar sem á hverjum tíma fara með umsýslu þeirra 
verðmæta sem stofnunin hefur og þeir sem fara með umsjón verðmætanna 
ber að beita þeim heimildum í samræmi við þær reglur sem hafa verið settar 
um stofnunina.111 Þessi skilningur er t.d. í samræmi við þá skipan sem kveðið 
er á um í lögum um stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum nr. 
40/2006.112  

                                                                                                                                    
öllu jöfnu og þannig nærtækara að skapa tengsl á milli andlags og eiganda með einfaldri og 
skýrri eignarréttaryfirlýsingu í lögum. 

110  Með athugasemdum sem fylgdu frumvarpi til laga um friðun Þingvalla kom fram að nefnd 
sú, sem starfað hafði að því að undirbúa þúsund ára hátíð Alþingis og hins íslenska ríkis 
árið 1930 hafi komist að þeirri niðurstöðu að setja þyrfti löggjöf um verndun Þingvalla 
þannig að hinu opinbera væru tryggð full umráð Þingvallalands og þess nágrennis sem 
þurfa þætti. Í athugasemdunum sagði svo orðrétt: ,,Með frv. þessu er leitast við að verða 
við hinni almennu ósk þjóðarinnar að vernda Þingvöll og hinar sögulegar minningar vegna 
óborinna kynslóða. Enn fremur að gera kleifari undirbúning og þúsund ára hátíðarinnar.“, 
sbr. Alþingistíðindi B-deild, 1928, bls. 130-131. 

111  Sigurður Líndal og Þorgeir Örlygsson: ,,Um nýtingu fiskistofna og töku gjalds fyrir 
nýtingu þeirra“, bls. 147-148. 

112  Í 2. gr. laganna er kveðið á um að ríkisstjórn Íslands sé verndari handrita og skjalagagna 
sem afhent voru samkvæmt sáttmála milli Danmerkur og Íslands um flutning hluta af 
handritum Stofnunar Árna Magnússonar og Konunglega bókasafnsins í Kaupmannahöfn í 
vörslu og umsjón Háskóla Íslands, dagsettum 1. júlí 1965 og fullgiltum 1. apríl 1971. Gögn 
þessi mynda Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi og er hún falin Stofnun Árna Magnús-
sonar í íslenskum fræðum til varðveislu og umsjónar. Þetta ákvæði er svipað að efni til og 
voru í gildistíð laga um stofnun Árna Magnússonar á Íslandi nr. 70/1972  
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Að lokum má geta þess að þegar núgildandi lög voru sett um þjóð-
sönginn að þá hafði höfundarréttur lags og texta runnið út. Í ljósi þess að 
forsætisráðuneytið fer með útgáfurétt yfir þjóðsöngnum og forsætisráðherra 
hefur úrskurðarvald um rétta notkun þjóðsöngsins, má ætla að íslenska ríkið, 
þ.e. forsætisráðherra í þessu tilviki, hafi ríkari heimildir en aðrir yfir þjóð-
söngnum án þess að um beinan eignarrétt sé að ræða. Hins vegar má af 
ákvæðum leiklistarlaga ætla að Þjóðleikhúsið sé eins og hver önnur ríkis-
stofnun og að yfirlýsing laganna um að það sé eign íslensku þjóðarinnar hafi 
enga eignarréttarlega merkingu. 113 

 
6.2.3 Niðurstaða 

Ólíkt kannski mörgum öðrum löndum hefur sú regla ekki gilt á Íslandi að 
það sem enginn á skuli ríkisvaldið eiga. Meginreglan hefur verið sú að svæði 
sem eru talin vera almenningar séu eigendalaus. Þegar því hefur verið haldið 
fram, að land eða önnur verðmæti á svæðum sem tilheyra eða tilheyrðu eitt 
sinn almenningum, séu undirorpin beinum eignarrétti, að þá hafa dómstólar 
hér á landi gert strangar kröfur um að færðar séu viðhlítandi sönnur og skil-
ríki fyrir slíku eignarréttartilkalli.114 Sama aðferðafræði hlýtur að gilda þegar 
löggjafinn lýsir því yfir að tiltekin verðmæti í náttúrunni séu undirorpin 
eignarrétti þjóðar eða ríkis. Þetta á ekki síst við í tilviki nytjastofna sjávar sem 
eðli málsins samkvæmt synda þar sem þeim þykir hentugast að vera og virða 
engin mörk sem ríki eða menn setja sín á milli. 

Lýðveldið Ísland er að flestra áliti réttarríki. Í vestrænum lýðræðisþjóðfél-
ögum er eðlilegt að gerðar séu kröfur til löggjafans um að tala skýrt ef hann 
er að mynda eignarrétt fyrir þjóð eða ríki. Sú yfirlýsing að nytjastofnar sjávar 
á Íslandsmiðum séu sameign íslensku þjóðarinnar uppfyllir ekki þau skilyrði 
sem gerðar eru samkvæmt íslenskum rétti til myndunar sameignarréttar eða 
annars konar eignarréttar. Hvorki þjóðin né ríkið hefur eignarréttarlegar 
heimildir yfir nytjastofnum sjávar á meðan þeir lifa frjálsir í hafinu. Þjóðin 
getur vart án frekari aðgreiningar borið aðild að einkaeignarrétti. Dómar 
Hæstaréttar Íslands sem fallið hafa um lög um stjórn fiskveiða og sem hafa 
fallið um eignarrétt á landi styrkja ekki þá skoðun að skilja skuli fyrsta málslið 
1. gr. laga um stjórn fiskveiða á þann veg að það feli í sér eignarréttarlegar 
heimildir til handa íslensku þjóðinni eða íslenska ríkinu. 
                                                           
113  Sjá nánar Davíð Þorláksson: ,,Getur þjóð átt eign?“, bls. 42-44. 
114  Sjá t.d. dóma Hæstaréttar í svokölluðum þjóðlendumálum og í málum sem vörðuðu 

eignarhald á landi í óbyggðum fyrir setningu þjóðlendulaga nr. 58/1998 en vísað er til 
þeirrar dómaframkvæmdar í ritgerð Sigurðar Líndals: ,,Nytjastofnar á Íslandsmiðum – 
sameign þjóðarinnar“, bls. 800. 
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Sameignarákvæðið í lögum um stjórn fiskveiða getur varla talist skýr laga-
regla. Reynslan af því undanfarin 20 ár hefur verið sú að hver hefur getað 
skilið það með sínu lagi. Sumir hafa gengið svo langt að fullyrða að íslenska 
þjóðin og ríkið eigi veiðiheimildirnar.115 Það er afar erfitt að eiga rökræður 
um merkingu ákvæðisins ef þetta er lagt til grundvallar. Ákvæðið hefur þess 
vegna verið til þess fallið að valda misskilningi, ýfingum og deilum, ekki síst í 
ljósi þess að hinn lagalegi veruleiki gerir að verkum að hvorki íslenska þjóðin 
né íslenska ríkið geti í krafti fyrsta málsliðar 1. gr. laga um stjórn fiskveiða 
talist eigandi nytjastofna sjávar á Íslandsmiðum. Þessi niðurstaða er í sam-
ræmi við skrif fræðimanna í lögum116 og er í samræmi við meginreglur 
íslensks eignarréttar. Niðurstaðan fellur einnig að þeirri mynd að Ísland sé 
ríki sem virði grunnviðmið réttarríkisins. 

6.3  Hvaða vægi hefur sameignarákvæðið við að skýra lög? 
Þegar komist er að þeirri niðurstöðu að fyrsti málsliður 1. gr. laga um stjórn 
fiskveiða feli ekki í sér eignarréttarlegar heimildir fyrir íslensku þjóðina eða 
íslenska ríkið er nærtækt að álykta sem svo að ákvæðið sé einhvers konar 
stefnuyfirlýsing eða viljayfirlýsing löggjafans. Álitaefnið sem þá vaknar er 
hvort að ákvæðið hafa takmarkaða lagalega þýðingu eða hvort að það hafi 
túlkunaráhrif á önnur ákvæði laga. Hér á eftir verður gerð tilraun til að reifa 
sjónarmið með hvorum skýringarkosti fyrir sig og komast síðan að niður-
stöðu.  

 
6.3.1  Rök sem styðja það að sameignarákvæðið hafi takmörkuð áhrif við lögskýringu  

Í fjölmörgum lagabálkum er kveðið á um markmið þeirra í upphafi.117 Slíkar 
markmiðsyfirlýsingar eru almennt taldar hafa takmarkaða lagalega þýðingu 
                                                           
115  Í bók Þorsteins Gylfasonar: Réttlæti og ranglæti, bls. 112, er 1. gr. laga um stjórn fiskveiða 

rakin og svo er fullyrt: ,,Samkvæmt þessari grein á þjóðin kvótann. Hann er þjóðareign.“ 
116  Skúli Magnússon: ,,Um stjórnskipulega eignarréttarvernd aflaheimilda“, bls. 613; Þorgeir 

Örlygsson: ,,Hver á kvótann?“, bls. 57-58; Sigurður Líndal: ,,Nytjastofnar á Íslandsmiðum 
– sameign þjóðarinnar“, bls. 799-800; Sigurður Líndal og Þorgeir Örlygsson: ,,Um nýtingu 
fiskistofna og töku gjalds fyrir nýtingu þeirra“, bls. 149 og 153. 

117  Sem dæmi um þetta mætti nefna að í 1. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 
7/1998 segir: ,,Markmið þessara laga er að búa landsmönnum heilnæm lífsskilyrði og 
vernda þau gildi sem felast í heilnæmu og ómenguðu umhverfi.“; Í fyrsta málslið 1. gr. laga 
um málefni aldraðra nr. 125/1999 segir m.a.: ,,Markmið þessara laga er að aldraðir eigi völ 
á þeirri heilbrigðis- og félagslegu þjónustu sem þeir þurfa á að halda og að hún sé veitt á 
því þjónustustigi sem er eðlilegast miðað við þörf og ástand hins aldraða.“; Í öðrum máls-
lið 1. gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 segir m.a. að markmið laganna sé að allir 
landsmenn eigi kost á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma eru tök á að 
veita til verndar andlegri, líkamlegri og félagslegri heilbrigði í samræmi við ákvæði laganna. 
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þar sem í þeim felast vart eiginleg réttarregla. Hefðbundin lögfræðileg við-
horf við skýringu á slíkum yfirlýsingum er að þau kveði á um stefnumörkun 
laganna og að með efnisreglum laga hafi verið mælt fyrir um hvernig ætti að 
ná þessum stefnumiðum í einstökum tilvikum. Þegar litið er til þessa er nær-
tækt að álykta sem svo að sameignarákvæðið í lögum um stjórn fiskveiða feli 
í sér almenna stefnuyfirlýsingu um að tilgangur íslenskrar fiskveiðistjórnar 
skuli vera sá að nýta nytjastofna sjávar til hagsbóta fyrir þjóðarheildina.118 
Einnig kann sameignarákvæðið að eiga rætur í ákvæðum Grágásar og Jóns-
bókar um almannarétt til fiskveiða og vera þannig nokkur árétting þeirrar 
fornu reglu.119 

Þessa túlkun á ákvæðinu hefur verið talin styðjast við athugasemdir við 1. 
gr. frumvarpsins sem varð að lögum um stjórn fiskveiða nr. 38/1990. 
Merking ákvæðisins er þá í raun sú að ríkisvaldið kemur fram sem vörslu-
maður þeirra hagsmuna sem íslenskir ríkisborgarar eiga í hafaalmenningum 
við landið og með lögum um stjórn fiskveiða er ríkisvaldið fyrst og fremst að 
tryggja að nýting auðlindarinnar komi þjóðarheildinni sem mest til góða. Við 
að útfæra þessi stefnumið hefur löggjafinn talið það affarasælast að hafa afla-
markskerfi við stjórn fiskveiða sem að meginreglu verndi varanlegar, sér-
greinanlegar og framseljanlegar aflaheimildir.  

 
6.3.2 Rök sem styðja það að sameignarákvæðið hafi vægi við lögskýringu 

Dómstólar víða um heim hafa á undanförnum árum í auknum mæli beitt 
þeirri aðferð við að skýra lög sem á að samrýmast tilgangi laga eða sem sumir 
vilja kalla framsækna skýringu á lögum. Að mati margra fræðimanna hafa 
Evrópudómstóllinn, Mannréttindadómstóll Evrópu og EFTA dómstóllinn 
beitt þessari aðferð óhikað við túlkun laga.120 Vart verður um það deilt að 
þessarar aðferðar við túlkun laga hafi orðið vart í dómaframkvæmd Hæsta-
réttar Íslands á ófáum réttarsviðum.121 Ef viðurkennt er að dómstólar hafi í 

                                                           
118  Sjá Skúli Magnússon: ,,Um stjórnskipulega eignarréttarvernd aflaheimilda“, bls. 612.  
119  Sjá Sigurður Líndal: ,,Hvert er efnislegt inntak 1. ml. 1. gr. laga nr. 38/1990 um stjórn 

fiskveiða?“, bls. 198-199; Þorgeir Örlygsson: ,,Hver á kvótann?“, bls. 50; Sigurður Líndal: 
,,Nytjastofnar á Íslandsmiðum – sameign þjóðarinnar“, bls. 800; Sigurður Líndal og Þor-
geir Örlygsson: ,,Um nýtingu fiskistofna og töku gjalds fyrir nýtingu þeirra“, bls. 149-150.  

120  Sjá m.a. Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og evrópska efnahagssvæðið, bls. 158; Davíð 
Þór Björgvinsson: ,,Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginatriði, skýring og beiting“, bls. 
55-58; Carl Baudenbacher: ,,Erla María: Viðurkennd réttarsköpun dómstóla“, bls. 156-
157. 

121  Í dæmaskyni mætti nefna túlkun réttarins á ákvæðum eldri samkeppnislaga nr. 8/1993. Í 
Hrd. 1997:1625, Hrd. 2003:3698 og Hrd. 2004:731 var talið að samkeppnisyfirvöld hafi 
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auknum mæli túlkað lög með þessum hætti, að þá ætti að vera málefnalegt að 
halda því fram, að sameignarákvæðið geti ásamt öðrum ákvæðum laga, haft 
þau áhrif að dregið sé úr væntingum handhafa aflaheimilda um að þær séu 
bein eignarréttindi. 

Til að rökstyðja síðastnefndu fullyrðinguna mætti í fyrsta lagi benda á að 
lög um stjórn fiskveiða nr. 38/1990, sbr. nú lög nr. 116/2006, hafi leitt af sér 
umdeilanlegan aðstöðumun á milli manna sem hófu útgerð fyrir framkvæmd 
laga um stjórn fiskveiða nr. 38/1990 og þeirra sem vildu hasla sér völl í fisk-
veiðum eftir gildistöku laganna. Til að þessi aðstöðumunur hafi þótt rétt-
lætanlegur náðist um það pólitísk málamiðlun að lýsa því yfir í lögum að 
nytjastofnar sjávar væru sameign íslensku þjóðarinnar og að úthlutanir veiði-
heimilda samkvæmt lögum um stjórn fiskveiða myndi ekki eignarrétt eða 
óafturkræfanlegt forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildum.  

Í öðru lagi má halda því fram að löggjafinn hafi ekki séð önnur úrræði en 
að færa eigendum fiskiskipa margvíslegar eignarréttarlegar heimildir svo að 
markmið laga um stjórn fiskveiða um hagkvæmni og sjálfbærni fiskveiða 
væru líkleg til að nást. Sameignarákvæðið og þriðji málsliður 1. gr. laga um 
stjórn fiskveiða voru sett í lögin til að tryggja að enginn aðili gæti öðlast 
beinan eignarrétt að óveiddum fisk í sjó og að veiðiheimildir samkvæmt lög-
um um stjórn fiskveiða myndi ekki slíkan eignarrétt.  

Í þriðja lagi má líta á sameignarákvæðið sem réttlætingu fyrir því að lög-
gjafinn hafi allt frá því að lög um stjórn fiskveiða komu til framkvæmda 1. 
janúar 1991 höggvið skörð í meginreglur um úthlutun aflaheimilda. Um þessi 
inngrip löggjafans og stjórnvalda var fjallað í kafla 4.3 og hafa þau haft þær 
afleiðingar að veiðiheimildum hefur verið úthlutað á öðrum grundvelli en 
upphafleg úthlutun aflahlutdeildar byggðist á. Úthlutanir á veiðiheimildum til 
útgerða krókabáta og til útgerða sem stundað hafa línuveiðar á tilteknum tím-
um ásamt úthlutunum veiðiheimilda á grundvelli jöfnunar- og byggðasjónar-
miða, hafa fært handhöfum ríkisvalds umtalsvert svigrúm til að stýra fisk-
veiðum í sjó eftir þeim pólitísku sjónarmiðum sem hafa verið uppi á hverjum 
tíma. Upphaflegum tilgangi sameignarákvæðisins hafi þannig í raun verið 
náð, þ.e. það hefur verið ákvörðunarefni löggjafans á hverjum tíma hvaða 
skipulag teldist best henta til að nýta þessa sameign þjóðarinnar með hags-
muni heildarinnar að leiðarljósi.122 Aflahlutdeild hefur þannig ekki reynst það 
örugga hlutfall af leyfðum heildarafla sem upphaflega var gert ráð fyrir. Hinn 
                                                                                                                                    

haft rúmar heimildir til aðgerða samkvæmt einstökum ákvæðum laganna með hliðsjón af 
tilgangi þeirra að efla virka samkeppni í viðskiptum. 

122  Sbr. athugasemdir þær sem fylgdu frumvarpi til laga um stjórn fiskveiða: Alþingistíðindi 
A-deild, 1989-1990, bls. 2547. 
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lagalegi veruleiki hefur því verið sá að löggjafinn og stjórnvöld hafa allt frá 
setningu laga um stjórn fiskveiða nr. 38/1990 tekið sér það vald að taka 
veiðiheimildir frá þeim útgerðaraðilum sem grundvölluðu þær á aflahlutdeild 
og færa þær til annarra útgerðaraðila. 

Handhöfum veiðiheimilda sem byggja rétt sinnt til veiða á aflahlutdeild 
hafi þannig mátt vera ljóst frá upphafi, bæði með stoð í sameignarákvæðinu, 
þriðja málslið 1. gr. laga um stjórn fiskveiða og framkvæmdar á úthlutun 
veiðiheimilda, að löggjafinn og stjórnvöld muni ávallt hafa síðasta orðið um 
umfang og eðli veiðiheimilda. Slíkt er í samræmi við þau ummæli Hæstaréttar 
í Vatneyrarmálinu að þessar heimildir séu eingöngu varanlegar í þeim skil-
ningi að kveðið sé á um þær með lögum og að hægt sé að afnema þær með 
lögum.   

 
6.3.3  Niðurstaða  

Ef litið er til meginreglna eignarréttar og sjónarmiða um réttaröryggi er nær-
tækt að fallast á þær skoðanir fræðimanna að sameignarákvæðið sé villandi 
þar sem það felur ekki í sér eignarrétt þjóðar eða ríkis yfir nytjastofnum 
sjávar né heldur hefur það nokkuð vægi við mat á því hvort að aflaheimildir 
séu bein eignarréttindi í skilningi eignarréttarákvæðis stjórnarskrárinnar.123 Ef 
á hinn bóginn er litið til þess hvernig ákvæðið varð til og ef horft er til þeirrar 
þverpólitísku samstöðu sem myndaðist á Alþingi, að styrkja ákvæðið með 
þriðja málslið 1. gr. laga um stjórn fiskveiða, er erfitt annað en að draga þá 
ályktun að löggjafinn hafi viljað að ákvæðið hefði einhver áhrif að lögum. 
Orða mætti þessi áhrif með þeim hætti að tengja eigi saman fyrsta málslið og 
þriðja málslið 1. gr. laga um stjórn fiskveiða þannig að löggjafinn hafi viljað 
draga verulega úr þeim væntingum að aflaheimildir gætu talist bein eignar-
réttindi. Þegar litið er til framanrakinna dóma Hæstaréttar í kafla 5, verður 
vart fram hjá því horft, að dómarnir gefa til kynna að sameignarákvæðið hafi 
einhver áhrif að lögum.  

Hér verður niðurstaðan sú að líklegasta þýðing þess er sú, að það ásamt 
öðrum ákvæðum laga, dragi úr væntingum handhafa aflaheimilda að þær séu 
bein eignarréttindi. Þó að andstæð niðurstaða væri vissulega í samræmi við 
margt annað sem talið er gilda í réttarkerfinu að þá verður ekki undan því 
vikist að fiskveiðar og stjórn þeirra hafa um afar langt skeið notið mikillar 
sérstöðu í íslensku samfélagi. Sú tilfinning, að það hafi að stórum hluta verið 
                                                           
123  Sjá nánar: Skúli Magnússon: ,,Um stjórnskipulega eignarréttarvernd aflaheimilda“, bls. 613; 

Þorgeir Örlygsson: ,,Hver á kvótann?“, bls. 50; Sigurður Líndal: ,,Nytjastofnar á Íslands-
miðum – sameign þjóðarinnar“, bls. 800; Sigurður Líndal og Þorgeir Örlygsson: ,,Um 
nýtingu fiskistofna og töku gjalds fyrir nýtingu þeirra“, bls. 149-150.  
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að þakka frelsi til veiða og dugnaði áhafna fiskiskipa, að íslensk samfélag 
braust úr fátækt í bjargálnir, gerir að verkum að setja þarf sameignarákvæðið 
,,í sitt samfélagslega og stjórnmálalega samhengi“.124 Dómendur Hæstaréttar 
virðast hafa metið þetta samhengi á þá lund að þeir ,,sem fá aflahlutdeild 
úthlutað, og þeir, sem festa kaup á slíkum heimildum, búi við þá áhættu, að 
hin úthlutuðu eða keyptu réttindi kunni þegar fram líða stundir að vera skert 
vegna ráðstafana ríkisvaldsins eða þau jafnvel afnumin og njóti handhafar 
þeirra við þær ráðstafanir takmarkaðri stjórnarskrárverndar en handhafar 
hefðbundinna eignarréttinda.“125  

Þar sem það var ekki markmið þessarar greinar, að taka afstöðu til þess 
álitaefnis með hvaða hætti aflaheimildir eru varðar af eignarréttarákvæði 
stjórnarskrárinnar, ber að taka framangreinda niðurstöðu um inntak sam-
eignarákvæðisins með þeim fyrirvara, að skýring á eignarréttarákvæði 
stjórnarskrárinnar kunni að leiða annað í ljós. Þetta byggist á því, að sé sú 
fullyrðing rétt, að aflaheimildir séu bein eignarréttindi, má draga verulega í 
efa, að fyrsta málsgrein og þriðja málsgrein 1. gr. laga um stjórn fiskveiða hafi 
áhrif að lögum.   

7. Samantekt 

Í upphafi þessarar greinar voru atriði rakin úr stjórnmálaheimspekinni og 
stjórnmálasögunni til þess að leggja traustari grundvöll að þeim köflum sem á 
eftir komu. Þessi atriði vörðuðu ekki lögfræði með beinum hætti en sýndu 
hins vegar fram á að um langt árabil, jafnvel um alda skeið, hafa verið vanga-
veltur um sameign þjóðar, ríkiseign og einkaeignarrétt. Á tímabilinu 1991-
2007 hafa verið gerðar árangurslausar tilraunir til að setja ákvæði um sameign 
þjóðar á auðlindum sjávar eða þjóðareign á náttúruauðlindum í stjórnarskrá. 
Ísland er talið réttarríki. Af því leiðir að til eru grundvallaratriði og hugtök 
sem ekki er hægt að breyta og beygja eftir pólitískri hentisemi. Það hefur 
verið mat reyndra fræðimanna í lögum að litið hafi verið framhjá þessu í 
opinberum umræðum um stjórn fiskveiða. Af þessum ástæðum var talið 
nauðsynlegt að fara yfir hvaða aðferðafræði er lögð til grundvallar í ís-
lenskum rétti og hvaða valkostir koma til álita við að skýra einstök laga-
ákvæði. 

                                                           
124  Sbr. ummæli Róberts Spanó sem vísað var til í kafla 3.1 hér að framan. 
125  Sigurður Líndal og Þorgeir Örlygsson: ,,Um nýtingu fiskistofna og töku gjalds fyrir 

nýtingu þeirra“, bls. 152. 
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Tilurð sameignarákvæðisins í lögum um stjórn fiskveiða má rekja allt til 
áranna 1975-1976 þegar íslensk yfirvöld fengu ein rétt til að kveða á um 
hvaða aðilar fengju rétt til að stunda fiskveiðar í atvinnuskyni innan 200 
mílna fiskveiðilandhelgi. Segja má að þróun kvótakerfisins í fiskveiðum á 
tímabilinu 1984-1987 hafi orðið til þess að pólitísk samkomulag varð um að 
setja sameignarákvæðið í lög. Sú yfirlýsing var endurtekin með lögum um 
stjórn fiskveiða nr. 38/1990 og hún styrkt með þriðja málslið 1. gr. laganna 
um að úthlutun veiðiheimilda samkvæmt lögunum myndi ekki eignarrétt eða 
óafturkræfanlegt forræði einstakra aðila yfir veiðiheimildum.  

