
Sigurður Gizurarson

Örninn í Hvallátrum

Dómar varpa oft merkilegu ljósi á lífið í landinu, jafnt manna sem málleys-
ingja. Jafnframt vekja þeir stundum margvíslegarlögfræðilegarspurningar.
Fyrir nokkrum áratugum fjölluðu dómstólar um usla, sem örn gerði í æðar-
varpi jarðarinnar Hvallátra á Breiðafirði. Skoðaðiraf lögfræðilegumsjónar—
hóli eru dómar í máli þessu allforvitnilegir.

l
Varpland í Hvallátrum á Breiðafirði er í um 200-300 eyjum og hólmum, en
misjafnlegamikið á hverjum stað. Mest er varpið næst heimaeyjunni sjálfri,
enda þar bezt að hlúa að því. Bezta varpið er í Lyngey og hólmum og eyjum
kringum hana. Eyja þessi er í 1—2 km fjarlægð frá heimaeyjunni og tekur
stundarfjórðung að fara á milli þeirra um flæði, en þegar lágsjávað er, getur
það tekið urn klukkustund.

Vorið 1957 varð bóndinn í Hvallátrum þess var, að örn var kominn í

varpland jarðarinnar og tekinn að spilla hreiðrum og drepa fugl. Hélt örn-
inn sig mest í Lyngey og sást fljúga þar yfir í nágrenninu. Strax og vart varð
Við örninn, fór bóndinn að athuga aðstæður. Þá kom í ljós, að spjöll höfðu
verið unnin á varplandinu. Strax þennan dag hringdi bóndinn til sýslu-
mannsins á Patreksfirði og bað um leyfi til að mega granda erninum. Full—
trúi sýslumanns setti sig í samband við fulltrúa í Menntamálaráðuneytinu
og kom málaleitan hans á framfæri. Henni synjaði ráðuneytisfulltrúinn og
lýsti yfir, að bannað væri að granda erninum. Fulltrúinn taldi þó víst, að
tjón það sem örninn kynni að valda yrði bætt úr ríkissjóði. Örninn hélt sig
í varplandinu í um þriggja vikna skeið, og þann tíma var ekkert gert til að
fæla hann burt, enda taldi bóndinn sig vera að hlýða landslögum og hann
mundi fá tjón sitt bætt. Varpið í Lyngey var alveg eyðilagt, og varpinu í eyj—

unum þar í kring var mikið spillt.Æðarkolluhreiðrum var spillt í hundraða-
tali, og víða fundust æðarkolluhræ við hreiðrin, egg hurfu og dúnn var
ýmist farinn eða rifinn út um allt, en það sem tókst að ná saman af dún, var
léleg vara. Spjöllin urðu meiri vegna þess að örninn lagðist á varpið þar sem
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það var þéttast, þ.e. þar sem mest hafði verið gert til að hæna fuglinn að.

Heildartala hreiðra þetta sumar var um 3000-3500, áður en spjöll voru
unnin í varpinu. Að áliti bóndans spillti örninn um 1000 hreiðrum að

meira eða minna leyti. Ekki áleit hann þó unnt að einskorða tjón af völdum
arnarins við þann tíma, sem hann hélt sig í varplandinu. Æðarfuglinn hefði
orðið svo skelfdur, að fyrst fimm árum síðar hefði dúntekja farið að nálgast
fyrra eðlilegt horf. Ernir hefðu verið þarna í eyjunum á hverjumvetri, einn til
tveir, en mest hefði hann vitað um þrjá erni. Ekki hefði fram til þessa verið

talin þörf á því að fæla erni burt úr eyjunum, þótt þeir hefðu sézt þar. Örn-
inn hefði horfið á brott úr eyjunum, þegar kom fram á vor og hlýnaði. Þetta
hefði verið eina árið, sem örn hefði valdið tjóni í varplandinu, svo að vitað
væri að væri af hans völdum. Mikið af svartbaki flygi yfir eyjarnar, en hon-

um væri haldið í skefjum yfir varptímann og væri bæði eitrað fyrir hann og
hann skotinn.

2

Með ákvæðum veiðitilskipunar frá 20. júní 1849 var kveðið á um alfriðun
æðarfugls á Íslandi og hefur svo verið síðan. Í fyrstu almennu fuglafriðunar-
lögunum frá 17. marz 1882 voru staðfest ákvæðin um alfriðun æðarfugls,

en hins vegar voru ránfuglar, eins og örn, ekki friðaðir. Með lögum nr.
59/ 1913 var örn síðan friðaður. Sú friðun skyldi þó eingöngu standa fimm
ár. Og með lögum nr. 59/ 1919 var örn enn friðaður til ársins 1940. Ekki var
í lögum þessum kveðið á um bætur til þeirra, er kynnu að verða fyrir tjóni
af ágangi friðaðra arna.

Þegar með lögum nr. 83/ 1940 var framlengdur friðunartími arna til árs-
loka 1950, var kveðið svo á, að þá er örn yrpi í nánd við friðlýst æðarvarp
eða eyddi mjög æðarvarpi, væri ráðherra heimilt að gera nauðsynlegar ráð-
stafanir til að verjast tjóni af völdum hans. Með lögum nr. 107/1950 um
breytingu á nefndum lögum var friðunartími arna enn framlengdur til árs-
loka 1960.

Með fuglafriðunarlögum nr. 63/1954 voru Villtir fuglar alfriðaðir hér á
landi, en þó með nokkrum undantekningum. Örn var alfriðaður. En ekki

voru í lögum þessum ákvæði um bótaskyldu ríkissjóðsvegna tjóns, er frið—

aðir fuglar kynnu að valda. Lög þessi voru í gildi, þegar örninn spillti æðar-

varpi í Hvallátrum vorið 1957.
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3

Á árinu 1959 var gerð rannsókn á útbreiðslu arna hér á landi. Fundust þá
19 arnarhreiður, en ekki varp nema í 11 þeirra. Þrjú hreiður voru við Ísa-
fjarðardjúp og orpið í þeim öllum. Í Barðastrandarsýslu við Breiðafjörð
voru átta hreiður og orpið í þremur þeirra. Í Dalasýslu voru fimm hreiður
og orpið í tveimur þeirra. Og á norðanverðu Snæfellsnesi voru þrjú hreiður
og orpið í þeim öllum. Á árinu 1959 voru að minnsta kosti 38 fullorðnir
ernir taldir samkvæmt þessu vera á lífi hér á landi, sem varð að teljast harla
lítið.

4

Þegar bóndanum í Hvallátrum á Breiðafirði tókst ekki að fá tjón sitt bætt úr
ríkissjóðiþrátt fyrir fyrri yfirlýsingarfulltrúa Menntamálaráðuneytis þar að
lútandi, höfðaði hann mál á hendur fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs til
heimtu skaðabóta. Hann kvað yfirlýsingu ráðuneytisfulltrúans hafa verið
loforð um bætur. Jafnframt hélt hann fram, að samkvæmt fuglafriðunarlög-
um væri örninn friðaður ásamt ýmsum öðrum fuglum. Þau lög væru tak—

mörkun á eignarrétti manna, og þau væru sjálfsögð, þegar um nytjafugla
væri að ræða, eins og t.d. æðarfugla. Hins vegar væri því ekki til að dreifa
með örninn. Hann væri ekki nytjafugl, heldur ránfugl og skaðvaldur. Hann
væri friðaður af tilfinningarsjónarmiðum. Augljóst væri, þegar eignarréttur
manna væri takmarkaður á þennan hátt, þ.e. mönnum meinað með frið-
unarlögum að verja eigur sínar fyrir skaðvöldum, sem friðaðir væru, að þá
væri eðlilegt að ríkissjóður bætti mönnum tjón, sem þeir yrðu fyrir af þess-
um sökum.

Fjármálaráðherra krafðist sýknu f.h. ríkissjóðs. Hann kvað spjöll, sem
friðaðir ránfuglar valda á eignum manna, vera almennar takmarkanir á

eignarrétti, sem eigendur yrðu að sætta sig við bótalaust, enda væri ekki
með friðun arna verið að taka eignarhald af neinum. Bent var á, að friðun
arna væri ekki sprottin af fjárhagslegumrótum, heldur lægi að baki henni
þjóðfélagsleg, líffræðileg sjónarmið og tilfinningarástæður. Þá var því enn
fremur haldið fram, að ósannað væri, að örn hefði valdið tjóni því, sem
stefnandi varð fyrir. Fjárhæð bótakröfu var og mótmælt sem ósannaðri.

4.1

Héraðsdómurinn/bæjarþing Reykjavíkur sýknaði fjármálaráðherra f.h. rík—
issjóðs af bótakröfum bóndans í Hvallátrum, sbr. H1966. 56-62. Þótt dóm-
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urinn teldi sannað, að örninn hefði valdið tjóni í varplandi æðarfugls þar,
þóttu ekki gegn eindregnum mótmælum stefnda hafa verið færðar sönnur
að því, að af hálfu ríkisvaldsins hefði verið gefið bindandi loforð um að
bæta stefnanda tjón það, sem hann varð fyrir af völdum arnarins vorið
1957.Greiðsluskyldastefnda taldist því ekki verða reist á þeirri málsástæðu.
Í málinu kom þó fram, að á árunum 1949 og 1950 hefði ríkissjóður greitt
bætur vegna spjalla, sem örn hafði valdið í varplandi Reykhóla í Barða-

strandarsýslu. Ekki þótti þó verða talið, að greiðsla þessi hefði skapað for-
dæmi, svo að bindandi væri fyrir ríkið um greiðsluskyldugagnvart stefn-
anda. Af skýrslu hans þótti verða ráðið, að örninn hefði verið búinn að
vinna spjöll á varpinu, þegar farið var að huga að honum. Það þótti því ekki
vera ótvírætt orsakarsamband milli takmörkunar þeirrar, sem friðun arnar—
ins hafði á aðgerðir stefnanda til varnar og tjóns þess, sem hann varð fyrir,
enda þótti á engan hátt verða fallizt á, að ríkisvaldið bæri almennt ábyrgð á
öllu því tjóni, sem friðaðir fuglar kynnu að valda. Þrátt fyrir það þótti þó
verða að taka afstöðu til þeirrar málsástæðu stefnanda, að takmarkanir þær,
sem friðun arnarins kynni að hafa á hagnýtingu æðarvarps, væri slík skerð-
ing á eignarrétti manna, að ríkisvaldinubæri að bæta tjón, sem af þeim sök—

um hlytist. Í niðurstöðu héraðsdóms var minnt á, að í fuglafriðunarlögum
nr. 63/ 1954 væri ekkert samsvarandi ákvæði og í áðurgildandi fuglafriðun—
arlögum, er heimilaði ráðherra að gera ráðstafanir til að verjast tjóni af
völdum arna og vala, er yrpu í grennd við friðlýst varpland eða eyddu mjög
æðarvarpi, og ekki væru heldur í gildandi lögum ákvæði, sem legðu ríkis—

valdinu á herðar greiðsluskylduvegna tjóns, sem friðaðir fuglar kynnu að
valda. Ekki væri því ríkissjóði með beinum lagaákvæðum lögð sú skylda á
herðar að bæta slíkt tjón, sem stefnandi varð fyrir. Síðan sagði í niðurstöðu
héraðsdómsins:

