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Formáli  

Löngum hefur verið viðurkennt í íslenskum stjórnskipunarrétti að atvinnuréttindi manna 

njóti verndar eignarréttarákvæðis 72. gr. stjórnarskrárinnar. Það er fyrst á undanförnum 

tveimur áratugum sem sú venja hefur fest sig í sessi að atvinnuréttindi njóti einnig verndar 

atvinnufrelsisákvæðis 75. gr. stjskr. Í íslenskum rétti njóta atvinnuréttindi þannig verndar 

beggja umræddra ákvæða stjórnarskrárinnar en aftur á móti er ekki skýr regla á því hvernig 

menn vísa í ákvæði þessi fyrir dómstólum í málum þar sem deilt er um skerðingu 

atvinnuréttinda. Annað sem athygli vekur er að í Danmörku, þangað sem Íslendingar sækja 

bæði atvinnufrelsisákvæði og eignarréttarákvæði stjskr., njóta atvinnuréttindi hins vegar ekki 

verndar beggja ákvæðanna eins og í íslenskum rétti. Það er því verðugt rannsóknarverkefni að 

kanna með hvaða hætti vernd atvinnuréttinda er háttað þar í landi og gera samanburð á 

íslenskri og danskri réttarframkvæmd að þessu leyti.  

Þar sem ritgerðin fjallar að miklu leyti um tengsl atvinnuréttinda við atvinnufrelsi og 

eignarrétt var ætlunin að gera grein fyrir álitaefnum þessu tengdu sem áberandi eru í tengslum 

við atvinnuréttindi í hinu íslenska fiskveiðistjórnunarkerfi, sem njóta um margt sérstöðu 

vegna sögu sinnar og þróunar. Þegar fram liðu stundir varð hins vegar ljóst að sá kafli féll að 

nokkru leyti utan við meginviðfangsefni ritgerðarinnar - að kanna hvernig stjórnskipulegri 

vernd atvinnuréttinda er háttað í íslenskum og dönskum rétti - og því ákvað ég að sleppa 

umræddum kafla, auk þess sem plássið var á þrotum. 

Ritgerð þessi hefur tekið 9 mánuði í smíðum með nokkrum hléum þó, en hér á eftir fer 

afrakstur rannsóknar á þessu tímabili en í því skyni að gera tilraun til að draga upp mynd af 

ólíkri stjórnarskrárvernd atvinnuréttinda í íslenskum og dönskum rétti, voru skoðaðir rúmlega 

30 dómar bæði úr íslenskri og danskri réttarframkvæmd. Hér er því fyrst og fremst um 

dómarannsókn að ræða þar sem ítarlega er kafað ofan í mörg mál sem nauðsynlegt er sökum 

efnistaka. Kann ég foreldrum mínum bestu þakkir fyrir ómetanlega aðstoð við þýðingar á 

dönskum dómum og prófarkalestur, auk ýmiss konar gagnlegra leiðbeininga um stíl og 

málfar. Björgu Thorarensen leiðbeinanda mínum vil ég sömuleiðis þakka fyrir margar góðar 

ábendingar á meðan á ritunarferlinu stóð og þolinmæði í minn garð. Allar ályktanir og 

niðurstöður eru þó vissulega á mína eigin ábyrgð en það er von mín að verkið endurspegli vel 

þær áherslur sem lagt er upp með.  

 

 

                Reykjavík, 7. september 2009 

                Þórhildur Líndal  
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1. Inngangur  

Hugtökin atvinnufrelsi og atvinnuréttindi eru um margt náskyld. Þó er ákveðinn 

greinarmunur þar á en því má halda fram að atvinnuréttindi manna séu ákveðinn hluti af eða 

þáttur í atvinnufrelsi þeirra. Atvinnufrelsið fellur í flokk mannréttinda sem varin eru í VII. 

kafla stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. Í 75. gr. stjórnarskrárinnar (stjskr.) er 

kveðið á um vernd atvinnufrelsisins og þannig einnig atvinnuréttinda manna. Þar sem 

atvinnuréttindi manna geta haft fjárhagslegt gildi njóta þau einnig verndar 72. gr. stjskr. sem 

mælir fyrir um friðhelgi eignarréttarins. Gildissvið 1. mgr. 75. gr. og 1. mgr. 72. gr. stjskr. 

skarast þannig að nokkru leyti hvað vernd atvinnuréttinda viðkemur og njóta þau verndar 

beggja stjórnarskrárákvæða. Atvinnuréttindi manna eru ekki að öllu leyti óheft heldur sæta 

þau ákveðnum takmörkunum sem löggjafinn telur bæði nauðsynlegar og málefnalegar í þágu 

almannahagsmuna. Síðastliðna tvo áratugi hefur atvinnufrelsisákvæði stjskr. í auknum mæli 

verið beitt við hlið eignarréttarákvæðis 72. gr. stjskr. þegar um ræðir skerðingu á 

atvinnuréttindum, sem metin verða á fjárhagslegan mælikvarða. Þegar deilt hefur verið um 

lögmæti skerðinga á atvinnuréttindum manna í íslenskri réttarframkvæmd hafa dómstólar 

ýmist fjallað um þær eingöngu á grundvelli 75. gr. stjskr., sérstaklega þegar lagaheimild fyrir 

þeim hefur skort eða á grundvelli bæði 72. og 75. gr. stjskr., einkum þegar fjallað er um 

hversu langt megi ganga í lögmæltum skerðingum á atvinnuréttindum manna. 

Í ritsmíð þessari er því ætlunin að gera grein fyrir stjórnarskrárbundinni vernd 

atvinnuréttinda á grundvelli atvinnufrelsisákvæðis 75. gr. stjskr. annars vegar og á grundvelli 

eignarréttarákvæðis 72. gr. stjskr. hins vegar. Í Danmörku, þangað sem íslenska ákvæðið 

sækir uppruna sinn, hefur stjórnarskrárákvæðinu um atvinnufrelsi almennt ekki verið beitt á 

þennan hátt þegar um takmarkanir á atvinnufrelsinu er að ræða heldur eingöngu ákvæðinu um 

friðhelgi eignarréttar. Þróun íslensks réttar að þessu leyti er því töluvert frábrugðin þeirri 

dönsku. Þar sem íslenskur og danskur réttur er um margt líkur vegna sameiginlegrar sögu og 

arfleifðar verður hér gerð gerð tilraun til að draga upp mynd af þeim greinarmuni sem fyrir 

hendi er í rétti ríkjanna tveggja í beitingu fyrrnefndra stjórnarskrárákvæða þegar dómsmál um 

skerðingu atvinnuréttinda eru annars vegar. Í því skyni verður gerð grein fyrir uppruna og 

sögu atvinnufrelsisákvæðisins og eignarréttarákvæðisins í íslenskum og dönskum rétti en 

megináherslan verður síðan lögð á réttarframkvæmd landanna tveggja þar sem ákvæðunum 

hefur verið beitt með nokkuð ólíkum hætti. 