Niðurstaðan hér var sú að sameignarákvæðið færir hvorki íslensku þjóð-
inni né íslenska ríkinu eignarréttarlegar heimildir yfir nytjastofnum sjávar á 
Íslandsmiðum. Það er í samræmi við skoðanir fræðmanna sem jafnframt hafa 
talið að sameignarákvæðið hafi takmarkaða merkingu með hliðsjón af öðrum 
réttarreglum og þá sérstaklega meginreglum eignarréttarins. Viðurkennd lög-
skýringargögn benda til að vilji löggjafans hafi ekki staðið til þess að sam-
eignarákvæðið væri merkingarlaust með öllu. Með hliðsjón af þeim dómum 
Hæstaréttar sem voru raktir í greininni verður erfitt annað en að draga þá 
ályktun að dómendur réttarins hafi talið að sameignarákvæðið hefði einhverja 
lagalega merkingu. Með hliðsjón af dómaframkvæmd Hæstaréttar var talið að 
sameignarákvæðið hefði ásamt þriðja málslið 1. gr. laga um stjórn fiskveiða, 
þau áhrif, að dregið væri úr væntingum handhafa aflaheimilda að þær væru 
bein eignarréttindi. Þá niðurstöðu ber að taka með þeim veigamikla fyrirvara 
að slík réttindi kunna að teljast nú þegar beinn eignarréttur í skilningi 72. gr. 
stjórnarskrárinnar, sbr. 10. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995.  
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Öryggisráðið og Alþjóðadómstóllinn – 
fyrirsjáanlegur stjórnskipunarvandi SÞ – 

eða „stormur í vatnsglasi“? 

 

Pétur Dam Leifsson 

1. Inngangur 

Öryggisráð SÞ og Alþjóðadómstóllinn í Haag teljast ásamt með Allsherjar-
þinginu til aðalstofnana Sameinuðu þjóðanna samkvæmt Sáttmála SÞ.1 Sé 
tekið mið af Sáttmálanum má greina að Öryggisráðinu og Alþjóðadómstól-
num er báðum ætlað að vinna að úrlausn deilumála sem upp koma á milli 
aðildarríkja SÞ, en með ólíkum hætti þó. Öryggisráðið er pólitískur vett-
vangur sem þó lýtur í senn alþjóðalögum og hefur vissar heimildir til að setja 
ríkjum bindandi fyrirmæli að þjóðarétti. Alþjóðadómstóllinn er hins vegar 
dómstóll sem hefur afmarkaðar heimildir samkvæmt Sáttmála SÞ og Sam-
þykkt fyrir Alþjóðadómstólinn, til að veita dómsúrlausnir á grundvelli þjóðaréttar 
í málum sem hann telst hafa lögsögu til að fjalla um.2 Stjórnskipan SÞ sem 
alþjóðastofnunar tekur einkum mið af Sáttmála SÞ, auk þess sem ætla verður 
að stofnanir SÞ lúti enn fremur almennum reglum þjóðaréttar, þ.e. þjóð-
réttarvenjum og meginreglum. Í þessari grein er ætlun að gera fyrst stutta 
grein fyrir ólíku hlutverki Alþjóðadómstólsins og Öryggisráðsins og því 
hvernig ákvarðanir ráðsins geta mögulega komið til kasta dómstólsins. Þá 
verða rakin þrjú mál fyrir Alþjóðadómstólnum þar sem segja má að 
ákvarðanir Öryggisráðins hafi a.m.k. komið til álita. Loks verður leitast við að 
svara því hvort valdheimildum Öryggisráðsins séu takmörk sett samkvæmt 
þjóðarétti, sem og því hvort Alþjóðadómstóllinn hafi þá mögulega heimildir 
til að endurskoða ákvarðanir ráðsins í því ljósi. Er hér um að ræða grund-
vallarspurningar varðandi SÞ sem alþjóðastofnun. 

                                                           
1  Sjá Sáttmála SÞ, 7. gr. Til aðalstofnana SÞ teljast enn fremur Efnahags- og félagsmála-

ráðið, Skrifstofa SÞ sem lýtur stjórn Aðalframkvæmdastjóra og Gæsluverndarráðið sem 
hefur raunar að segja má lokið hlutverki sínu.  

2  Sjá Samþykkt fyrir Alþjóðadómstólinn, einkum ákvæði í II. og IV. kafla. 
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2. Um ólíkt hlutverk Öryggisráðsins og 
Alþjóðadómstólsins 

2.1  Alþjóðadómstóllinn 
Samkvæmt Sáttmála SÞ er Alþjóðadómstóllinn í Haag aðaldómstóll SÞ og 
starfar samkvæmt sérstakri Samþykkt, en lögsaga hans er bundin við tvo 
eftirfarandi flokka mála:3  

Annars vegar getur Alþjóðadómstóllinn átt lögsögu til að fjalla um og 
kveða upp dóma í deilumálum ríkja sem þau teljast hafa samþykkt að dóm-
stóllinn hafi lögsögu til að fjalla um og verða dómsúrlausnir í máli þá bind-
andi fyrir hlutaðeigandi ríki.4 Getur lögsaga dómstólsins í slíku máli stofnast 
með þrenns konar hætti; í fyrsta lagi með sérstökum samningi aðila um að 
vísa málinu til dómstólsins, í öðru lagi með stoð í fyrirliggjandi þjóðaréttar-
samningi sem ríkin eru aðilar að, og í þriðja lagi með því að hlutaðeigandi ríki 
teljist hafa viðurkennt slíka lögsögu dómstólsins með almennri en valfrjálsri 
yfirlýsingu sem framvísað hefur verið til Skrifstofu SÞ.5 Þá ber og að geta 
þess að þótt dómstóllinn teljist eiga lögsögu í máli kann enn fremur að reyna 
á það hvort þau sakarefni sem um ræðir teljist dómtæk samkvæmt þeim 
réttarfarsreglum sem dómstóllinn telst bundinn af í deilumálum ríkja, en 
hann fjallar t.d. einungis um þau deiluefni sem teljast vera af þjóðréttarlegum 
toga.6  

Hins vegar getur Alþjóðadómstóllinn átt lögsögu til að fjalla um lög-
spurningar frá þar til bærum stofnunum SÞ í formi ráðgefandi álits sem ekki 
telst þó vera formlega bindandi dómsúrlausn frá sjónarhóli þjóðaréttar.7 Í 
slíkum málum er það skilyrði fyrir lögsögu dómstólsins að sú stofnun SÞ sem 
æskir álitsins teljist bær til að spyrja þeirra spurninga um málsefnið sem um 
ræðir hverju sinni, sem og að um lögspurningar sé þá að ræða, en auk þess 

                                                           
3  Sjá Sáttmála SÞ, 92. gr. og Samþykkt fyrir Alþjóðadómstólinn, 1. gr., sem tilgreina hann 

sem aðaldómstól SÞ. 
4  Samþykkt fyrir Alþjóðadómstólinn, 59. gr.  
5  Sjá Samþykkt fyrir Alþjóðadómstólinn, 36. gr., en ágæt umfjöllun um þær lögsögureglur 

sen gilda í deilumálum ríkja er t.d. í Malanczuk, P. Akehurst’s Modern Introduction to Inter-
national Law, bls. 282-287. 

6  Gill, T.D. Rosenne’s – The World Court, bls. 83-84.  
7  Undantekning er þó ef gert hefur verið sérstakt samkomulag á vettvangi stofnunar um að 

slíkt álit dómstólsins verði bindandi fyrir hana, sbr. Dixon, M. Textbook on International 
Law, bls. 304. 
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getur dómstóllinn enn fremur metið það hvort „fýsilegt“ sé að láta í té um-
beðið álit.8 

Undir öllum kringumstæðum eru framagreindar heimildir Alþjóðadóm-
stólsins alfarið bundnar við úrlausn á grundvelli þjóðaréttar, en að öðru leyti 
er ekkert sem viðkemur Sáttmála SÞ beinlínis undanskilið lögsögu hans. Það 
felur m.a. í sér að þótt mál sé á dagskrá Öryggisráðsins þá leiðir það í sjálfu 
sér ekki til þess að Alþjóðadómstóllinn teljist ekki bær til að fjalla um þær 
hliðar málsins sem snúa að þjóðarétti og hann hefur lögsögu til að fjalla um.9 

2.2  Öryggisráðið 
Öryggisráðið er ásamt Allsherjarþinginu mikilvægasta pólitíska stofnun SÞ og 
sé tekið mið af Sáttmála SÞ fela aðildarríkin ráðinu aðalábyrgð á varðveislu 
heimsfriðar og öryggis.10 Ýmis álitaefni kunna að rísa við afmörkun vald-
heimilda Öryggisráðins, en í öllu falli er ljóst að ráðið hefur víðtækar heim-
ildir samkvæmt Sáttmála SÞ til að taka ákvarðanir sem teljast bindandi að 
þjóðarétti fyrir aðildarríkin. Mestu varða í því sambandi heimildir í VII. kafla 
Sáttmálans, sem fjallar um einkaheimildir ráðsins til að ákvarða eða heimila 
aðgerðir vegna ófriðarhættu, friðrofa og árása. Grundvallarregla þjóðaréttar bann-
ar valdbeitingu í milliríkjasamskiptum og er hér því um að ræða undan-
tekningar frá henni.11 Til að virkja heimildir VII. kafla þarf Öryggisráðið 
fyrst að skilgreina ástand ýmist sem ófriðarhættu, friðrof eða árás, en að því 
skilyrði uppfylltu er því heimilt að mæla fyrir um aðgerðir, sem þá ýmist eru 
e.k. refsiaðgerðir, annars konar fyrirmæli, eða jafnvel beiting vopnavalds.  

Ekki er hér ráðrúm til að gera valdheimildum Öryggisráðsins viðhlítandi 
skil, en huga þarf að a.m.k. þremur atriðum í þessu sambandi: Í fyrsta lagi að 
Öryggisráðið túlkar sjálft hvað telst ófriðarhætta, friðrof eða árás hverju sinni og 
byggir þá m.a. á pólitísku mati þess. Það er hins vegar álitamál hvort ráðið sé 
í reynd bundið við tiltekna mælikvarða í þessu sambandi eða hvort það geti 
heimfært tilvik að vild undir þessi hugtök og með því virkjað hinar mikilvægu 
valdheimildir samkvæmt VII. kafla Sáttmálans. Nærtækasta svarið við því er 
að ekki fæst annað séð en að Öryggisráðið vinni a.m.k. með þessi hugtök 
eins og um lögfræðilega mælikvarða sé að ræða. Má sem dæmi nefna 

                                                           
8  Sjá Sáttmála SÞ, 96. gr. og Samþykkt fyrir Alþjóðadómstólinn, 65. gr.   
9  Schweigman, D. The Authority of the Security Council under Chapter VII of the UN Charter, bls. 

260. 
10  Sáttmáli SÞ, 1. mgr. 24. gr. 
11  Sáttmáli SÞ, 4. mgr. 2. gr., en lögmæltar undantekningar frá þeirri grundvallarreglu eru 

annars vegar í ákvæði 51. gr. um sjálfsvarnarrétt ríkja og hins vegar eru fyrrgreindar heim-
ildir ráðsins skv. VII. kafla Sáttmálans. 



112  Pétur Dam Leifsson  

  

hugtakið ófriðarhætta en í framkvæmd leitast ráðið almennt við að heimfæra 
einungis undir það þau tilvik sem það telur fela í sér e.k. ófriðarhættu á al-
þjóðavísu.12 Í öðru lagi er álitamál hvort ákvæði í Sáttmála SÞ og þjóðaréttur 
almennt setji Öryggisráðinu nokkrar skorður við því til hvaða aðgerða það 
getur gripið, almennt eða hverju sinni, en mikil þróun hefur orðið hvað það 
varðar í framkvæmd ráðsins frá lokum kalda stríðsins. Í þriðja lagi kunna að 
rísa álitaefni sem varða heimildir Öryggisráðins til að setja ríkjum ýmis konar 
bindandi fyrirmæli, án þess þó að skírskotað sé til heimilda samkvæmt VII. 
kafla Sáttmálans, en á slíkt reyndi t.d. í svonefndu Namibíumáli sem rakið 
verður hér á eftir.  

2.3  Hvernig ákvarðanir Öryggisráðsins geta komið til kasta 
Alþjóðadómstólsins 

Í Sáttmála SÞ gefur víða að líta heimildir Öryggisráðins til að taka bindandi 
ákvarðanir, en í öðrum tilvikum er mælt fyrir um heimildir þess til að beina 
tilmælum til ríkja.13 Hinar mikilvægustu ákvarðanir tekur ráðið almennt í 
formi ályktana um einstök mál sem koma til kasta þess.14 Ályktanir Öryggis-
ráðins eru réttarheimildir og geta falið í sér ýmis konar fyrirmæli sem teljast 
bindandi að þjóðarétti fyrir aðildarríki SÞ.15 Má segja að slíkar ályktanir séu 
afleiddar gerðir sem sæki beina stoð í Sáttmála SÞ og gangi sem slíkar framar 
öðrum samningsskuldbindingum aðildarríkja SÞ líkt og Sáttmálinn sjálfur.16 
Þegar mál koma til kasta Alþjóðadómstólsins eru ályktanir Öryggisráðsins því 
á meðal þeirra réttarheimilda sem dómstóllinn getur þurft að taka tillit til við 
úrlausn mála. Ef t.d. bindandi ályktun Öryggisráðsins liggur fyrir í máli og á 
hana reynir getur dómstóllinn ekki komið sér hjá því að beita henni og þar 
með að túlka inntak hennar. Þá er heldur ekkert sem útilokar að málsaðili geti 
haft uppi þá málsástæðu að ekki beri að leggja ályktun ráðsins til grundvallar 

                                                           
12  de Wet, E. The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council, bls. 174-177. 
13  Um hið fyrrnefnda, sjá einkum ákvæði í VII. kafla Sáttmálans, en um hið síðarnefnda 

einkum í VI. kafla hans.  
14  Hér verður ekki fjallað um hvernig mál komast á dagskrá ráðsins eða um málsmeðferð 

þess almennt, en vísast til ágætrar umfjöllunar í Bailey, S. & Daws, S. The Procedure of the 
UN Security Council, einkum bls. 76-91. 

15  Sáttmáli SÞ, 25. gr., en það fer eftir heimild og hvernig ályktun er orðuð hvort feli í sér 
bindandi fyrirmæli. 

16  Sáttmáli SÞ, 103. gr., er fjallar um stöðu Sáttmálans sem lex superior. 



Öryggisráðið og Alþjóðadómstóllinn… 113 

 

úrlausn máls þar sem ráðið hafi með henni farið út fyrir efnislegar eða 
formlegar valdheimildir þess.17  

Þetta gerist ekki oft en getur þó komið til með tvenns konar hætti sé tekið 
mið af framkvæmd Alþjóðadómstólsins; þ.e. annars vegar í deilumáli ríkja, en 
hins vegar þegar þar til bær stofnun SÞ fer fram á ráðgefandi álit dómstóls-
ins. Í deilumáli ríkja getur aðeins reynt óbeint á ályktanir Öryggisráðins, þ.e. 
ef svo ber til að á þær reynir sem réttarheimild við úrlausn deilumáls, auk 
þess sem hafa ber í huga að dómur í slíku máli bindur aðeins hlutaðeigandi 
ríki, en t.d. ekki Öryggisráðið. Dæmi um mál af því tagi eru Lockerbiemálið og 
Hópmorðsmálið sem rakin verða hér á eftir. Hins vegar getur reynt á ályktanir 
Öryggisráðsins þegar þar til bærar stofnanir SÞ fara fram á ráðgefandi álit frá 
Alþjóðadómstólnum. Það gerist þá því aðeins að viðkomandi lögspurning 
sem leitað er álits á snertir beint eða óbeint ályktun Öryggisráðsins. Er ljóst 
að einungis Öryggisráðið sjálft og mögulega Allsherjarþingið gætu talist bær 
til að koma slíkri lögspurningu á framfæri við Alþjóðadómstólinn, en 
Namibíumálið er raunar eina dæmi þess að ráðið hafi leitað ráðgefandi álits frá 
Alþjóðadómstólnum. Þá ber að hafa í huga að reynt hefur beint eða óbeint á 
ályktanir Öryggisráðins fyrir ýmsum öðrum dómstólum og þá ýmist alþjóða-
dómstólum eða dómstólum í einstökum aðildarríkjum SÞ.18 

3. Mál fyrir Alþjóðadómstólnum þar sem ályktanir 
Öryggisráðsins hafa komið til umfjöllunar 

3.1  Mat á því hvað Öryggisráðið getur ákveðið utan marka VII. kafla 
Sáttmála SÞ – Namibíumálið 

Málið átti sér nokkra forsögu bæði á vettvangi þjóðabandalagsins og síðar SÞ, 
en eftir fyrri heimstyrjöld fól ráð Þjóðabandalagsins Suður-Afríku umboð til 
að fara með málefni S.V.-Afríku (síðar Namibíu) sem verndarsvæðis 
(mandat), en landið var áður þýsk nýlenda.19 Eftir síðari heimstyrjöld fór 
Allsherjarþing SÞ hins vegar fram á að öll slík svæði féllu undir hið alþjóð-
lega gæsluverndarkerfi undir stjórn Gæsluverndarráðs SÞ, sbr. XII.-XIII. 
kafla Sáttmála SÞ. Þessu neitaði Suður-Afríka ítrekað og með ályktun nr. 
                                                           
17  Nefnist á latínu ultra vires. Amerasinghe, C.F. Principles of the Intitutional law of International 

Organisations, bls. 193-216. Zemanek, K. „Is the Security Council the Sole Judge of Its 
Own Legality“, bls. 634. 

18  Sjá t.d. Kapteyn, P.J.G. „The Role of the ECJ in Implementing Security Council 
Resolutions“, bls. 57-62 og White, N.D. The Law of International Organisations, bls. 211. 

19  Forsaga málsins er rakin í Gill, T.D. Rosenne’s – The World Court, bls. 137-142 
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2145/1966 lýsti Allsherjarþingið því yfir að ríkið teldist hafa brotið gegn 
umboði því sem það hafði til að fara með málefni S.V.–Afríku og skyldi það 
því fellt niður, en Allsherjarþingið bæri ábyrgð á svæðinu uns íbúarnir hefðu 
neytt sjálfsákvörðunarréttar til að ákveða framtíð landsins. Deildar meiningar 
voru uppi um það hvaða þýðingu ályktun Allsherjarþingsins hefði, en til að 
knýja á um eftirfylgni hennar ákváðu nokkur Afríkuríki að beina málinu til 
Öryggisráðsins sem í ályktun nr. 284/1970 studdi framangreinda ályktun 
þingsins. Enn neitaði Suður-Afríka þó að láta af stjórn í Namibíu og með 
ályktun nr. 284/1970 ákvað Öryggisráðið að vísa þeirri lögspurningu til 
Alþjóðadómstólsins, hver væri þjóðréttarleg þýðing þeirrar afstöðu fyrir 
önnur ríki.20 Í málinu hélt Suður-Afríka því meðal annars fram að ályktun 
Öryggisráðsins nr. 276/1970 teldist ólögmæt þar sem ráðið hefði engar 
heimildir í Sáttmálanum til að taka slíkar ákvarðanir.21 Í ráðgefandi áliti 
Alþjóðadómstólsins frá 21. júní 1971 kom fram varðandi þetta atriði að 
dómurinn teldi sig ekki bæran til að endurskoða ákvarðanir annarra stofnana 
SÞ. Engu að síður virðist álitið þó fela í sér efnislega afstöðu til þessara 
ákvarðana Öryggisráðsins sem sagðar voru í samræmi við meginmarkmið og 
grundvallarreglur Sáttmála SÞ og aðalábyrgð þess í tengslum við varðveislu 
heimsfriðar og öryggis og teldust bindandi fyrir öll aðildarríki SÞ.22 Erfitt er 
að draga einhlítar ályktanir af þessum mótsagnarkenndu skilaboðum, en 
rökstudd afstaða virðist a.m.k. hafa verið tekin til gildis ákvarðana Öryggis-
ráðins.    

 3.2  Mat á því hvaða mál geta komið til kasta Öryggisráðsins samkvæmt 
VII. kafla Sáttmála SÞ – Lockerbiemálið  

Þann 21. desember 1988 varð sprenging um borð í þotu Pan Am 
flugfélagsins yfir bænum Lockerbie í Skotlandi með þeim afleiðingum að allir 
259 um borð létust og 11 á jörðu niðri. Eftir rannsókn breskra og banda-
rískra yfirvalda á atvikinu beindist grunur að tveimur líbýskum leyniþjónustu-
mönnum sem voru loks ákærðir fyrir verknaðinn bæði í Bandaríkjunum og í 
Skotlandi árið 1991.23 Kröfðust ríkin tvö framsals þeirra frá Líbýu á grund-

                                                           
20  Spurning Öryggisráðsins var: „What are the legal consequences for states of the continued 

presence of South Africa in Namibia notwithstanding Security Council resolution 276.“ 
Namibíumálið - útdráttur úr áliti, bls. 1.  

21  Suður-Afríka byggði þó einkum á því að ákvörðun ráðsins hefði ekki verið tekin með 
formlega réttum hætti, sbr. Schweigman, D. The Authority of the Security Council under Chapter 
VII of the UN Charter, bls. 274-276. 

22  Namibíumálið - útdráttur úr áliti, bls. 2. 
23  Málsatvik eru m.a. rakin í Gill, T.D. Rosenne’s – The World Court, bls. 199-201. 
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velli Montrealsamnings um að koma í veg fyrir ólögmætar aðgerðir gegn öryggi flugsam-
gangna frá 1973, sem ríkin þrjú voru öll aðilar að. Stjórnvöld í Líbýu neituðu 
hins vegar alfarið þeirri kröfu og báru því við að ákærumeðferð skyldi fara 
fram í Líbýu, sbr. 7. gr. Montrealsamningsins. Bandaríkin og Bretland sættu 
sig ekki við þær lyktir og höfðu frumkvæði að því að málið var tekið á dag-
skrá Öryggisráðsins í samhengi við alþjóðlega hryðjuverkahættu, sbr. ályktun 
þess nr. 731/1992, þar sem afstaða Líbýu var hörmuð og skorað á ríkið að 
sýna samvinnu með því að framselja mennina tvo. Líbýa brást við með því 
að hefja málsókn gegn Bandaríkjunum og Bretlandi fyrir Alþjóðadómstól-
num í Haag á grundvelli 14. gr. Montrealsamningsins og krafðist m.a. viður-
kenningar á því að hafa uppfyllt skyldur sínar samkvæmt þeim samningi og 
enn fremur á því að ríkin tvö væru brotleg við tiltekin ákvæði hans með því 
að reyna að fylgja eftir ólögmætum kröfum sínum. Þá fór Líbýa jafnframt 
fram á úrskurð dómstólsins um bráðabirgðaráðstafanir um að ríkjunum 
tveimur bæri þegar í stað að láta af öllum tilburðum til að reyna að þvinga 
Líbýu til að framselja ríkisborgarana tvo.24 Áður en kom að því að dóm-
stóllinn úrskurðaði um þessa kröfu Líbýu, ályktaði Öryggisráðið hins vegar 
enn á ný í ályktun nr. 748/1992, og nú í skjóli VII. kafla Sáttmála SÞ, um að 
háttsemi Líbýu fæli í sér ófriðarhættu, um að Líbýu bæri að hlíta fyrri ályktun 
ráðsins nr. 731/1992, auk þess sem ákvarðaðar voru refsiaðgerðir gagnvart 
Líbýu. Stóð Alþjóðadómstóllinn nú frami fyrir deilumáli þar sem óumflýjan-
lega yrði að taka afstöðu til áhrifa af bindandi ályktun Öryggisráðins við úr-
lausn, en af hálfu Líbýu var því m.a. haldið fram að ályktun ráðsins nr. 
748/1992 væri ólögmæt þar sem ákvörðun þess um að skilgreina ástandið 
sem ófriðarhættu gæti ekki fengið stoð í 39. gr. Sáttmála SÞ. 