„Það mun almennt álitið, að örninn lifi að nokkru á æðarfugli, og al—

kunna er, að æðarfugl hræðist örninn og fælist og flýr varplönd, er
örninn heldur sig þar eða jafnvel, er hann flýgur þar yfir. Er hér um að
ræða náttúrulögmál, sem friðunaraðgerðir hafa engu um breytt.
Áhætta sú, sem varpbændum stafar af þessu, er almenn í þeim lands-
hlutum, þar sem örninn heldur sig. Verður að telja, að takmarkanir,
sem friðunarlög leggja varpbændum á herðar um verndun varplanda
fyrir ágangi arnarins, séu almennar takmarkanir eignarréttar, sem
ekki brjóti í bága við ákvæði 67. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/ 1944 eða
reglur íslenzks réttar að öðru leyti. Verður bótaskyldavegna tjóns þess,
sem stefnandivarð fyrir af völdum arnarins því ekki lögð á ríkissjóð.“
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4.2
Bóndinn í Hvallátrum áfrýjaði dómi héraðsdóms til Hæstaréttar. Og þar
varð dómsniðurstaðan gagnstæð því sem orðið hafði í héraði. Í dómsfor-
sendum, sbr. H1966. 54, sagði á bls. 55:

„Lög nr. 63/ 1954 gera eigi ráð fyrir því, að tjónþolendum séu bætt
spjöll, sem friðaðir ernir valda. Verða áfrýjanda því eigi dæmdar
skaðabætur samkvæmt beinum ákvæðum laga þessara.

Eggver æðarfugla í varplöndum áfrýjanda njóta friðhelgi sam-
kvæmt upphafsákvæði67. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/ 1944, 8. gr. og
9. gr. laga nr. 63/ 1954.Áfrýjandavar því rétt samkvæmt undirstöðu-
rökum 12. gr. laga nr. 19/1940 að verjast árásum þeim, sem örn gerði
á æðarfugl í varplöndum hans vorið 1957, með öllum tiltækilegum
ráðum, sem sannanlega færu eigi lengra en nauðsyn krafði.Áfrýjandi
hlítti banni yfirvalda við því að verjast erninum, svo sem hann taldi
duga. Má gera ráð fyrir, að tjón áfrýjanda af völdum arnarins hafi
orðið meira fyrir þá sök, að hann af hlýðni við bann yfirvaldahélt að
sér höndum. Þykir eðlilegt, að ríkissjóður bæti áfrýjanda það tjón af
völdum arnarins, sem áfrýjandi beið, vegna þess að hann beitti eigi
varnarrétti sínum. Nokkuð er á huldu um þetta tjón áfrýjanda, enda
voru eigi dómkvaddir menn til að meta það, þrátt fyrir það að áfrýj-
andi beiddist slíkrar dómkvaðningar í bréfi til sýslumanns 8. ágúst
1957. Hér er og þess að minnast, að svartbakur herjar mjög á eggver
æðarfugla.Að öllu athuguðu, þar á meðal sönnunaraðstöðu í máli
þessu, þykir rétt að meta bótaskylt tjón áfrýjanda kr. 15.000.oo.“

5
Arnardómurinn er einn fyrsti dómurinn hér á landi, þar sem reynir á
spurningar um náttúruvernd og friðun. Í máli þessuvoru í húfi annars veg—

ar einkaeignarrétturinn og fjárhagslegír hagsmunir honum tengdir og hins
vegar ófjárhagslegir hagsmunirþjóðfélagsins af líffræðilegumog vistfræðileg-
um toga.

5.1
Bæði héraðsdómurinn — bæjarþing Reykjavíkur - og Hæstiréttur tóku af—

stöðu til sakarefnis arnarmálsins með Vísan til eignarréttarákvæðis 67. gr.
(nú 1. mgr. 72. gr.) stjórnarskrárinnar nr. 33/ 1944. Héraðsdómurinn vitn-
aði til 67. greinarinnar í heild. Þar er annars vegar upphafsákvæðið („Eign—
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arrétturinn er friðhelgur.“) og hins vegar ákvæðið í síðari hluta greinarinn-
ar, sem kveður á um stjórnskipuleg skilyrði þess, að eignarnám geti átt sér
stað (eignarnámsákvæðið).Ólíkt héraðsdóminum vitnaði Hæstiréttur ein-
ungis til upphafsákvæðisstjórnarskrárboðsins, sem lýsir eignarréttinn frið-
helgan.

Héraðsdómurinn taldi friðunarlögin vera almenna bótafrjálsa takmörk-
un á eignarrétti. Og var boð 67. gr. (nú 1. mgr. 72. gr.) stjórnarskrárinnar
því ekki talið tryggja eiganda æðarvarpsins fébætur vegna tjóns af völdum „

arnarins. Honum var talið skylt að þola bótalaust þær umráðahömlur, sem Í

friðun arna hafði í för með sér, jafnvel þótt friðuðu varplandi hans væri
spillt af völdum friðaðs arnar og hann yrði fyrir tjóni af þeim sökum.Úr því

3

að ekki var sérstakt bótaákvæði í lögunum nr. 63/ 1954 er lyti að tjóni af
völdum friðaðra fugla, taldi dómstóllinn ekki heimilt að kveða á um bætur
til handa bóndanum í Hvallátrum.

Hæstiréttur sneri hins vegar niðurstöðu héraðsdómsins við og dæmdi
bóndanum í Hvallátrum bætur fyrir spjöllin á varplandi hans. Í dómsfor-
sendunum var að vísu tekið fram, að í lögunum væri ekki gert ráð fyrir, að
bætt yrði tjón er friðaðir ernir yllu. Bóndanum var á hinn bóginn ekki talið
hafa verið skylt að hlýða banni ráðuneytisfulltrúans við því að verjast árás
arnarins á æðarvarpið í Hvallátrum og um það var vísað bæði til upphafs—
ákvæðis 67. gr. stjórnarskrárinnar um friðhelgi eignarréttar og neyðarvarn-
arákvæðis 12. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Dómstóllinn lýsti
ekki árás arnarins lögmætameð vísan til almennra takmarkana á eignarrétti
varpbænda, sem fælust í lögum um friðun arna, svo sem héraðsdómurinn
hafði gert. Hæstiréttur sýnist þvert á móti hafa talið árás arnarins á æðar—

varpið ólögmæta, því að hann kvað svo á, að bóndanum hefði á grundvelli
eignarréttar síns að varplandinu og á grundvelli neyðarvarnarákvæðis al-
mennra hegningarlaga verið rétt að verja varpland sitt gegn árás arnarins.
Ekki var tekin afstaða til þess, hvort árás arnarins á varplandið var eignar-
íhlutun í merkingu síðari hluta 67. greinarinnar, þ.e. eignarnám.

5.1.1
Í riti sínu, Eignarnám (1969) fjallaði Gaukur Jörundsson um arnardóminn
í ljósi 67. gr. (nú 1. mgr. 72. gr.) stjórnarskrárinnar nr. 33/1944.1 Hann að-
hylltist þá kenningu, sem hefur verið haldið á loft í norskum og dönskum
rétti, að eignarréttarákvæði stjórnarskráa þessara landa sé réttarstaðall (rett—
slig standard, legal standard) eða öðru nafni vísiregla. Það áleit G.]. einnig

1 Gaukur Jörundsson í ritinu Eignarnám (Reykjavík 1969) á bls. 30—31 og á bls. 244 og 248.
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gilda um 67. gr. íslenzku stjórnarskrárinnar.2 Hann minnti á, að kjarni
dóms Hæstaréttar hefði verið, að „yfirvöld hafi hindrað mann í að beita
rétti til að verja eigur sínar, sem hann átti lögum samkvæmt. Hafi þau
þannig valdið honum tjóni með ólögmætum hætti og með því bakað ríkis-
sjóði bótaskyldu. Byggist bótaskyldan því ekki á því, að um skerðingu hafi
verið að ræða, sem borið hafi að bæta eftir ákvæðum 67. gr. stjórnarskrár-
innar.“ Skírskotun til upphafsákvæðis 67. gr. áleit G.]. eigi síður athyglis—
verða fyrir þá sök. Erfitt væri þó að sjá, hverja skoðun Hæstiréttur hefði haft
á réttarlegri þýðingu upphafsákvæðisins.Tvo skýringarkostitaldi G.I. koma
til greina. Annar væri sá, að tiltekin eignarheimild yrði a.m.k. dregin af
ákvæðinu.Hinn væri sá, að upphafsákvæðiðværi skýringarregla.