Ritgerðin er þannig uppbyggð að í fyrri hlutanum vikið að vernd atvinnuréttinda á 

grundvelli atvinnufrelsisákvæðisins í rétti beggja landa. Þar verður fyrst gerð grein fyrir 
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uppruna og sögu íslenska ákvæðisins sem og gildissviði. Meginhluti umfjöllunarinnar beinist 

síðan að hinum lögbundnu takmörkunum sem atvinnufrelsið sætir samkvæmt áðurnefndri 75. 

gr. stjskr. Í tengslum við þá umfjöllun verða fjölmargir stefnumarkandi dómar reifaðir þar sem 

tekist hefur verið á um hvort takmarkanir á atvinnufrelsi standist stjórnarskrá. Atvinnufrelsið 

getur vissulega einnig sætt samningsbundnum takmörkunum á einkaréttargrundvelli, en 

rúmsins vegna er ekki hægt að gera grein fyrir slíkum takmörkunum í ritsmíð þessari. Í 

framhaldinu verður vikið að hinum dönsku ákvæðum grundvallarlaganna um vernd 

atvinnufrelsisins og varpað ljósi á beitingu ákvæðisins í danskri dómaframkvæmd, 

samanborið við hina íslensku og fjallað um þann greinarmun sem fyrir hendi er.  

Síðari hluti ritgerðarinnar fjallar síðan um vernd atvinnuréttinda á grundvelli 

eignarréttarákvæðisins í íslenskum og dönskum rétti en þar verður einnig varpað ljósi á sögu 

og uppruna ákvæðisins og fjallað ítarlega um eignarhugtakið sem og heimilar takmarkanir 

sem löggjafanum er heimilt að setja eignarrétti manna. Síðan verða reifaðir helstu dómar úr 

íslenskri og danskri réttarframkvæmd þar sem reynt hefur á vernd atvinnuréttinda á grundvelli 

eignarréttarákvæðisins og þeir bornir saman. Í framhaldi af því verður gerð gerð fyrir 

hugtakinu lögmætar væntingar. Það hefur haft þýðingu fyrir vernd atvinnuréttinda sem þátt í 

eignarrétti í meðförum Mannréttindadómstóls Evrópu og þá einkum í málum þegar 

atvinnuréttindi sem byggjast á opinberu stjórnvaldsleyfi eru afturkölluð með lögum eða 

skilyrðum þess breytt með þeim afleiðingum að atvinnuréttindi skerðast.  

Í lokin verður gerð tilraun til að draga upp heildarmynd af því hvernig atvinnuréttindi 

tengjast stjórnarskrárvörðu atvinnufrelsi og eignarrétti í ljósi dómaframkvæmdar í íslenskum 

og dönskum rétti, en þau tengsl eru að mörgu leyti nokkuð flókin. Þar sem oft og tíðum er 

nokkuð misjafnt í íslenskri réttarframkvæmd hvort eignarréttarákvæðinu og 

atvinnufrelsisákvæðinu er beitt einum sér eða saman verður leitast við varpa ljósi á og greina í 

hvaða tilvikum sambeiting ákvæðanna á sér stað og hvenær ekki. Að lokum verður gerð grein 

fyrir helstu niðurstöðum um beitingu ákvæðanna í íslenskum og dönskum rétti sem er eins og 

fyrr segir nokkuð ólík. Athuga ber að umfjöllun um dóma úr réttarframkvæmd landanna 

tveggja þar sem vísað hefur verið til ákvæðanna tveggja í tengslum við vernd atvinnuréttinda 

er hvergi nærri tæmandi. Hér verða þó reifaðir helstu dómar þar sem reynt hefur á efnið, og 

gefa þeir vonandi nokkuð góða mynd af því hvernig stjórnarskrárvernd atvinnuréttinda er 

háttað á grundvelli fyrrnefndra ákvæða.  
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2. Vernd atvinnuréttinda á grundvelli atvinnufrelsis  
 

2.1. Inngangur  

Í þessum kafla verður eins og fyrr segir gerð grein fyrir stjórnarskrárvernd atvinnuréttinda á 

grundvelli atvinnufrelsisákvæða íslensks og dansks réttar. Fyrst verður vikið að íslenskum 

rétti. Í 75. gr. stjórnarskrárinnar er kveðið á um vernd atvinnufrelsisins og hljóðar greinin svo:  

 
Öllum er frjálst að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa. Þessu frelsi má þó setja skorður með 

lögum, enda krefjist almannahagsmunir þess. 

Í lögum skal kveða á um rétt manna til að semja um starfskjör sín og önnur réttindi tengd vinnu. 

 

Ákvæðið hefur tekið talsverðum breytingum frá því það birtist í sinni upphaflegu mynd í 

fyrstu stjórnarskrá Íslendinga frá árinu 1874. Í þessum kafla verður farið yfir sögu ákvæðisins 

og þær breytingar sem orðið hafa á því í tímans rás, auk þess sem fjallað verður um gildissvið 

1. mgr. 75. gr. um atvinnufrelsið, en efni 2. mgr. 75. gr. fellur utan viðfangsefnis 

ritgerðarinnar eins og fram hefur komið. Að endingu verður gerð grein fyrir þeim 

takmörkunum sem atvinnufrelsisákvæðið sætir, bæði lögbundnum sem og samningsbundnum 

takmörkunum og nokkrir dómar reifaðir til að varpa ljósi á þær.  

 

2.2. Sögulegt yfirlit um atvinnufrelsisákvæði stjórnarskrárinnar  

Allt frá því Íslendingar fengu sína fyrstu stjórnarskrá árið 1874 hefur verið kveðið á um vernd 

atvinnufrelsisins. Ákvæðið var fyrst í 51. gr. hennar og hljóðaði svo:  

 

Öll bönd þau, er hamla atvinnuvegunum og jafnrétti manna til atvinnu og eigi eru byggð á 

almenningsheill, skal af taka með lagaboði. 

 

Ákvæðið í sinni upprunalegu mynd var tekið orðrétt úr grundvallarlögum Dana frá árinu 1866 

en um sögu danska ákvæðisins verður fjallað í kafla 2.6.1. síðar í ritgerðinni.
1
 Danska 

ákvæðið hafði þó verið í grundvallarlögunum allt frá því þau voru sett árið 1849, en það var 

sett í þeim tilgangi að afnema einokunarstöðu sem svonefnd iðngildi höfðu í atvinnulífinu á 

þeim tíma. Iðngildi voru samtök fagmanna í handiðnaði, verksmiðjuiðnaði og verslun. Félagar 

í hverju gildi höfðu nánast einkarétt á að stunda þá atvinnugrein sem gildið tók til, og voru 

settar nokkrar hömlur við því að menn gætu gerst félagar í iðngildunum.
2
 Iðngildi voru ekki 

fyrir hendi á Íslandi og því voru aðstæður hér á landi talsvert frábrugðnar þeim í Danmörku, 

                                                 
1
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur - mannréttindi, bls. 509, og Kristian Hvidt: „Grundlovens Historie,“ 

bls. 5.  
2
 Gaukur Jörundsson: „Stjórnskipuleg vernd aflahæfis, atvinnuréttinda og atvinnufrelsis,“ bls. 174.  
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enda skýrt að orðalag ákvæðisins miðaðist við að taka af þær hömlur sem beindust gegn 

atvinnufrelsinu og hið forna gildaskipulag hafði haft í för með sér.
3
 Árið 1913 setti Lárus H. 