Í úrskurði um kröfu Líbýu um bráðabirgðaráðstafanir frá 14. apríl 1992, 
hafnaði Alþjóðadómstóllinn því að verða við þeim kröfum. Kom þar fram 
að þótt með því væri ekki tekin endanleg afstaða til efnishliðar málsins bæri 
aðildarríkjum SÞ almennt skylda til að fara að ályktunum Öryggisráðsins á 
borð við nr. 748/1992, sbr. 25. gr., sbr. og 103. gr. Sáttmála SÞ.25 Úrskurð-
inn var að öðru leyti varfærnislega orðaður, en í sérálitum dómara á borð við 
Bedjaoui og Weeramantry voru opinskáar hugleiðingar um hlutverk og vald-
heimildir annars vegar Öryggisráðsins og hins vegar Alþjóðadómstólsins í 
slíkri stöðu sem upp var komin.26 
                                                           
24  Lockerbiemálið – útdráttur úr úrskurði, bls. 1.  
25  Lockerbiemálið – útdráttur úr úrskurði, bls. 2. 
26  Lockerbiemálið – útdráttur úr úrskurði, bls. 5-6. Sérálit þessi verða að teljast afar fróðleg 

lesning og eru birt í heild sinni á vefslóð: - http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1 
=3&p2=3&k=82&case=89&code=lus&p3=4  
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Málinu sjálfu var þó ekki lokið, en næsta stig þess fólst í að fjalla um 
frávísunarkröfur Bandaríkjanna og Bretlands er snéru að því að dómstóllinn 
hefði ekki lögsögu til að fjalla um málið, auk þess sem tilteknar kröfur Líbýu 
gætu ekki talist dómtækar. Var því m.a. haldið fram af hálfu ríkjanna tveggja 
að ályktun Öryggisráðsins nr. 748/1992 viki til hliðar ósamrýmanlegum 
samningsskuldbindingum Montrealsamningsins og eftir stæði aðeins ágrein-
ingur Líbýu og Öryggisráðsins sem dómurinn hefði enga lögsögu til að fjalla 
um. Auk þess að kröfur Líbýu gætu a.m.k. ekki talist dómtækar þar sem 
deilan félli nú alfarið undir valdsvið ráðins, en dómur í skjóli eldra réttar-
ástands yrði merkingarlaus fyrir málsaðila. Dómur um þennan þátt málsins 
var loks kveðinn upp 27. febrúar 1998, þar sem því var hafnað að framan-
greindar röksemdir leiddu til frávísunar þess. Lagt var til grundvallar að dóm-
stóllinn hefði haft lögsögu til að fjalla um málið þegar það var höfðað, en að 
öðru leyti teldust röksemdir af hálfu Bandaríkjanna og Bretlands snúa að 
efnishlið málsins.27 Blasti því við að Alþjóðadómstóllinn myndi taka afstöðu 
til ályktunar Öryggisráðsins í efnisdómi, en til þess kom aldrei þar sem málið 
var fellt niður eftir að samkomulag náðist um úrlausn þess.28 

3.3  Mat á því til hvaða aðgerða Öryggisráðið getur gripið samkvæmt VII. 
kafla Sáttmála SÞ – Hópmorðsmálið 

Í styrjöldinni í fyrrum Júgóslavíu lágu stjórnvöld í Sambandsríkinu Júgóslavíu 
(síðar Serbíu) m.a. undir ámæli fyrir að hafa staðið að hópmorðum Bosníu-
serba gagnvart Bosníu-múslimum.29 Bosnía hóf þegar árið 1993 mál gegn 
Sambandsríkinu fyrir Alþjóðadómstólnum í Haag og gerði kröfu um að 
viðurkennd yrði þjóðréttarleg ábyrgð þess vegna hópmorðanna. Málið reynd-
ist mjög umfangsmikið og þann 11. júlí 1996 var kveðinn upp dómur um 
lögsögu dómstólsins í málinu, en efnisdómur lá ekki fyrir fyrr en 26. febrúar 
2007. Á fyrstu stigum málsins gerði Bosnía kröfu um að dómstóllinn úr-
skurðaði um bráðabirgðaráðstafanir í þá veru að Sambandsríkinu bæri tafar-
laust að láta af háttsemi sem fæli í sér hópmorð gagnvart Bosníu-múslimum. 
Auk þess vildi Bosnía fá úr því skorðið hvort ríkinu væri ekki stætt á að 
þiggja vopn frá öðrum ríkjum til að geta neytt sjálfsvarnarréttar, sbr. 51. gr. 
Sáttmála SÞ gagnvart hópmorðunum, en ályktun Öryggisráðsins nr. 
713/1991 fól í sér allsherjarbann við sölu og afhendingu vopna til allra landa 

                                                           
27  Lockerbiemálið – útdráttur úr dómi, bls. 3-5. 
28  Ratner, S. „The Security Council and International Law“, 602. 
29  Málsatvik eru m.a. rakin í Gill, T.D. Rosenne’s – The World Court, bls. 203-205. 
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fyrrum Júgóslavíu.30 Vildi Bosnía því í reynd fá úr því skorðið af hálfu 
dómsins hvort aðgerðir sem ákveðnar voru með ályktun Öryggisráðsins fengju 
staðist þegar þær hindruðu ríki í að verjast hópmorðum. Þótt Alþjóða-
dómstóllinn féllist í úrskurði frá 13. september 1993 á ákvörðun bráða-
birgðaráðstafana í þá veru að Sambandsríkinu bæri þegar í stað að láta af allri 
háttsemi sem gæti falið í sér þátttöku í hópmorðum í Bosníu, var því hafnað 
að verða við kröfu Bosníu um að viðurkenna rétt til að þiggja aðsend vopn. 
Rökin fyrir því voru þó tæknilegs eðlis, þ.e. að aðeins væri unnt að taka 
afstöðu til krafna um bráðabirgðaráðstafanir sem snéru að réttindum sem 
gætu komið til álita við efnismeðferð máls, en að krafa Bosníu snéri m.a. að 
réttindum og skyldum annarra ríkja en þeirra er áttu aðild að deilumálinu.31 
E. Lauterpacht skilaði hins vegar séráliti þar sem m.a. komu fram hugleið-
ingar um þýðingu þess að bindandi ályktun Öryggisráðsins stuðlaði hér 
mögulega óbeint að hópmorði.32 Í ljósi framangreindrar niðurstöðu dóm-
stólsins ákvað Bosnía að falla frá umrædri málsástæðu í málinu og kom hún 
því ekki til álita á síðari stigum þess.  

4. Um valdheimildir Öryggisráðsins og 
Alþjóðadómstólsins 

4.1  Eru valdheimildum Öryggisráðins takmörk sett samkvæmt 
þjóðarétti? 

 
a) Almennt  

Þau mál sem hér hafa verið rakin eru til vættis um það að ályktanir Öryggis-
ráðins geta komið til álita fyrir Alþjóðadómstólnum, bæði í deilumálum ríkja 
og þegar stofnanir SÞ óska eftir ráðgefandi áliti. Í Namibíumálinu byggði álit 
dómsins m.a. á skyldu ríkja samkvæmt ályktun Öryggisráðins nr. 276/1970. Í 
Lockerbiemálinu virðist ályktun ráðsins nr. 748/1992 hafa verið beitt þannig að 
hún vék til hliðar ákvæðum þjóðréttarsamnings. Í Hópmorðsmálinu reyndi hins 
vegar ekki á ályktun ráðsins nr. 713/1991 af lagatæknilegum ástæðum. Þessi 
mál gefa hins vegar ekki skýrar vísbendingar um það hvort valdheimildum 
Öryggisráðsins séu takmörk sett samkvæmt þjóðarétti. Er því aðeins unnt að 
                                                           
30  Hópmorðsmálið – útdráttur úr úrskurði, bls. 2. 
31  Hópmorðsmálið – útdráttur úr úrskurði, bls. 5. 
32  Hópmorðsmálið – útdráttur úr úrskurði, bls. 7. Sérálitið er mjög fróðleg lesning og er birt í 

heild sinni á vefslóð: - http://www.icj-cij.org/docket/files/91/7323.pdf.  
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leita svara við því byggt á greiningu á ákvæðum í Sáttmála SÞ, á almennum 
reglum þjóðaréttar sem kunna að skipta máli í þessu samhengi og á fram-
kvæmd Öryggisráðsins. Hér verður aðeins leitast við að svara því hvort Ör-
yggisráðið hafi algerlega óbundnar hendur við beitingu hinna mikilvægu 
valdheimilda í VII. kafla Sáttmála SÞ: Þ.e. annars vegar við að skilgreina 
ástand sem ófriðarhættu, friðrof eða árás. En hins vegar við að ákvarða eða 
heimila aðgerðir í framhaldi af því.33  

 
b) Er Öryggisráðið óbundið við að heimfæra tilvik undir ófriðarhættu, friðrof eða árás? 

Hugtökin ófriðarhætta, friðrof og árás í 39. gr. Sáttmála SÞ eru lykilhugtök 
þar sem heimfærsla tilviks undir þau er alger forsenda þess að Öryggisráðið 
geti beitt hinum mikilvægu valdheimildum í VII. kafla Sáttmálans.34 Sátt-
málinn skilgreinir ekki þessi hugtök en ljóst er að ráðinu er ætlað að vinna 
með þau í framkvæmd. Óumdeilt er að heimfærsla ráðins á einstökum til-
vikum undir þessi ólíku hugtök í 39. gr. byggir í reynd á pólitísku mati þess 
og enginn efast um að það hljóti að hafa umtalsvert svigrúm til stöðumats 
hverju sinni.35 Álitamál er hins vegar hvort hugtökin séu skilgreinanleg sem 
lögfræðilegir mælikvarðar sem takmarki með einhverjum hætti svigrúm Ör-
yggisráðsins til mats.  

Sé tekið mið af Lockerbiemálinu þar sem reyndi á hugtakið ófriðarhætta, þá 
mátti greina vísbendingar um að dómarar væru ekki alls kostar sammála um 
það hvort Öryggisráðið hefði hér óbundnar hendur eða hvort slíkt mat sætti 
mögulega takmörkunum samkvæmt þjóðarétti og endurspeglar það jafnframt 
skiptar skoðanir fræðimanna.36 Síðustu ár höfum við séð Öryggisráðið víkka 
stöðugt út athafnasvið sitt til aðgerða með því að heimfæra æ fleiri tilvik 
undir ófriðarhættu, en þó eru skýrar vísbendingar um að ráðið vinni með 
hugtakið líkt og um lögfræðilegan mælikvarða sé að ræða. Hefur ráðið t.d. 
jafnan lagt sig fram við að rökstyðja að þau tilvik sem það heimfærir undir 
ófriðarhættu séu á alþjóðavísu, þ.e. að um sé að ræða alvarleg áhrif fyrir við-

                                                           
33  Vegna umfangs verður ekki reynt að svara því hér hverjar séu mögulegar heimildir 

Öryggisráðins til að taka bindandi ákvarðanir utan marka VII. kafla Sáttmála SÞ líkt og 
reyndi á í Namibíumálinu. 

34  Kelsen, H. The Law of the United Nations, bls. 725. 
35  Schweigman, D. The Authority of the Security Council under Chapter VII of the UN Charter, bls. 

265-267 og Gill, T.D. „Legal and Some Political Limitations on the Power of the UN 
Security Council“, bls. 135. 

36  de Wet, E. The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council, bls. 133-134 og 
Martenczuk, B. „The Security Council, the International Court and Judicial Review“, bls. 
540-542. 
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komandi heimssvæði. Á þetta m.a. við um borgarastyrjaldir þar sem ráðið 
hefur heimilað mannúðaríhlutun, en nær undantekningarlaust reynir það þá 
að rökstyðja slíka íhlutun með vísan til hættu á milliríkjaátökum á svæðinu, 
t.d. vegna aukins straums flóttamanna yfir landamæri, o.s.frv.37 Ekki hefur 
oft reynt á hugtökin friðrof eða árás, en í þeim tilvikum virðist ráðið þó 
einnig gæta samkvæmni í framkvæmd.  

Sú aðferðarfræði að hafa þrjú mismunandi stig öryggisógna í 39. gr. Sátt-
málans, sem Öryggisráðinu er ætlað að heimfæra tilvik undir, getur naumast 
haft nokkra raunhæfa þýðingu nema um væri að ræða hugtök sem ætlunin 
hafi verið að nýta sem lögfræðilega mælikvarða.  Að sama skapi myndi það 
hafa mjög takmarkaða þýðingu að skilgreina sérstaklega tilteknar heimildir 
Öryggisráðins í Sáttmála SÞ til að beina tilmælum til ríkja um ýmis málefni er 
snúa að varðveislu heimsfriðar og öryggis, eins og þar er víða gert, ef ráðið 
hefði alveg frjálsar hendur með að skilgreina öll möguleg öryggisvandamál 
sem ófriðarhættu og gæti svo gefið ríkjum fyrirmæli um aðgerðir í framhaldi 
af því. Í slíkri stöðu værum við nánast komin með þá alheimsstjórn sem SÞ 
var aldrei ætlað að vera.38 Verður því að telja einsýnt að Öryggisráðið geti 
ekki talist óbundið við mat þess á því hvað heimfæra má undir ófriðarhættu 
þótt það hafi umtalsvert svigrúm til að þróa inntak þess í framkvæmd, eins 
og það hefur gert. 

Hvað varðar Lockerbiemálið sérstaklega þá má vissulega deila um þá 
ákvörðun Öryggisráðins að skilgreina ástandið í því máli sem ófriðarhættu 
fyrst þremur árum eftir sjálft atvikið.39 Á hinn bóginn verður að játa ráðinu 
umtalsvert svigrúm til að þróa valdheimildir sínar svo það geti gegnt megin-
hlutverki sínu í síbreytilegum heimi, þ.e. að varðveita heimsfriðinn.  Í dag er 
viðurkennt í framkvæmd Öryggisráðins að alþjóðleg hryðjuverkahætta feli í 
sér ófriðarhættu á alþjóðavísu og hefur ráðið mælt fyrir um margvíslegar 
aðgerðir í tengslum við það.40 Á hinn bóginn verður að telja vafasamt þegar 
Öryggisráðið er farið að krefjast framsals tiltekinna einstaklinga frá einu ríki 
til annars, en það snýr í raun frekar að því til hvaða aðgerða ráðið getur grip-
ið samkvæmt heimildum þess í VII. kafla Sáttmálans.41 

 

                                                           
37  de Wet, E. The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council, bls. 175. 
38  Alvarez, J.E. „Legal Perspectives”, bls. 58. 
39  Lockerbiemálið – sérálit M. Bedjaoui, bls. 22. 
40  Má m.a. í því sambandi vísa á umfjöllun í Schrijver, N. „Responding to international 

terrorism:“, bls. 9-21.  
41  de Wet, E. The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council, bls. 168. 
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c) Er Öryggisráðið óbundið við að ákveða aðgerðir samkvæmt VII. kafla Sáttmála SÞ?  
Þau ákvæði sem hér skipta mestu máli eru í 41. og 42. gr. Sáttmála SÞ. 
Ákvæði 42. gr. mælir fyrir um heimildir Öryggisráðsins til að ákveða beitingu 
vopnavalds, en 41. gr. fjallar um heimildir þess til að ákveða annars konar að-
gerðir sem þó ganga skemur og er þá oftast um að ræða e.k. refsiaðgerðir.42 Í 
framkvæmd hefur Öryggisráðið oftast látið duga að vísa almennt til VII. 
kafla Sáttmálans í ályktun, en þá lýst því þar sérstaklega hverju sinni hvaða 
aðgerðir það mælir fyrir um.43 Sé tekið mið af ákvæðum Sáttmálans og lög-
skýringargögnum þá hefur Öryggisráðið umtalsvert svigrúm til þess að 
ákveða hvort og þá til hvaða aðgerða er gripið hverju sinni, sé um að ræða 
ófriðarhættu, friðrof eða árás.44 Má þó færa rök fyrir því að ráðið sé í þessu 
tilliti engu að síður a.m.k. bundið við að taka tillit til ákvæða í Sáttmála SÞ og 
enn fremur til þeirra þjóðréttarvenja sem teljast vera ófrávíkjanlegar (jus 
cogens).45   

Í fyrsta lagi verður að ganga út frá því að Öryggisráðið sé líkt og aðrar 
stofnanir SÞ og aðildaríkin bundið við þau markmið og þær grundvallar-
reglur sem tilgreindar eru sérstaklega í ákvæðum 1. og 2. gr. Sáttmála SÞ, sbr. 
2. mgr. 24. gr. Sáttmálans, þar sem segir; „Öryggisráðið skal við framkvæmd 
skyldustarfa sinna starfa í samræmi við markmið og grundvallarreglur hinna 
sameinuðu þjóða“.46 Varðveisla heimsfriðar er í senn helsta markmið SÞ og 
á aðalábyrgð Öryggisráðins, en það verður engu að síður að taka eins og 
kostur er eðlilegt tillit til annarra markmiða SÞ sem lýst er í 1. gr. Sáttmálans, 
á borð við virðingu fyrir mannréttindum og sjálfsákvörðunarrétti þjóða. 
Hvað varðar grundvallarreglurnar í 2. gr. Sáttmálans, þá má t.d. benda á 
regluna í 1. mgr., um að SÞ byggi á fullvalda jafnræði allra meðlima þess, og 
felur m.a. í sér að ráðið megi tæplega ákvarða eða þvinga fram samkomulag 
ríkja um þjóðréttarleg álitaefni, á borð við afmörkun landamæra eða framsal 
sakamanna. Þá hefur verið bent á að grundvallarreglan um framkvæmd Sátt-

                                                           
42  Gott yfirlit um refsiaðgerðir SÞ er í Gowlland-Debbas, V. United Nations Sanctions and 

International Law. 
43  Simma, B. The Charter of the United Nations – A Commentary, bls. 727. Gray, C. International 

Law and the Use of Force, bls. 196-197. 
44  de Wet, E. The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council, bls. 184. 
45  Um jus cogens, sjá m.a. umfjöllun í Jennings, R. & Watts, A. Openheim’s International Law, bls. 

7-8, og í Brownlie, I. Principles of Public International Law, bls. 488-490. 
46  Sjá enn fremur umfjöllun um þetta í Lockerbiemálið – sérálit C. Weeramantry, bls. 29. 
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málans í „góðri trú“ sé m.a. til þess fallin að skapa það sem kalla má rétt-
mætar væntingar um samkvæmni í framkvæmd.47 

Í öðru lagi, hvað varðar ófrávíkjanlegar þjóðréttarvenjur, þá eru þær taldar 
vera bindandi fyrir alla þjóðréttaraðila og þar á meðal eru þá stofnanir SÞ og 
aðildarríkin. Álitamál er hvaða reglur teljast hafa áunnið sér slíkan sess en 
nokkrar eru þó óumdeildar sem slíkar og kunna að skipta máli fyrir fram-
kvæmd Öryggisráðsins. Er þar m.a. um að ræða regluna um sjálfsvarnarrétt 
ríkja sem sæta vopnaðri árás, en enn fremur mætti nefna regluna um almennt 
bann þjóðaréttar við þátttöku í hópmorðum.48 Verður að telja fullvíst að 
Öryggisráðið sé undir öllum kringumstæðum bundið af því að reyna að 
tryggja að ekki sé farið á svig við þessi gildi í framkvæmd þess og hið sama 
gildir raunar um ýmsar aðrar þær reglur er varða grundvallarmannréttindi og 
mannúðarrétt og teljast ófrávíkjanlegar samkvæmt þjóðarétti.  

Hvað varðar Hópmorðsmálið, þá vék Alþjóðadómstóllinn sér undan því af 
lagatæknilegum ástæðum að fást við kröfu Bosníu um að viðurkenndur yrði 
réttur ríkisins til að flytja inn í vopn þrátt fyrir viðskiptabann Öryggisráðs SÞ.  
Nú liggur hins vegar fyrir í efnisdómi í málinu frá 26. febrúar 2007, að Serbía 
hafi a.m.k. í einu tilviki brotið þjóðréttarlegar skyldur sínar með því að reyna 
ekki að fyrirbyggja hópmorð í Bosníu.49 Að því gefnu að mögulega mætti 
telja íhlutun Serbíu í Bosníu hafa verið ígildi vopnaðrar árásar kann að virðast 
álitamál hvort Öryggisráðið hafi ekki gengið á svig við tvær ófrávíkjanlegar 
reglur þjóðaréttar með því að hafa viðhaldið viðskiptabanni með vopn til 
Bosníu.50  

Að öllu þessu virtu verður a.m.k. að álykta sem svo að þrátt fyrir að 
Öryggisráðið hafi umtalsvert svigrúm til pólitísks mats bæði við að skilgreina 
tiltekið ástand sem ófriðarhættu, friðrof eða árás, sem og til að ákveða í fram-
haldi af því hvort og þá til hvaða aðgerða eigi þá að grípa, til að endurreisa eða 
varðveita heimsfrið, þá teljist ráðið þó við þá ákvarðanatöku ekki óbundið af 
þeim reglum þjóðaréttar sem hér hefur verið lýst. Allt annað mál er hins 
vegar að greina það hverjar séu þá mögulegar heimildir til handa Alþjóða-
dómstólnum til að endurskoða umdeildar ákvarðanir Öryggisráðins í þeim 
málum þar sem á þær reynir.  

                                                           
47  Sáttmáli SÞ, 2. mgr. 2. gr. de Wet, E. The Chapter VII Powers of the United Nations Security 

Council, bls. 215. 
48  de Wet, E. The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council, bls. 191. 
49  Hópmorðsmálið - útdráttur úr dómi, bls. 11. 
50  de Wet, E. The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council, bls. 250. 
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4.2  Getur Alþjóðadómstóllinn endurskoðað lögmæti ákvarðana 
Öryggisráðsins? 

Ekkert í Sáttmála SÞ mælir fyrir um að lögsaga Alþjóðadómstólsins til að 
fjalla um þjóðréttarlegan ágreining í tengslum við deilumál skerðist við það 
eitt að deilan komist jafnframt á dagskrá Öryggisráðsins.51 Á hinn bóginn er 
ekki mælt fyrir um það í Sáttmálanum að Alþjóðadómstóllinn skuli vera 
stjórnskipunardómstóll fyrir SÞ eða að túlkun dómstólsins á Sáttmálanum 
bindi aðrar stofnanir SÞ og þar eru heldur engar heimildir fyrir dómstólinn til 
að ógilda með formlegum hætti ákvarðanir sem Öryggisráðið tekur.52 Þá ber 
að hafa í huga að Öryggisráðið getur raunar aldrei beinlínis talist vera aðili að 
máli fyrir Alþjóðadómstólnum þótt það hafi rúmar heimildir til að beina lög-
spurningum til dómstólsins til að fá ráðgefandi álit hans. Sáttmálinn er enn 
fremur þögull um mögulegar heimildir Alþjóðadómstólsins til að víkja álykt-
unum Öryggisráðins til hliðar við úrlausn mála, grundvallað á því mati dóms-
ins að viðkomandi ályktun ráðsins teljist ólögmæt ýmist að formi til eða að 
efni til.  

Almennt er nokkuð varhugavert að bera fullkomlega saman stjórnskipan 
og heimildir dómstóla í landsrétti annars vegar og alþjóðastofnanir hins 
vegar, þar sem alþjóðastofnanir þiggja a.m.k. upphaflega valdheimildir sínar 
frá aðildarríkjum í gegnum stofnsáttmála, en um sumt virðast þó gilda viðlíka 
röklögmál. Eins og menn þekkja þá eru þess vissulega dæmi að dómstólar í 
einstökum ríkjum hafi áskilið sér heimildir til að meta hvort almenn lög fái 
samrýmst stjórnskipunarlögum við úrlausn mála og að sama skapi er það 
gjarnan talið vera hlutverk dómstóla að skera endanlega úr um það hver séu 
valdmörk á milli hinna ólíku þátta ríkisvaldsins.53 Þótt ætla mætti að alþjóða-
stofnanir geti almennt ekki farið með annað og meira vald en það sem þeim 
hefur verið sérstaklega fengið frá aðildarríkjum í stofnsáttmála þeirra bendir 
framkvæmd á vettvangi SÞ þó til þess að málið sé ekki alveg svo einfalt. Í 
áliti í svonefndu bótamáli komst Alþjóðadómstóllinn t.d. að því að SÞ gætu átt 
bótakröfu byggða á þjóðarétti gagnvart ríki vegna brota þess gagnvart SÞ og 
                                                           
51  Schweigman, D. The Authority of the Security Council under Chapter VII of the UN Charter, bls. 

244. Skubiszewski, K. „The International Court of Justice and the Security Council“, bls. 
607 & 620. Þ.e. dómstóllinn er bundinn við úrlausnir samkvæmt þjóðarétti en Öryggis-
ráðið er pólitísk stofnun með önnur úrræði og mörg dæmi eru um að mál hafi verið sam-
tímis á vettvangi dómstólsins og ráðsins, sbr. sama heimild, bls. 608-612. 

52  Martenczuk, B. „The Security Council, the International Court and Judicial Review, bls. 
525-526. 

53  Nærtækt er auðvitað að líta til íslensks réttar þar sem benda má á alkunna og óumdeilda 
stjórnskipunarvenju um hið fyrrnefnda, en ákvæði 60. gr. Stjórnarskrár Lýðveldisins Ís-
lands, nr. 33/1944 fjallar um það síðarnefnda. 
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starfsmönnum þeirra.54 Sú niðurstaða var a.m.k. ekki beinlínis byggð á 
ákvæði í Sáttmála SÞ, heldur að því er virtist á því sjónarmiði að nauðsynlegt 
væri að SÞ hefðu slíkan rétt gagnvart aðildarríkjunum til þess að geta uppfyllt 
hlutverk sitt samkvæmt Sáttmálanum. Álitamál er hvort hér hafi ráðið lyktum 
markmiðsskýring eða jafnvel það er kallað hefur verið undirliggjandi- eða 
innbyggðar valdheimildir og er þekkt í framkvæmd SÞ og raunar á vettvangi 
fleiri alþjóðastofnana.55  

En hvað er þá líklegt að muni gerast ef svo ber til að Alþjóðadómstóllinn 
þarf að taka afstöðu til þess hvort ályktun Öryggisráðsins gangi í berhögg við 
ákvæði í Sáttmála SÞ eða ófrávíkjanlegar reglur þjóðaréttar. Er því til að svara 
að dómstóllinn hefur a.m.k. fram til þessa aldrei ályktað um ólögmæti 
ákvarðana Öryggisráðins í málum og gætir eðlilega mjög mikillar varfærni 
gagnvart þeim, þótt hann komist ekki hjá því að þurfa að beita bindandi 
ályktunum ráðsins og túlka þær ef á þær reynir. Verður að telja fremur ólík-
legt að dómurinn muni oft standa frami fyrir slíkum álitaefnum, því annað 
hvort reynir tilviljunarkennt á ályktanir Öryggisráðsins í deilumálum ríkja eða 
þá með atbeina ráðsins eða mögulega Allsherjarþingsins, sem geta óskað 
ráðgefandi álits, en vandséð er að aðrar stofnanir gætu farið fram á álit er 
myndi snerta ályktanir Öryggisráðsins. Öryggisráðinu er auk þess játað mikið 
svigrúm til að túlka eigin valdheimildir og verður því að telja ótrúlegt að 
dómstóllinn myndi víkja ályktun þess til hliðar í máli, nema þá mögulega ef 
viðkomandi ákvörðun ráðsins myndi ganga mjög bersýnilega á svig við heim-
ildir þess samkvæmt Sáttmála SÞ eða þá brjóta gegn ófrávíkjanlegum reglum 
þjóðaréttar. Verður enn fremur að telja sennilegt að slík uppákoma myndi 
a.m.k. við núverandi aðstæður verða til þess fallin að skapa nokkuð uppnám 
á vettvangi SÞ og gæti þannig eftir atvikum dregið úr trausti á þessum helstu 
stofnunum SÞ. 