Annars vegar taldi G.I. orðalag dómsins benda til þess, að upphafs-
ákvæði 67. gr. stjórnarskrárinnar ásamt öðrum réttarheimildum væri
grundvöllur réttar manna til að verja eignir sínar. Ótvírætt væri, að þýðing-
armikill þáttur eignarréttar eða verndar hans væri, að eiganda sjálfum væri
með vissum skilyrðum heimilt að beita beinum aðgerðum til varnar eign
sinni. Ákvæði 67. gr. væri hins vegar alls ekki heimild slíks réttar. Eign og
eignarréttur væri ákveðin réttarstaða eða safn heimilda ákveðins aðilja.
Ákvæði 67. gr. veitti slíkri réttarstöðu þá vernd fyrst og fremst, að löggjaf—

inn gæti ekki látið vissar skerðingar bitna á þeim, nema tiltekinna skilyrða
væri gætt, og væri þar veigamestskilyrðið um fullar bætur. Hugsanlegtværi

og, að vissar meiri háttar skerðingarværu löggjafanummeð öllu óheimilar.
Þegar kanna ætti, hver réttarstaða eða hverjar réttarheimildir nytu þessarar
verndar, yrði að athuga, hvort þær væru þess eðlis og með þeim hætti, að
þær gætu talizt eign og eignarréttur í skilningi 67. gr. stjórnarskrárinnar. Ef
svo reyndist, tæki verndin til þeirra. Veigamikil vísbending um, að tiltekin
réttarstaða yrði talin eign eða eignarréttur í skilningi 67. gr. stjórnarskrár-
innar, væri einmitt, hvort ákveðinn aðili gæti einn varið tiltekið verðmæti
fyrir árásum. Hlyti af þessum ástæðum að vera ljóst, að þessi varnarréttur
yrði ekki leiddur af 67. gr. stjórnarskrárinnar. Dóm Hæstaréttar taldi G.].
verða að skilja svo, að þágildandi ákvæði laga um fuglaveiðar og fuglafrið—

un um friðun arnar hefðu ekki verið svo víðtæk, að þau byggðuút umrædd—

um varnarrétti. Ef til Vill mætti telja, að slík þrengjandi lögskýringætti sér
stoð í upphafsákvæði 67. gr. að áliti dómsins, þar sem í ákvæði þessu fælist

skýringarreglaá þá leið, að skýrt og ótvírætt yrði að koma fram í almenn-
um lögum, ef ætlunin væri að skerða eignarrétt í skilningi 67. gr. stjórnar—
skrárinnar. Því skilyrði hefði ekki verið fullnægt,þegar ákvæði fuglafriðun—

2 Sjá, í nefndu riti á bls. 394—404.
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arlaga væru virt. Taldi G.]. það hafa mikið til síns máls, að líta mætti á upp- ,;

hafsákvæði67. gr. sem skýringarregluaf því tagi. Hæpið væri hins vegar, að
í

það hefði vakað fyrir Hæstarétti.3 G.]. taldi lög um fuglaveiðar og fuglafrið—

un nr. 63/1954 hafa verið á því reist, að eigi þyrfti að greiða bætur, þótt frið-
unin leiddi til aukins tjóns af völdum hinna friðuðu fuglategunda.Það gæti
auðvitað verið allverulegt, þar sem ekki yrði á það fallizt, að menn ættu
þann rétt til varnar fjárhagslegumgæðum, sem virtist getið í skyn í dómi
Hæstaréttar frá 2. febrúar 1966.4

5.1.2
Sú dómsniðurstaða Hæstaréttar sýnist hafa verið rétt, að bóndinn í Hval-
látrum ætti rétt á bótum vegna þess tjóns, sem hann varð fyrir af völdum
arnarins, þótt deila megi um, hvernig þá niðurstöðu hefði átt að rökstyðja.
Spurningin er, hvort dómstólum var rétt að dæma bætur út frá eðli málsins
og réttlætissjónarmiðum, þótt hvergi væri í lögunum nr. 63/ 1954 mælt fyr-
ir um bótaskyldu. Að minni hyggju var dómstólum rétt að dæma bætur,
þótt nefnd lög kvæðu ekki á um bótaábyrgð ríkisins. Sú byrði sem með lög-
mæltri friðun arna og skaðaverki arnarins var felld á bóndann í Hvallátr-
um, var svo óvenjuleg og þungbær, að ranglátt sýnist, að hann hefði átt að
þola það bótalaust.5

Hæstiréttur skírskotaði til eðlis málsins, þegar hann dæmdi bóndanum
fébætur: „Þykir eðlilegt,6 að ríkissjóður bæti áfrýjanda það tjón af völdum
arnarins, sem áfrýjandi beið, vegna þess að hann beitti eigi varnarrétti sín-
um.“

Hvað felst í hugtakinu „eðli máls“? Hafa má í huga, að það hefur verið
skilgreintmeð ýmsum hætti. Einföldust sýnist sú kenning, að tilteknar lífs—
aðstæður útheimti vissar réttarreglur eða ákvörðun, svo sem t.d. að fasteign
hljóti ávallt að fylgja umferðarréttur til og frá eigninni inn á vegakerfi lands-

3 Nefnt rit á bls. 31.
4 Nefnt rit á bls. 248.
5 Sjá það sem segir undir 5.2.5 um óvenjulega og þungbæra byrði og kenningu Henning
Skovgaardsí OffentligeMyndigheders Erstatningsansvar (1983) á bls. 59—62.

6 Leturbreyting mín.
7 Í Deutsches Recht (Stuttgart og Köln 1951) sagði Georg Dahm á bls. 33: „Es gibt aber
auch eine, wir möchten sagen, Lagebestimmtheit des Rechts. Bestimmte Situationen im
Leben fordern eine bestimmte Regelungoder Entscheidung heraus. — Die Rechtsphlicht
etwa, jemand mit Wasser, mit Gas oder Elektrizitát zu versorgen, kann aus der blossen
Tatsache folgen, dass jemand als Einwohner einer Stadt der Belieferungdurch die stad—

tischen Versorgungsbetriebebedarf, also aus der Tatsache des „sozialenKontakts“. ......An
dies alles denken wir, wenn von der Natur der Sache die Rede ist.“
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ins.7 „Eðli málsins“ hefur og verið lagt að jöfnu við sjálfa menningararfleifð-
ina, sem í hverju þjóðfélagi breytist í sífellu m.a. fyrir reynsluþekkingu
sprottna fram af vísindalegristarfsemi.8 Með stoð í „eðli máls“ sníður dóm—
arinn réttarreglu, sem hæfir máli því, sem hann hefur til úrlausnar.

„Eðli máls“ er eins konar angi náttúruréttar, sem lögfræðingar töldu sig
ekki geta verið án, þótt þeir höfnuðu öllum kenningum um náttúrurétt. Af
dómi Hæstaréttar í arnarmálinu verður ráðið, að dómstóllinn taldi sig geta
stuðzt við „eðli máls“ og í reynd hafnaði hann þeirri réttarsethyggju (rets-
positivisme, legal positivism), sem birtist í héraðsdóminum, þ.e. að skaða—

bótaskylda ríkisins vegna tjóns af völdum arnarins yrði að eiga sér stoð í

formlega settum lögum. Hæstiréttur taldi sig geta prjónað viðbót - skaða—
bótareglu - við fuglafriðunarlögin nr. 63/ 1954með Vísan til upphafsákvæð—
is 67. gr. stjórnarskrárinnar og í ljósi aðstæðna að Hvallátrum vorið 1957.9

Hæpin sýnist aftur á móti - a.m.k. nú um 36 árum síðar — sú dómsfor-
senda og rökstuðningur Hæstaréttar, að bóndanum í Hvallátrum hefði ver—
ið rétt að verjast erninum og jafnvel granda honum. Þeirri niðurstöðu til
stuðnings vitnaði Hæstiréttur annars vegar til upphafsákvæðis 67. gr. (nú
upphafsákvæði 1. mgr. 72. gr.) stjórnarskrárinnar („Eignarrétturinn er frið-
helgur“) og hins vegar til 12. gr. almennra hegningarlaganr. 19/1940 (neyð—

arvörn).
Á upphafsákvæði eignarréttarákvæðis íslenzku stjórnarskrárinnar hefur

jafnan verið litið sem stefnulýsingu stjórnarskrárgjafans, sem t.d. bannaði
afnám eignarréttar og gæti skipt máli sem lagatúlkunarregla, t.d. þannig að

8 AlfRoss í Ret og Retfærdighed (Kaupmannahöfn 1953) á bls. 117. Hann sagði enn frem-
ur á bls. 120: „1 nedarvet dansk retskildeterminologi betegnes den retskilde,hvis væsen er,
at dommeren lader sig motivere af kulturtraditionen, eventuelt i forbindelsemed en rets—

sociologiskanalyse af reale sammenhæng, som „forholdets natur“. Udtrykket er unægte—
lig naturretligt belastet, men nár man blot er klar over den sande karakter af de forhold
der hermed sigtes til, er der i og for sig ekki grund til at göre ophævelser mod fortsat at
anvende dette udtry .“

Orðið „réttarsethyggja“ hefi ég búið til. Hugsunin að baki orðasmíði þessari er sú, að í

lögfræði megi tala um „réttarset“ líkt og í jarðfræði er talað um „jarðvegsset“. Það gerist
með ekki ólíkum hætti og þegar efni kristallast eða falla til botns í tilraunaglasi. Sigurður
Líndal hefur viljað kalla réttarsethyggjuna „vildarkenningu“. Hugtakið „positivismi“ er
tvírætt, þ.e. það getur táknað bæði „það sem reist er á reynslu“ og „það sem er sett með
formlegum hætti“. Sú gagnrýni innan réttarheimspekinnar, sem á síðustu öld var höfð
uppi — oft í nafni náttúruréttar - gegn réttarsethyggju, var á gildum rökum reist að því
leyti sem hún var gagnrýni gegn því að „gildandi réttur“ væri einungis þær reglur, sem
settar hefðu verið með tilteknum formlegum hætti, sbr. Alf Ross í Ret og Retfærdighed
(1953) á bls. 120.

W
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af tveim hugsanlegum túlkunarkostum sé þeim hafnað, sem nær gengur
eignarréttinum.10Í dönskum rétti hefur verið haldið fram, að ákvæðið sé
„stefnulýsing sem eingöngu hafi að markmiði að tryggja að íhlutanir í eign-
arréttinn eigi sér stað á grundvelli almennra, málefnalegra sjónarmiða.“11

Í ljósi þeirra mikla ófjárhagslegu hagsmuna, er tengdust erninum - sjald—

gæfri friðaðri fuglategund í útrýmingarhættu - sýnist rétt að litið hefði ver-
ið á friðun arnarins sem fortakslausa, eins og héraðsdómurinn gerði, og
bóndanum hefði því verið óheimilt að verja æðarvarpið fyrir erninum.
Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan dómurinn var kveðinn upp 1966.
Og til efs er, að Hæstiréttur mundi, ef málið hefði nú komið til kasta hans,
hafa lagt þá dómsforsendu til grundvallar,að bóndanum hefði verið rétt að
verjast erninum. Sjónarmið af toga vistfræði og náttúruverndar vega nú
miklu þyngra en fyrir 30-40 árum.