Bjarnason fram þá skoðun í riti sínu Stjórnlagafræði að lítið gagn hefði verið að þessu ákvæði 

þar sem iðngildi hefðu aldrei starfað á Íslandi. Ástæða þess var sú að bannað var að stofna til 

slíkra félaga hér á landi með 14. gr. tilskipunar frá 17. nóvember 1786 um fríheit 

kaupstaðanna. Lárus taldi því að ákvæðið myndi helst hafa þau áhrif að nýjar hömlur á 

atvinnufrelsi manna og jafnrétti til atvinnu ættu síður að verða lögleiddar.
4
  

Ákvæði 51. gr. stjskr. frá 1874 stóð óbreytt þar til stjórnarskráin 1920 tók gildi. Í henni 

var orðalagi ákvæðisins breytt efnislega í núverandi horf.
5
 64. gr. stjórnarskrárinnar 1920 

hljóðaði svo:  

 

„Engin bönd má leggja á atvinnufrelsi manna, nema almenningsheill krefji, enda þarf lagaboð 

til.“  

 

Þegar frumvarp til stjórnarskrárinnar 1920 var lagt fram á Alþingi var ákvæði 51. gr. frá 

1974 fyrst tekið upp óbreytt. Af hálfu stjórnarskrárnefndarinnar kom hins vegar fram 

breytingartillaga um að ákvæðið yrði svohljóðandi: „Atvinnurjetti manna skal skipað með 

lögum, og þau ein bönd á leggja, sem almenningsheill krefur.“
6
 Hjá framsögumanni 

nefndarinnar, Benedikt Sveinssyni, kom fram, að einungis væri um orðalagsbreytingu að 

ræða.
7
 Ekki kom til atkvæðagreiðslu um þessa breytingartillögu, þar sem ný breytingartillaga 

kom fram af hálfu stjórnarskrárnefndarinnar. Sú tillaga var samþykkt í þriðju umræðu í það 

horf sem að ofan greinir í 64. gr. stjskr. frá 1920.
8
 Benedikt Sveinsson og þá einkum Jón 

Magnússon forsætisráðherra, héldu því fram að síðari breytingartillagan fæli ekki annað í sér 

en orðalagsbreytingu frá því sem stæði í frumvarpinu og þá auðvitað einnig frá 51. gr. stjskr. 

frá 1874.
9
 Af þessu má ráða að ekki hafi verið ætlunin að efnismunur yrði á 64. gr. stjskr. 

1920 og 51. gr. stjskr. frá 1874.
10

  

Mikilvæg breyting varð þó með stjórnarskránni 1920 á texta ákvæðisins þótt 

lögskýringargögn gæfu ekki til kynna að stefnt skyldi að slíkum breytingum. Nú byggði 

                                                 
3
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur - mannréttindi, bls. 510, og Ólafur Lárusson: Eignaréttur I, bls. 39.  

4
 Páll Hreinsson: „Lagaáskilnaðarregla atvinnufrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar,“ bls. 403, og Lárus H. 

Bjarnason: Íslensk stjórnlagafræði, bls. 305.  
5
 Gaukur Jörundsson: „Stjórnskipuleg vernd aflahæfis, atvinnuréttinda og atvinnufrelsis,“ bls. 175, og Gunnar G. 

Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 606.  
6
 Alþingistíðindi, 1919, A deild, þskj. 504, bls. 1092-1093.  

7
 Alþingistíðindi, 1919, B deild, bls. 1461. 

8
 Alþingistíðindi, 1919, A deild, þskj. 623, bls. 1256, sbr. umfjöllun Gauks Jörundssonar í „Stjórnskipuleg vernd 

aflahæfis, atvinnuréttinda og atvinnufrelsis,“ bls. 175.  
9
 Alþingistíðindi, 1919, B deild, bls. 1582 og 1601.  

10
 Gaukur Jörundsson: „Stjórnskipuleg vernd aflahæfis, atvinnuréttinda og atvinnufrelsis,“ bls. 175. 
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ákvæðið ekki lengur á loforði um að stefna að afnámi takmarkana á atvinnufrelsinu, heldur 

var kveðið mun skýrar á um skorður við að setja því nýjar takmarkanir og á afdráttarlausan 

hátt mælt fyrir um að slíkar takmarkanir skyldu reistar á lögum.
11

 Með lögum nr. 97/1995 var 

stjórnarskránni síðan breytt og komst atvinnufrelsisákvæði stjórnarskrárinnar þá loks í það 

horf sem nú er mælt fyrir um í 1. mgr. 75. gr., auk þess sem nýmæli var sett í 2. mgr. 75. gr. 

um rétt manna til að semja um starfskjör sín og önnur réttindi tengd vinnu. Í athugasemdum 

með frumvarpi til laga nr. 97/1995 kom fram að ákvæðinu væri ætlað að vera efnislega það 

sama og í þágildandi 69. gr. samkvæmt hljóðan hennar. Með hinu breytta orðalagi væri þó 

reynt að leggja meiri áherslu á meginreglu þá sem sett væri fram í fyrri málslið 1. mgr. 75. gr., 

um að öllum væri frjálst að stunda þá atvinnu sem þeir kysu sjálfir. Í síðari málsl. 1. mgr. 75. 

gr. væri að sama skapi leitast við að kveða skýrar á um en í fyrri reglunni um atvinnufrelsi, að 

skorður við atvinnufrelsi sem ákveða skuli með lögum eigi að heyra til undantekninga og beri 

að helgast af nauðsyn vegna almannahagsmuna. Með þessari orðalagsbreytingu sem átti sér 

stað með stjskl. nr. 97/1995 var leitast við að leggja ríkari áherslu á að það skyldi vera háð 

mati löggjafans sérstaklega hvort almannahagsmunir krefðust í raun að meginreglunni um 

atvinnufrelsinu yrði vikið til hliðar á afmörkuðum sviðum með lagasetningu.
 12

  

Íslenskir fræðimenn voru lengst af þeirrar skoðunar að atvinnufrelsisákvæði 

stjórnarskrárinnar væri fremur þýðingarlítið. Um stefnuyfirlýsingu stjórnarskrárgjafans væri 

að ræða sem þýðingu gæti haft við lögskýringu þannig að ef vafi léki á atvinnufrelsinu bæri 

að telja líkur fyrir því.
13

 Fræðimenn á borð við Bjarna Benediktsson og Ólaf Jóhannesson 

fjalla um atvinnufrelsisákvæðið stuttlega í ritum sínum og telja báðir réttarlega þýðingu 

þágildandi 69. gr. ekki ýkjamikla. Í því fælist þá helst að lög myndu aldrei metin ógild af 

dómstólum, vegna þess að þau brytu í bága við atvinnufrelsisákvæði stjskr.
14

 Ólafur 

Jóhannesson leit þó svo á að aðalþýðing ákvæðisins fælist einkum í því að handhöfum 

framkvæmdarvaldsins væri óheimilt að skerða atvinnufrelsi manna, en sú regla hefði líklegast 

verið talin gilda, þótt umrætt stjórnarskrárákvæði væri ekki til staðar. Samkvæmt orðanna 

hljóðan væri löggjafarvaldinu einnig settar nokkrar skorður, þar sem atvinnufrelsið mætti 

einungis skerða að almenningsheill krefjist. Hæstiréttur hafi enda talið að löggjafinn ætti 

sjálfur fullnaðarmat um það, hvort því skilyrði væri fullnægt, sbr. Hrd. 1937, bls. 332 

(Mjólkursölumál), sem verður reifaður í kafla 2.5.3, og því væri lítið hald í ákvæði þessu 