                                                           
54  Bótamálið – útdráttur úr áliti, bls. 1. 
55  Sjá m.a. umfjöllun um þessi efni í eftirtöldum ritum: Klabbers, J. An Introduction to 

International Institutional Law, bls. 67-81. White, N.D. The Law of International Organisations, 
bls. 83-89. Schermers, H. & Blokker, N.M. International Institutional Law, bls. 175-183. 
Simma, B. The Charter of the United Nations – A Commentary, bls. 224. Hartley, T.C. The 
Foundations of European Community Law, bls. 106. Sevastik, P. „Refelctions on the Interpre-
tation of the UN Charter and its Binding Force“, bls. 39-40.    
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5. Samantekt – lokaorð 

Í Sáttmála SÞ er ekkert sem útilokar að mál geti verið samtímis til meðferðar 
hjá Öryggisráðinu og Alþjóðadómstólnum. Úrrræði þessara tveggja aðal-
stofnana SÞ eru þó ólík þar sem annars vegar er um að ræða pólitíska 
stofnun sem hefur víðtækar valdheimildir til að ákveða aðgerðir þegar mál 
varða heimsfrið og öryggi, en hins vegar er um að ræða dómstól sem hefur 
afmarkaða lögsögu til að fjalla um tiltekin deiluefni frá sjónarhóli þjóðaréttar.  

Öryggisráðið hefur samkvæmt Sáttmála SÞ einstakar heimildir til að mæla 
fyrir um aðgerðir þegar það metur aðstöðu sem ófriðarhættu, friðrof eða 
árás. Þessar heimildir túlkar ráðið sjálft í framkvæmd og hefur síðastliðin ár 
heimfært æ fleiri tilvik undir ófriðarhættu samfara því að aðgerðir þess verða 
æ fjölbreytilegri. Er því eðlilegt að spyrja hvort þjóðaréttur reisi skorður við 
því hversu langt ráðið geti gengið í þessu sambandi. Þótt játa verði ráðinu 
mikið svigrúm í þessu tilliti þá er ekki hægt að fallast á að það sé algerlega 
óbundið í meðförum á valdheimildum samkvæmt Sáttmálanum, en það 
hlýtur þá að sama skapi að fela í sér a.m.k. þann möguleika að einstakar álykt-
anir þess geti talist ólögmætar.  

Alþjóðadómstólinn er aðaldómstóll SÞ, en ekkert í Sáttmálanum mælir 
fyrir um að hann hafi heimildir til að ógilda eða víkja til hliðar ólögmætum 
ákvörðunum Öryggisráðsins. Þar sem ályktanir ráðsins eru réttarheimildir 
sem geta komið til kasta dómstólsins getur hann ekki vikið sér undan því að 
túlka þær upp að því marki sem nauðsynlegt er við úrlausn mála. Þess eru 
vissulega dæmi að dómstólar hafi litið á það sem nauðsynlegan þátt í beitingu 
dómsvalds að geta tekið afstöðu til lögmætis tiltekinna réttarheimilda sem 
þeim er ætlað að vinna með í máli. En hvort og þá upp að hvaða marki 
Alþjóðadómstóllinn muni telja sig bæran til að endurskoða svo lögmæti 
ályktana Öryggisráðsins við úrlausn mála er hins vegar óljóst í dag.  
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hugleiðingar um hrd. 1993, bls. 2230 

(Helga Kress) 

Róbert R. Spanó 

 

1. Inngangur 

Öll lagaákvæði stefna að tilteknu markmiði, einu eða fleirum. Þetta liggur í 
eðli lagaákvæðisins sem manngerðrar heimildar um bindandi efnisreglu sem 
ætlað er að hafa áhrif á breytni manna í skipulögðu samfélagi eða að kveða á 
um skipulag í stjórnsýslu.  

Með markmiðsskýringu1 er átt við þá lögskýringaraðferð að túlka laga-
ákvæði með vísan til markmiða þess,2 en í greininni verður ekki gerður 
greinarmunur á markmiði og tilgangi lagaákvæðis.3 Markmið lagaákvæðis er 
það lögskýringarsjónarmið sem ljáð er vægi við túlkun ákvæðisins.  

Í þessari grein verður fjallað um takmörk markmiðsskýringar sem aðferðar 
við túlkun lagaákvæða. Umfjöllunin felur í sér efnislega (normatífa) rök-
semdarfærslu höfundar um þetta efni. Færð verða rök fyrir því að dómstólar 
hafi stundum gengið lengra við beitingu markmiðsskýringar en getur talist 
réttlætanlegt að virtri réttarheimildalegri stöðu lagaákvæða og viðurkenndum 
reglum og sjónarmiðum um hlutverk dómstóla við túlkun og beitingu settra 

                                                           
1  d. teleologisk fortolkning, formålsfortolkning, e. teleological interpretation, purposive 

interpretation. Tilvísunin til teleólógískrar skýringar er dregin af gríska orðinu telos sem 
merkir markmið eða tilgangur. 

2  Sumir norrænir fræðimenn greina á milli huglægrar (d. subjektiv teleologisk fortolkning) og 
hlutlægrar (d. objektiv teleologisk fortolkning) markmiðsskýringar, sjá t.d. Jens Evald: 
Retskilderne og den juridiske metode. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2. útg., Kaup-
mannahöfn 2000, bls. 57-58. Þessi aðgreining verður ekki notuð hér. 

3  Ármann Snævarr: Almenn lögfræði. Bókaútgáfa Orators, Reykjavík 1988, bls. 404: „Þegar 
sagt er að lög beri að skýra í samræmi við tilgang sinn, felst í því sú leiðsögusetning, að 
skýringu ákvæðis eigi að haga svo, að lagaákvæði geti á sem virkastan veg stuðlað að því, að 
markmiðinu verði náð, sem lögin stefna að.“ 
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laga. Til skýringar mun höfundur víkja að nokkrum dómum Hæstaréttar Ís-
lands og taka eitt dæmi úr dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu. 

Af skoðun á dómaframkvæmd og ritum fræðimanna virðist mega fullyrða 
að markmiðsskýring við túlkun lagaákvæða, (þ. á m. þjóðréttarsamninga) er í 
tísku um þessar mundir í vestur-evrópskri réttarframkvæmd.4 Á þetta einkum 
við á sviði opinbers réttar vegna áhrifa á lögskýringaraðferðir innlendra 
dómstóla sem stafa meðal annars af því að horft er í innlendri réttar-
framkvæmd til úrlausna yfirþjóðlegra dómstóla5 þar sem markmiðsskýring er 
að verulegu leyti lögð til grundvallar sem leiðandi lögskýringaraðferð. En 
hvað er það við markmiðsskýringu sem gerir hana svona vinsæla hjá dóm-
urum við úrlausn erfiðra álitamála um merkingu lagaákvæða?  

Markmiðsskýring felur í sér að dómari velur að álykta á þá leið að laga-
ákvæði stefni að nánar skilgreindu markmiði (eða markmiðum). Hefur hann 
jafnframt ákveðið að ljá þeirri ályktun vægi við ákvörðun um merkingu 
ákvæðisins. Markmiðsskýring getur því leitt til þess að dómarar hafi verulegt 
svigrúm til mats um endanlega merkingu lagaákvæða, allt eftir því hvernig 
þeir fara að því að afmarka markmiðið og til hvaða heimilda er litið í því 
augnamiði. Kann þetta að leiða til þess að í sumum tilvikum sé gengið lengra 
við að ljá lagaákvæði merkingu á grundvelli markmiðsskýringar en getur talist 
réttlætanlegt þegar horft er til eðlis lagaákvæða sem réttarheimilda, a.m.k. ef 
fallist er á að takmörk hljóti að vera á því hvaða aðferðir dómarar mega nota 
við túlkun settra laga. Þegar talað er um að niðurstaða dómstóls feli í sér 
framsækna túlkun eða skýringu á lagaákvæði er iðulega í reynd um það að ræða að 
markmiði lagaákvæðis hafi verið gefið verulega mikið vægi þegar merking 
þess hefur verið ákveðin. 

Til að varpa frekara ljósi á þetta viðfangsefni verður umfjölluninni skipt 
upp í tvo efnisþætti:  

Í fyrsta lagi verður vikið að þýðingu þess að horft sé til annarra heimilda en 
texta lagaákvæðisins við afmörkun á markmiði þess, s.s. upplýsinga í lög-
skýringargögnum, og mikilvægi þess við beitingu markmiðsskýringar að 
ígrundað mat sé lagt á það hve almennt markmið verður afmarkað að efni til 

                                                           
4  Sjá um sambærilega þróun í enskum rétti, Ian Mcleod: Legal Method. Palgrave Macmillan, 

Hampshire 2005, bls. 256. 
5  Hér á landi einkum úrlausnir Mannréttindadómstóls Evrópu samkvæmt Mannréttindasátt-

mála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994, úrlausnir EFTA-dómstólsins samkvæmt samningnum 
um Evrópska efnahagssvæðið (Ísland, Noregur og Lichtenstein), sbr. lög nr. 2/1993, og 
með óbeinum hætti úrlausnir Evrópudómstólsins samkvæmt Rómarsamningnum á vett-
vangi Evrópusambandsins. 
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(markmiðsstigið) (e. levels of abstraction) áður en því er ljáð vægi við 
ákvörðun um merkingu lagaákvæðis.  

Í öðru lagi verður vikið að þýðingu þess fyrir beitingu markmiðsskýringar 
að lagaákvæði kunna oft og tíðum að stefna að fleiri markmiðum en einu og 
jafnvel að slík markmið séu ósamrýmanleg að hluta eða í heild. Ávallt verði 
að taka tillit til þess við beitingu markmiðsskýringar að lagaákvæði séu í eðli 
sínu pólitískar málamiðlanir. 

2. Hve almennt á að afmarka markmið þegar 
endanleg merking þess er ákveðin? 

(markmiðsstigið) 

Afmörkun á markmiði lagaákvæðis við beitingu markmiðsskýringar er 
niðurstaða lögfræðilegs mats. Túlkunarandlagið er lagaákvæði sem nýtur 
stöðu réttarheimildar vegna þess eins að það stafar frá stofnun, Alþingi, sem 
almennt er viðurkennt í samfélaginu að hafi vald til að setja reglur sem hafa 
gildi sem lög. Texti lagaákvæðisins endurspeglar þá efnisreglu sem Alþingi 
hefur ákveðið að skuli hafa bindandi gildi og þannig áhrif á breytni manna 
eða skipulag í stjórnsýslu. Að því marki sem markmið lagaákvæðis er notað 
til að ljá þeirri efnisreglu merkingu verður markmiðið þannig að efni til að 
falla innan ramma ákvæðisins eins og hann er ákvarðaður merkingarfræði-
lega.6 Það kann vel að vera að réttlætanlegt sé að leita upplýsinga um mark-
mið að baki lagaákvæði með því að horfa út fyrir lagatextann, t.d. til lög-
skýringargagna. Með framangreind sjónarmið í huga verður hins vegar það 
markmið sem löggjafinn virðist hafa haft í huga samkvæmt lögskýringar-
gögnum að falla, a.m.k. almennt séð, innan merkingarfræðilegs ramma tex-
tans til að réttlætanlegt sé að ljá því vægi við ákvörðun um merkingu laga-
ákvæðisins.7  

Því almennara og matskenndara sem lagaákvæði er orðað því meiri líkur 
eru á því að hægt sé að fella jaðartilvik undir ákvæðið að virtum upplýsingum 
                                                           
6  Hans Thornstedt: „The Principle of Legality and Teleological Construction of Statutes in 

Criminal Law“, bls. 244: „[Teleological] considerations should not be allowed to produce 
any constructions incompatible with the undoubtful meaning of the text of the statute“. 
Það athugast að þótt heiti greinar Thornstedts vísi til túlkunar refsiákvæða er tilvitnað 
viðhorf sett fram í formi almennrar afstöðu til takmörkunar markmiðsskýringar.  

7  Á þetta sjónarmið hafa þeir bandarísku fræðimenn á sviði lögskýringarfræði, sem aðhyllast 
svokallaða textahyggju (e. textualism), lagt áherslu, sjá einkum John F. Manning: „What 
Divides Textualism From Purposivism?“. Columbia Law Review, 1. hefti 2005, bls. 70-111. 
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um markmið þess í lögskýringargögnum. Á hinn bóginn kann aðstaðan að 
vera sú að sýnt þyki að löggjafinn hafi stefnt að almennu og víðtæku 
markmiði með setningu ákvæðis, en ekki talið tilefni til þess, meðal annars 
vegna pólitískra málamiðlana á vettvangi Alþingis, að lögfesta öll tiltæk 
úrræði til að því markmiði verði náð.8 Lagatextinn sé með öðrum orðum 
þrengri að efni til en sú almenna markmiðssetning sem lesin verður til dæmis 
út úr lögskýringargögnum. Þar sem lagaákvæðið sjálft er sú réttarheimild sem 
er andlag túlkunarinnar er vandséð að við þær aðstæður sé haldbært að ljá 
almennu og víðtæku markmiði slíkt vægi við túlkun þess að ákvæðið sé 
túlkað rýmra en orðalag þess þolir. Hafa verður í huga að þessi takmörk á 
beitingu markmiðsskýringar eiga eðli máls samkvæmt fyrst og fremst við 
þegar löggjafinn hefur valið að orða lagaákvæði með tiltölulega fastmótuðum og 
hlutlægum hætti. 

Til nánari skýringar er rétt að taka tvö dæmi úr dómaframkvæmd Hæsta-
réttar, annað nokkuð gamalt en hitt nýlegra.  

Í Hrd. 1942, bls. 153 (forkaupsréttur sveitarfélags) voru atvik þau að með 1. 
mgr. 1. gr. laga nr. 16/1926 um breyting á lögum nr. 40/1919 um forkaups-
rétt á jörðum var mælt svo fyrir að 1. mgr. 3. gr. þágildandi laga nr. 40/1919 
skyldi hljóða þannig að ákvæði 1. gr. og fyrri málsl. 2. gr. um forkaupsrétt 
leiguliða og hreppsnefnda að jörðum skyldu ekki ná til þess, er „jarðeigandi 
selur barni sínu, kjörbarni, fósturbarni, systkini eða foreldri“. Deilt var um 
það hvort sala G á jörð sinni Urriðakot til „barnabarna“ sinna félli undir 
framangreint lagaákvæði þannig að girt væri fyrir forkaupsrétt hreppsnefndar 
Garðahrepps í Gullbringusýslu að jörðinni. Í dómi Hæstaréttar var vísað til 
orðalags 1. mgr. 3. gr. laga nr. 40/1919, sbr. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 16/1926. 
Síðan sagði svo í dóminum:  

 
Í greinargerð fyrir frumvarpi að lögum [nr. 16/1926] virðist það koma fram 
meðal annars, að tilgangur lagabreytingarinnar hafi verið sá, að jarðir þyrftu 
eigi að ganga úr ætt vegna forkaupsréttarákvæðanna. Aðiljar þeir sumir, sem í 
3. gr. þessara greinir og nefndir voru, sýnast standa eiganda og seljanda jarðar 
sýnu firr en barnabörn hans, og þykir því mega skýra orðin „barni sínu“ í 
greininni svo rúmt, að það taki einnig yfir barnabörn hans. [...] 
 

                                                           
8  John F. Manning: „What Divides Textualism From Purposivism?“, bls. 77: „ [Textualists] 

contend that semantic detail offers a singularly effective medium for legislators to set the 
level of generality at which a policy will be articulated—and thus to specify the limits of 
often messy legislative compromises.“ 
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Samkvæmt tilvitnuðum forsendum taldi Hæstiréttur að skilyrði væru til að 
túlka 1. mgr. 3. gr. laga nr. 40/1919 rýmkandi skýringu að virtum þeim upp-
lýsingum um hið almenna markmið lagabreytingarinnar, um að jarðir ættu 
ekki að ganga úr ætt vegna forkaupsréttar sveitarfélaga, sem fram kom í 
lögskýringargögnum. Lagatextinn gaf hins vegar ekki tilefni til annarrar 
ályktunar en að löggjafinn hafi ákveðið að ekki yrði gengið lengra í þessum 
efnum en að miða við hin nánustu ættartengsl, það er við sölu til barns, 
systkina eða foreldris. Hin fastmótaða og hlutlæga afmörkun lagaákvæðisins á 
þeim einstaklingum innan ættar sem féllu undir ákvæðið gaf því Hæstarétti 
ekki svigrúm til að ljá hinu almenna markmiði, sem lýst var í lögskýringar-
gögnum, það vægi við túlkun 1. mgr. 3. gr. laga nr. 40/1919 sem raun ber 
vitni. Það almenna markmið sem lýst var í lögskýringargögnum studdist með 
öðrum orðum ekki við textann í lagaákvæðinu. 

Síðari úrlausnin sem hér verður gerð að umtalsefni er Hrd. 1991, bls. 1827 
(Hreppsnefnd Skorradalshrepps), en þar er athyglisvert að greina mismunandi 
lögskýringaraðferðir í forsendum meirihlutans og minnihlutans í ljósi ofan-
greindra sjónarmiða um takmörk markmiðsskýringar.  

Atvik málsins voru þau að með kaupsamningi 12. júlí 1988 seldu M, S, R 
og K, eigendur jarðarinnar Hvamms í Skorradalshreppi, jörðina til VD. Með 
bréfi lögmanns eigendanna til hreppsnefndar, dags. sama dag, var óskað eftir 
samþykki til sölunnar jafnframt því sem nefndinni var boðinn forkaupsréttur 
að jörðinni í samræmi við ákvæði jarðalaga. Hreppsnefndin synjaði um sam-
þykki til þeirrar ráðstöfunar jarðarinnar sem fólst í kaupsamningnum á fundi 
sínum 3. ágúst 1988 og tilkynnti lögmanni eigenda jarðarinnar og kaup-
andanum VD. Kærðu þau sameiginlega ákvörðun hreppsnefndarinnar til 
landbúnaðarráðuneytisins með bréfi, dags. 26. ágúst 1988, með heimild í 17. 
gr. jarðalaga. Landbúnaðarráðherra felldi ákvörðun  hreppsnefndarinnar úr 
gildi með úrskurði, dags. 26. september 1988. Að uppkveðnum úrskurði 
ráðuneytisins ákvað hreppsnefndin á fundi 2. október 1988 að neyta for-
kaupsréttar að eigninni, þ.e. tæpum þremur mánuðum eftir að nefndinni 
barst tilboðið um forkaupsréttinn 12. júlí s.á. Kaupandinn VD vildi ekki una 
þessum málalokum enda taldi hann að frestur sá sem hreppsnefndin hefði 
haft til að svara tilboðinu samkvæmt jarðalögum væri útrunninn, sbr. 1. mgr. 
32. gr. laganna. Höfðaði hreppsnefndin þá málið til að fá skorið úr um 
forkaupsréttarþrætuna. 

Í málinu reyndi á túlkun á áðurnefndri 1. mgr. 32. gr. þágildandi jarðalaga 
nr. 65/1976, en málsgreinin var svohljóðandi: 
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Sveitarstjórn skal svara forkaupsréttartilboði skriflega innan fjögurra vikna, 
frá því að henni barst tilboð. Vanræki sveitarstjórn að svara innan þess tíma, 
hefur hún í það sinn glatað rétti sínum til kaupa. 
 

Óumdeilt var að stefnandi, hreppsnefndin, hafði ekki svarað forkaups-
réttarboðinu innan hins lögmælta frests. Hélt nefndin því hins vegar fram að 
túlka yrði ákvæðið þannig að stjórnsýslukæra stefndu til landbúnaðar-
ráðuneytisins hefði frestað þeim tímamörkum sem fram komu í ofangreindri 
1. mgr. 32. gr. jarðalaga. Var meðal annars á því byggt að samþykki nefndar-
innar fyrir sölunni hefði verið forsenda fyrir því að tilefni væri til að taka af-
stöðu til hvort neytti yrði forkaupsréttar.  

Héraðsdómur sýknaði stefndu, eigendur Hvamms og kaupandann VD, af 
kröfum stefnanda, hreppsnefndar Skorradalshrepps. Taldi dómurinn ekki 
unnt að fallast á það með stefnanda að honum hefði verið rétt að treysta því, 
eins og ráðið varð af framkomu hreppsins, að kæran myndi fresta þeim tíma-
mörkum „er honum voru í lögum sett til að taka afstöðu til forkaupsréttar-
tilboðs, er fullnægði skilyrðum 32. gr. jarðalaga“.  

Meirihluti Hæstaréttar staðfesti niðurstöðu héraðsdóms meðal annars 
með svofelldum röksemdum eftir að hafa vísað orðrétt til 1. mgr. 32. gr. 
jarðalaga: 

 
Þegar áfrýjandi [hreppsnefnd Skorradalshrepps] tilkynnti stefndu, að hann 
hyggðist neita forkaupsréttar, var liðið langt á þriðja mánuð, frá því honum 
barst forkaupsréttartilboðið. Var þá fallinn niður réttur áfrýjanda til að kaupa 
eignina samkvæmt hinu afdráttarlausa ákvæði í 1. mgr. 32. gr. jarðalaganna. 
 

Tveir hæstaréttardómarar skiluðu sératkvæði, þar sem þau töldu að taka 
ætti kröfu hreppsnefndarinnar um forkaupsrétt til greina. Í sératkvæðinu er 
þessi afstaða einkum rökstudd með eftirfarandi hætti. 

 
[...] Ljóst er, að það er tilgangur jarðalaga að veita sveitarstjórn sterka aðstöðu 
til að hafa áhrif á byggðarþróun. Þeim tilgangi er betur þjónað, ef hún á þess 
kost að neyta forkaupsréttar, eftir að fyrir liggur afstaða landbúnaðarráðu-
neytisins til ágreinings vegna 6. gr. jarðalaga. Á móti kemur, að lenging frests í 
allt að 3 mánuði getur verið andstæð hagsmunum seljanda. 

Úrslit máls þessa velta að okkar áliti á því, hvort frestreglur jarðalaga, sem 
fyrr er lýst, eru tengdar svo mikilvægum hagsmunum seljanda eignar, að ekki 
megi, eins og hér stendur á, koma fram því, sem lögin þó leggja megináherslu 
á, að áfrýjandi geti neytt forkaupsréttar. Þeir hagsmunir, sem tengdir eru frest-
reglunum, eru að vísu verulegir, en þó yrðu frestir eigi nema allt að 3 mánuð-
um. Við teljum, að skýra beri jarðalög sem heild og með tilliti til tilgangs 
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þeirra. Að öllu þessu virtu álítum við, að taka beri kröfu áfrýjanda um 
forkaupsrétt til greina. [...] 
 