Eðlilegmálamiðlunhefðiþví verið á þann veg, að annars vegar hefðibor-
ið að þyrma erninum sem sjaldgæfri friðaðri fuglategund í útrýmingar-
hættu (almannahagsmunir að baki friðunar arna) og hins vegar hefði bor-
ið að tryggja bóndanum í Hvallátrum bætur fyrir spjöll þau, sem örninn
vann á friðuðu varplandi hans (hagsmunir að baki eignarréttarverndinni).

Eignarnámsákvæði norsku og dönsku stjórnarskrárinnar eru eins og
þeirrar íslenzku yfirleitt einungis talin veita eignarréttinum fjárhagslega
vernd.12 Þau koma ekki í veg fyrir að löggjafinn setji — þegar almennings—
hagsmunir þykja útheimta það — eignarrétti bótafrjáls takmörk að vissu
marki eða - þegar lengra er gengið - beinlínis kveði á um eignarnám gegn
greiðslu fébóta. Ef eigandi er sviptur eign sinni með lögum, skal hún í viss-
um tilvikum bætt fé.

5.1.3
Samkvæmt dómi Hæstaréttar bakaði ríkið sér fébótaábyrgð með því að
svipta bóndann í Hvallátrum þeirri réttarvernd, sem fólst í„nauðsynlegri“
neyðarvörn gegn „ólögmætri“ árás, sbr. 12. gr. almennra hegningarlaga nr.
19/1940 um neyðarvarnarrétt.

Á hinn bóginn tryggir eignarréttarákvæði íslenzku stjórnarskrárinnar,

10 Ólafur Jóhannesson í Stjórnskipun Íslands (1978) á bls. 439 og Gunnar G. Schram í

Stjórnskipunarréttur (1999) á bls. 544-45.
“ Poul Andersen í Dansk Statsforfatningsret (1954) á bls. 719, Alf Ross í Dansk Statsfor—

fatningsret 2 (1983) bls. 679-681,Max Sörensen í Statsforfatningsret (1973) á bls. 398 og
Peter Germer í Statsforfatningsret 11 (1989) á bls. 102 („en programerklæring, der alene
har til formal at sikre, at indgreb i ejendomsretten sker ud fra almene, saglige hensyn“).

“ Ragnar Knoph í Rettslige Standarder (Osló 1939) á bls. 104.
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þ.e. nú síðari hluti 1. mgr. 72. gr. (áður síðari hluti 67. gr.) stjórnarskrárinn—
ar nr. 33/1944, ekki eiganda neins konar líkamlegan varnarrétt. Slíkum rétti
verður því að finna aðra réttarheimild, þ.e. neyðarvörnin verður að full-

nægja skilyrðum nefndrar 12. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940.
Hér má til samanburðar hafa í huga, að almennt eru menn friðaðir hver

fyrir öðrum; það girðir þó ekki fyrir að þeim getur verið nauðsynlegt að
beita neyðarvörn hverjum og einum gegn árás annars, enda sé fullnægt skil-
yrðum nefndrar 12. gr. almennra hegningarlaga.Skilyrði neyðarvarnar eru
samkvæmt því lagaákvæði óháð spurningunni um stjórnskipulega eignar—
réttarvernd og fébótaábyrgð;„nauðsynleg“neyðarvörn er háð mati á hags—

munum- og hættu annars vegar árásaraðilans og hins vegar varnaraðilans í

því sérstaka tilviki, þar sem tekin er ákvörðun um, hvort henni skal beita.

5.2
Lengst af hafa lög og réttur gegnt almennu friðarhlutverki, þ.e. að tryggja

þann frið, sem er frumforsenda þess að þjóðfélag fái þriíizt og dafnað. Í sí—

breytilegum borgar— og iðnaðarþjóðfélögum nútímans hefur friðarhlutverk
laga og réttar þó sjaldan þótt nægja eitt saman. Lögin hafa orðið tæki til að
ná öðrum yfirlýstum þjóðfélagslegummarkmiðum, þ.m.t. þeim að breyta
þjóðfélaginu. Þar um er oft vitnað til orða ÞjóðverjansRudolfs von Ihering
á 19. öld, að markmiðið sé sköpuður réttarins (Der Zweck ist der Schöpfer
des Rechts). Eignarréttur er t.d. ekki aðeins til vegna eigandans, heldur og
vegna þjóðfélagsins (hagsmunalögfræði). Samfélagsleg nytsemdarhyggja
Iherings gekk m.a. út á, að finna yrði jafnvægi - miðla málum — milli hags—

muna einstaklingsog þjóðfélags.13

5.2.1
Eins og Rudolf von Ihering var bandaríski réttarheimspekingurinn Roscoe

Pound, þeirrar skoðunar, að „hagsmunir“ væru helzta viðfangsefni laga og
hlutverk þeirra væri fullnægingmannlegra þarfa og langana. Hann boðaði
haldkvæma málamiðlun (practical compromise). Hagsmunir eru sífellt að

breytast eins og þær síbreytilegu aðstæður, sem þeir eru undirorpnir, og í

viðleitni til að tryggja samfélagslega stjórn blasir tvennt við, annars vegar
viðhald jafnvægis milli stöðugleika og breytingar og hins vegar hvernigmá

13 W. Friedmann í Legal Theory (1967) á bls. 324. Á Norðurlöndum hefur svonefnd réttar-
virkniaðferð/réttarhlutverksaðferð(funktionel retsmetode) notið fylgis. Undir því sjónar—
horni hafa menn gefið gaum að samfélagsleguhlutverki eignarréttar, sbr. t.d. Danann
Carl Torp í Dansk Tingsret (1916) á bls. 126—27 ogAlfRoss í Ejendomsret og Ejendoms-

overgang (1935) á bls. 11-26.
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henda reiður á því, hvaða samfélagslegum þáttum er bæði æskilegt og unnt
að fullnægja með tilstyrk laga og réttar. Stjórnvöldum er sá vandi á hönd—
um að leggja mat á hagsmuni - að velja samfélagslega verðmætustu mark—
miðin sem þau síðan láta til sín taka.14

Á vettvangi norræns réttar hefur verið haldið fram, að við úrlausn þess
hvort bæta skal tjón af völdum íhlutunar í eignarrétt, ráði m.a. tegund og
vægi þeirra hagsmuna úrslitum, sem liggja til grundvallar íhlutun. Ástæða
(causa) íhlutunar hefur gjarnan verið talin skipta máli, svo sem
samfélagsleg nytsemdarhyggja (utilitarismi) er til marks um. Ef lögfest
eignarréttarhamla hafi þjóðarhag að leiðarljósi, séu síður rök til að bæta
hana fé, en ef tilgangurinn er eingöngu fjárhagslegur, t.d. að afla ríkinu
tekna.15 Slík sjónarmið má að vísu véfengja með vísan til þess, að jafnbaga-
legt og ranglátt geti verið fyrir eiganda að þola umráðahömlu eða takmörk—
un á rétti sínum, hversu góður sem tilgangur löggjafans er. Miklu máli
skiptir þó jafnan, hvort eignarréttarhamla er fólgin í almennri reglu eða er
fólgin í einstakri íhlutun. Og þar ræður ekki eingöngu, hvort umráðahamla
er orðuð sem almenn regla, heldur hitt hvort hún í reynd bitnar almennt
eða jafnt á eigendum eða hvort einstakir eigendur verða öðrum fremur illa
úti (jafnræðisreglan).Að því er tekur til friðunarlaga sýnist réttlátt/sann-
gjarnt að líta ekki eingöngu til þess, hvort friðun er orðuð sem almenn
regla, heldur jafnframt til þess hvort hún bitnar á einstökum mönnum/eig—
endum öðrum fremur. Efhún kemur niður á einum eiganda eða afar fáum,
eins og í Hvallátramálinu, eru rök til þess að hún sé bótaskyld. Þá skiptir
naumast máli, hvort tjón verður með tilviljunarkenndum hætti.

5.2.2
Eignarréttarákvæði 1. mgr. 72. gr. (áður 67. gr.) íslenzku stjórnarskrárinnar
hefur lengst af verið túlkað með hefðbundnum hætti, þ.e. mjög hefur verið
litið til orðalags ákvæðisins. Í samræmivið það hefurverið haldið fram, að ein—

ungis sé um eignarnám að ræða, þegar réttindi eru yfirfærð frá einum aðila til

14 C.K. Allen í Law in the Making (1958) á bls. 36.
15 Alf Ross í Dansk Statsforfatningsret 2 (1983) bls. 670, þar sem hann telur t.d. lagabann
við áfengisverzlunbótafrjálst, ef það tengist almennu áfengisbanni til eflingarþeim hags-
munum, sem fólgnir eru í þjóðarheilbrigði, en ekki ef markmiðið er að koma á áfengis—
einkasölu ríkisins.

16 Ólafur Jóhannesson í Stjórnskipun Íslands (1978) á bls. 438—459. Hann fjallaði ekki um
eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar sem réttarstaðal/vísireglu. Sjá einnig Gunnar G.
Schram í Stjórnskipunarréttur (1999) á bls. 543—568, þar sem haldið er hinni hefðbundnu
aðferð.
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annars („láta eign sína af hendi“).16 Þegar réttindi hins vegar eru þrengd,
hefur yfirleitt verið litið svo á, að þar sé um að ræða bótafrjáls takmörk sett
eignarrétti. Einungis í algerum undantekningartilvikum hefur verið lög—

jafnað frá eignarnámsákvæði stjórnarskrárinnar (eignarnámsjöfnun).17
Á hinn bóginn ruddu þau viðhorf sér til rúms í norrænum rétti á síð—

ustu öld, að líta bæri á eignarréttarákvæði stjórnarskrár sem réttarstaðal
(legal standard). Á íslenzkueru slík ákvæði stundum nefnd vísireglur, því að
það orð er gagnsætt að því er varðar eðli slíks ákvæðis. Réttarstaðla/vísireglur
skal ekki túlka eftir orðanna hljóðan né rýmkandi eða þrengjandi.18

Skoðað sem réttarstaðall/vísiregla skírskotar ákvæði 1. mgr. 72. gr.
stjórnarskrárinnar um þá spurningu, hvenær skal bæta íhlutun í eignarrétt
fé, til almennrar réttarvitundar og lætur löggjafa og/eða dómstólum komandi
tíma eftir að móta nánara efni þess með hliðsjón af mati breytilegra tíma á
kröfum réttlætisins.19Réttarstaðlar/vísireglurvísa túlkandanum út yfir þau
mörk, sem orð lagaákvæðisins draga. Litið er á hvert einstakt mál sem heim
út af fyrir sig, og því skipta fordæmi tiltölulega litlu máli. Vísireglur til-
greina ekki gildisskilyrði sín með nákvæmum og hnitmiðuðum hætti og
eru því svo að segja „opnar í báða enda“. Þær opna dómendum dyr til þess
að leysa úr einstökum málum af sanngirni. Að sama skapi er þá minna lagt
upp úr formlegu réttlæti.20 Hugmyndin um réttarstaðla/vísireglurá rætur að
rekja alla leið til Rómarréttar (eguity).