                                                 
11

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 510.  
12

 Alþingistíðindi, 1994-1995, A deild, þskj. 389, bls. 2108-2109.  
13

 Sjá t.d. Bjarna Benediktsson: Ágrip af íslenskri stjórnlagafræði, bls. 111, Ólaf Jóhannesson: Stjórnskipun 

Íslands, bls. 468, og Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 609.  
14

 Sjá Bjarna Benediktsson: Ágrip af íslenskri stjórnlagafræði, bls. 111.  
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gagnvart löggjafanum.
15

 Í seinni tíð hefur því þó verið haldið fram að í ljósi þess að löggjafinn 

eigi fullnaðarmat um hvort almannahagsmunir krefjist takmörkunar á atvinnufrelsi megi segja 

að 1. mgr. 75. gr. verji atvinnufrelsið formlega með því að lög eru áskilin til takmörkunar, en 

að vísu segi ekkert hversu langt megi ganga í skerðingu þessa frelsis. Þó verður að ætla að 

með ákvæðinu sé tryggt eitthvert lágmarksfrelsi sem löggjafinn geti ekki svipt menn, en af því 

leiðir að atvinnufrelsisákvæðið hefur efnislega merkingu þótt vandasamt sé að skilgreina hana 

nánar.
16

 

 

2.3. Gildissvið 1. mgr. 75. gr. stjskr.  

Ljóst er að í núverandi mynd atvinnufrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar felst fyrst og fremst það 

sem leiðir af beinu orðalagi 1. mgr. 75. gr. stjskr. um að öllum sé frjálst að stunda þá atvinnu 

sem þeir kjósa.
17 

Meginreglu um atvinnufrelsi manna er þannig að finna í 1. málsl. 1. mgr. 75. 

gr. stjskr. Atvinnufrelsi er í stuttu máli skilgreint sem það að vera heimilt að stunda þá 

atvinnu sem maður kýs.
18

 Í atvinnufrelsi og atvinnuréttindum, sem síðar verður vikið nánar að, 

felst því ráðstöfunarréttur manna yfir starfsgetu sinni. Fræðimenn hafa enda litið svo á að 

atvinnufrelsi sé fólgið í heimild manna til að velja sér starf. Heimild þessi er víðtæk og getur 

náð til afar margvíslegra athafna. Almennt hefur verið talið að með atvinnufrelsi í skilningi   

1. mgr. 75. gr. stjskr. sé einkum átt við að mönnum sé heimilt að velja sér það lífsstarf, sem 

hugur þeirra stendur til. Því valfrelsi manna megi þó setja skorður með lögum í þágu 

almannahagsmuna. Í sínum víðtækasta skilningi fellur þannig undir atvinnufrelsið réttur 

manns til að velja sér starf af hvaða tagi sem er.
19

 Hugtakið atvinna er ekki skilgreint í 1. mgr. 

75. gr., en telja verður að skýra beri hugtakið rúmt. Í grundvallaratriðum er átt við þann starfa 

sem menn velja sér, án tillits til þess hvort þeir hafa með höndum sjálfstæðan atvinnurekstur 

eða eru launþegar í þjónustu annarra.
20

 Samkvæmt lagalegri skilgreiningu er hugtakið atvinna 

einfaldlega skilgreint sem starf sem maður fær laun fyrir, lífsviðurværi.
21

  

Ekki ber að líta svo á að í 1. mgr. 75. gr. felist sjálfstæður réttur einstaklinga til að 

stjórnvöld úthluti þeim störf í samræmi við óskir þeirra, hæfileika eða menntun. Skylda 

stjórnvalda er aðallega sú að tryggja mönnum frelsi til að velja sér starf og eftir atvikum 

leitast við að jafna möguleika þeirra á að uppfylla þau skilyrði sem nauðsynleg teljast í 

                                                 
15

 Sjá nánar Ólaf Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 468.  
16

 Sigurður Líndal: „Nytjastofnar á Íslandsmiðum - Sameign þjóðarinnar,“ bls. 786.  
17

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 514. 
18

 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 32.  
19

 Gaukur Jörundsson: „Stjórnskipuleg vernd aflahæfis, atvinnuréttinda og atvinnufrelsis,“ bls. 172 og 176, og 

Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 515 og bls. 518.  
20

 Sama heimild, bls. 514.  
21

 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 31-32.  
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sumum störfum. Auk þess ber stjórnvöldum að haga löggjöf þannig að atvinnufrelsi manna sé 

ekki takmarkað svo að íþyngjandi sé í garð einstaklinga. Ljóst er því að í 1. mgr. 75. gr. stjskr. 

felst sú grundvallarregla að öllum sé frjálst að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa ef þeir 

uppfylla tiltekin skilyrði sem kunna að vera gerð að skilyrði í viðkomandi starfsgrein. 

Stjórnvöldum ber auk þess að búa svo um hnútana að jafnræði gildi manna á milli í umleitan 

þeirra við að uppfylla ákveðin skilyrði, svo að frelsi manna til að velja sér atvinnu sé tryggt 

eftir föngum.
22

 Á móti meginreglunni um atvinnufrelsi koma síðan tvær undantekningar sem 

gerðar eru í síðari málsl. 1. mgr. 75. gr. Þær heimila að atvinnufrelsinu séu settar skorður með 

lögum, enda krefjist þess almannahagsmunir, en að þessum takmörkunum verður vikið í kafla 

2.5. hér á eftir. Næst verður hins vegar gerð grein fyrir atvinnuréttindum sem ákveðnum 

afmörkuðum þætti í atvinnufrelsinu.  

 

2.4. Atvinnuréttindi sem þáttur í atvinnufrelsi  

Áður en lengra er haldið er vert að gera grein fyrir atvinnuréttindum sem þætti í 

atvinnufrelsi í sinni víðtækustu merkingu. Þegar litið er til dómaframkvæmdar um beitingu 

atvinnufrelsisákvæðisins í 1. mgr. 75. gr. stjskr. kemur í ljós að raunhæft gildi þess snertir 

yfirleitt álitamál um atvinnuréttindi manna og hvort takmarkanir á þeim réttindum standist 

áskilnað stjórnarskrárinnar.
23

 Í næsta kafla hér á eftir sem fjallar um takmarkanir á 1. mgr. 75. 

gr. stjskr. verða helstu dómar sem snerta það álitamál raktir í því skyni að varpa nánar ljósi á 

þær takmarkanir, en hér verður leitast við að gera grein fyrir atvinnuréttindahugtakinu og 

þeim þætti sem það á í atvinnufrelsishugtakinu.  

Atvinnuréttindi falla iðulega undir eignarréttarákvæði 72. gr. stjskr. og á þeim grundvelli 

er einkum átt við heimildir manna til að stunda áfram þau störf sem þeir hafa fengið og eiga 

fjárhagslega afkomu sína undir eða þá störf sem menn hafa fengið sérstakt leyfi stjórnvalda til 

að stunda og sérstaka opinbera löggildingu þarf til.
24

 Um atvinnuréttindi á grundvelli 

eignarréttarákvæðisins verður að öðru leyti fjallað ítarlega um í 3. kafla. Hvað varðar nánari 

greiningu á atvinnuréttindum sem þætti í atvinnufrelsinu, ber að taka fram að fræðimenn fara 

ekki mörgum orðum um atvinnuréttindahugtakið sérstaklega. Að því leyti sem þeir gera það 

virðast þeir þó almennt byggja hugtakið á því að um ákveðnar heimildir manna sé að ræða og 

löggildingu vissra réttinda til að stunda áfram tiltekin störf sér til framfærslu, sbr. það sem að 

ofan segir.  