Að mati höfundar er ekki vafa undirorpið að niðurstaða meirihlutans hafi 
verið rétt út frá aðferðafræðilegum sjónarmiðum. Texti 1. mgr. 32. gr. Jarða-
laga var, eins og segir í forsendum meirihlutans, „afdráttarlaus“ um upphaf 
frestsins. Að virtum sjónarmiðum sem fram koma í sératkvæðinu verður 
einnig að ganga út frá því að fyrirmæli ákvæðisins hafi verið sett með aðrar 
efnisreglur jarðalaga, þ. á m. kæruheimildina í 17. gr. til landbúnaðarráðu-
neytisins, í huga. Ekki verða í sjálfu sér gerðar athugasemdir við það sjónar-
mið minnihlutans að það hafi a.m.k. verið eitt af almennum markmiðum 
jarðalaga að „veita sveitarstjórn sterka aðstöðu til að hafa áhrif á byggðarþró-
un“. Það kann einnig vel að vera rétt hjá minnihlutanum að þeim tilgangi 
hefði verið betur þjónað ef lögin hefðu byggt á þeirri reglu að sveitarstjórn 
ætti „þess kost að neyta forkaupsréttar eftir að fyrir [lægi] afstaða land-
búnaðarráðuneytisins til ágreinings vegna 6. gr. jarðalaga“. Það sjónarmið fól 
hins vegar í sér sjálfstæða réttarpólitíska afstöðu minnihlutans sem átti sér 
ekki stoð í texta laganna, enda var ljóst af 32. gr. jarðalaganna að sú leið var 
ekki farin af hálfu löggjafans. Með öðrum orðum: Þótt markmið (eða eitt af 
meginmarkmiðum) jarðalaganna kunni að hafa verið það að veita sveitar-
stjórnum sterka stöðu til íhlutunar í viðskipti með jarðir í sveitarfélaginu, þá 
gat sú almenna afmörkun á markmiðum laganna ekki réttlætt aðferðafræði-
lega að horft væri í reynd fram hjá þeirri lögmæltu útfærslu á frestreglu 1. 
mgr. 32. gr. laganna sem samþykkt var á vettvangi löggjafans.9  

Þegar tekin er afstaða til þess hvert sé markmið lagaákvæðis skiptir jafn-
framt verulegu máli að ákvarða markmiðsstigið með réttum hætti, það er hve 
almennt það er að efni til og ytri mörk (e. levels of abstraction). Það eru tvö 
                                                           
9  Við umfjöllun um þennan dóm er rétt að nefna að hreppsnefndin hafði synjað um 

samþykki sitt fyrir umræddri jarðasölu, sbr. 1. mgr. 6. gr. jarðalaga nr. 65/1976. Þar sem 
slíkt samþykki, og þá sala jarðarinnar, var forsenda þess að nefndin gæti neytt forkaups-
réttarins var eðli máls samkvæmt ekki um það að ræða að mati hreppsnefndarinnar að hún 
tæki þá einnig afstöðu til hans (innan hins lögmælta frests). Í dómi meirihluta Hæstaréttar 
er lagt til grundvallar að eins og atvikum hafi verið háttað hafi sérstakt samþykki hrepps-
nefndarinnar fyrir sölunni ekki verið áskilið samkvæmt nefndri 6. gr. jarðalaga. Í sérat-
kvæði minnihlutans er um þetta fjallað í sjálfstæðri viðbót við tilvitnaðan rökstuðning í 
meginmáli greinarinnar. Í sératkvæðinu segir að engu máli skipti um úrslit málsins hvort 
skylt eða óþarft hafi verið að leita samþykkis hreppsnefndarinnar fyrir sölu jarðarinnar. Í 
málinu hafi samþykkis verið leita með tilvísun til laga og það erindi afgreitt af stjórn-
völdum á þeirri forsendu að rétt hefði verið að staðið. Í málinu væri ekki sérstaklega kraf-
ist ógildingar á úrskurði landbúnaðarráðuneytisins frá 26. september 1988. Yrði því að 
byggja dóm í málinu á því að eftir það hafi byrjað frestur til að taka boði um forkaupsrétt. 
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atriði sem einkum hafa áhrif á markmiðsstigið: Í fyrsta lagi hvort lagaákvæðið 
sjálft er orðað með fastmótuðum eða matskenndum hætti, og í öðru lagi hvort 
dregnar verði ályktanir af öðrum heimildum um hvernig afmarka beri 
markmiðsstig tiltekins lagaákvæðis sem er andlag túlkunar. Rétt er til nánari 
útskýringar að taka ímyndað dæmi: 

Í ríkinu Fantasíu er sett nýmæli í löggjöf sem kveður um það að 
einstaklingum í hjónabandi sé óheimilt að hafa samfarir utan hjónabands að viðlagðri 
refsingu. Hve almennt á að ákveða markmið ákvæðisins, þ.e. markmiðsstigið? 
Ef markmiðsstigið er ákveðið mjög þröngt mætti segja að ákvæðinu sé aðeins 
ætlað að stuðla að stöðugum og traustum hjónaböndum. Yrði markmiðsstigið 
ákveðið með almennari hætti gæti ákvæðið verið talið stefna að því að efla og 
styrkja fjölskylduna sem grundvallareiningu í samfélagi Fantasíu og þá meðal annars með 
tilliti til velferðar barna. Enn almennara markmiðsstig ákvæðisins gæti verið það 
að stuðla að aukinni hamingju í samfélaginu með því að treysta reglubundið samlíf á 
milli manna.  

Ljóst er að við túlkun ákvæðisins, t.d. um hvort það eigi við um fólk í 
óvígðri sambúð eða jafnvel fólk af sama kyni, yrði niðurstaðan væntanlega 
ólík eftir því hvaða af ofangreindum markmiðsstigum yrði lagt til grundvallar. 
Því hefur verið haldið fram með sannfærandi rökum af hálfu fræðimanna að 
almennt beri að ákveða markmið lagaákvæðis fremur þröngt þannig að ekki 
sé hætta á að ákvæðið verði túlkað með víðtækari hætti á grundvelli mark-
miðsskýringar en ráðið verður af orðalagi þess.10 Undir það sjónarmið tekur 
höfundur þessarar greinar, a.m.k. sem almenna leiðbeiningu við beitingu 
markmiðsskýringar. Myndi sú aðferð þá leiða til þess að fyrsta og þrengsta 
markmiðsstigið, sem lýst er hér að ofan, yrði lagt til til grundvallar við túlkun 
ímyndaða lagaákvæðisins í Fantasíu. Verður þetta nú rökstutt frekar. 

Því almennara sem markmiðið er afmarkað því meiri líkur eru á því að 
lagaákvæði verði túlkað með rýmkandi hætti þannig að það nái því almenna 
markmiði sem ákvæðið er talið stefna að. Við þetta verða ekki gerðar athuga-
semdir þegar lagatextinn veitir órækar vísbendingar um að því sé ætlað að 
vera grundvöllur að efnisreglu sem er að sama skapi almenn að efni til, t.d. 
þegar lagaákvæði kveður á um meginreglu, svo sem eins og ýmis mann-
réttindaákvæði stjórnarskrárinnar. Þó verður í tilvikum sem þessum að gera 
greinarmun á mannréttindaákvæðum sem eru orðuð með afdráttarlausum 
hætti, s.s. eins og 68. gr. stjórnarskrárinnar sem mælir fyrir um bann við pynd-
ingum eða annarri ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu, og hins vegar 
þeim mannréttindaákvæðum sem hafa að geyma meginreglu sem kann sam-
                                                           
10  Aharon Barak: Purposive Interpretation in Law, bls. 118. 
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kvæmt texta þeirra að sæta undantekningum að ákveðnum skilyrðum upp-
fylltum. Ljóst er að afmörkun á markmiðsstigi fyrrnefndu ákvæðanna kann 
að vera fremur almenn enda hafa þau að geyma vísireglur sem ekki er ætlast 
til samkvæmt textanum að sæti neinum undantekningum.11 Texti ákvæðanna 
veitir með öðrum orðum ekki vísbendingu um að ástæða sé til að afmarka 
markmiðsstigið þröngt þannig að markmiðsskýring þeirra leiði til þröngrar 
túlkunar á efnissviði þeirra.  

Á hinn bóginn er aðstaðan ef til vill önnur þegar um hin síðarnefndu 
ákvæði er að ræða, s.s. 2. og 3. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar um tjáningar-
frelsi. Þótt í 2. mgr. 73. gr. sé sett fram sú grundvallarregla að hver maður eigi 
rétt á að láta í ljós hugsanir sínar og að ritskoðun og aðrar sambærilegar 
tálmanir á tjáningarfrelsi megi aldrei í lög leiða, er ekki þar með sagt að 
haldbært sé við túlkun ákvæðisins að byggja á markmiðsskýringu sem reist er 
á mjög almennri afmörkun á markmiðsstiginu. Í ákvæðinu er nefnilega það 
sérstaklega orðað jafnframt að menn skuli ábyrgjast tjáningu sína fyrir dómi, 
sbr. 2. mgr. 73. gr. Í 3. mgr. sömu greinar er síðan að finna ítarlegt undan-
þáguákvæði sem veitir löggjafanum stjórnskipulega heimild til að setja tjá-
ningarfrelsi skorður í þágu tiltekinna markmiða enda teljist nær nauðsynlegar 
og í samræmi við lýðræðishefðir. Tjáningarfrelsisákvæði stjórnarskrárinnar 
felur með öðrum orðum í sér tiltekna pólitíska málamiðlun stjórnarskrár-
gjafans um hve langt hann var tilbúinn að ganga í að verja tjáningarfrelsið 
fyrir íhlutun hins lýðræðislega meirihluta. Niðurstaðan samkvæmt orðum 
ákvæðisins var að ljá Alþingi nokkurt svigrúm til að ákveða að setja mætti 
tjáningarfrelsinu skorður. Hvert inntak þess svigrúms til mats er í einstökum 
tilvikum fer þá meðal annars eftir því hve mikið vægi markmiðsskýring fær 
við túlkun undanþáguákvæðanna, t.d. um hvort löggjafinn hafi mælt fyrir um 
úrræði sem fellur að einu eða fleirum af þeim skilgreindu markmiðum sem 3. 
mgr. 73. gr. mælir fyrir um og hvort skerðingin sé  nauðsynleg og í samræmi 
við lýðræðishefðir. 

Samsvarandi sjónarmið og rakin hafa verið hér að framan eiga við um 
túlkun á ákvæðum Mannréttindasáttmála Evrópu. Ljóst er að Mannréttinda-
dómstóll Evrópu hefur að verulegu leyti lagt til grundvallar að túlka beri 

                                                           
11  Sjá nánar um viðhorf höfundar til túlkunar á 68. gr. stjórnarskrárinnar, Róbert R. Spanó: 

„Ákvæði 68. gr. stjórnarskrárinnar um bann við ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð 
eða refsingu.“ Lögberg, rit Lagastofnunar Háskóla Íslands, Háskólaútgáfan, Reykjavík 2003, 
bls. 635-682. 
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ákvæði sáttmálans og viðauka við hann á grundvelli markmiðsskýringar.12 Að 
mati höfundar má þó setja fram þá gagnrýni að stundum hafi dómstóllinn 
ekki nægjanlega tekið tillit til þeirra takmarka á beitingu slíkrar lögskýringar-
aðferðar sem endurspeglast í því að ekki er stundum hægt að leggja til grund-
vallar markmiðsskýringu sem byggir á afmörkun á efsta stigi markmiðsins. 
Ástæðan er sú að þótt ákvæði stefni að tilteknu markmiði kann að vera rétt 
að álykta svo af texta þess að tiltekin takmörkun sé á því hve langt megi 
ganga við að veita markmiðsskýringu vægi við túlkun þess.  

Til nánari skýringar verður hér tekið dæmi sem sótt er í dómaframkvæmd 
Mannréttindadómstóls Evrópu um túlkun á gildissviði 1. mgr. 4. gr. 7. við-
auka við Mannréttindasáttmála Evrópu.13 Ákvæðið mælir fyrir um svokallaða 
Ne bis in idem reglu eða bann við því að manni verði tvisvar refsað eða gert að 
sæta endurtekið málsmeðferð til úrlausnar um sömu refsiverða háttsemina, 
en það er svohljóðandi: 14 

 
Enginn skal sæta lögsókn né refsingu að nýju í sakamáli innan lögsögu sama 
ríkis fyrir brot sem hann hefur þegar verið sýknaður af eða sakfelldur um 
með lokadómi samkvæmt lögum og sakamálaréttarfari viðkomandi ríkis. 

 
Þegar texti ákvæðisins er lesinn virðist mega draga þá ályktun að markmið 

þess sé fyrst og fremst það að koma í veg fyrir að maður sæti endurtekið 
málsmeðferð til úrlausnar um refsiverða háttsemi í samræmi við löggjöf í 
aðildarríkjum á sviði sakamálaréttarfars (e. penal procedure of that state). Ef markmið 
ákvæðisins er hins vegar afmarkað á grundvelli upplýsinga sem standa utan 
við ákvæðið þá væri mögulegt að ljá því vægi að markmið ne bis in idem reglna 
                                                           
12  Sjá t.d. Davíð Þór Björgvinsson: „Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginatriði, skýring og 

beiting“. Í ritinu Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt. 
Mannréttindastofnun Háskóla Íslands og Lagadeild Háskólans í Reykjavík, Reykjavík 
2005, bls. 53-54. 

13  Höfundur hefur fjallað ítarlega um þetta ákvæði á öðrum vettvangi, sjá Róbert R. Spanó: 
„Bann við tvöfaldri refsingu eða endurtekinni málsmeðferð til úrlausnar um refsiverða 
háttsemi samkvæmt 4. gr. 7. viðauka við mannréttindasáttmála Evrópu og áhrif þess á 
íslenskan rétt.“ Í skýrslu nefndar um viðurlög við efnahagsbrotum, forsætisráðuneytið, 12. 
október 2006, birt á www.forsaetisraduneyti.is. 

14  Þýðing á frumtexta ákvæðisins sem fram kemur í fylgiskjali með lögum nr. 62/1994 um 
mannréttindasáttmála Evrópu. Ákvæðið er svohljóðandi samkvæmt enska frumtexta sam-
ningsviðaukans: „No one shall be liable to be tried or punished again in criminal procee-
dings under the jurisdiction of the same State for an offence for which he has already 
been finally acquitted or convicted in accordance with the law and penal procedure of that 
State.“ Höfundur hefur áður vakið athygli á því að íslenska þýðingin er ekki nákvæm. Sjá 
tilvísun til skrifa höfundar í nmgr. 13. 
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er almennt séð að koma í veg fyrir að maður sæti endurtekinni málsmeðferð til 
úrlausnar um refsiverða háttsemi óháð því hvort um er að ræða málsmeðferð 
samkvæmt reglum sakamálaréttarfars eða til dæmis reglum á sviði sérstaka 
hluta stjórnsýsluréttar, svo sem á sviði samkeppnisréttar eða skattaréttar. Ef 
slík almenn afmörkun á markmiði ákvæðisins er lögð til grundvallar þá yrði 
ákvæðið væntanlega túlkað rýmra en leiðir af þrengri afmörkun á mark-
miðinu sem styðst við beint orðalag ákvæðisins. 

Nú er ljóst að þau ríki sem komu að samningu 1. mgr. 4. gr. 7. viðauka á 
vettvangi Evrópuráðsins hefðu getað ákveðið að texti ákvæðisins yrði orð-
aður með rýmri hætti en raun ber vitni. Ákvæðið tæki þá samkvæmt orðalagi 
sínu einnig til málsmeðferðar á stjórnsýslustigi, enda gæti hún leitt til 
ákvörðunar um refsikennd viðurlög, s.s. stjórnvaldssekta eða um sviptingu 
réttinda. Þannig væri girt fyrir að slíkri stjórnvaldsákvörðun yrði fylgt eftir 
með útgáfu ákæru í sakamáli vegna sömu atvika. Það liggur hins vegar fyrir 
að orðalagi ákvæðisins var ekki hagað með þeim hætti. Þá vaknar sú spurning 
hvaða efnislegu þýðingu það eigi að hafa við túlkun þess. 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur lagt til grundvallar að túlka beri 1. 
mgr. 4. gr. 7. viðauka í ljósi markmiðs sem dómstóllinn hefur afmarkað með 
mjög almennum hætti (þ.e. á mjög háu markmiðsstigi).15 Á þessum grundvelli 
hefur dómstóllinn byggt á því að það sé ekki skilyrði fyrir virkni ákvæðisins 
að málsmeðferðin til úrlausnar um refsiverða háttsemi hafi fallið undir reglur 
sakamálaréttarfars í viðkomandi aðildarríki. Málsmeðferð á stjórnsýslustigi í 
aðildarríki kunni að falla undir ákvæðið ef hún fullnægir ákveðnum skilyrðum 
um að geta leitt til þess að manni verði refsað í samræmi við ákvæði 6. og 7. 
gr. sáttmálans, eins og gildissvið þeirra hefur verið túlkað í framkvæmd dóm-
stólsins (svokölluð Engel-skilyrði).16 Því má halda fram að Mannréttinda-
                                                           
15  Þegar þetta er ritað er nýjasta úrlausn Mannréttindadómstóls Evrópu um þetta efni 

ákvörðun hans um  meðferðarhæfi kæru í máli Mjelde gegn Noregi frá 1. febrúar 2007, mál 
nr. 11143/04, en þar segir strax í upphafi forsendna dómsins: „The Court reiterates that 
the aim of Article 4 § 1 of Protocol No. 7 is to prohibit the repetition of criminal 
proceedings that have been concluded by a final decision.“ 

16  Sjá nánar Róbert R. Spanó: „Bann við tvöfaldri refsingu eða endurtekinni málsmeðferð til 
úrlausnar um refsiverða háttsemi samkvæmt 4. gr. 7. viðauka við mannréttindasáttmála 
Evrópu og áhrif þess á íslenskan rétt“. Þó skal vakin athygli á því að í nýlegri ákvörðun 
Mannréttindadómstóls Evrópu um meðferðarhæfi kæru í máli Mjelde gegn Noregi, sjá nmgr. 
15 hér að framan, virðist í fyrsta skipti lagt til grundvallar að þau efnisatriði sem horft sé til 
við mat á hvort um sé að ræða úrræði sem fellur undir hugtakið refsingu í 1. mgr. 4. gr. 7. 
samningsviðauka séu víðtækari en leiðir af hinum svonefndu Engel-skilyrðum. Í ákvörðun 
dómstólsins segir svo orðrétt: „[…] Hence, the Court will have regard to such factors as 
the legal classification of the offence under national law; the nature of the offence; the 
national legal characterisation of the measure; its purpose, nature and degree of severity; 
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dómstóll Evrópu hafi afmarkað markmið ákvæðisins með almennari hætti en 
viðhlítandi getur talist að virtum texta ákvæðisins.17 Markmiðsskýring 
ákvæðisins í átt til rýmkunar á gildissviði þess sé því gagnrýniverð þar sem 
dómstóllinn hafi gengið of langt í ályktun sinni um markmiðið sjálft að 
virtum texta ákvæðisins. 

3. Lagaákvæði endurspeglar pólitíska málamiðlun 
– hugleiðingar um Hrd. 1993, bls. 2230 (Helga 

Kress)  

Við beitingu markmiðsskýringar er mikilvægt að hafa í huga að ekki er 
sjálfgefið að lagaákvæði stefni aðeins að einu skilgreindu markmiði.18 Mark-
miðin geta verið fleiri en eitt og jafnvel verið ósamrýmanleg að hluta eða í 
heild.19 Ástæður þessa geta verið margvíslegar. Lagaákvæði kann að vera illa 
orðað og/eða lögskýringargögn óljós. Þá kann ástæðan einfaldlega að vera sú 
að þingmenn hafi ekki getað komið sér saman um eitt skilgreint markmið 
þótt þeir hafi verið sammála um að samþykkja tiltekinn lagatexta.20  

Til nánari skýringar á þessu er ástæða til að fara nokkrum orðum um 
viðhorf Alf Ross, prófessors í almennri lögfræði við Kaupmannahafnarhá-

                                                                                                                                    
whether the measure was imposed following conviction for a criminal offence and the 
procedures involved in the making and implementation of the measure (see Malige and 
Nilsson, both cited above). This is a wider range of criteria than the so-called “Engel 
criteria” formulated with reference to Article 6 of the Convention.“ Sjá umfjöllun Jens 
Edvin A. Skoghøy: „Menneskerettsdomstolens straffebegreb.“ Lov og Rett, 4. hefti 2007, 
bls. 193-194. 

17  Um þessa dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu er fjallað í nýlegum dómi 
Hæstaréttar frá 8. júní 2006 í máli nr. 248/2006 (skattrannsókn), en þar segir meðal annars 
svo: „[...] Hefur mannréttindadómstóllinn túlkað ákvæðið svo að málsmeðferð fyrir 
stjórnvöldum og eftirfarandi ákvörðun viðurlaga á stjórnsýslustigi geti fallið undir ákvæðið 
að nánar tilgreindum skilyrðum uppfylltum og að ekki verði áskilið að um meðferð fyrir 
dómi sé að ræða í öllum tilvikum. Fær sá skilningur stoð í upprunalegum texta ákvæðis-
ins.“ 

18  Hans Thornstedt: „The Principle of Legality and Teleological Construction of Statutes in 
Criminal Law“., bls. 232; Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 406: „Þá er þess að gæta, 
að lagaákvæði getur verið margþætt að því er tilgang varðar. Er ekki ávallt ljóst, að öll 
„tilgangstillitin“ falli í sama farveg.“  

19  Torstein Eckhoff: Rettskildelære, bls. 104: „Det er slett ikke alltid slikt at en lov har ett  
bestemmt formål. Den kan ha mange forskjellige formål, og de kan innbyrdes stå i strid 
med hverandre. Den enkelte bestemmelse kan også ha flere formål.“ 

20  Aharon Barak: Purposive Interpretation in Law, bls. 114. 
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skóla, sem hann setti fram í grundvallarriti sínu Om ret og retfærdighed sem kom 
fyrst út á árinu 1954. Í riti sínu kemst Ross að þeirri niðurstöðu að engin rök 
standi til þess að beita markmiðsskýringu við túlkun lagaákvæða. Þótt ekki 
verði fallist eins og fyrr greinir á þetta viðhorf hans almennt séð eru þær 
röksemdir sem Ross teflir fram í þessu sambandi athyglisverðar. Tekur hann 
meðal annars fram að þótt draga megi nokkuð örugga ályktun um markmiðið 
að baki tiltekinni athöfn eða háttsemi verði ekki ályktað svo að sú afmörkun 
endurspegli eina mælikvarðann sem lýsir þeirri athöfn eða háttsemi. Það sé 
aldrei þannig að maður stefni í lífinu að einu skilgreindu markmiði og þá 
þannig að öll önnur séu virt að vettugi. Tekur Ross dæmi um byggingu brúar. 
Þótt markmiðið með framkvæmdinni sé að skapa betri samgöngur milli 
landshluta er ekki þar með sagt að allar ákvarðanir um byggingu brúarinnar 
séu metnar með það markmið eitt að leiðarljósi. Markmiðið um góðar sam-
göngur leiði til þess að byggja beri brúna þannig að sem flestir geti komist 
leiðar sinnar á eins stuttum tíma og kostur er. En þetta markmið verði að 
vega upp á móti öðrum markmiðum og sjónarmiðum og vera í samræmi við 
það sem Ross kallar hlutlaus sjónarmið (d. neutrale hensyn), s.s. kostnað, fagur-
fræði, stjórnmálaleg atriði og staðbundin sjónarmið o.s.frv. Markmiðið um 
góðar samgöngur veiti vísbendingar um æskileg áhrif framkvæmdarinnar. 
Taka verði þó einnig tillit til annarra óæskilegra áhrifa og afleiðinga þegar 
efnislegt mat er lagt á framkvæmdina. Með sama hætti beri að líta á þá athöfn 
að setja lög og túlka þau. Þar sé ekki heldur hægt að einblína á eitt skilgreint 
markmið lagaákvæðis heldur verði að leggja á það heildstætt mat að virtum 
fleiri lögskýringarsjónarmiðum.21 

Hugsun sú sem býr að baki þessum viðvörunarorðum Ross er um margt 
sannfærandi. Á hinn bóginn eru veikleikar í þessari röksemdarfærslu þegar 
kemur því að heimfæra ákvörðunartöku um byggingu brúar yfir á það verk-
efni að túlka lagaákvæði, a.m.k. ef það er gert að öllu leyti eins og Ross virðist 
gera. Ljóst er að mat á ýmsum röksemdum og sjónarmiðum fyrir ráðstöfun, 
athöfn eða háttsemi fer að jafnaði fram þegar fyrir liggur að taka ákvörðun 
um framkvæmd hennar. Á stigi lagasetningar fer slíkt mat fram og má gera 
ráð fyrir því að löggjafinn leitist við að meta kosti og galla löggjafar og haga 
henni í samræmi við þær pólitísku málamiðlanir sem lagasetningarferlið hefur 
í för með sér. Að því leytinu til má fallast á það að lýsing Ross á því verkefni 
að byggja brú, og þeim ólíku, og oft og tíðum ósamrýmanlegu markmiðum 
og sjónarmiðum sem þá ráða ferðinni, sé að sumu leyti sambærileg laga-
setningarferlinu. Lagaákvæðið sem er sett í framhaldi af því endurspeglar 
                                                           
21  Alf Ross: Om ret og retfærdighed, bls. 171. 
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hins vegar tiltekna, áþreifanlega pólitíska niðurstöðu sem túlkun ákvæðisins í 
framkvæmd verður að taka mið af til að vera haldbær. Það getur verið afar 
erfitt viðfangsefni í mörgum tilvikum og krefst ígrundaðs og heildstæðs mats 
á samhengi lagaákvæðis og markmiðum þess, sem eru þá gjarnan fleiri en eitt, 
og ef til vill ósamrýmanleg að hluta eða í heild. Það er þá verkefni dómarans 
að komast að niðurstöðu um merkingu lagaákvæðisins við úrlausn vafatil-
vika. Ekki verður hins vegar séð að þessi aðstaða þurfi endilega að girða fyrir 
það að markmiðsskýring geti verið tæk lögskýringaraðferð, eins og Alf Ross 
leggur til grundvallar, ef á annað borð er rétt að málum staðið. Munurinn á 
aðstöðu þess, sem stendur frammi fyrir því verkefni að byggja brú og ákveða 
hvernig að því verði staðið, og dómarans sem er að túlka lagaákvæði, er þá sá 
að í síðarnefnda tilvikinu verður að ganga út frá því að endanleg niðurstaða 
um „hvernig framkvæmdinni verði háttað“, ef svo má að orði komast, liggi 
fyrir. Dómarinn hefur aðeins það verkefni að taka afstöðu til álitamála sem 
upp koma þegar einhver heldur því fram að verið sé að byggja brúna með 
öðrum hætti en ákveðið hefur verið af þeim sem til þess er bær; dómarinn er 
hins vegar ekki sjálfur að byggja brúna!  

Af þessu leiðir að taki dómari ekki nægilega mið af því við túlkun 
lagaákvæðis að það endurspeglar jafnan tiltekna pólitíska málamiðlun, þar sem 
jafnvel hefur verið tekin afstaða til andstæðra og ólíkra markmiða, er sú hætta 
á ferðinni að dómarinn sæti þeirri (málefnalegu) gagnrýni að láta eigin við-
horf um hvert markmið lagaákvæðið stefni að (eða skuli stefna að) ráða 
ferðinni. Gagnrýnin er þá gjarnan sett fram í því formi að ekki sé lengur um 
túlkun lagaákvæðis að ræða heldur réttarsköpun dómarans.  