Bandaríski réttarheimspekingurinn Roscoe Pound, sem nefndur var til
söguhér að framan, taldi réttarstaðla gegna mikilvæguhlutverki til að skapa
dómendum það svigrúm og þá sveigju að lögum, sem úrlausn einstakra
mála útheimtir. Og þá skilgreindihann á eftirfarandi hátt:

„For three characteristicsmay be seen in legal Standards:
1) They all involve a certain moral judgement upon conduct. It is to be

„fair“ or „conscientious“and „reasonable“or „prudent“ or „diligent“.
2) They do not call for exact legal knowledge exactly applied, but for

common sense about common things or trained intuition about
things outside of everyone's experience.

17 Henning Skovgaard í OffentligeMymdigheders Erstatningsansvar (1983) á bls. 59-73.
18 Orðið „vísiregla“ hefur þann kost að vera að nokkru gagnsætt, þ.e. það vísar túlkanda
sínum út fyrir orðalag sitt; að vísu má þó segja, að annmarki á orðsmíði þessari sé, að
réttarstaðlar séu ekki reglur,heldur einungis röksemdir, sem hafa afstætt vægi og gildi að
lögum.

19 AlfRoss í Dansk Statsforfatningsret 2 (1983) á bls. 638.
20 AlfRoss í Ret og Retfærdighed (Kaupmannahöfn 1953) á bls. 367.
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3) They are not formulated absolutely and given an exact content, eit—
her by legislationor by judicial decision,but are relative to times and
places and circumstances,and are to be applied with reference to the „

facts of the case in hand. They recognize that within the bounds fix- *

ed each case is to a certain extent unigue.“21

5.2.3
Á Norðurlöndum varð Norðmaðurinn Ragnar Knoph fyrstur til þess að
lýsa eignarréttarákvæði stjórnarskrár sem Vísireglu/réttarstaðli, þ.e.a.s. 105.
gr. norsku stjórnarskrárinnar.22Í dönskum rétti hlaut kenning þessi einnig
undirtektir að því er tekur til eignarréttarákvæðis 73. gr. dönsku stjórnar-
skrárinnar. Má þar nefna stjórnlagafræðinganaAlf Ross og Max Sörensen. Í
riti sínu, DanskStatsforfatningsret2 (Kaupmannahöfn 1983) sagði Alf Ross
á bls. 637-38:
„Grdl. art. 73 er udtryk for, at der forekommeren række indgreb i ejendoms—
retten hvor det efter de i samfundet rádende ideer om retfærdighed ville
være ubilligt om ejeren skullu bære tabet. Pá den anden side er det áben—
bart, at der ogsá forekommer indgreb hvor erstatning ikke kan komme pá
tale.“

Sem fulltrúi svokallaðrar réttarraunhyggju (retsrealisme),gerðiAlf Ross
skýran greinarmun á lögum og siðferðisreglum.Þrátt fyrir það taldi hann
siðferðisviðhorf — þ.e. ráðandi hugmyndir í þjóðfélaginu um réttlæti —

skipta höfuðmáli, þegar skera skyldi úr því, hvort tiltekin íhlutun í eignar-
rétt væri eignarnám. Spurningin var að hans mati einfaldlega, hvort það eft—

ir ríkjandi hugmyndum um réttlæti mundi teljast ósanngjarnt, ef eigandinn
ætti að bera tjónið.
Að því er tók til eignarréttarákvæðis stjórnarskrárinnar var verkefni fræði-
manna að mati Alf Ross fyrst og fremst að greina löggjöfina og viðbrögð
dómstólanna við henni til að koma auga á meginstafi og sjónarmið til
ákvörðunar á því, hvernig mörk yrðu dregin að því er tæki til þeirra íhlut—

ana er hefðu í för með sér bótaskyldu. Svarið væri fyrst og fremst að finna í
almennum lögum en ekki í sjálfu stjórnarskrárboðinu: „Stjórnarskráin seg-
ir í raun ekkert um vandann, og orð hennar veita ekki aðra leiðsögn en þá
sem við á grundvelli mats okkar leggjum í hana.“23 Hér á landi hefur þessi

21 Roscoe Pound á bls. 58 í Introduction to the Philosophy of Law (NewHaven and Lond—

on, Yale University Press 1954).
22 Ragnar Knoph í Rettslige Standarder (Osló 1939) á bls. 103—118.
23 AlfRoss í Dansk Statsforfatningsret 2 (Kaupmannahöfn 1983) á bls. 638.
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kenning hlotið jákvæðaumfjöllun í riti Gauks Jörundssonar um Eignarnám
( 1969) .

5.2.4
Á vettvangi norræns réttar skipta grundvallarreglur laga - almindelige rets-
grundsætninger - miklu máli. Þær hafa — eins og eðli málsins - oftlega ráð—

ið úrslitum í erfiðum dómsmálum. Nær lagi lætur þó að tala um „megin-
stafi laga“, því að ekki er um að ræða reglur, er tilgreini nákvæmlegagildis—
skilyrði sín. Meginstafir laga tilgreina ekki gildisskilyrði sín, og það er háð
mati dómara hverju sinni, hvort á þá reynir.24 Hér verður þó að hafa í huga,
að menn greinir mjög á um það, hvernig skilgreinaskal gildandi rétt annars
vegar og réttaruppsprettur hins vegar.25

Bandaríski réttarheimspekingurinnRonald Dworkinhefur gagnrýntbæði
nytsemdarhyggjuna og svonefnda réttarsethyggju (legal positivism). Einn
helzti oddviti hennar á síðustuöldvar réttarheimspekingurinnH.L.A. Hart.26
Kenning hans er, að lög verði jafnan til með formlegum hætti.27 Dworkin
gagnrýndi hann fyrir þá kenningu, að meginstaiir laga (legal principles) séu
ekki gildandi réttur, þ.e. „extra-legal principles“, sem dómendum sé í sjálfs-
vald sett, hvort þeir beita. Samkvæmt kenningu Dworkins eru meginstalir
laga einnþáttur gildandiréttar og því bindandi lög fyrir dómendur, sem þeim
er skylt að taka afstöðu til, hvort skal beita.28 Samkvæmtþví hefur dómari
ekki frjálst val um það, hvort hann beitir meginstöfum laga. Að hans hyggju
eru þeir að vísu einungis röksemdir, af því að þeir tilgreinaekki gildisskilyrði
sín. Það telur Dworkinþó ekki svipta þá eðli sínu sem mikilvægs þáttar gild-
andi réttar. Meginstalir laga eru að hans hyggju afstæðir gagnvart stund og
stað og aðstæðum hverju sinni og hafa afstætt gildi og vægi að lögum.

24 Roscoe Pound í Introduction to the PhilosophyofLaw (1954) á bls. 56 og RonaldDwork-
in í TakingRights Seriously (Harvard UniversityPress 1977, 1978) á bls. 38-39.

25 AlfRoss sagði í Ret og Retfærdighed (1953) á bls. 118: „Kulturtraditionen fár da först og
fremmest betydning derved, at den er den ánd, hvori dommeren læser og tyder loven. ......
Men den kan ogsá virke som direkte „retskilde“, det vil sige være det grundstof der inspir-
erer dommeren til at formulere den regel der lægges til grund for hans afgörelse.“ Hér
verður þó að hafa í huga, að í samræmi við réttarraunhyggju (retsrealisme) sína leit Alf
Ross einnig á settan rétt sem réttaruppsprettu, sbr. á bls. 93 í Ret og Retfaerdighed (1953):

„Den af de offentligemyndigheder fastsatte ret er i kontinental ret af í dag utvivlsomt den
vigtigste retskilde.“

% H.L.A. Hart í The Concept of Law (Oxford 1961) á bls. 153—163.
27 Sjá nefnt rit Harts á bls. 97-107,þar sem hann gerir ráð fyrir, að sérstök regla (rule of rec-
ognition) segi til um, hvort tiltekin regla er réttarregla.

28 Ronald Dworkin í nefndu riti á bls. 29.
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Dworkin gerir greinarmun á tveimur tegundum réttarstaðla (legal
Standards), þ.e. annars vegar meginstöfum laga (legal principles) og hins
vegar þjóðfélagslegum markmiðum (policies) sem ákveðið hefur verið í sett-
um lögum að stefnt skuli að. Og í erfiðum dómsmálum telur hann megin-
stafma afar oft ráða úrslitum.

Meginstafir eru samkvæmt kenningu Dworkins staðall, sem skal virða,
ekki af því að hann stuðlar að eða tryggir efnahagslegar, stjórnmálalegar eða
félagslegar aðstæður er teljast æskilegar, heldur af því að réttlæti eða sann—

girni eða einhver annar þáttur siðferðis útheimtirþað.
Þjóðfélagslegt markmið (policy) lýsir sér samkvæmt kenningu Dwork-

ins í staðli, sem venjulega er endurbót á einhverjum efnahagslegum, stjórn—

málalegum eða félagslegum þætti þjóðfélagsins (þó að sum markmið séu nei—

kvæð í þeim skilningi að þau ákvarða að tiltekinn þjóðfélagsþáttur skuli
njóta verndar gegn andstæðri breytingu).29 Þau tjá jafnan nytsemdarhyggju.