                                                 
22

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 515.  
23

 Sama heimild, bls. 517.  
24

 Sama heimild, bls. 518.  
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Í riti sínu um Stjórnskipun Íslands skilgreinir Ólafur Jóhannesson atvinnuréttindi til dæmis 

ekki sérstaklega en virðist líta svo á að atvinnufrelsi í sinni víðtækustu mynd skv. núgildandi 

1. mgr. 75. gr. sé eitt, en atvinnuréttindi manna annað.
25

 Ólafur nefnir í því samhengi 

atvinnuréttindi manna sem byggist á sérstöku leyfi eða löggildingu opinberra aðila eða 

atvinnuréttindi sem eigi stoð sína í samningi við ríkisvaldið.
26

 Gaukur Jörundsson byggir 

skilgreiningu sína á atvinnuréttindum að nokkru leyti á skilgreiningu Ólafs en samkvæmt 

honum eru atvinnuréttindi heimildir manna til að stunda áfram þau störf sem þeir hafa tekið 

upp en stundum einnig þau störf sem þeir hafa fengið sérstakt leyfi stjórnvalda eða 

löggildingu til að stunda. Með atvinnuréttindum er þannig einkum átt við ýmiss konar 

sérleyfi, svo sem eins og einkaréttindi manna til að hafa með höndum ákveðna starfsemi. Að 

mati Gauks gilda önnur sjónarmið um atvinnufrelsi og um atvinnuréttindi sem einkum lúta að 

tengslum við vernd eignarréttarins og vikið er að síðar.
27

 Sigurður Líndal fjallar um 

atvinnuréttindi á áþekkan hátt og skilgreinir þau sem heimildir manna til að stunda þau störf 

sem þeir hafa tekið sér fyrir hendur, jafnvel einnig störf sem menn hafa fengið leyfi eða 

löggildingu til að stunda. Leyfi eða löggilding sé þó ekki áskilið til þess að atvinnuréttindi 

njóti verndar heldur það eitt að maður hafi stundað starf um nokkurt skeið.
28

 

Atvinnuréttindi virðast þannig lúta að þrengra afmarkaðra sviði en atvinnufrelsið í sínum 

víðasta skilningi. Á meðan atvinnufrelsishugtakið felst í þeirri mynd almennt í rétti manna til 

að velja sér lífsstarf þá lúta atvinnuréttindi manna fremur að því að afla og viðhalda 

ákveðnum réttindum, sem mæla fyrir um hæfiskröfur í tilteknum starfsgreinum. Nánar tiltekið 

er um að ræða rétt manna til að njóta ákveðinna heimilda sem gerir þeim kleift að starfa í 

ákveðinni starfsstétt og til að stunda ákveðna atvinnustarfsemi. Mætti því halda því fram að 

atvinnuréttindi sé atvinnufrelsi í þrengri merkingu eða ákveðinn afmarkaður þáttur þess.
29

  

Þrátt fyrir að atvinnuréttindi manna séu þannig mikilvægur þáttur í atvinnufrelsinu nær 

vernd 1. mgr. 75. gr. ekki eingöngu til þess þáttar, heldur fellur einnig undir ákvæðið frelsi 

manna til að velja sér hvers konar atvinnu, sbr. skilgreiningu atvinnufrelsisákvæðisins í sinni 

víðtækustu merkingu. Atvinnufrelsisákvæði stjórnarskrárinnar var vissulega upphaflega sett 

til að afnema gildaskipulagið eins og fyrr segir, svo menn gætu valið sér það lífsstarf sem 

                                                 
25

 Sbr. orðalag hans „Atvinnuréttindi almennt, þ.e. sjálft atvinnufrelsið, eru ekki varin af 67. gr. stjskr.“ Sjá nánar 

Stjórnskipun Íslands, bls. 453.  
26

 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 453.  
27

 Gaukur Jörundsson: „Stjórnskipuleg vernd aflahæfis, atvinnuréttinda og atvinnufrelsis,“ bls. 172-173.  
28

 Sigurður Líndal: „Nytjastofnar á Íslandsmiðum - Sameign þjóðarinnar,“ bls. 788.  
29

 Björg Thorarensen fjallar um atvinnuréttindi sem ákveðinn þátt í atvinnufrelsi, sjá Stjórnskipunarréttur - 

Mannréttindi, bls. 517 o. áfr. 



10 

 

hugur þeirra stæði til. Greinin verndar þannig fyrst og fremst valfrelsi manna á þeim vettvangi 

en því valfrelsi má síðan aftur setja skorður ef almenningsheill krefur, sbr. kafla 2.5.
30

 

Í lögum má finna heimildir um atvinnuréttindi af ýmsu tagi sem mæla fyrir um lögákveðin 

skilyrði sem menn verða að fullnægja til að stunda tiltekna atvinnugrein án þess þó að um 

fjöldatakmarkanir í greininni sé um að ræða. Sem dæmi um lagaheimildir sem kveða á um 

slík skilyrði eru 6. gr. laga um lögmenn nr. 77/1998 fyrir því að hljóta réttindi sem 

héraðsdómslögmaður, 2. gr. laga nr. 99/2004 um sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa fyrir því 

að hljóta löggildingu sem fasteignasali, 2. gr. laga nr. 79/2008 um endurskoðendur sem mælir 

fyrir um skilyrði til að hljóta löggildingu sem endurskoðandi og 2. gr. laga nr. 40/1976 um 

sálfræðinga sem kveður á um skilyrði þess að hljóta löggildingu sem sálfræðingur. Auk þess 

er mælt fyrir um skilyrði þess að hljóta atvinnuleyfi sem leigubílstjóri í 5. gr. laga nr. 

134/2001 um leigubifreiðar, en sú atvinnugrein er einnig dæmi um að mælt sé fyrir um 

fjöldatakmarkanir í starfsgrein, sbr. 3. mgr. 8. gr. laganna. Ennfremur geta menn notið 

ákveðinna sérleyfa til að stunda tiltekna starfsemi, eins dæmi er um í 6. gr. laga um 

fólksflutninga og farmflutninga á landi nr. 73/2001.
31

 Í þessu sambandi má benda á að opinber 

leyfi og löggilding þjóna fyrst og fremst þeim tilgangi að auðvelda eftirlit með því að ekki 

stundi aðrir viðkomandi starf, en þeir sem fullnægja til þess settum skilyrðum. Þó skipta slík 

atriði ekki sköpum um vernd atvinnuréttinda þar sem viðurkennt er í íslenskum rétti að ekki sé 

síður ástæða til að vernda atvinnuréttindi sem ekkert leyfi þarf til að stunda.
32

  

Almennt hefur verið litið svo á að menn verði að þola bótalaust skerðingar á atvinnufrelsi 