Til nánari skýringar verður hér að lokum vikið að grundvallardómi 
Hæstaréttar frá árinu 1993 þar sem reyndi á túlkun og beitingu almennra 
markmiðsákvæða og meginreglna í lögum nr. 65/1985 um jafna stöðu og 
jafnan rétt kvenna og karla. 

Í Hrd. 1993, bls. 2230 (Helga Kress) voru atvik þau að HK sótti um starf 
lektors í íslenskum bókmenntum við heimspekideild Háskóla Íslands. Karl-
maðurinn MVS var settur í stöðuna. Í framhaldinu komst Jafnréttisráð 
samkvæmt lögum nr. 65/1985 að þeirri niðurstöðu að við setningu MVS hafi 
verið brotið gegn 2. tl. 5. gr. laganna. Að ósk HK höfðaði Jafnréttisráð síðan 
mál á hendur menntamálaráðherra þar sem krafist var viðurkenningar á því 
að setningin hefði verið ólögmæt. Í dómi meirihluta Hæstaréttar sagði m.a. 
svo: 

 
Í 1. gr. laga nr. 65/1985 segir, að tilgangur þeirra sé að koma á jafnrétti og 
jafnri stöðu kvenna og karla á öllum sviðum. Í 2. gr. segir, að konum og 
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körlum skuli með stjórnvaldsaðgerðum tryggðir jafnir möguleikar til atvinnu 
og menntunar. Þá segir í 3. gr. meðal annars: „Hvers kyns mismunun eftir 
kynferði er óheimil. Þó teljast sérstakar tímabundnar aðgerðir, sem ætlaðar 
eru til að bæta stöðu kvenna til að koma á jafnrétti og jafnri stöðu kynjanna, 
ekki ganga gegn lögum þessum. ...“ Loks segir í 9. gr. meðal annars: 
„Atvinnurekendur skulu vinna markvisst að því að jafna stöðu kynjanna 
innan fyrirtækis síns eða stofnunar.“ 

 
Í framhaldi af lýsingu tilvitnaðra markmiðsákvæða og meginreglna laga nr. 

65/1985 kemst meirihlutinn að eftirfarandi niðurstöðu: 
 

Af þessu er ljóst, að með lögunum er leitast við að stemma stigu við mis-
munum. Erfitt er oft og tíðum að sanna, að um hana hafi verið að ræða. 
Lögin yrðu að þessu leyti þýðingarlítil, nema meginreglurnar í 1., 2., 3. og 9. 
gr. séu skýrðar svo við núverandi aðstæður, að konu skuli veita starf, ef hún 
er að minnsta kosti jafnt að því komin, að því er varðar menntun og annað, 
sem máli skiptir, og karlmaður, sem við hana keppir, ef á starfssviðinu eru 
fáar konur. Ber að leggja þá skýringu til grundvallar í máli þessu. 
 

Áður en lengra er haldið er rétt að halda því til haga að ofangreind 
niðurstaða meirihluta Hæstaréttar kann vissulega að þykja réttlát út frá sið-
ferðilegu eða stjórnmálalegu sjónarmiði. Til þessa tekur höfundur enga efnis-
lega afstöðu. Málefnalega og skynsamlega þenkjandi menn geta líkast til deilt 
um það atriði. Slík umræða getur ekki haft þýðingu þegar lagt er mat á hvort 
aðferðafræði meirihluta Hæstaréttar í málinu telst haldbær að virtum viður-
kenndum sjónarmiðum lögskýringarfræðinnar og þá einkum þegar litið er til 
markmiðsskýringar. Þar skiptir greining á fram settri röksemdarfærslu meiri-
hlutans með öðrum orðum ein máli, en ekki persónuleg afstaða þess sem 
þetta ritar eða annarra til hinnar efnislegu niðurstöðu. 

Röksemdarfærslan í dóminum er tvískipt að efni til hvað varðar það atriði 
sem hér eru til athugunar. Í fyrri hlutanum, sem tekin er orðrétt upp hér að 
framan, er að finna almenna lýsingu á fjórum ákvæðum laganna, 1., 2., 3. og 
9. gr. Ákvæði 1. gr. er almennt markmiðsákvæði22 og 2. gr. er beint að stjórn-
völdum og felur í sér fyrirmæli um að tryggja skuli kynjunum jafna möguleika 
til atvinnu og menntunar með stjórnvaldsaðgerðum. Í 3. gr. er að finna 
efnisreglu sem bannar hvers kyns mismunum, en síðan er í ákvæðinu mælt 
fyrir um undanþáguheimild vegna sérstakra tímabundinna aðgerða sem 

                                                           
22  Í athugasemdum við greinina í frumvarpi því er varð að lögum nr. 65/1985 segir að um sé 

að ræða „sömu stefnuyfirlýsingu“ og í 1. gr. laga nr. 78/1976. 
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stefna að meginmarkmiði laganna um jafna stöðu kynjanna með því að bæta 
stöðu kvenna. Loks er í 9. gr. að finna almenn fyrirmæli til atvinnurekenda 
um að þær skuli vinna markvisst að því að meginmarkmið laganna verði náð.  

Af texta þessara ákvæða, eða athugasemdum í lögskýringargögnum, varð 
ekki önnur ályktun dregin en að þau kvæðu með almennum hætti á um 
megimarkmið og meginreglur sem horfa varð til við framkvæmd laganna og 
túlkun einstakra efnisákvæða. Efnisákvæði laganna komu síðan fram í 
þremur köflum og fjallaði II. kafli um atvinnu. Þannig voru fyrirmæli 2. gr. um 
stjórnvaldsaðgerðir til að tryggja jafna möguleika til atvinnu og menntunar 
nánar útfærð þannig í 21. og 22. gr. laganna að um þær skyldi fjallað í 
reglugerð félagsmálaráðherra og framkvæmdaáætlun ríkisstjórnar þar sem 
mælt skyldi um aðgerðir til að ná fram jafnrétti kynjanna.23 Bannregla 3. gr. 
var meðal annars útfærð nánar í 5. gr. þar sem kveðið var á um það að 
atvinnurekendum væri óheimilt að mismuna starfsfólki eftir kynferði og gilti 
það samkvæmt 2. staflið um ráðningu, setningu eða skipun í starf. Í 7. gr. var 
síðan sérstaklega fjallað um þau tilvik þegar auglýst starf, sem kona hefði sótt 
um, hefði verið veitt karlmanni. Var þar mælt fyrir um verkefni Jafnréttisráðs 
og skyldu þess til að afla upplýsinga frá hlutaðeigandi atvinnurekanda um að 
hann skyldi veita skriflegar upplýsingar um hvaða menntun, starfsreynslu og 
aðra sérstaka hæfileika sá hefði haft til að bera sem hefði verið ráðinn í starf-
ið. Sama rétt ætti karlmaður sem væri umsækjandi um starf ef konu hefði 
verið veitt starfið. 

Af ofangreindu verður ráðið að við setningu laga nr. 65/1985 var ekki 
farin sú leið að mæla nánar í lögunum fyrir um önnur efnisleg úrræði eða 
reglur sem áttu að gilda til útfærslu á markmiðum og meginreglum 1., 2., 3. 
og 9. gr., en fram komu í efnisákvæðum II. kafla laganna sem að framan eru 
rakin. Lög nr. 65/1985 höfðu því að geyma pólitíska málamiðlun löggjafans á 
þeim tíma um hve langt hann var tilbúinn að ganga til að ná umræddum 
markmiðum um jafnrétti kynjanna. Sem dæmi má nefna að undanþágu-
heimildin í 3. gr. um að heimilt væri þrátt fyrir bannið við mismunun að 
framkvæma sérstakar tímabundnar aðgerðir til að bæta stöðu kvenna var ekki 
í upphaflegu frumvarpi til laganna heldur kom inn í frumvarpið með 
breytingartillögu félagsmálanefndar.24 Af nefndarálitinu verður glöggt ráðið 
að á meðal nefndarmanna var talsverð togstreita um hvort þessi leið skyldi 
farin, en þar sagði meðal annars svo:25 
                                                           
23  Sjá nánar Alþt. 1984, A-deild, þskj. 48 – 48. mál. 
24  Alþt. 1985, A-deild, þskj. 1159 – 48. mál. 
25  Alþt. 1985, A-deild, þskj. 1160 – 48. mál. 
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Fyrsta breytingartillagan gerir ráð fyrir að sérstakar tímabundnar aðgerðir, 
sem ætlaðar eru til að bæta stöðu kvenna til að koma á jafnrétti og jafnri 
stöðu kynjanna, teljist ekki ganga gegn lögunum. Verði þessi breytingartillaga 
samþykkt er viðurkennt í lagatexta að slíkar aðgerðir, sem grundvallast á sér-
stökum ákvörðunum, séu ekki brot á lögunum, en sumir lögfræðingar hafa 
haldið því fram að gildandi lög heimili slíkar aðgerðir. Með þessari breytingar-
tillögu er ekki verið að leggja til að aðgerðum af þessu tagi sé beitt og sumir 
flm. tillögunnar eru á móti slíkri tímabundinni mismunum þótt fallist sé á hún 
brjóti ekki í bága við lögin. 
 

Af texta 2. gr. um tilteknar stjórnvaldsaðgerðir, sbr. 21. og 22. gr. sömu 
laga, og af 3. gr. um sérstakar tímabundnar aðgerðir til að bæta stöðu kvenna, 
sbr. ofantilvitnaðar forsendur úr nefndaráliti félagsmálanefndar, verður ráðið 
að virkni þessara ákvæða var bundin við að teknar væru á vettvangi fram-
kvæmdarvaldsins og ríkisstjórnar sérstakar ákvarðanir um að ráðist skyldi í að-
gerðir af þessu tagi. Í dómi meirihluta Hæstaréttar er ekki vísað til neinna 
slíkra ákvarðana til stuðnings niðurstöðunni. Þrátt fyrir ofangreint fyrirkomu-
lag laga nr. 65/1985 telur meirihlutinn sig hafa forsendur til þess að ljá áður-
nefndum ákvæðum um almenn markmið og meginreglur laganna 1., 2., 3. og 
9. gr. þá efnislegu merkingu að af þeim verði leidd ákveðin, fastmótuð regla 
um forgang konu til starfs ef hún er jafnt að því komin og karl, sem einnig 
hefur um það sótt, enda séu fáar konur á starfssviðinu. Þegar öllu er á 
botninn hvolft er sú niðurstaða byggð á því einu að lögin yrðu annars 
„þýðingarlítil“ við þær aðstæður sem þá ríktu, enda væri erfitt að sanna að 
mismunum hafi átt sér stað.  

Í forsendum meirihlutans er hins vegar ekki vikið einu orði að efnis-
ákvæðum II. kafla laganna um þær efnisreglur sem löggjafinn hafði ákveðið 
að ættu að gilda hvað varðar ráðstafanir til að tryggja eins og kostur væri að 
konum og körlum yrði tryggt jafnrétti við stöðuveitingar, heldur skapar 
meirihlutinn sjálfstæða og nýja efnisreglu með markmiðsskýringu. Það er 
vandséð að sú aðferðafræði hafi tekið nægilega mið af þeirri pólitísku mála-
miðlun sem lög nr. 65/1985 endurspegluðu né þeim ólíku og jafnvel and-
stæðu markmiðum sem efnisákvæði II. kafla laganna var ætlað að ná. Þar 
vógust annars vegar á krafan um virkar aðgerðir til að koma á jafnrétti milli 
kynjanna og hins vegar grundvallarreglan um jafnræði sem áskilur að mönn-
um verði ekki mismunað, meðal annars með aðgerðum af því tagi.26 Vakin er 

                                                           
26  Til samanburðar má geta dæmis um álitamál við túlkun á enskri löggjöf um rétt kynjanna 

til jafnra launa, Equal Pay Act 1970, sem rakið er í riti Ruperts Cross: Statutory Interpretation, 
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athygli á því að lokum að þegar meirihluti Hæstaréttar kvað upp sinn dóm í 
máli Helgu Kress 2. desember 1993 voru í gildi lög nr. nr. 59/1992 um 
málefni fatlaðra. Það skal ósagt látið hvort það hafi haft einhverju þýðingu 
fyrir málsúrslitin að í 32. gr. þeirra laga,27 sem er að finna í XII. kafla um 
atvinnumál, var og er mælt fyrir um það að fatlaðir skuli eiga forgang að 
atvinnu hjá ríki og sveitarfélagi ef hæfni þeirra til starfsins er meiri eða jöfn 
hæfni annarra sem um starfið sækja. 28 
                                                                                                                                    

3. útg., LexisNexis Butterworths 2005, bls. 33: „[...] There may be a very general aim 
behind legislation – e.g. in the case of the Equal Pay Act 1970, to improve the social 
position of women. Such an aim merely states a broad political objective of which the Act 
is a manifestation. More immediately, the objective of the 1970 Act was to remove 
unjustified discrimination against women in relation to pay and conditions of em-
ployment. But the actual provisions of the Act are directed to outlawing certain specific 
forms of discrimination, such as paying women less than men doing an equivalent kind of 
work; so the purpose, as exhibited by the words of the statute, has a more limited scope. 
Judges use the concept of “purpose” in all three senses, but they are usually concerned to 
relate the third or narrowest sense to situations in which the means provided by the Act 
for achieving that purpose produce undesirable consequences. In some cases, the pro-
visions of the Act will fail to cover a particular form of discrimination between men and 
women, and the question will be whether the purpose of the Act can be used to justify a 
departure from the obvious meaning of the words in order to outlaw this discrimination.“ 

27  Sjá áður 24. gr. laga nr. 41/1983 um málefni fatlaðra, sbr. fyrir þann tíma 2. mgr. 16. gr. 
laga nr. 27/1970 um endurhæfingu. 

28  Ný jafnréttislög hafa tvisvar verið sett á Alþingi eftir gildistöku laga nr. 65/1985. Lögin frá 
1985 voru felld úr gildi með lögum nr. 28/1991 og lögin frá 1991 með núgildandi lögum 
nr. 96/2000. Það er ástæða til að taka það fram að til þessa hefur ekki verið lögfest ákvæði 
í jafnréttislög sem tekur mið af þeirri efnisreglu sem meirihluti Hæstaréttar lagði til 
grundvallar í Hrd. 1993, bls. 2230, og hér hefur verið gerð að umtalsefni. Alþingi hefur 
með öðrum orðum til þessa ekki tekið skýra afstöðu til þess að leggja beri slíka reglu til 
grundvallar við ráðningar í störf. Á henni hefur þó verið byggt í síðari dómum Hæsta-
réttar. Það er sjálfstætt álitaefni, sem hér verður ekki rætt frekar, hvort það standist hina 
stjórnarskrárvernduðu jafnræðisreglu í 65. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. 2. gr. Stjórnar-
skipunarlaga nr. 97/1995, að fastmótaðri efnisreglu af þessu tagi sé beitt gagnvart einstak-
lingi, konu eða karli, sem sótt hefur um starf með þeim afleiðingum að annar einstaklingur 
sé valinn á grundvelli kynferðis, án þess að um hana sé mælt með skýrum hætti fyrir í 
almennum lögum, eins og gert er til dæmis í 32. gr. laga nr. 59/1992 um málefni fatlaðra. 
Hér er engan veginn haldið fram með almennum hætti að reglur, sem kveða á málefna-
legum forsendum fyrir um sérstakar aðgerðir til að tryggja jafnrétti kynjanna, brjóti í bága 
við jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar. Því er aðeins velt upp sem álitaefni hvort efnisregla 
af því tagi, sem mótuð er í þeim dómi Hæstaréttar sem gerður hefur verið að umtalsefni í 
þessari grein, verði ekki að koma með skýrum hætti fram í almennum lögum til þess að 
henni verði beitt, a.m.k. eftir gildistöku 65. gr. Stjórnarskrárinnar. Er þá á því byggt að það 
kunni að hafa þýðingu í þessu sambandi að á skorti að hin lýðræðislega kjörni handhafi 
valds hafi með berum orðum ákveðið að heimila skuli slíkt frávik frá almennri jafnræðis-
reglu við ráðningar í störf. Í íslenskum stjórnskipunarrétti er enda meginreglan sú að fyrsta 
skilyrðið fyrir hvers konar skerðingum á mannréttindum sé að um hana sé skýrlega mælt í 
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4. Lokaorð 

Í greininni er fjallað með fræðilegum hætti um takmörk markmiðsskýringar. 
Umfjölluninni er skipt upp í tvo efnisþætti: Í fyrsta lagi er vikið að þýðingu 
þess að horft sé til annarra heimilda en texta lagaákvæðisins við afmörkun á 
markmiði þess, s.s. upplýsinga í lögskýringargögnum, og mikilvægi þess við 
beitingu markmiðsskýringar að ígrundað mat sé lagt á það hve almennt 
markmið verður afmarkað að efni til (markmiðsstigið) (e. levels of abstract-
ion) áður en því er ljáð vægi við ákvörðun um merkingu lagaákvæðis. Í öðru 
lagi er vikið að þýðingu þess fyrir beitingu markmiðsskýringar að lagaákvæði 
kunna oft og tíðum að stefna að fleiri markmiðum en einu og jafnvel að slík 
markmið séu ósamrýmanleg að hluta eða í heild. Ávallt verði að taka tillit til 
þess við beitingu markmiðsskýringar að lagaákvæði séu í eðli sínu pólitískar 
málamiðlanir. 

Um fyrra atriðið er meðal annars rakið í greininni að þegar tekin sé af-
staða til þess hvert sé markmið lagaákvæðis skipti verulegu máli að ákvarða 
markmiðsstigið með réttum hætti, það er hve almennt það er að efni til og 
ytri mörk. Það eru tvö atriði sem einkum hafa áhrif á markmiðsstigið: Í fyrsta 
lagi hvort lagaákvæðið sjálft er orðað með fastmótuðum eða matskenndum 
hætti, og í öðru lagi hvort dregnar verði ályktanir af öðrum heimildum um 
hvernig afmarka beri markmiðsstig lagaákvæðis sem er andlag túlkunar. Er 
fjallað um tilvik í réttarframkvæmd þar sem á skortir að mati höfundar að 
markmiðsstigið hafi verið ákvarðað í réttu og eðlilegu samræmi við texta 
lagaákvæðis. 

Um síðara atriðið er vikið að viðhorfum danska réttarheimspekingsins og 
lagaprófessorsins Alf Ross um að ekki sé yfirhöfuð tækt að beita markmiðs-
skýringu. Á þetta sjónarmið fellst höfundar greinarinnar ekki. Hins vegar er 
lagt til grundvallar að taki dómari ekki nægilega mið af því við túlkun 
lagaákvæðis að það endurspegli jafnan tiltekna pólitíska málamiðlun, þar sem 
jafnvel hafi verið tekin afstaða til andstæðra og ólíkra markmiða, sé sú hætta 
á ferðinni að dómarinn sæti þeirri (málefnalegu) gagnrýni að láta eigin við-
horf um hvert markmið lagaákvæðið stefni að (eða skuli stefna að) ráða ferð-
inni. Gagnrýnin er þá gjarnan sett fram í því formi að ekki sé lengur um 
túlkun lagaákvæðis að ræða heldur réttarsköpun af hálfu dómara.  
                                                                                                                                    

lögum hvað sem líður því hvort slík skerðing verður síðan talin uppfylla önnur efnis-
skilyrði. 
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Til nánari skýringar er loks ítarlega fjallað um grundvallardóm Hæstaréttar 
frá árinu 1993, Hrd. 1993, bls. 2230, í máli Helgu Kress. Það er niðurstaða 
höfundar að það sé vandséð að aðferðafræði meirihluta Hæstaréttar í dóm-
inum hafi tekið nægilega mið af þeirri pólitísku málamiðlun sem jafnréttis-
lögin nr. 65/1985 endurspegluðu né þeim ólíku og jafnvel andstæðu mark-
miðum sem efnisákvæði II. kafla laganna var ætlað að ná. Þar veguðust 
annars vegar á krafan um jákvæðar aðgerðir til að koma á jafnrétti milli kyn-
janna og hins vegar grundvallarreglan um jafnræði sem áskilur að mönnum 
verði ekki mismunað, meðal annars með aðgerðum af því tagi. 
 



Landamerkjabréf í þjóðlendumálum 

Sif Guðjónsdóttir 

 

1. Inngangur 

Árið 1998 voru sett lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, 
þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998.1 Þau fela í sér að allt land á Íslandi er 
annað hvort eignarland eða þjóðlenda. Eignarland er landsvæði sem háð er 
einkaeignarrétti þannig að eigandi landsins fer með öll venjuleg eignarráð 
þess innan þeirra marka sem lög segja til um á hverjum tíma. Landsvæði utan 
eignarlanda, þ.e. þau landsvæði sem voru eigendalaus fyrir gildistöku laganna, 
eru skilgreind sem þjóðlendur og eign ríkisins. Tilefni þessarar lagasetningar 
var fyrst og fremst það að dómar Hæstaréttar þóttu sýna að slík eigendalaus 
landsvæði væri að finna á Íslandi og ber þar sérstaklega að geta um Hrd. 
1981/1584 um Landmannaafrétt.2 

Með lögunum var sett á fót sérstök stjórnsýslunefnd, óbyggðanefnd, til 
þess að vinna þetta verk, þ.e. afmarka þjóðlendur frá eignarlöndum. Jafn-
framt skal nefndin eftir atvikum skilgreina þau takmörkuðu réttindi einstak-
linga, sveitarfélaga eða annarra, sem þar kunna að vera.  

Svokölluð „þjóðlendumál“ fjalla þannig um hvort tiltekið landsvæði sé 
þjóðlenda eða eignarland og niðurstaðan getur að sjálfsögðu verið hvort 
heldur er. Aðilar að slíku máli eru annars vegar fjármálaráðherra fyrir hönd 
ríkisins, sem gerir kröfur um þjóðlendur, og hins vegar einstaklingar, sveitar-
félög og aðrir sem gera kröfur um eignarland eða önnur takmarkaðri réttindi 
á kröfusvæði ríkisins. Hlutverk óbyggðanefndar er að úrskurða í málinu og 
þeim úrskurði er hægt að skjóta til dómstóla. 

Í lögum nr. 58/1998 er ekki mælt fyrir um sérstakar sönnunarreglur eða 
lagaskilyrði fyrir því að land skuli teljast eignarland, en þjóðlenda ella. Þar 
gildir hið sama og í ágreiningsmálum um eignarrétt yfirleitt, svo sem í landa-
merkjamálum. Niðurstaðan ræðst því af almennum sönnunarreglum og 

                                                           
1  Sbr. einnig lög um breytingar á þeim, nr. 65/2000, 7/2005 og 19/2006. 
2  Sbr. forsendur í dómi Hæstaréttar frá 28. september 2006, máli nr. 497/2005. 
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réttarheimildum sem færðar eru fram í hverju einstöku tilviki.3 Gildir sú regla 
því sem endranær að sá sem telur til eignarréttinda yfir landi verður að færa 
fram heimildir fyrir eignartilkalli sínu sé það dregið í efa.4 Leiðbeiningar um 
þau atriði sem máli skipta við það mat verða einna helst lesnar út úr fyrir-
liggjandi dómum.  

Nú liggja fyrir 27 dómar Hæstaréttar í þjóðlendumálum og 31 úrskurður 
óbyggðanefndar á svæðum eitt til fimm.5 Með því hefur verið tekin afstaða til 
stórs hluta Íslands, á sunnanverðu landinu frá Hvalfjarðarbotni yfir miðju 
landsins og austur í Lón en norðan Vatnajökuls frá Jökulsá á Fjöllum í vestri 
og austur að sýslumörkum Suður-Múlasýslu. Efnisleg niðurstaða í hverju 
máli grundvallast að sjálfsögðu á þeim gögnum og atriðum sem tilgreind eru í 
viðkomandi dómi eða úrskurði. Þáttur í meðferð þjóðlendumála fyrir 
óbyggðanefnd er skipuleg leit gagna um afmörkun, eignarréttindi og nýtingu 
á þeim landsvæðum sem deilt er um. Á meðal málsgagna eru landamerkja-
bréf, sem eru í meginatriðum skriflegar lýsingar þar til bærra aðila á merkjum 
tiltekinna landsvæða, gerðar á grundvelli landamerkjalaga, fyrst nr. 5/1882 og 
síðar nr. 41/1919, og að uppfylltum fyrirmælum þeirra. Þau fyrirmæli lúta 
meðal annars að áritunum fyrirsvarsmanna aðliggjandi landsvæða um að þeir 
samþykki lýsingu fyrir sitt leyti, opinberri skráningu hjá sýslumanni og þing-
lýsingu.6  

Hér verður hugað að dómum Hæstaréttar og úrskurðum óbyggðanefndar 
með sérstakri hliðsjón af landamerkjabréfum viðkomandi landsvæða. Í því 
felst að sjálfsögðu mikil einföldun en markmiðið er að draga sérstaklega fram 
vægi landamerkjabréfa við mat á sönnun um eignarland og þýðingu þeirra að 
öðru leyti. Jafnframt ætti að fást nokkur mynd af fjölbreytileika þessara heim-
ilda, bæði að því er varðar viðfangsefni og útfærslur. Byggt verður á þeirri 
flokkun lands í jarðir, afrétti og önnur landsvæði (almenninga), sem áður var al-
mennt talin í gildi að íslenskum rétti, en þýðing hennar nú ræðst af því 
hvernig hún fellur að hugtökunum eignarland og þjóðlenda í lögum nr. 