Staðall þess efnis að bílslysum skuli fækka eða villtar fuglategundir
friðaðar tjáir þannig þjóðfélagslegt markmið, og á hinn bóginn staðall þess
efnis að enginn skuli hagnast á rangindum sínum tjáir meginstafi.Aðgrein-
ingu þessari má að mati hans kollvarpameð því að orða meginstafi eins og
verið sé að tjá þjóðfélagslegt markmið (t.d. það markmið þjóðfélags, þar
sem enginn hagnast á eigin rangindum), eða með því að orða þjóðfélagslegt
markmið eins og verið sé að tjá meginstafi (þ.e. þá meginstafi að það sem
tiltekið þjóðfélagslegt markmið stefnir að sé verðugt) eða með því að taka
upp þá kenningu nytsemdarhyggjuað meginstafir réttlætis se'u dulbúnar yf—

irlýsingar um markmið (þ.e. að tryggja sem mesta hamingju fyrir sem
flesta). Samhengiðgetur verið á þá lund, að notin sem þessi aðgreining hef-
ur, glatist, ef henni er kollvarpað.

Samkvæmtkenningu Dworkins eru nýir meginstafir í sífellu að verða til,
eftir því sem þjóðfélagið tekur breytingum. Og oft rekastmeginstaflr hverj—
ir á aðra eða skarast, og þá þarf að finna rétt eða hæfilegt jafnvægi þeirra í
millum. Þegar þeir skarast, efla þeir ýmist vægi hver annars eða draga úr því.
Stundum er vægi einstakra meginstafa svo mikið, að jafnvel ákvæði í sett—
um lögum verða að víkja.30 Hér birtist sú grunnhugsun náttúruréttar, að
ekki beri nauðsynlegaað vega og meta réttarreglur með hliðsjón af áhrifum

29 Ronald Dworkin á bls. 22.
30 Ronald Dworkin á bls. 22—28.
31 W. Friedmann segir í Legal Theory (London 1967) á bls. 136—37: „At no period of legal
history and in no other legal systemhas the law, and through it social life, been moulded
with greater effect by higher law principles based upon a specific interpretation of natur-
al justice than American law.“
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þeirra í þjóðfélaginu. Meginstafir laga af toga náttúruréttar hafa mátt sín
mikils í engilsaxneskumrétti - og einkum á vettvangi bandarísks réttar.31

Á síðustu öld átti sér stað umtalsverð endurvakning náttúruréttar, sem
birtist sem þrotlaus leit að hugmyndum réttlætis.32 Og þótt nytjasjónarmíð
séu ekki virt algjörlega að vettugi, er í nafni nútímanáttúruréttar haldið
fram, að þau verði aldrei lögð að jöfnu við sjálfa réttlætiskröfana. Lög og
réttur hafa samkvæmt því markmið sitt fólgið í sér sjálfum, þ.e. að gera rétt-
lætishugmyndina að veruleika.33 Og samkvæmt því hafa lög og réttur ekki
almennan nytsemdartilgang.34

5.2.5
Oft er þjóðfélagslegs markmiðs lagasetningar látið getið í lögunum sjálfum
eða það verður ráðið af efni þeirra, og í greinargerðum fyrir lagafrumvörpum
er oft tekið fram, hvert er markmiðið með lagasetningunni. ýmiss konar
friðunarlöggjöf hér á landi, svo sem lög um fuglafriðun, dýravernd og nátt—

úruverndarlöggjöf, sem lýtur að vernd gróðurs og landslags, á sér vissulega
þann skýra yfirlýsta tilgang að forða þessum verðmætum frá eyðileggingu.

Eðli málsins, sem dómur Hæstaréttar i arnarmálinu sýnist hafa verið
studdur við, tryggðibóndanum í Hvallátrum skaðabætur þrátt fyrir friðun-
armarkmið fuglafriðunarlaga nr. 63/1954. Lög þessi þurfti ekki að túlka á

þann veg, að þau ryddu úr vegi hinum fjárhagslega þætti eignarréttarverndar
æðarvarps.

Við túlkun á eignarréttarákvæði íslenzku stjórnarskrárinnar nr. 33/ 1944
er gjarnan höfð hliðsjón af norskum og dönskum rétti. Að norskum rétti
eru það meginstaiir (prinsipp), að eignarráðgeti löggjafinn með löggjöf um
skipulag- og umhverfisvernd fellt inn í tiltekið umráðamynztur bótafrjalst
(regulering). Í því efni er talað um skipulagsfrelsi (reguleringsfrihetsprins—
ipp), er haldist í hendur Við bótafrelsi (erstatningsfrihetsprinsipp). Þessir
meginstaíir norsks réttar eru ekki meginstafir í merkingu þeirri, sem
Ronald Dworkin leggur í orðið. Þeir merkja það eitt, að „það er ávallt bóta-
ábyrgðin sem verður að rökstyðja en ekki ábyrgðarfrelsið.“35 Meginstafir
þessir hafa ekki afstætt gildi og vægi eins og meginstaflr Dworkins.

Að dönskum rétti getur einnig leikið vafi á, hvað meginstafir merkja.Alf
Ross hafnaði því að einstakir meginstafir (enkle principper) gætu ráðið úr-

32 W. Friedmann á bls. 152—56.
33 AlfRoss í Ret og Retfærdighed (Kaupmannahöfn 1953) á bls. 375.
34 Ronald Dworkin í greininni „DoesLaw have a Function?“ á bls. 74 íYale Law ]ournal 640

(1965).
35 Björn Stordrange í Ekspropriasjonserstatningsloven (Osló 1992) á bls. 14.

287



SIGURDUR GIZURARSON

slitum um það, hvenær íhlutun í eignarrétt fellur undir eignarnámsákvæði
stjórnarskrárinnar („að láta af hendi“). Í þeirri merkingu tjá meginstafir
nánast fast og fortakslaust kennimark (kriterium).36

Á hinn bóginn hafa meginstafir í skilningi Dworkins svipaðamerkingu
og þættir (momenter) þeir, sem samkvæmt ráðandi danskri kenningu og
skilningi Alf Ross koma til álita við sanngirnismat (billighedskön) á því,
hvar mörk skal draga milli bótaskyldra og bótafrjálsra íhlutana í eignarrétt.
Þar er einmitt gert ráð fyrir, að 73. gr. dönsku stjórnarskrárinnar sé réttar—

staðall/vísiregla, svo að það er ekki að undra.37 Hér má eygja snertifleti and—
stæðra réttarkenninga, þ.e. annars vegar norrænnar réttarraunhyggju og
hins vegar náttúruréttarkenninga og einnig muninn á fortakslausum meg—
instöfum eldri fræðikenninga og afstæðum meginstöfum hinna yngri.

Umráðatakmörkun felld á eignarrétt greinist frá hefðbundnu eignar—
námi að því leyti að hún er fólgin í því, að eignarréttur eða takmörkuð um—

ráð yfir eign eru ekki yfirfærð til annarra („láta eign sína af hendi“), heldur
eru umráðin yfir eigninni eingöngu bönnuð eða þrengd.38 Aðeins í algerum
undantekningartilvikum er um að ræða fébætur, þegar þannig stendur á,
þ.e. annaðhvort á grundvelli lagaheimildar eða dómiðkunar, og þá er um-
ráðahamlan lögð að jöfnu við eignarnám (eignarnámsjöfnun).39

Danir hafa ekki gengið jafn langt og Norðmenn á þeirri braut að neita
eiganda um bætur, þegar umráðahömlur eru felldar á eignarrétt.Að dönsk-
um rétti hefur verið hafnað að draga afdráttarlaus mörk milli annars vegar
takmarkana á eignarrétti og hins vegar eignarnáms með einu tilteknu
kennimarki, eins og t.d. því að beinar (jákvæðar) umráðatakmarkanir sem
felldar eru á eignarráð teljist eignarnám, en á hinn bóginn óbeinar neikvæð-
ar umráðahömlur teljist það ekki. Fyrirfram hefur það talizt óeðlilegt og
ósanngjarnt að heimila bætur, þegar eiganda er t.d. gert að þola að aðrir fái
rétt til að fara um gangstíg hans en að gera honum hins vegar að þola bóta—

“ Alf Ross í Dansk Statsforfatningsret 2 (1983) á bls. 656. Hann notar orðið „princip“ í

merkingu, þar sem það er ekki afstætt heldur fortakslaust.
37 Alf Ross í Dansk Statsforfatningsret 2 (1983) á bls. 666-673. Hann taldi menn nauð-
beygða til að viðurkenna, að „ingen af forsögene pá at löse ekspropriationsproblemet
gennem et enkelt princip er lykkedes.“ Undir þessa kenningu tók Gaukur Jörundsson í

Eignarnámi (1969), sbr. bls. 398-404.
38 Björn Stordrange í Ekspropriasjonserstatningsloven (Osló 1992) á bls. 14.
39 Hæstiréttur Noregs hefur í nokkrum dómum lagt íhlutanir í eignarrétt, sem fólgnar voru

í friðun, að jöfnu við eignarnám, sbr. t.d. Rt. 1978. 442 (Lamyra) og Rt. 1979. 971 (Rönná-
smyra), en síðar vikið frá þeim meginstöfum, sbr. Rt. 1987. 80. Samkvæmt síðastnefnda
dómnum eru heimildir til að úrskurða bætur afar þröngar, sbr. Björn Stordrange í

Ekspropriasjonserstatningsloven (Osló 1992) á bls. 15-16.
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laust bann við því að byggja á lóð sinni.40 Sá munur á þessum tvenns kon-
ar umráðatakmörkunum er þó yfirleitt gerður, að beinar (jákvæðar) um-
ráðatakmarkanir hafa í för með sér bótaskyldu án tillits til hvort umráða-
hamlan er veruleg eða óveruleg, en óbeinar (neikvæðar) umráðatakmark-
anir eru yfirleitt aldrei bættar nema þær séu verulegar.