í sínum víðtækasta skilningi, þ.e. í valfrelsinu til að kjósa sér lífsstarf, en öðru máli gegnir 

hins vegar ef takmarkanir á atvinnufrelsi koma niður á atvinnuréttindum sem þegar hafa 

fjárhagslega þýðingu fyrir rétthafann. Nánar verður vikið að því í 3. kafla hér á eftir. Þau 

dómsmál þar sem deilur hafa staðið um atvinnufrelsi manna hafa velflest snúist um að 

atvinnuréttindum hafi verið settar ákveðnar skorður, ýmist þannig að lög hafi verið sett sem 

banna starfsemi sem áður var leyfð eða að skilmálum stjórnvaldsleyfis til að stunda tiltekna 

starfsemi hafi verið breytt. Í dómsmálum þar sem deilt er um takmarkanir á atvinnuréttindum 

er þannig mismunandi hvort menn bera fyrir sig 1. mgr. 75. gr. stjskr. um atvinnufrelsið eða 1. 

mgr. 72. gr. stjskr. um vernd eignarréttarins, eftir því hvort þegar hefur stofnast til 

atvinnuréttinda eða ekki, eða hvort um er að ræða minni möguleika manna á að velja sér 

                                                 
30

 Sigurður Líndal: Stjórnkerfi búvöruframleiðslunnar og stjórnskipan Íslands, bls. 51. 
31

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 518-519.  
32

 Sigurður Líndal og Þorgeir Örlygsson: „Um nýtingu fiskistofna og töku gjalds fyrir nýtingu þeirra,“ bls. 119.  
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atvinnu almennt eða hefja störf í tilteknum atvinnugreinum.
33

 Nánari umfjöllun verður um það 

í 4. kafla sem fjallar um atvinnuréttindi sem þátt 1. mgr. 75. gr. og 72. gr. stjskr. og 

mismunandi beitingu ákvæðanna í bæði íslenskri og danskri dómaframkvæmd. Í næsta kafla 

víkur sögunni hins vegar að takmörkunum þeim sem atvinnufrelsinu verða settar lögum 

samkvæmt og fjölmörg dómsmál reifuð þar sem deilt hefur verið um skerðingu 

atvinnuréttinda, einkum þau þar sem álitaefnið hefur beinst að því hvort takmarkanir á 

atvinnufrelsi hafi átt sér fullnægjandi lagastoð og hvort þær hafi verið í þágu 

almannahagsmuna.  

 

2.5. Takmarkanir á atvinnufrelsi skv. 1. mgr. 75. gr. stjskr. 

2.5.1. Inngangur  

Eins og fyrr greinir er kveðið á um meginregluna um atvinnufrelsið í 1. málsl. 1. mgr. 75. gr., 

en undantekningar frá þeirri meginreglu er að finna í 2. málsl. 1. mgr. 75. gr. Samkvæmt 

orðalagi ákvæðisins lúta þær undantekningar að því að atvinnufrelsinu megi setja skorður með 

lögum enda krefjist almannahagsmunir þess. Ljóst er því að til að skerða megi atvinnufrelsið 

þurfa tvö skilyrði að vera uppfyllt samkvæmt síðari málsl. 1. mgr. 75. gr. Í fyrsta lagi er 

heimilt að setja atvinnufrelsisákvæðinu skorður með lögum. Í öðru lagi verða 

almannahagsmunir að liggja þeirri lagasetningu til grundvallar. Orðalag 1. mgr. 75. gr. stjskr. 

kveður skýrt á um að bæði skilyrðin þurfi að vera uppfyllt og nægir hvorki lagasetningin ein 

og sér ef almannahagsmuni skortir, né heldur ef dugar að almannahagsmunir séu til staðar ef 

heimild til skerðingar skortir í lög, sbr. Hrd. 1988, bls. 1532 (Framadómur) og Hrd. 1996, 

bls. 2956 (Samherjamál), sem síðar verða reifaðir. Löggjafinn hefur rýmri rétt en ella til 

takmörkunar á atvinnufrelsi þegar um er að ræða t.d. takmarkanir eða bann við skaðlegri 

atvinnustarfsemi eða starfsemi sem talin er óæskileg fyrir þjóðfélagið og dómar hafa fallið í 

Hæstarétti því til staðfestingar, sbr. Hrd. 1964, bls. 573 (Sundmarðadómur), o.fl.
34

 Sá dómur 

verður reifaður í 3. kafla varðandi atvinnuréttindi sem leidd verða af 72. gr. stjskr. um vernd 

eignarréttarins.  

Í næstu köflum verður gerð nánar grein fyrir þeim skorðum sem atvinnufrelsinu eru settar 

með lögum, en rúmsins vegna er ekki unnt að gera grein fyrir takmörkunum á grundvelli 

einkaréttarlegra samninga. Hér verður áherslan því lögð á takmarkanir þær sem 

atvinnufrelsisákvæðinu verða settar með lögum, sbr. áskilnað fyrri hluta síðari málsl. 1. mgr. 

75. gr. stjskr. Lagaáskilnaðarregla þessi er nátengd meginreglu þeirri sem felst í 

                                                 
33

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 519-520.  
34

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 607-608.  
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lögmætisreglunni.
35

 Lögmætisreglan hvílir aftur á sama grunni og hugtakið um réttarríkið 

byggir á, en það er reist á því grundvallarsjónarmiði að allt ríkisvald sé bundið af lögum og öll 

afskipti af réttindum borgaranna verði að hvíla á skýrum lagaheimildum. Á sama grundvelli 

gildir einnig skilyrðið um að hægt sé að leita til sjálfstæðra og óháðra dómstóla telji menn 

vegið að sér og ríkisvaldið ganga of langt í takmörkunum á mannréttindum. Við úrlausn slíkra 

ágreiningsefna eru dómstólar eingöngu bundnir af lögunum en ekki skipunum 

framkvæmdarvaldsins.
36

  

 

2.5.2. Skilyrðið um lögbundnar takmarkanir skv. síðari málsl. 1. mgr. 75. gr. stjskr.  

2.5.2.1. Lögmætisreglan  

Eins og fram hefur komið er óheimilt skv. síðari málsl. 1. mgr. 75. gr. stjskr. að setja 

atvinnufrelsi manna skorður nema með lögum, enda krefjist þess almannahagsmunir. Hér 

verður fjallað um fyrra skilyrðið um lagaheimild en það er í nánum tengslum við 

grundvallarreglu þá sem felst í lögmætisreglunni. Í lýðræðisríkjum eins og Íslandi er 

meginreglan sú að það eru eingöngu hinir kjörnu fulltrúar löggjafarsamkomunnar á Alþingi 

sem öðlast með kjöri sínu vald til þess að setja athafnafrelsi borgaranna skorður með lögum. 

Þeir verða þó að gæta þess að gera það innan þess ramma er stjórnarskráin heimilar. 

Samkvæmt meginreglu þeirri sem felst í hinni svonefndu lögmætisreglu leiðir það, að 

stjórnsýslan er bundin af lögum. Stjórnvöld verða þannig almennt að sækja valdheimildir 

sínar í þau lög sem þingið setur og geta almennt ekki íþyngt borgurunum án atbeina Alþingis. 