                                                           
3  Sbr. almennar athugasemdir I í greinargerð með frumvarpi til laga nr. 58/1998, sjá bls. 

2598 í Alþ.tíð. 1997-1998, 122. lögþ., A3. 
4  Sbr. forsendur í dómi Hæstaréttar frá 28. september 2006, máli nr. 497/2005. 
5  Sjá meðfylgjandi skrá yfir dóma Hæstaréttar og úrskurði óbyggðanefndar. Dómsmál vegna 

úrskurða á svæðum 1-3 hjá óbyggðanefnd eru útkljáð. Á svæði 4 eru nokkur mál til 
meðferðar fyrir héraðsdómi og á svæði 5 rennur frestur til að skjóta úrskurðum 
óbyggðanefndar til héraðsdóms út 18. janúar 2008. 

6  Sjá nánar í kafla 5.5. í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar, bls. 121-123 í Skýrslu óbyggða-
nefndar (SÓ) fyrir árið 2004, sbr. einnig kafla 6.1. og 6.1.1. í úrskurðum óbyggðanefndar í 
málum nr. 1-5/2005. 
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58/1998.7 Tilvik í hvorum flokki um sig verða síðan athuguð nánar í sam-
hengi við landamerkjabréf og þá stöðu landsvæðisins sem niðurstaðan byggir 
á, þ.e. hvort þar sé jörð, afréttur eða annað. Dregnar verða fram þær megin-
reglur sem þar er að finna og síðan hugað að undantekningunum.  

2. Jarðir 

2.1  Í flestum tilvikum eignarland  
Mál Úthlíðartorfu og fleiri jarða í Biskupstungum var fyrsta þjóðlendumálið 
fyrir Hæstarétti þar sem reyndi á gildi landamerkjabréfa jarða við mat á 
eignarrétti innan merkja.8 Rétturinn tók þar almenna afstöðu til þessa atriðis 
og hefur margítrekað hana í síðari dómum, t.d. Hrd. 11. maí 2006 í máli nr. 
345/2005. Orðrétt segir svo: 
 

Við mat á gildi landamerkjabréfa og því hvert sé inntak eignarréttar á svæði, 
sem þar er lýst, skiptir almennt máli hvort um er að ræða jörð eða annað 
landsvæði, en þekkt er að landamerkjabréf hafa ekki eingöngu verið gerð fyrir 
jarðir, heldur einnig til dæmis afrétti, sem ekki tengjast sérstaklega tiltekinni 
jörð. Felur landamerkjabréf fyrir jörð í sér ríkari sönnun fyrir því að um 
eignarland sé að ræða þótt jafnframt verði að meta gildi hvers bréfs sér-
staklega. 
 
Þá kemur fram það álit réttarins að áritun um samþykki eigenda að-

liggjandi jarða, þinglýsing og innfærsla í landamerkjabók auki sönnunargildi 
landamerkjabréfs. Sama máli gegnir ef ekki hefur verið ágreiningur um merk-
in.  

Í úrskurði þeim sem dómur Hæstaréttar um Úthlíðartorfu spratt af hafði 
óbyggðanefnd lýst afstöðu sinni svo: 

 
Með vísan til tilgangs landamerkjalaga frá 1882, síðari tíma löggjafar og úr-
lausna dómstóla telur óbyggðanefnd að leggja verði til grundvallar að jörð, 
svo sem hún er afmörkuð í landamerkjabréfi, sé beinum eignarrétti háð. Úti-
lokað er að fullyrða um rétta afmörkun og órofa yfirfærslu eignarréttinda allt 
frá landnámi og til dagsins í dag. Í þeim tilvikum þar sem einstaklingar eða 
lögaðilar hafa samkvæmt elstu heimildum farið með þau réttindi og skyldur 
sem í beinum eignarrétti felast, verður að telja eðlilegt að íslenska ríkið beri 
hallann af þeim vafa sem fyrir hendi kann að vera. Einstaklingar og lögaðilar 

                                                           
7  Sbr. umfjöllun um hugtökin jörð, afréttur, almenningur í 4. kafla Almennra niðurstaðna óbyggða-

nefndar, bls. 91-104 í SÓ 2004. 
8  Hrd. 21. október 2004 í máli nr. 48/2004.  
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hafa haft réttmætar ástæður til að vænta þess að beinn eignarréttur væri fyrir 
hendi og getað leitað til handhafa opinbers valds honum til verndar. Hins 
vegar er þó ljóst að meta verður sérstaklega gildi hvers landamerkjabréfs. 
Þannig dregur úr gildi landamerkjabréfs ef eldri heimildir mæla því í mót.9 
 

Í samræmi við framangreint hefur að meginreglu verið við það miðað í 
þeim dómum og úrskurðum sem fallið hafa að land innan afmörkunar í þing-
lýstu landamerkjabréfi jarðar sé eignarland, sbr. nú síðast Hrd. 18. október 
2007 í máli nr. 47/2007 þar sem fjallað var um Núpsstað og fleiri jarðir í 
Fljótshverfi í Skaftárhreppi.10 

Þessi meginregla hefur frá upphafi verið háð fyrirvörum og frá henni eru 
undantekningar sem gerð verður grein fyrir í köflum 2.4. og 3.1. Annað mál 
er að þess eru dæmi að skýring dómstóla eða óbyggðanefndar á landa-
merkjabréfi jarðar fari ekki að öllu leyti saman við skýringu viðkomandi jarð-
eiganda. Landamerkjabréf eru með ýmsu móti og einnig misvel úr garði gerð, 
t.d. að því er varðar skýrleika lýsinga og áritanir fyrirsvarsmanna aðliggjandi 
landsvæða. Merkjum er ekki alltaf tæmandi lýst og lega þeirra getur verið 
túlkunaratriði eða ágreiningsefni. Skjalinu þarf einnig að hafa verið þinglýst 
til að skilyrði landamerkjalaga hafi verið uppfyllt. Það getur þó hæglega verið 
með ýmsum ágöllum, svo sem þannig að áritanir skorti, en verið þinglýst 
samt sem áður. 

Til skoðunar hafa komið landamerkjabréf rúmlega tvöhundruð jarða og 
er þá ekki tekið tillit til þess að um fjölda þeirra höfðu verið gerð tvö landa-
merkjabréf. Almennt hefur þá eldra bréfið verið gert í kjölfar setningar fyrstu 
landamerkjalaganna, nr. 5/1882, og hið yngra eftir að núgildandi landa-
merkjalög, nr. 41/1919, höfðu tekið gildi. Á annan tug jarða hefur ekki haft 
við landamerkjabréf, í skilningi landamerkjalaga og að uppfylltu skilyrði um 
þinglýsingu, að styðjast.11  

Í upp undir helmingi tilvika hefur (eldra) landamerkjabréf verið elsta 
lýsing á merkjum jarðar og beinn samanburður við eldri heimildir þannig 
ekki mögulegur. Því fer einnig fjarri að slíkar eldri heimildir séu almennt 

                                                           
9  Sjá bls. 87-88, sbr. bls. 420, í SÓ 1998-2002. 
10  Að því er varðar dóma Hæstaréttar ber hér einnig að vísa til Hrd. 21. október 2004 í máli 

nr. 48/2004. 
11  Sbr. t.d. Efra-Apavatn í Laugardalshreppi og Hlíð í Hrunamannahreppi (úrskurðir 

óbyggðanefndar í málum nr. 3/2000 og 5/2000); Þórisdal og Fjörð í Lóni (mál nr. 5/2001 
hjá óbyggðanefnd); Ytri-Sólheima, Krókjarðir og Hjörleifshöfða í Mýrdal (mál nr. 6/2003 
hjá óbyggðanefnd); Vilborgarkot, Vatnsenda og Elliðavatn (mál nr. 2/2004 hjá óbyggða-
nefnd); Hallgilsstaði og Þorsteinsstaði (mál nr. 4/2005 hjá óbyggðanefnd). 
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heildstæðar merkjalýsingar. Þvert á móti geta þær verið brotakenndar og jafn-
vel fremur falið í sér vísbendingar en ótvíræðar lýsingar.12 

Að því er varðar mikinn meirihluta jarða á svæðum 1-5, var niðurstaðan 
sú að aðrar heimildir um merki, væru þær til, ýmist styddu lýsingu bréfs eða 
mæltu henni ekki í mót. Um frávikin vísast til kafla 2.4. 

2.2  Skýrir fyrirvarar 
Sú áhersla dómstóla á landamerkjabréf jarða sem að framan var lýst hefur frá 
upphafi verið með skýrum fyrirvörum. Þannig segir í áður tilvitnuðum dómi 
Hæstaréttar um Úthlíðartorfu o.fl. að meta verði sérstaklega gildi hvers 
landamerkjabréfs. Almennt séð er sú afstaða grundvölluð á því að „...með 
því að gera landamerkjabréf gátu menn ekki einhliða aukið við land sitt eða 
annan rétt umfram það, sem verið hafði“. Um þetta segir einnig svo: „Er þá 
einkum til þess að líta hvort fyrir hendi séu eldri heimildir, sem fallið geti að 
lýsingu í landamerkjabréfinu, enda stangist sú lýsing heldur ekki á við stað-
hætti, gróðurfar og upplýsingar um nýtingu landsins.“ Í þessu sambandi 
skiptir einnig máli sú röksemd Hæstaréttar að fyrir gildistöku laga um þjóð-
lendur og afmörkun eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998, hafi 
engum verið til að dreifa sem „gat sem handhafi beins eignarréttar gert sam-
ninga um mörk þess lands, sem nú nefnist þjóðlenda.“13  

Þau atriði sem dómstólar hafa litið til í þessu sambandi verða ekki tæm-
andi talin hér né heldur lagt mat á innbyrðis vægi þeirra. Ástæða er þó til að 
geta um eldri heimildir, þ.e. hvort þær liggi fyrir eða ekki og hvert sé sam-
hengi þeirra við lýsingu í landamerkjabréfi; hvort fyrirsvarsmenn aðliggjandi 
landsvæða hafi áritað viðkomandi bréf um samþykki sitt; hversu skýrlega eða 
tæmandi merkjum sé lýst; hvort og þá hvernig svæði hafi verið nýtt; hver sé 
hæð lands yfir sjávarmáli og aðrir staðhættir; hversu gróið eða gróðurvana 
það sé; hvaða líkur séu á að það hafi verið numið og hvaða eignarréttarlega 
stöðu aðliggjandi landsvæði hafi. Einnig geta heimildir að sjálfsögðu haft 
mismunandi vægi eða trúverðugleika. 

Atriði af þessu tagi hafa þannig verið vegin og metin og eftir atvikum talin 
styðja eignarland eða þjóðlendu. Á það bæði við um land innan afmörkunar í 
dæmigerðu landamerkjabréfi jarðar, sbr. meginreglu þá er áður greindi og 
undantekningar frá henni, sem og afrétti og önnur landsvæði, sbr. kafla 3.1.-
3.3. hér á eftir.  

                                                           
12  Sbr. umfjöllun um svæði 1-4 í kafla 6.1.1. í úrskurðum óbyggðanefndar í málum nr. 1-

5/2005 á svæði 5 hjá óbyggðanefnd, og úrskurði í síðastnefndu málunum að auki. 
13  Sbr. t.d. Hrd. 21. október 2004 í máli nr. 48/2004. 
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Þess skal getið hér að um merki eignarlanda innbyrðis hafa eigendur á 
hverjum tíma hins vegar augljóslega getað samið sín á milli. Eigandi einnar 
jarðar hefur hins vegar ekki getað aukið rétt sinn gagnvart annarri jörð um-
fram það sem verið hafði með einhliða landamerkjabréfi.14 

2.3  Sérstakur vafi 
Athyglisverð í þessu sambandi er umfjöllun Hæstaréttar um land innan 
landamerkjabréfa jarðanna Úthlíðar og Hóla í Biskupstungum, Stafafells í 
Lóni og Skaftafells í Öræfum.15 Viðkomandi landsvæði voru öll talin eignar-
lönd en í forsendum dóma samt sem áður lýst tilteknum efasemdum þar að 
lútandi.16 Í tilvikum annars vegar Úthlíðartorfu, að því er varðar svæðið við 
Kálfstind og Högnhöfða, og hins vegar hluta Stafafellslands sunnan og 
vestan Jökulsár, lágu fyrir bæði landamerkjabréf og eldri heimildir um merki. 
Lýsingar þessar fengu vel samrýmst en beinn eignarréttur á hluta þeirra 
landsvæða sem afmörkuð voru þrátt fyrir það talinn vafa undirorpinn. Fram 
kemur að staðhættir og fyrirliggjandi heimildir um gróðurfar styðji ekki að 
þar hafi verið stofnað til beins eignarréttar með námi. Ekki voru þó talin 
skilyrði til að skilja þessi landsvæði undan eignarlandi jarðanna, einkum þar 
sem ekkert hefði komið fram af hálfu íslenska ríkisins sem leggja mætti til 
grundvallar við nánari afmörkun að þessu leyti. Varðandi umræddan hluta 
Úthlíðarlands var einnig tekið fram að ekki hefði verið sýnt fram á að svæðið 
hefði verið nýtt sem samnotaafréttur. Í tilvikum Skaftafells, nánar tiltekið 
lands á Skeiðarársandi, og Hóla, voru landamerkjabréf fyrir hendi en engar 
eldri heimildir því til stuðnings og niðurstaða um eignarland Skaftafells 
virðist ráðast af væntingum og um eignarland Hóla af eignarréttarlegri stöðu 
aðliggjandi svæða.  

Til samanburðar má hér benda á nýjasta dóm Hæstaréttar í þjóðlendu-
máli, þar sem fjallað er um Núpsstað og fleiri jarðir í Fljótshverfi í sveitar-
félaginu Skaftárhreppi.17 Eins og í tilvikum Úthlíðar og viðkomandi hluta 
Stafafellslands var niðurstaðan sú að land jarðanna, svo sem það var af-
markað í þinglýstum landamerkjabréfum þeirra, væri eignarland, allt upp að 
Vatnajökli. Á hluta þessa landsvæðis er mikið fjalllendi og í málum Úthlíðar 

                                                           
14  Sbr. t.d. Hrd. 1967/916, þar sem m.a. er fjallað um þinglýst landamerkjabréf jarðarinnar 

Þverfells, frá 1886. 
15  Sbr. Hrd. 21. október 2004 í máli nr. 48/2004, Hrd. 28. september 2006 í máli nr. 

498/2005 og Hrd. 11. maí 2006 í máli nr. 496/2005. 
16  Sjá umfjöllun um þetta atriði í úrskurðum óbyggðanefndar í málum nr. 1-5/2005, kafla 

6.1.1. 
17  Hrd. 18. október 2007 í máli nr. 47/2007. 
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og Stafafells urðu slík svæði með öðru til þess að valda vafa um beinan 
eignarrétt. Landamerkjabréf jarða í Fljótshverfi höfðu ekki öll eldri merkja-
lýsingu við að styðjast. Hæstiréttur lýsir ekki sérstökum efasemdum af þessu 
tilefni í máli Fljótshverfis og vaknar því sú spurning hvort meginreglan um 
eignarland innan landamerkjabréfs jarðar hafi verið styrkt enn frekar. Um 
þýðingu landamerkjabréfa og eldri merkjalýsinga segir annars svo í for-
sendum dómsins:  

 
Í framangreindum landamerkjabréfum fyrir jörðum stefndu, sem ýmist voru 
gerð á meðan landamerkjalög nr. 5/1882 voru í gildi eða eftir að lög nr. 
41/1919 um landamerki o.fl. höfðu leyst þau af hólmi, verður því fundin stoð 
að merki allra jarðanna voru talin ná norður til Vatnajökuls, ef frá eru talin 
merki jarðarinnar Blómsturvalla, sem eftir þessum heimildum er umlukin að 
norðri af Núpum og Kálfafellsjörðum en þó með norðurmerki á því svæði, 
sem áfrýjandi krefst að talin verði þjóðlenda. [...] Landamerkjabréfin, sem hér 
er vísað til, voru öll þinglesin og færð í landamerkjabók og hafa því sönnunar-
gildi um merki eignarlands stefndu. Eins og ítrekað hefur verið í fyrri dómum 
Hæstaréttar í málum um mörk eignarlanda og þjóðlendna verður á hinn bóg-
inn að líta til þess að ekki var á valdi þeirra, sem stóðu að þessum landa-
merkjabréfum, að auka með þeim við land sitt eða annan rétt umfram það, 
sem áður var. Þessi landamerkjabréf geta því ekki ein út af fyrir sig nægt gegn 
andmælum áfrýjanda til að sanna beinan eignarrétt stefndu að einstökum 
þeim landsvæðum, sem um ræðir í málinu, heldur verða önnur atriði að koma 
til, sem stutt geta sömu niðurstöðu. [...]  

Samkvæmt framansögðu liggja fyrir í málinu ýmsar heimildir frá 
árabilinu 1616 til 1848 um að merki jarðanna Núpa, Kálfafells, Rauðabergs 
og Núpsstaðar hafi náð til jökuls, ýmist á báða vegu til vesturs og austurs eða 
á annan hvorn veginn. Þótt ekki verði lagt að jöfnu gildi allra þessara heimilda 
eða ályktana, sem dregnar verða af þeim, er ljóst að allt frá elstu heimildunum 
hefur vissum merkjum þessara jarða ótvírætt verið lýst til jökuls. Jarðirnar 
liggja saman í röð við jaðar jökulsins á landsvæði, sem líkt er farið um að því 
er varðar notkun, gróðurfar, landslag og aðra staðhætti. Er því engin haldbær 
ástæða til að ætla að þetta land hafi aðeins að hluta orðið háð beinum eignar-
rétti, en í því sambandi verður einnig að líta til þess að sögulegar heimildir 
benda ekki til annars en að landið, sem nú fellur undir jarðir allra stefndu, hafi 
í öndverðu verið numið í einu lagi. 

2.4  Tvenns konar eignarréttur 
Dómur eða úrskurður um þjóðlendu hefur í fjórtán tilvikum falið í sér að 
innan afmörkunar í þinglýstu landamerkjabréfi jarðar sé að hluta þjóðlenda 
og að hluta eignarland. Á sunnanverðu landinu, þ.e. svæði 1-4 hjá óbyggða-
nefnd, ber hér að geta um Þingvelli, Mörtungu á Síðu, Fell í Suðursveit og 
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Stafafell í Lóni.18 Á norðanverðu landinu, þ.e. svæði 5 hjá óbyggðanefnd, ber 
að nefna Skriðuklaustur og Valþjófsstað í Fljótsdal; Brú á Jökuldal; Þorvalds-
staði og Hamar í Selárdal; Kverkártungu, Miðfjörð og Gunnarsstaði í fyrrum 
Skeggjastaðahreppi; Laxárdal og Hvamm í Svalbarðshreppi.19 

Þessar undantekningar má greina í tvennt, enda þótt sú flokkun skarist.20 
Annars vegar eru þau tilvik þar sem eldri merkjalýsingar hafa einkum þótt 
mæla á móti afmörkun í landamerkjabréfi.21 Hins vegar hefur þótt sýnt að 
innan afmörkunar í bréfi, og eftir atvikum eldri merkjalýsingum, væri að 
finna bæði eignarland og afrétt. Sá afréttur fæli í sér takmarkaðan eignarrétt, 
fyrst og fremst beitarrétt, að landsvæði sem áður hefði verið eigandalaust og 
væri því þjóðlenda nú.22 Þessu til stuðnings hefur verið vísað til atriða eins og 
heimilda um afrétt, takmarkaðrar nýtingar, hálendis, gróðurleysis og vöntunar 
á áritunum á landamerkjabréf. 

Annað mál er að þess eru dæmi að skýring dómstóla eða óbyggðanefndar 
á landamerkjabréfi jarðar fari ekki að öllu leyti saman við skýringu viðkom-
andi jarðeiganda og afmörkun hans á eignarlandi sínu.23 

2.5  Eignarréttur niður fallinn 
Í tveimur tilvikum hafa eyðijarðir, að hluta komnar undir jökul, verið dæmd-
ar þjóðlendur, nánar tiltekið Fjall og Breiðármörk í Öræfum.24 Þess skal getið 
að þess eru á hinn bóginn einnig mörg dæmi að eyðijarðir hafi verið taldar 
eignarlönd.25  

Á Fjalli mun engin byggð hafa verið eftir lok 17. aldar, eða jafnvel fyrr, en 
fjallað er um land þar í landamerkjabréfi jarðarinnar Hofs í sömu sveit. Í for-
sendum dómsins segir m.a. svo:  
                                                           
18  Sbr. Hrd. 5. október 2006 í máli nr. 67/2006 um Skjaldbreiðarsvæði innan Þingvalla-

kirkjulands og úrskurð óbyggðanefndar í máli nr. 1/2000 að öðru leyti; Hrd. 18. október 
2007 í máli nr. 79/2007 um Mörtungu á Síðu; Hrd. 11. maí 2006 í máli nr. 345/2005 um 
Fell í Suðursveit; Hrd. 28. september 2006 í máli nr. 498/2005 um Stafafell í Lóni. 

19  Sbr. úrskurði óbyggðanefndar í málum nr. 1-5/2005, á svæði 5. Málskotsfrestur vegna 
þessara úrskurða óbyggðanefndar rennur út 18. janúar 2008. Einnig skal tekið fram að 
nokkur mál af svæði 4 eru óútkljáð fyrir héraðsdómi.  

20  Sbr. t.d. Hrd. 28. september 2006 í máli nr. 498/2005 um Stafafell í Lóni og Hrd. 11. maí 
2006 í máli nr. 345/2005 um Fell í Suðursveit. 

21  Sbr. t.d. Hrd. 18. október 2007 í máli nr. 79/2007 um Mörtungu á Síðu. 
22  Sbr. t.d. Hrd. 5. október 2006 í máli nr. 67/2006 um Skjaldbreiðarsvæði innan Þingvalla-

kirkjulands. 
23  Sbr. t.d. Hrunakrók í Hrunamannahreppi (mál nr. 5/2000 hjá óbyggðanefnd) og Hrd. 11. 

maí 2006 í máli nr. 454/2005 um Ærfjall, fyrir landi jarðarinnar Kvískerja í Öræfum. 
24  Hrd. 11. maí 2006 í máli nr. 496/2005. 
25  Sbr. t.d. Hrunakrók og Hlíð í Hrunamannahreppi (mál nr. 5/2000 hjá óbyggðanefnd) og 

Arnarvatn í Vopnafirði (mál nr. 3/2005 hjá óbyggðanefnd).  
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Þótt af öllu framangreindu megi telja nægilega sýnt að jörðin Fjall hafi komist 
í eigu Hofskirkju á tímabilinu milli 1343 og 1387, eru í meginatriðum engar 
haldbærar heimildir fyrir öðru en ítaksréttindum hennar eða eigenda jarðar-
innar Hofs eftir þann tíma, allt þar til landamerkjabréf var gert fyrir Hof á 
árinu 1922. Ekki verður útilokað að á tímabilinu frá 1387 til 1570 kunni 
kirkjan að hafa ráðstafað jörðinni Fjalli, en haldið eftir réttindum til fjöru og 
beitar. Hvað sem því líður verða heimildir frá því um 1570 og allt fram á 
þriðja áratug síðustu aldar ekki skildar á annan veg en að eigendur Hofs hafi 
sjálfir um margra alda skeið talið sig eingöngu njóta afnotaréttinda í landi 
Fjalls og hætt að telja sér beinan eignarrétt yfir því og gefið hann þannig upp, 
hafi ekki farið um hann á annan veg. Af þessum sökum getur landamerkja-
bréfið frá 15. júlí 1922 ekki talist færa haldbæra sönnun fyrir beinum eignar-
rétti stefndu í þessum þætti málsins að umræddu landi. Ekkert liggur fyrir til 
stuðnings því að þessir stefndu hafi farið með þau ráð yfir landi Fjalls, sem 
leitt gætu til beins eignarréttar að því fyrir hefð.  

 
Breiðármörk mun hafa verið í eyði frá 17. öld en um hluta merkja hennar 

var gert sérstakt landamerkjabréf. Fram kemur að  
 
... talið er að stórbýli hafi verið á Breiðármörk, sem hafi haldist fram yfir árið 
1600, þótt dýrð hennar sé sögð hafa verið farið að halla þegar á ofanverðri 
15. öld. Ekkert liggur fyrir um hver merki jarðarinnar geti hafa verið á þeim 
tímum, en á sama hátt og áður greinir varðandi land Fjalls má telja ljóst að 
þau geti vart hafa verið eins og þau, sem byggt er á í máli þessu, enda bera 
þau einkenni fjörumarka fremur en landamerkja. 

3. Afréttir og önnur landsvæði 

3.1  Í flestum tilvikum þjóðlenda 
Sé ekki um jörð að ræða hafa landamerkjabréf ekki sams konar vægi og að 
framan var lýst. Um ástæður þessa almennt segir svo í dómi Hæstaréttar 28. 
september 2006 í máli nr. 497/2005, þar sem fjallað var um Hoffells-Lamba-
tungur í Nesjum:  
 

...nær frá upphafi Íslandsbyggðar mörkuðu menn sér ekki eingöngu ákveðin 
landsvæði, sem voru háð beinum eignarrétti, heldur einnig mörk ítaka, afrétta 
og allra annarra réttinda í lönd sem einhverja þýðingu gátu haft fyrir afkomu 
manna. Meðan landsvæði gaf eitthvað af sér lágu hagsmunir til þess að halda 
merkjum réttindanna við, hvers eðlis sem þau voru. Af framanrituðu þykir 
leiða að skýra verði hvaða réttindi það séu sem menn voru að skipta á milli 
sín. 
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Landamerkjabréf geta þannig einnig hafa verið gerð til að afmarka 

landsvæði sem væru háð tilteknum takmörkuðum eignarréttindum, fyrst og 
fremst beitarrétti.  