Reglur um fuglafriðun teljast til svokallaðra óbeinna (neikvæðra) um—
ráðatakmarkana. Í undantekningartilvikum — eins og í arnarmálinu - sýnist
rétt að þær baki ríkinu stjórnskipulega fébótaábyrgð. Þar er um það að
ræða, að friðunarreglur hafa í för með sér eignatjón í óvenjulegu og sjald—

gæfa tilviki og byrðin ýrir þann sem fyrir tjóni verður er óvenjuleg og þung—
bær.41 Þar við bætist, að sé fébótakostnaðurinn því samfara lítill þegar á
heildina er litið, getur þar af leiðandi fjárhagsbyrðisamfélagsins af völdum
bótaábyrgðarekki talizt röksemd gegn henni.42

53
Eignarrétturinn var í vestrænum þjóðfélögum talinn friðhelgar, löngu áður
en fest voru í stjórnarskrár ákvæði um friðhelgi hans. Stjórnarskrárákvæði
þess efnis voru skjalleg staðfesting á ríkjandi réttarástandi, en markmiðið
var að efla réttarverndina. Til grundvallar dómi Hæstaréttar í arnarmálinu
sýnist hafa legið réttlætis- og hagsmunamat. Tilvitnun Hæstaréttar í arnar—
dóminum í upphafsákvæði 67. gr. stjórnarskrárinnar er sérstæð. Þar leitaði
dómstóllinn stoðar beinlínis í sjálfu orðalagi 67. gr. stjórnarskrárinnar. Í
umsögn sinni um eignarréttarákvæði dönsku stjórnarskrárinnar sagði Alf
Ross í Dansk Statsforfatningsret2 (1983) á bls. 638:

„Men det Ville være tilsnigelse om han (:teoretikeren) ville hævde, at
resultater han forsvarer ligger i grundloven og kan udledes af denne
ved fortolkning, sáledes at en lovgivning i modstrid hermed er
grundlovstridig. Grundloven siger nemlig i virkeligheden intet om

40 Sú var kenning Frederik Vindings Kruses í Ejendomsretten I (3. útg. Kaupmannahöfn)
bls. 250f, semAlf Ross hafnaði í Dansk Statsforfatningsret 2 (1983) bls. 665-666.

'“ Henning Skovgaard í OffentligeMyndigheders Erstatningsansvar (1983) á bls. 59—62 um
„atypisk byrde“ og í þýzkum rétti „Sonderopfer“ og „Lastengleichheit“.

„

“ Norðmaðurinn Carl August Fleischerhefur mjög haldið á loft því sjónarmiði, að fébóta—

„ ábyrgð ríkis og sveitarfélaga vegna lagaákvæðaum náttúruvernd geti, ef hún hefur í för
með sér mikil útgjöld til greiðslu skaðabóta — þ.m.t. friðun - jafnframt haft í för með sér,
að yfirvöldum fallist hendur og láti því ógert að kveða á um friðun. Slíkt aðgerðaleysigeti
síðan haft í för með sér, að óbætanleg náttúruverðmæti glatist í eitt skipti fyrir öll, sbr.
grein Fleischers í Tidsskrift for Rettsvitenskap 1980 „Naturvern, erstatningsansvar og
juristholdninger“ á bls. 274.
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problemet, og dens ord giver ikke anden vejledning end den vi selv
ud fra vore vurderinger lægger ind i dem. At foregögle at fortolk-
ningsresultaterne er hjemlet i grundloven har intet med videnskabe-
lig fortolkning at göre, men er politisk propaganda.“

Hér var djúpt tekið í árinni. Kenning Alf Ross hefur að forsendu, að
stjórnarskrárákvæði sé Vísiregla/réttarstaðall, sem Vísi algerlega út fyrir orð
sín um það, hvernig skilja skal ákvæðið. Túlkun út frá orðanna hljóðan er
lýst ótæk. En jafnvel í löndum, þar sem réttarstaðlar eru í hávegum hafðir,
vísa dómstólar til orða stjórnarskrár lands síns til stuðnings dómsniður—
stöðu. Stjórnarskráin telst vera æðri réttaruppspretta en almenn réttariðk-
un. Fordæmi skipta því að sama skapi minna máli í stjórnarskrármálum en
öðrum málum. Fyrri úrlausnum er ávallt unnt að víkja til hliðar, þegar
dómstóll kemst að þeirri niðurstöðu, að texti stjórnarskrárinnar útheimti
aðra lausn en þá sem áður var lögð til grundvallar.Oft er vitnað til ummæla
bandaríska hæstaréttardómarans Felix Frankfurter í dómsforsendum frá
árinu 1939:

„The ultimate touchstone of constitutionality is the Constitution it-
self, and not what we have said about it.“43

5.3.1 *

Samkvæmt túlkunarkosti þeim, sem Hæstiréttur valdi í úrskurði sínum 2.

febr. 1966, var bóndanum í Hvallátrum rétt að beita neyðarvöm gegn erni
sem sótti ívarplandið, sbr. upphafsákvæði67. gr. stjórnarskrárinnar og 12. gr.
alm. hegnl. nr. 19/1940. Neyðarvarnarrétturinn hafði að forsendu, að ekki
væri fólgið eignarnám í ákvæði laganna nr. 63/ 1954 um alfriðun arna, efþeir
yllu tjóni á friðuðu æðarvarpi. Þvert á móti hafði neyðarvarnarrétturinn að
forsendu, að árás arnarins á æðarvarpið væri ólögmæt. Þar réðst friðaður
fugl á friðaðan fugl með ekki ólíkum hætti og þegar (friðaður) maður ræðst
á (friðaðan) mann, sem er það tilvik, er ákvæði 12. gr. almennra hegningar-
laga tekur mið af fyrst og fremst. Í nefndri 12. grein segir, að það verk sé

refsilaust, sem menn vinna af neyðarvörn, að því leyti, sem „það hefur ver-
ið nauðsynlegt til þess að verjast eða afstýra ólögmætri44 árás, sem byrjuð er
eða vofir yfir, enda hafi ekki verið beitt vörnum, sem séu augsýnilega hættu-
legri en árásin og tjón það, sem af henni mátti vænta, gaf ástæðu til.“

“ Torstein Eckhoff í Rettsvesenog Rettsvitenskap í U.S.A. (1953) á bls. 181. Eckhoffbend—
ir á, að vísun til „the Constitution itself“ og til „the ultimate touchstone“ segi raunar held—

ur lítið, svo lengi sem texti stjórnarskrár er bæði óljós og margræður.
44 Leturbreyting mín.
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Tilvitnun Hæstaréttar í upphafsákvæði 67. gr. stjórnarskrárinnar sýnist
rétt að skilja svo, að dómstóllinn hafi aðeins viljað minna á orð stjórnar—
skrárboðsins um friðhelgi eignarréttar. Varnarrétti bóndans var hins vegar
fundin stoð í 12. gr. almennra hegningarlaganr. 19/1940. Dómstóllinn kvað
árás arnarins hafa verið ólögmæta, af því að hún beindist gegn friðhelgum
eignarrétti bóndans á æðarvarpinu. Sú var niðurstaða dómstólsins,þótt örn—
inn væri dýr, sem einungisvar að hlýða eigin eðli (hlutlægtólögmæti).Dóm—
stóllinn sýnist ekki hafa talið varnaraðgerðir þær, sem bóndinn hefði getað
gripið til, augsýnilega hættulegri en árásina,þótt sjaldgæfum friðuðum fugli,
sem ætla má að hafi verið í útrýmingarhættu, kynni þannig að verða banað.

Hættumat Hæstaréttar var vitaskuld hagsmunamat. Að því er varðaði
fjárhagslegt tjón bóndans í Hvallátrum höfðu ekki verið dómkvaddir mats-
menn til að meta það, þótt þess hefði verið beiðzt í bréfi til sýslumanns 8.
ágúst 1957. Ekki lágu heldur fyrir ímálinu nein sérfræðileggögn — t.d. mats—
gerð - um, hverjir ófjárhagslegir hagsmunirvoru í húfi, þar sem var arnar—
stofn, er ætla má að hafi verið í útrýmingarhættu.

Í dómi Hæstaréttar fólst, að fyrirmæli fulltrúa Menntamálaráðuneytis
um, að bóndinn beitti ekki varnaraðgerðum gegn erninum, voru talin hafa
óbeinlínis valdið tjóninu. En ekki var berum orðum tekið fram í dómsfor—
sendunum, hvort „hann“ ráðuneytisfulltrúans var talið ólögmætt og sak-
næmt og ógilt. Ógildi stjórnsýslugerningsþarf ekki að vera skaðabótaskil-
yrði að því er tekur til skaðabótaábyrgðará athöfn stjórnvalds. Ætlamá þó, að
dómstóllinn hafi talið ákvörðun ráðuneytisfulltrúansólögmæta,þar sem hún
var ekki talin styðjast við rétta túlkun laga. Bóndanum voru dæmdar skaða—
bætur úr ríkissjóði með vísan til þess, að hann hélt að sér höndum sam—
kvæmt yíirvaldsboði, er örninn gekk í æðarvarp hans. Sú bótaábyrgð sýnist
hafa verið dæmd með stoð í meginstöfum laga og eðli málsins („þykir eðli—
legt“), hvað sem annars má segja um orsakartengslmilli banns og tjóns.

5.3.2
Annar túlkunarkostur fólst í dómi héraðsdóms uppkveðnum 12. marz
1964. Hann sýknaði ríkið af skaðabótakröfu bóndans í Hvallátrum með
þeim rökum, að „takmarkanir,sem friðunarlög leggja varpbændum á herðar
um verndun varplanda“ fyrir ágangi arnarins, séu almennar takmarkanir
eignarréttar, sem ekki brjóti í bága við ákvæði 67. gr. (nú 1. mgr. 72. gr.)
stjórnarskrárinnar nr. 33/ 1944 eða reglur íslenzks réttar að öðru leyti.

Héraðsdómstóllinn lagði m.ö.o. til grundvallar, að í lögunum nr.
63/ 1954 fælust almennar bótafrjálsar takmarkanir á eignarrétti, en ekki
bótaskylt eignarnám. Dómstóllinn lagði til grundvallar,að löggjafinn — þjóð—
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þingið/Alþingi - hefðiþegar lagt mat á hina andstæðu hagsmuni, sem tókust á
í málinu, og það mat hefði verið á þann veg, að almannahagsmunir krefðust
þess, að æðarbændur héldu að sér höndum gagnvart friðuðum örnum, er
gengju í varplönd þeirra. Til grundvallar sýnist lagt, að löggjafinn hafi steypt
hagsmunamati sína í lagamót, og dómstólar geti ekki breytt því mati - m.a.
ekki með því að túlka það til samræmis við eignarnámsákvæði stjórnar—
skrárinnar (friðhelgi eggversins). Svo sem drepið verður nánar á hér á eftir,
sýnist mega véfengja þessa niðurstöðu. Hún er á þá lund, að eignarréttar-
vernd sú sem fólst í stjórnarskrárboðinu, hafi útheimt, að fuglafriðunarlögin
nr. 63/ 1954 væru túlkuð til samræmis við stjórnarskrána þrátt fyrir and-
stætt mat löggjafans.