Með öðrum orðum má segja að áhrif þessarar meginreglu séu þau, að borgararnir megi gera 

allt það sem ekki sé bannað í lögum, en stjórnvöld geti eingöngu íþyngt borgurunum með 

ákvörðunum sínum, ef þau hafa til þess tilskilda heimild í lögum.
37

  

Lögmætisregluna má líta á sem nánari skýringu á 2. gr. stjórnarskrárinnar sem kveður á 

um þrískiptingu ríkisvaldsins, nánar tiltekið valdmörkin á milli löggjafans, handhafa 

framkvæmdarvalds og dómsvaldsins.
38

 Í lögmætisreglunni, sem telst óskráð grundvallarregla 

réttarríkisins felast tvenns konar reglur, annars vegar svokölluð formregla og hins vegar 

svonefnd heimildarregla. Samkvæmt formreglu lögmætisreglunnar mega ákvarðanir og 

reglugerðir stjórnvalda ekki ganga í berhögg við lög. Í heimildarreglunni felst síðan sú 

mikilvæga regla, sem er nátengd lagaáskilnaðarreglu atvinnufrelsisákvæðisins, að ákvarðanir 

                                                 
35

 Sbr. Pál Hreinsson: „Lagaáskilnaðarregla atvinnufrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar,“ bls. 401.  
36

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 24.  
37

 Páll Hreinsson: „Lagaáskilnaðarregla atvinnufrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar,“ bls. 401-402.  
38

 Nánar tiltekið hljóðar 2. gr. stjskr. svo: „Alþingi og forseti Íslands fara saman með löggjafarvaldið. Forseti og 

önnur stjórnarvöld samkvæmt stjórnarskrá þessari og öðrum landslögum fara með framkvæmdarvaldið. 

Dómendur fara með dómsvaldið.“ 
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stjórnvalda skulu almennt eiga sér stoð í lögum, þ.e. Alþingi verður að hafa veitt stjórnvöldum 

heimild með lögum til að taka ákvarðanir. Kjarni þessarar reglu er sá að stjórnvöld geta 

almennt ekki íþyngt borgurunum með ákvörðunum sínum, nema hafa til þess viðhlítandi 

heimild í lögum.
39

  

Þegar ágreiningur stendur um það hvort stjórnvöld hafi viðhlítandi lagaheimild til að taka 

íþyngjandi ákvörðun ræðst það af lögskýringu á viðkomandi lagaákvæði, hvort það hafi að 

geyma fullnægjandi valdheimild. Við þá lögskýringu er iðulega litið til þess hversu langt 

viðkomandi lagaheimild gengur í að takmarka réttindi borgaranna, hér atvinnufrelsið. Þeim 

mun tilfinnanlegri og meira íþyngjandi sem skerðingin er, þeim mun skýrari þarf sú 

lagaheimild að vera, sem viðkomandi stjórnvaldsfyrirmæli er mæla fyrir um skerðinguna, 

byggja á. Kröfur til skýrleika lagaheimildar eru breytilegar allt eftir efni 

stjórnvaldsákvörðunar. Við mat á því hvort efni ákvörðunar er talið íþyngjandi er litið bæði til 

þess hvaða réttindi eru skert, svo og til umfangs og eðlis skerðingarinnar.
40

 Af 

Hæstaréttardómum sem fallið hafa er ljóst að strangar kröfur eru gerðar til skýrleika 

lagaheimilda í tilvikum þeim þar sem um mannréttindi á borð við atvinnufrelsi borgaranna er 

að ræða, sbr. Hrd. 1988, bls. 1532 (Framadómur) og Hrd. 2000, bls. 1621 (Stjörnugrísmál) en 

vikið verður að þessum dómum í næsta kafla. 

 

2.5.2.2. Skilyrðið um lagaheimild; lagaáskilnaðarregla 1. mgr. 75. gr. stjskr.  

Skilyrði atvinnufrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar um að takmarkanir séu gerðar með lögum 

hvílir þannig ávallt á kjarna lögmætisreglunnar. Dómstólar fjölluðu lengst af almennt ekki 

sérstaklega um hvernig háttað væri efni lagaheimilda sem takmörkuðu atvinnufrelsi og 

hvernig skilja ætti orðið „lagaboð“ sem var í ákvæðinu allt fram til ársins 1995. Í seinni tíð 

hefur í dómum nánar verið útfært hvernig túlka eigi skilyrðið um að takmörkun atvinnufrelsis 

hvíli á lagaheimild og þær kröfur sem gera verður til löggjafar um það efni, eins og t.d. kröfur 

um skýrleika lagaheimilda. Þessi þróun hefur leitt til þess að mótast hefur sérstök 

lagaáskilnaðarregla atvinnufrelsisákvæðisins og hefur hún öðlast sjálfstæða þýðingu við 

túlkun 1. mgr. 75. gr. stjskr.
41

 Hér verða nokkrir dómar reifaðir sem varpa nánara ljósi á þróun 

þessa.  

 

 

 

                                                 
39

 Páll Hreinsson: „Lagaáskilnaðarregla atvinnufrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar,“ bls. 402.  
40

 Sama heimild, bls. 402.  
41

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 522 og bls. 524.  
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Hrd. 1935, bls. 404. Löggilding húsasmíðameistara.  

Í þessum dómi voru málavextir þeir að G óskaði eftir því við bæjarstjórn Reykjavíkur að fá 

löggildingu sem forstöðumaður húsasmíða í Reykjavík. Bæjarstjórnin hafnaði beiðninni á 

grundvelli byggingarsamþykktar sem sett hafði verið með stoð í 5. gr. laga nr. 17/1901 um 

bæjarstjórn í kaupstaðnum Reykjavík. Sú lagagrein kvað á um heimild bæjarstjórnar til að setja 

með byggingarsamþykkt fyllri ákvæði um byggingarmál kaupstaðarins en í lögum voru. Í 

byggingarsamþykktinni kom fram að enginn mætti standa fyrir húsasmíðum í Reykjavík nema 

hann hefði fengið til þess viðurkenningu byggingarnefndar, en slíka viðurkenningu veitti 

nefndin eingöngu þeim sem hún að uppfylltum ákveðnum skilyrðum teldi þar til hæfa. G var 

ósáttur við synjunina og krafðist þess að bæjarstjórn yrði gert skylt að veita honum löggildingu 

auk skaðabóta vegna tjóns sem hann hafði orðið fyrir vegna þessa. Í dómi Hæstaréttar kom fram 

að í 5. gr. laga nr. 17/1901 væri veitt sérstök heimild til að setja byggingarsamþykktir í 

Reykjavík. Á grundvelli þeirrar heimildar hefðu ákvæði byggingarsamþykktar nr. 43/1924 verið 

sett, þar sem viðurkenning byggingarnefndar væri áskilin til að öðlast leyfi til löggildingar sem 

húsasmíðameistari. Ekki væri á valdi dómstóla til að meta hæfileika G á því sviði heldur 

byggingarnefndar, og voru þeir því ekki taldir geta breytt ákvörðun byggingarnefndar. Kröfur G 

um skaðabætur voru af sömu ástæðu ekki teknar til greina.  
 

Þessi dómur snertir ýmis dæmigerð álitaefni sem fjallað hefur verið um undanfarna 

áratugi um takmarkanir á atvinnuréttindum. Þrátt fyrir það vék Hæstiréttur í engu að 

þágildandi atvinnufrelsisákvæði stjórnarskrárinnar né heldur að því hvort takmörkunin hvíldi 

nægilega á lagaboði.
42

 Hvorki í 5. gr. laga nr. 17/1901 né öðrum lagaákvæðum var að neinu 

leyti vikið að takmörkun á atvinnufrelsi með leyfakerfi til þess að mega standa fyrir 

húsbyggingum. Athygli vekur að þannig var í raun ekkert lagaboð sem mælti beinlínis fyrir 

um þessa takmörkun á atvinnufrelsi, og almenn lagaheimild til að setja fyllri ákvæði í 

byggingarsamþykkt var látin nægja til að skerða atvinnufrelsi þeirra sem lögðu stund á 

húsasmíði.
43

  

 

Hrd. 1984, bls. 1126. Svipting atvinnuleyfis vegna notkunarleysis.  