Í máli Þórsmerkur og Goðalands komu til skoðunar sérstök landamerkja-
bréf sem gerð höfðu verið fyrir þau svæði, sbr. Hrd. frá 14. júní 2007 í máli 
nr. 22/2007.26 Þar er vísað til Hrd. 21. október 2004 í máli nr. 48/2004 um 
Úthlíðartorfu o.fl., og endursögð sú umfjöllun réttarins um sönnunargildi 
landamerkjabréfa fyrir jarðir sem þar kemur fram, sbr. kafla 2.1. Síðan segir 
svo: 

 
Í því dómsmáli var á þessum grunni tekin afstaða til sönnunargildis landa-
merkjabréfa fyrir jarðir á mörkum byggðar. Þórsmörk er ekki jörð, heldur af-
réttur. Er vægi landamerkjabréfsins frá 2. maí 1892 sem sönnunargagns um 
beinan eignarrétt að Þórsmörk, hvort heldur er á hendi áfrýjandans Prests-
setrasjóðs eða annarra, að sama skapi takmarkaðra heldur en ef um jörð væri 
að ræða.  

 
Einnig getur verið að bréf jarðar fjalli með einum eða öðrum hætti um 

slíkt svæði, án þess endilega að afmarka það sérstaklega.27 Má þar benda á 
eftirfarandi umfjöllun í dómi Hæstaréttar 28. september 2006 í máli nr. 
497/2005 um Hoffells-Lambatungur: 

 
Í landamerkjabréfi Hoffellsjarða frá 16. maí 1884, sem skráð er í landamerkja-
bók, er merkjum jarðarinnar gagnvart Þórólfsdal í Lóni (nú Þórisdal) lýst á 
eftirfarandi hátt: „Laxá úr Brennhöfðagljúfri inn í Fossbotn, þaðan norðr í 
Lambastígshnjúkinn og þaðan austast um Nautastígsbrúnir inní jökul; auk 
þess fylgja Hoffelli Lambatungur þar innaf.“ Mörkum er þarna lýst inn í 
jökul, sem mun vera Lambatungnajökull. Lambatungum er lýst utan eigin-
legra merkja Hoffells og án þess að merkja tungnanna sé getið. Þessi lýsing 
kemur vel heim og saman við það sem oft sést í landamerkjabréfum þegar 
lýst er landsvæði sem jörð hefur nytjar af án þess að það fylgi henni sem 
annað land hennar. 

                                                           
26  Nefna má fleiri dæmi um sérstök landamerkjabréf, sem þó eru ekki endilega heildstæðar 

merkjalýsingar, fyrir afréttarsvæði sem jafnframt eru þjóðlendur: Hrunamannaafréttur (mál 
nr. 5/2000 hjá óbyggðanefnd), Afréttur Flóa- og Skeiðamanna (mál nr. 6/2000 hjá 
óbyggðanefnd), Gnúpverjaafréttur (mál nr. 7/2000 hjá óbyggðanefnd), Landmanna-
afréttur (mál nr. 2/2003 hjá óbyggðanefnd), Almenningar (Hrd. 14. júní 2007 í máli nr. 
25/2007) og Steinsholt (Hrd. 14. júní 2007 í máli nr. 23/2007). 

27  Hér má t.d. nefna Hrunaheiðar (Hrd. 5. október 2006 í máli nr. 133/2006), Teigstungur 
(mál nr. 5/2003 hjá óbyggðanefnd), Múlatungur (mál nr. 5/2003 hjá óbyggðanefnd) og 
Stakkholt (Hrd. 14. júní 2007 í máli nr. 28/2007). 
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Í samanburði við bréf jarða eru landamerkjabréf afrétta hlutfallslega færri 

og framsetning fjölbreytilegri. Fjöldi slíkra landsvæða hefur talist utan landa-
merkjabréfa, svo sem Afréttur Biskupstungna norðan vatna.28 Hið sama 
gildir um þær þjóðlendur sem ekki hafa jafnframt verið afréttir.29 Um merki 
þessara svæða geta hins vegar verið ýmsar aðrar heimildir, þar á meðal af-
réttaskrár. 

Flest þau afréttarsvæði, innan og utan landamerkjabréfa, sem til um-
fjöllunar hafa komið hjá Hæstarétti og óbyggðanefnd hafa verið úrskurðuð 
eða dæmd þjóðlendur.30 Þetta á meðal annars við um stór, samfelld land-
svæði á miðhálendi Íslands sem jafnframt eru afréttir sveitarfélaga, sam-
kvæmt skilgreiningu á því hugtaki í 1. gr. laga nr. 58/1998. Í því síðarnefnda 
felst í meginatriðum að jarðir á tilteknu landsvæði eiga rétt til að nýta þjóð-
lenduna til sumarbeitar fyrir búfé. Hér ber einnig að geta um þjóðlendur í 
afréttareign tiltekinnar jarðar eða jarða, en ekki heilla sveita. Þessi landsvæði 
liggja gjarnan nær byggð eða inn af tilteknum jörðum.  

Ljóst er þannig að tilvist landamerkjabréfs hefur ekki úrslitaþýðingu fyrir 
eignarréttarlega stöðu landsvæðis samkvæmt lögum nr. 58/1998 og þar getur 
eftir atvikum verið eignarland eða þjóðlenda, sbr. einnig kafla 3.2. um afrétt 
sem eignarland. Jafnframt skal áréttuð fyrri umfjöllun um sérstakan vafa og 
tvenns konar eignarrétt innan landamerkjabréfs jarðar, sbr. kafla 2.3. og 2.4. 

Hér ber að taka skýrt fram að þýðing hugtaksins afréttur, í hinni eldri 
merkingu þess, hefur lengi verið á reiki og ekki ósennilegt að notkun þess í 
tímans rás sé með einhverjum afbrigðum, e.t.v. tengdum staðháttum.31 
Niðurstöðu um þjóðlendu leiddi því alls ekki beint af stöðu svæðis sem af-
réttar, heldur var hverju sinni tekið til athugunar hvers konar afréttarsvæði 
væri um að ræða, samnotaafrétt eða annars konar afrétt, og jafnframt metið 
hvort það landsvæði sem til umfjöllunar var, afréttur eða annað, hefði með 
einhverjum hætti, fyrr eða síðar, orðið beinum eða óbeinum eignarrétti 
undirorpið.  

                                                           
28  Sama máli gegnir t.d. um Framafrétt Biskupstungna (Hrd. 21. október 2004 í máli nr. 

48/2004), Holtamannaafrétt (mál nr. 1/2003 hjá óbyggðanefnd), Rangárvallaafrétt (mál 
nr. 3/2003 hjá óbyggðanefnd), Fljótshlíðarafrétt (Hrd. 4. október 2007 í máli nr. 27/2007) 
og Merkurtungur (Hrd. 14. júní 2007 í máli nr. 26/2007). 

29  Til dæmis landsvæði norðan við Skaftártunguafrétt (Hrd. 11. október 2007 í máli nr. 
99/2007), Eyjafjallajökull (mál nr. 5/2003 hjá óbyggðanefnd), Mýrdalsjökull (mál nr. 3-
7/2003 hjá óbyggðanefnd) og tilteknir hlutar Vatnajökuls (mál nr. 1-5/2001, 1/2003, 7-
9/2003 og 1-2/2005 hjá óbyggðanefnd). 

30  Þar á meðal eru þau landsvæði sem nefnd eru í nmgr. 26-28. 
31  Sbr. kafla 4.4. og 4.5. í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar, bls. 98-104 í SÓ 2004. 
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3.2  Afréttur sem eignarland 
Í þremur nýlegum dómum Hæstaréttar var dæmt eignarland á svæðum sem 
höfðu stöðu afréttar í hinni eldri og óljósu merkingu þess hugtaks. Dómar 
þessir voru kveðnir upp 16. maí 2007 og fjalla um landsvæðin Stórhöfða, 
Hvítmögu og Skógafjall, sbr. mál nr. 448/2006, 536/2006 og 24/2007.  

Stórhöfði er að stórum hluta í 200-500 m hæð yfir sjávarmáli og nær hæst 
í 950 m. Fram kemur að í landamerkjabréfi jarðarinnar Péturseyjar, frá 1888, 
segi m.a. svo: „Afrjetturinn Stórhöfði fylgir jörðinni Pjetursey...“ Jafnframt 
var gert sérstakt landamerkjabréf árið 1922 fyrir afréttarlandið Stórhöfða. Í 
forsendum Hæstaréttar segir svo: 

 
Fallist er á með héraðsdómi, að líkur séu fyrir því að Stórhöfði hafi verið 
innan upphaflegs landnáms í Mýrdal eins og aðliggjandi lönd. Stórhöfði 
verður eins og þau talinn heiðaland, sem frá alda öðli hefur verið nýtt til 
beitar, sumar og vetur, svo og fýlatekju þegar svo bar undir. Enda þótt deilt 
hafi verið um það hvort heiðarnar næstar jökli ættu að teljast afréttir er ljóst 
að Stórhöfði og löndin fyrir austan hann og vestan hafa ekki verið talin til 
samnotaafrétta. Er ekkert fram komið í málinu, sem stutt getur að munur 
verði að þessu leyti gerður á Stórhöfða og aðliggjandi landsvæðum. Af öllu 
framansögðu er nægilega leitt í ljós að hann hafi frá landnámi verið háður 
beinum eignarrétti sem heiðaland jarðar. 

Svo sem rakið var í dómi lögréttu 18. júlí 1777 var Stórhöfði á þeim 
tíma talinn fullkomin eign Péturseyjar. Engar heimildir frá síðari tíma sem 
raktar hafa verið í málinu fá þessu breytt. Þótt Péturseyjarjarðir eigi ekki land 
að höfðanum mælir það ekki gegn eignarhaldi þeirra, enda hafa landkostir 
verið þröngir og ábúendum því borið nauðsyn til að tryggja fé sínu nægt 
beitarland. Er samkvæmt framangreindu ekki annað leitt í ljós en að Stór-
höfði hafi tilheyrt Péturseyjarjörðum sem eign þeirra. Að öllu þessu athuguðu 
verður niðurstaða héraðsdóms staðfest. 

 
Skyld álitaefni voru uppi í tilvikum Skógafjalls og Hvítmögu. Af saman-

burði þessara þriggja mála við þjóðlendur sem getið var í kafla 3.1, er ljóst að 
notkun hugtaksins afréttur í landamerkjabréfi og/eða öðrum heimildum 
hefur ekki úrslitaþýðingu fyrir eignarréttarlega stöðu landsvæðis samkvæmt 
lögum nr. 58/1998. Þar getur verið eignarland eða þjóðlenda, eftir atvikum 
málsins og þar á meðal líkum á stofnun og viðhaldi eignarréttar með tilliti til 
eignarréttarlegrar stöðu aðliggjandi landsvæða.  

3.3  Landamerkjabréf stofnar ekki eignarrétt 
Hér að framan hefur því verið lýst hvernig landamerkjabréf hafa einnig verið 
gerð fyrir annars konar réttindasvæði en eignarland. Jafnframt liggur fyrir að 
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með því að gera landamerkjabréf gátu menn ekki einhliða aukið við land sitt 
eða annan rétt umfram það, sem verið hafði.32  

Réttindi á því svæði sem afmarkað er eða getið um í bréfi þurfa þannig að 
hafa verið stofnuð með þeim aðferðum sem viðurkenndar eru að íslenskum 
rétti, þ.e. fyrir nám, lög eða hefð.33 Gerð landamerkjabréfs er ekki slíkur 
stofnunarháttur, og þinglýsing breytir engu þar um, sbr. einkum eftirfarandi 
forsendur fyrir dómi Hæstaréttar 28. september 2006 í máli nr. 498/2005 um 
Stafafell.  
 

Niðurstaðan samkvæmt öllu framanröktu er sú að ekki fær stoð í eldri 
heimildum að hið umþrætta land norðan Jökulsár hafi verið innan landa-
merkja Stafafells fyrir gerð landamerkjabréfsins 23. apríl 1914. Nýtur þannig 
ekki við heimilda, sem bent geta til þess að landið hafi nokkurn tíma verið 
háð beinum eignarrétti. Þá eru staðhættir, einangrun landsvæðisins og fjar-
lægð frá byggð með þeim hætti að ólíklegt er að nokkur hluti þess hafi verið 
numinn. Stefndu hafa heldur ekki fært fram sönnun þess að skilyrðum eignar-
hefðar á landinu hafi verið fullnægt með þeim venjubundnu afréttarnotum, 
sem umráðamenn Stafafells hafa ásamt fleirum haft af þeim hluta landsins, 
sem telst gróinn. Er þá meðal annars til þess að líta að inn á land þetta, sem 
ekki er afgirt, hefur búfénaður leitað frá öðrum jörðum án hindrana. Frið-
lýsing Lónsöræfa 1977 skiptir hér ekki máli, en enga viðurkenningu stjórn-
valda um að landið sé háð beinum eignarrétti er að finna í auglýsingu nr. 
31/1977 eða öðrum yfirlýsingum frá sama tíma. [...] 

Hvernig sem atvikum var annars háttað að þessu leyti gat eigandi jarðar-
innar á árinu 1914 [þegar landamerkjabréfið var gert] ekki hafa stuðst við 
neina haldbæra eldri heimild um þau merki hennar norðan Jökulsár, sem 
greint var frá í landamerkjabréfinu. Stefndu, sem leiða rétt sinn frá þeim 
eiganda, geta ekki að þessu virtu borið því við að þær megi hafa haft réttmæta 
ástæðu til að vænta þess að eignarréttur hefði unnist að landi, sem ekki átti 
undir Stafafell áður, með landamerkjabréfinu 23. apríl 1914, sem að auki var 
ekki samþykkt af hendi þeirra, sem kunna að hafa talið til réttinda yfir landi til 
austurs og norðurs við merkin eins og þeim var lýst fyrir norðan Jökulsá. 
Breytir í þessum efnum engu að landamerkjabréfið hafi verið þinglesið 10. júlí 
1922.  

 
Úrlausn um það hvort landsvæði er eignarland eða þjóðlenda felur þannig 

í sér mat á eignarréttarlegri stöðu þess áður en bréfið var gert og hvort sú 
staða hafi tekið breytingum síðan, svo sem fyrir hefð. Sé um jörð að ræða er 
þó sönnunargildi landamerkjabréfa ríkt, sbr. kafla 2.1. Um þau atriði sem þar 

                                                           
32  Sbr. t.d. Hrd. 18. október 2007 í máli nr. 48/2007. 
33  Sjá t.d. umfjöllun um stofnun eignarréttinda í Almennum niðurstöðum óbyggðanefndar, bls. 86-

91 í SÓ 2004. 
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geta mælt í mót var að hluta áður fjallað, sbr. einkum kafla 2.2. Hér skal þess 
getið til viðbótar að í úrskurðum óbyggðanefndar frá 29. maí 2007 var í sex 
tilvikum úrskurðuð þjóðlenda á landsvæðum sem þar eru nefnd „heiðarbýli“ 
og gerð höfðu verið landamerkjabréf fyrir fimm þeirra.34 Í forsendum úr-
skurða segir m.a. að hvorki hafi verið stofnað til beins eignarréttar á grund-
velli nýbýlatilskipunarinnar né hefðar en af því leiði að viðkomandi landsvæði 
hafi ekki stöðu jarðar að lögum, sbr. umfjöllun um það hugtak í Almennum 
niðurstöðum óbyggðanefndar. 

Samantekt  

Niðurstaða um hvort landsvæði sé eignarland eða þjóðlenda ræðst af al-
mennum sönnunarreglum og réttarheimildum sem færðar eru fram í hverju 
einstöku tilviki. Leiðbeiningar um þau atriði sem máli skipta við það mat 
verða einna helst lesnar út úr þeim fjölda dóma og úrskurða sem nú liggja 
fyrir.  

Jarðir á sunnanverðu landinu, frá Hvalfjarðarbotni austur í Lón, og 
norðan Vatnajökuls frá Jökulsá á Fjöllum í vestri og austur að sýslumörkum 
Suður-Múlasýslu, hafa almennt verið taldar eignarlönd. Hefur þá verið miðað 
við afmörkun þeirra í þinglýstum landamerkjabréfum. Ekki eru til landa-
merkjabréf fyrir allar jarðir en það hefur ekki leitt til annarrar niðurstöðu. 
Landamerkjabréf eru með ýmsu móti og misvel úr garði gerð, t.d. að því er 
varðar skýrleika og áritanir. Merkjum er ekki alltaf tæmandi lýst og lega þeirra 
getur verið túlkunaratriði eða ágreiningsefni. 

Með því að gera landamerkjabréf gátu menn ekki einhliða aukið við land 
sitt eða annan rétt umfram það, sem verið hafði. Á sama hátt hefur eigandi 
einnar jarðar ekki getað aukið rétt sinn gagnvart annarri jörð einhliða. Eig-
endur eignarlanda hafa getað samið sín á milli um breytt merki en fyrir gildis-
töku laga um þjóðlendur og afmörkun eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 
58/1998, var engum til að dreifa sem gat sem handhafi beins eignarréttar gert 
samninga um mörk þess lands, sem nú nefnist þjóðlenda. 

Landamerkjabréf eru líka til fyrir afréttarsvæði, enda afmörkuðu menn 
bæði eignarland sitt og önnur réttindasvæði, svo sem afrétti. Flest slík svæði, 
innan og utan landamerkjabréfa, sem til umfjöllunar hafa komið hjá Hæsta-
                                                           
34  Sbr. Mælifell í máli nr. 3/2005 hjá óbyggðanefnd; Heiðarmúla, Vatnsenda og Hvapp í máli 

nr. 4/2005 hjá óbyggðanefnd; Hvannstaði í máli nr. 5/2005 hjá óbyggðanefnd. Selsárvellir 
í máli nr. 3/2005 hjá óbyggðanefnd eru sjötta heiðarbýlið. Málskotsfrestur vegna þessara 
úrskurða óbyggðanefndar rennur út 18. janúar 2008. 
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rétti og óbyggðanefnd hafa verið úrskurðuð eða dæmd þjóðlendur. Þetta á 
meðal annars um stór, samfelld landsvæði á miðhálendi Íslands sem jafn-
framt eru afréttir sveitarfélaga, samkvæmt skilgreiningu laga nr. 58/1998 á 
því hugtaki. Í því síðarnefnda felst í meginatriðum að jarðir á tilteknu land-
svæði eiga rétt til að nýta þjóðlenduna til sumarbeitar fyrir búfé. Hér ber 
einnig að geta um þjóðlendur í afréttareign tiltekinnar jarðar eða jarða, en 
ekki heilla sveita. Þessi landsvæði liggja gjarnan nær byggð eða inn af til-
teknum jörðum.  

Landsvæði sem hvorki hafa verið felld undir hugtakið jörð né afréttur, 
svo sem tiltekin jökulsvæði, hafa verið talin þjóðlendur. Fjöldi slíkra land-
svæða er utan landamerkjabréfa.  

Ekki er alltaf augljóst hvað er jörð og hvað afréttur enda notkun hug-
taksins afréttur alls ekki einhlít. Innan sama bréfs getur líka verið bæði jörð 
og afréttur, með eða án e.k. aðgreiningar. 

Í fjórtán tilvikum hafa atriði eins og eldri merkjalýsingar, heimildir um 
afrétt, takmörkuð nýting, hálendi, gróðurleysi og fleira, leitt til þeirrar niður-
stöðu að innan afmörkunar í þinglýstu landamerkjabréfi jarðar væri að hluta 
þjóðlenda og að hluta eignarland. Fjögur af þessum málum hafa verið útkljáð 
fyrir Hæstarétti og hin tilvikin tíu kunna að eiga eftir að koma til kasta dóm-
stóla.  

Tvær eyðijarðir hafa verið dæmdar þjóðlendur í heild sinni, á þeim grund-
velli að eignarréttur að landi þeirra hafi fallið niður.  

Þrjú landsvæði sem nefnd hafa verið afréttur í heimildum og nýtt sem slík 
hafa verið dæmd eignarlönd.  

Gerð landamerkjabréfs er ekki sjálfstæður stofnunarháttur eignarréttar og 
þinglýsing breytir engu þar um. Þetta endurspeglast meðal annars í sex til-
vikum þar sem úrskurðaðar hafa verið þjóðlendur á landsvæðum sem nefnd 
eru „heiðarbýli“, og talin stofnuð utan jarða.  

Í nýjum dómi Hæstaréttar í Fljótshverfismáli verður það ekki tilefni sér-
stakra athugasemda að innan afmörkunar í landamerkjabréfi jarðar er meðal 
annars að finna hálendissvæði. Slíkar athugasemdir er hins vegar að finna í 
tveimur eldri dómum, án þess þó að hafa eitt og sér leitt til niðurstöðu um 
þjóðlendu. Framangreint kann að benda til þess að meginreglan um eignar-
land innan landamerkjabréfs jarðar hafi verið styrkt frekar.  

Í þremur nýlegum dómum Hæstaréttar um Stórhöfða, Hvítmögu og 
Skógafjall eru afréttarsvæði, í eldri merkingu þess hugtaks, dæmd eignarland. 
Notkun þess hugtaks í landamerkjabréfi og/eða öðrum heimildum hefur 
þannig ekki úrslitaþýðingu fyrir eignarréttarlega stöðu landsvæðis samkvæmt 
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lögum nr. 58/1998. Slík landsvæði geta því eftir öðrum atvikum verið eignar-
land eða þjóðlenda.  

Heimildir 

Alþingistíðindi, A-deild, 122. löggjafarþing 1997-98, þskj. 598. 
Skýrsla óbyggðanefndar fyrir árið 2004, Reykjavík 2005. 
Skýrsla óbyggðanefndar fyrir árið 2003, Reykjavík 2004. 
Skýrsla óbyggðanefndar fyrir árin 1998-2002, Reykjavík 2004. 
 
Dómar Hæstaréttar Íslands: 

Hrd. 20. október 1967 í máli nr. 84/1966 (Reyðarvatn, Þverfell o.fl.). 
Hrd. 28. desember 1981 í máli nr. 199/1978 (Landmannaafréttur). 
Hrd. 21. október 2004 í máli nr. 47/2004 (Afréttur norðan vatna). 
Hrd. 21. október 2004 í máli nr. 48/2004 (Úthlíðartorfa, Hólar og fl.). 
Hrd. 13. júní 2005 í máli nr. 217/2005 (Hólar í Nesjum).  
Hrd. 11. maí 2006 í máli nr. 345/2005 (Fell). 
Hrd. 11. maí 2006 í máli nr. 454/2005 (Ærfjall). 
Hrd. 11. maí 2006 í máli nr. 496/2005 (Fjall, Breiðármörk, Skaftafell). 
Hrd. 6. september 2005 í máli nr. 367/2005 (Skaftafell I og III). 
Hrd. 28. september 2006 í máli nr. 497/2005 (Hoffells-Lambatungur). 
Hrd. 28. september 2006 í máli nr. 498/2005 (Stafafell). 
Hrd. 5. október 2006 í máli nr. 67/2006 (Skjaldbreiður). 
Hrd. 5. október 2006 í máli nr. 133/2006 (Hrunaheiðar). 
Hrd. 12. október 2006 í máli nr. 93/2006 (Hólar í Nesjum). 
Hrd. 16. janúar 2007 í máli nr. 650/2006 (Skaftártunguafréttur). 
Hrd. 31. janúar 2007 í máli nr. 2/2007 (Hólatungur og Borgartungur). 
Hrd. 16. maí 2007 í máli nr. 24/2007 (Skógafjall). 
Hrd. 16. maí 2007 í máli nr. 448/2006 (Stórhöfði). 
Hrd. 16. maí 2007 í máli nr. 536/2006 (Hvítmaga). 
Hrd. 16. maí 2007 í máli nr. 571/2006 (Vestasti hluti Rangárvallaafréttar). 
Hrd. 14. júní 2007 í máli nr. 22/2007 (Þórsmörk og Goðaland). 
Hrd. 14. júní 2007 í máli nr. 23/2007 (Steinsholt). 
Hrd. 14. júní 2007 í máli nr. 25/2007 (Almenningar). 
Hrd. 14. júní 2007 í máli nr. 26/2007 (Merkurtungur). 
Hrd. 14. júní 2007 í máli nr. 28/2007 (Stakkholt). 
Hrd. 4. október 2007 í máli nr. 27/2007 (Fljótshlíðarafréttur). 
Hrd. 11. október 2007 í máli nr. 99/2007 (Skaftártunguafréttur).  
Hrd. 18. október 2007 í máli nr. 47/2007 (Núpsstaður o.fl.). 
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Hrd. 18. október 2007 í máli nr. 79/2007 (Mörtunga o.fl.). 
 
Úrskurðir Óbyggðanefndar35 

Mál nr. 1-7/2000, uppsveitir Árnessýslu, svæði 1. 
Mál nr. 1-5/2001, Austur-Skaftafellssýsla, svæði 2. 
Mál nr. 1-9/2003, Rangárvallasýsla og Vestur-Skaftafellssýsla, svæði 3. 
Mál nr. 1-6/2004, Suðvesturland, svæði 4. 
Mál nr. 1-5/2005, Norðausturland, svæði 5. 
 

                                                           
35  Sjá m.a. á heimasíðunni http://www.obyggdanefnd.is 
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