5.3.3
Þriðji túlkunarkosturinn korn hvorki fram í dómsforsendum undirréttar né
Hæstaréttar. Hann er sá, að lögin nr. 63/1954 umfuglafriðun hefði borið að
túlka til samræmis við 67. gr. (nú 1. mgr. 72. gr.) stjórnarskrarinnar nr.
33/1944 á þann veg, að lögin hefðu fellt hömlur á umráð bóndans í Hval-
látrum yf1r varplandinu, sem honum hefði borið að hlíta. Honum hefði
ekki verið rétt að snúast gegn þeim með beitingu neyðarvarnar, þar eð
ófjárhagslegirhagsmunir tengdir viðhaldi arnarstofnsins hefðu verið mikl—

um mun meiri en fjárhagslegir hagsmunir tengdir viðhaldi varplandsins.
Úr hagsmunaárekstrinum hefði væntanlega verið leyst með því að túlka
friðunarlögin til samræmis við stjórnarskrárboðið: Eignarréttur bóndans á
varplandinu hefði notið friðhelgi, sbr. 67. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/ 1944,
og hann hefði því átt rétt á bótum vegna tjóns, af því að friðunin lagði hon-
um athafnaleysi á herðar gagnvart erninum. Með túlkunaraðferð þessari
hefði eignarnámsregla verið sniðin úr efnivið tveggja lagaboða, sem rákust
á, og bóndanum dæmdar eignarnámsbætur vegna tjóns af völdum arnar-
ins. Eftirtalin rök má enn fremur færa því til stuðnings45:

(1) Hvorki í fræðikenningu né framkvæmd er það kennimark virt, að
eignarnám skuli ávallt eiga sér stoð í sérstökum réttargerningi, sbr. t.d.
H1937.491 (Skildinganesmál.Hæstiréttur taldi um eignarnám að ræða í

merkingu eignarnámsákvæðis stjórnarskrárinnar, þótt formlegur stjórn-
sýslugerningur lægi því ekki til grundvallar.) Hér má þó jafnvel halda því
fram, að ákvörðun ráðuneytisfulltrúans að banna bóndanum í Hvallátrum
að verjast erninum, hafi verið eins konar eignarnámsákvörðun, sbr. lög-
jöfnun frá 67. gr. stjórnarskrárinnar.

45 Henning Skovgaard í OffentligeMyndigheders Erstatningsansvar (1983) á bls. 62-66.

292



ÓRNINN Í HVALLÁTRUM

(2) Ekki er heldur í fræðikenningu og framkvæmd haldið fast við þá
hefðbundnu kröfu, að tjón skuli hafa verið nauðsynleg og fyrirhuguð af-
leiðing íhlutunar eða m.ö.o. að um „beina“ íhlutun hafi verið að ræða. Eign—
arnám getur tekið til tjóns, sem vegna og í framhaldi íhlutunar hlýzt fyrir
tilviljun,46 sbr. t.d. H1985. 485—92 (Mál ósabænda við Hvítá í Borgarfirði.
Gerðardómur upp kveðinn 29. sept. 1959 dæmdi bændum bætur á grund-
velli meginreglna laga. Laxinn gekk eftir álum í Hvítá, sem færðust til frá ári
til árs, þannig að eitt árið voru þeir nærri bakka en annað ár fjarri honum.
Hending réð því m.ö.o., hvort veiðivél náði tiltekið ár svo langt út í ána, að
hún tæki yfir ál, sem laxagöngur fóru um. Það var því tilviljun háð, hvort
veiðieigandi varð fyrir tjóni það ár, sem mat á tjóni og bótum skyldi fara
fram.)

(3) Dómiðkun er fyrir því, að lög sem kveða á um íhlutun í eignarrétt,
en hafa ekki að geyma sérstökbótaákvæði, eru allt að einu með vísan til 67.
gr. (nú 1. mgr. 72. gr.) stjórnarskrárinnar túlkuð sem eignarnámslög, sbr.
t.d. H1967. 1047 (Fljótshólamál).Héraðsdómurinn í arnarmálinu lagði ein-
göngu upp úr því, hvaða þjóðfélagsleg markmið mátti lesa út úr lögunum
nr. 63/ 1954 um fuglaveiðar og fuglafriðun. Meginstafir laga/réttlætisrök
lágu hins vegar til þess, að bóndinn fengi bætur, þótt friðunarlögin legðu
honum þá skyldu á herðar að hafast ekki að gegn erninum.

(4) Eignarnámsábyrgð tekur samkvæmt orðum 67. gr. (nú 1. mgr. 72.
gr.) stjórnarskrárinnar mið af löggjafanum, en í reynd tekur hún einnig til
þess stjórnvalds, sem hefur lagaframkvæmdina á hendi.

(5) Í réttarfari eignarnámsmála gætir greinilegrarhneigðar til að hafa að
engu hefðbundin skil skaðabótaréttar og eignarnámsréttar.

5.3.4
Fjórði túlkunarkosturinn var fyrir hendi í arnarmálinu, þótt hvorki kæmi
fram í niðurstöðu undirréttar né Hæstaréttar. Hann er sá, að bann fulltrúa
Menntamálaráðuneytis við því, að bóndinn í Hvallátrum verðist erninum,

“ Ernir eru ránfuglar og jafnan hættulegir, þótt fátítt sé að þeir valdi tjóni með þeim hætti
sem gerðist í Hvallátrum vorið 1957. Dýr geta verið hættuleg með öðrum hætti, svo sem
þegar þau eru veik eða af því að þau eru smitberar. Þegar sjúkdómur hefur komið upp án
þess að tjónþola verði kennt um, og þeir hagsmunir/sjónarmið að vernda beri aðra fyrir
útbreiðslu sjúkdómsins útheimta, að hin sjúku dýr eða jafnvel öllum gripastofni tiltekins
bús sé slátrað, sýnist ósanngjarnt, að eigandinn skuli bera það tjón, sbr. Alf Ross í Dansk
Statsforfatningsret 2 (Kaupmannahöfn 1983) á bls. 664. Hann gagnrýndi sem ótæka þá
kenningu landa síns, Ernst Andersen í Dansk Statsforfatningsret II (Kaupmannahöfn
1948) á bls. 223, að gera skyldi greinarmun eftir því hvort dýrið væri sjúkt eða smitberi.
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er hann gekk í æðarvarp hans, hefði verið túlkað sem beiting neyðarréttaraf
hálfu Menntamálaráðuneytis, sbr. 13. gr. almennra hegningarlaga nr.
19/ 1940. Fulltrúanum hefði verið rétt lögum samkvæmt — þótt þar væri ekki
að finna sérstaka formlega heimild — að banna bóndanum að verjast ernin—

um. Á grundvelli neyðarréttarsjónarmiða hefði hann getað mælt fyrir um,
að æðarvarpinu yrði fórnað fyrir örninn. Í nefndu ákvæði almennra hegn-
ingarlaga segir, að það verk sé refsilaust, sem „nauðsyn bar til að unnið væri
í þeim tilgangi að vernda lögmæta hagsmuni fyrir yfirvofandi hættu, þótt
með því séu skertir aðrir hagsmunir, sem telja verður að miklum mun
minni.“ Þessi niðurstaða hefði haft að forsendu, að þeir ófjárhagsleguhags—
munir, sem erninum tengdust, hefðu verið miklum mun meiri en þeir fjár-
hagslegu hagsmunir, er æðarvarpinu tengdust. Yfirgnæfandi hagsmunir
hefðu tengzt arnarstofninum, sem hefði verið í útrýmingarhættu, og því
hefði verið heimilt að fórna æðarvarpinu.

Í fuglafriðunarlögum nr. 63/ 1954 var á hinn bóginn ekkert samsvarandi
ákvæði eða ákvæði, sem legði ríkisvaldinu á herðar greiðsluskyldu vegna
tjóns, sem friðaðir fuglarkynnu að valda. En hér athugast jafnframt, að ekki
þurfti sérstakt neyðarréttarákvæði í lögin nr. 63/1954, svo að honum yrði
beitt. Þar nægði almenna heimildin í 13. gr. alm. hegnl. nr. 19/1940. Ekki var
sérstaklega borin fram af hálfu varnaraðila — fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs
- sú varnarástæða, að um neyðarrétt hefði verið að ræða. Og ekki var þess
freistað í málinu að leiða í ljós, hvort fulltrúi Menntamálaráðuneytis áleit
sig vera að beita neyðarrétti, þ.e. fórna minni hagsmunum fyrir meiri, þeg-
ar hann bannaði bóndanum að verjast erninum og granda honum. Eftir
honum var haft, að hann teldi víst, að tjónið yrði bætt. Þegar réttargæzla
stjórnvalda er fólgin í því, að eignum borgaranna er fórnað, hefur stundum
verið litið á þær athafnir sem beiting neyðarréttar, svo sem þegar dýrum er
slátrað vegna sýkingarhættu eða mannvirki hafa verið rifin vegna hættu á
útbreiðslu eldsvoða.47 Með sama hætti hefði mátt halda fram, að um beit—

ingu neyðarréttar af hálfu ríkisins hefði verið að ræða í arnarmálinu, þegar
bóndanum í Hvallátrum var bannað að verjast og granda erninum. Vænt-
anlega hefði sú beiting neyðarréttar verið talin hafa í för með sér, að til hefði
orðið bótakrafa vegna þeirra einkahagsmuna, sem fórnað var. Þeir hags-
munir, sem bjargað var — hagsmunir þjóðfélagsins - hefðu orðið að standa
undir greiðslu bótanna.

47 Max Sörensen í Statsforfatningsret (Kaupmannahöfn 1969) á bls. 356—7.
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