Í máli þessu var deilt um hvort svipting atvinnuleyfis leigubílstjóra færi í bága við 69. gr. stjskr., 

þ.e. þágildandi atvinnufrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar og ákvæði 8. gr. þágildandi laga nr. 

36/1970 um leigubifreiðar. Áfrýjandi hafði verið sviptur atvinnuleyfi á grundvelli 

reglugerðarákvæðis sem átti sér stoð í opnu ákvæði 10. gr. laga nr. 36/1970, en þar var kveðið á 

um að samgönguráðuneytið setti reglugerð „um nánari framkvæmd laga þessara, þar sem m.a. 

skyldi kveðið á um ráðstöfun leyfa til leigubifreiðaaksturs.“ Á grundvelli þessa ákvæðis var 

síðan sett ákvæði í 3. mgr. 8. gr. reglugerðar nr. 214/1972 um takmörkun leigubifreiða í 

Reykjavík og ráðstöfun atvinnuleyfa sem hljóðaði svo: „Úthlutunarmönnum er heimilt að taka 

atvinnuleyfi leyfishafa hjá viðkomandi bifreiðastöð, hafi hann ekki notfært sér atvinnuleyfið í 6 

mánuði eða lengur og ekki sótt um frest.“ Í 8. gr. laga nr. 36/1970 var hins vegar kveðið á um að 

þegar heimild til takmörkunar á fjölda leigubifreiða væri veitt væri óheimilt að skerða 

atvinnuréttindi þeirra manna sem á lögmætan hátt stunduðu leigubifreiðaakstur og væru 

fullgildir félagar í hlutaðeigandi stéttarfélagi þá er takmörkunin hæfist. Áfrýjandi krafðist þess 

að ógilt yrði með dómi afturköllun úthlutunarmanna atvinnuleyfa leigubifreiðastjóra í Reykjavík 

og bar fyrir sig í því skyni fyrrnefnda 8. gr. laga nr. 36/1970, auk 69. gr. stjskr. Í niðurstöðu 

dóms Hæstaréttar sagði hins vegar að ekki yrði fallist á að 8. gr. laga nr. 36/1970 eða aðrar 

                                                 
42

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 523.  
43

 Páll Hreinsson: „Lagaáskilnaðarregla atvinnufrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar,“ bls. 405.  
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réttarreglur girtu fyrir að áfrýjandi þyrfti að hlíta ákvæðum nefndra laga eða reglugerða, settum 

samkvæmt þeim, um að það varðaði hann sem atvinnuleyfishafa sviptingu leyfis síns ef hann 

ekki nýtti það. Úthlutunarnefnd var því sýknuð af kröfum B um ógildingu afturköllunarinnar.  

 

Ljóst er að ákvæði 3. mgr. 8. gr. reglugerðar nr. 214/1972 var afar íþyngjandi, enda heimilaði 

það sviptingu atvinnuréttinda. Í lögum nr. 36/1970 sem reglugerðin átti sér stoð í, var á hinn á 

bóginn ekkert minnst á afturköllun leyfa til aksturs leigubifreiða. Ákvæði reglugerðarinnar um 

afturköllun byggðist því eingöngu á hinni almennu heimild í 10. gr. laganna, sem mæltu fyrir 

um heimild til að setja nánari fyrirmæli um framkvæmd þeirra og ráðstöfun leyfa til 

leigubifreiðaaksturs.
44

 Athyglisvert er að Hæstiréttur fjallar hvorki um áhrif þess að eingöngu 

er mælt fyrir um heimildir til að taka verulega íþyngjandi ákvarðanir um atvinnuréttindi 

borgaranna í reglugerð, en ekki í lagaheimildinni sjálfri, né um hvað nánar tiltekið felist í 

skilyrðinu um lagaboð.
45

 Á árunum 1988-1992 má segja að íslenskir fræðimenn hafi orðið 

ásáttir um að í skilyrði þágildandi 69. gr. stjskr. um að lagaheimild þurfi, gæti ekki annað en 

falist sú krafa að löggjafarvaldið yrði sjálft að taka afstöðu til þess hvaða takmarkanir mætti 

setja atvinnufrelsinu, hvernig það skyldi gert, auk þess að ekki væri  nóg að veita ráðherra 

nánast opna heimild til að setja slíkar reglur.
46

 Árið 1988 féll einn fyrstu dómanna í Hæstarétti 

sem staðfesti þetta viðhorf afdráttarlaust, svonefndur „Framadómur,“ og markaði hann 

ákveðin þáttaskil við túlkun lagaáskilnaðarreglu atvinnufrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar. Þar 

var í fyrsta sinn ítarlega fjallað um hvað fælist í orðinu „lagaboð“ og hvaða kröfur gera þyrfti 

til skýrleika lagaheimilda sem takmarka atvinnufrelsi.  

 

Hrd. 1988, bls. 1532. Framadómur.  

S krafðist þess að ákvörðun umsjónarnefndar leigubifreiða um að svipta hann leyfi til aksturs 

leigubifreiða yrði felld úr gildi. Ástæða sviptingarinnar var sú að S vildi ekki una því að vera 

félagi í Bifreiðastjórafélaginu Frama og greiddi ekki félagsgjöld. Atvinnuleyfi S hafði verið 

gefið út samkvæmt reglugerð nr. 320/1983 um takmörkun leigubifreiða í Reykjavík og 

ráðstöfun atvinnuleyfa. Í 1. mgr. 8. gr. reglugerðarinnar var kveðið á um að óheimilt væri að 

veita bifreiðastjóra atvinnuleyfi, nema hann skuldbyndi sig til að stunda akstur eigin 

                                                 
44

 Páll Hreinsson: „Lagaáskilnaðarregla atvinnufrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar,“ bls. 407.  
45

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 523.  
46

 Sbr. Tryggva Gunnarsson í „Stjórnarskráin og stjórnun fiskveiða og búvöruframleiðslu,“ bls. 121, og Sigurð 

Líndal í „Stjórnkerfi búvöruframleiðslunnar og stjórnskipan Íslands,“ bls. 50. Sá síðarnefndi dró þar í efa 

niðurstöðu eldri fræðimanna um að réttarleg þýðing atvinnufrelsisákvæðisins væri ekki ýkjamikil í ljósi 

niðurstöðu Hæstaréttar í Hrd. 1988, bls. 1532 (Framadómur). Stjórnarskrárákvæðum væri almennt ætlað að 

lifa lengur og vega þyngra en almenn ákvæði laga. Þau væru langflest sett af ákveðnu tilefni, og þar væri 69. 

gr. stjskr. engin undantekning, en greininni hefði verið stefnt gegn einokunarstöðu iðngildanna. Þrátt fyrir það 

væri ljóst að hún ætti sér rætur í almennum grundvallarreglum og hefði þannig víðtækara gildissvið þótt þær 

tilteknu ástæður sem leiddu til þess að hún var sett í upphafi væru ekki lengur fyrir hendi. Að öðrum kosti hlytu 

stjórnarskrárákvæði að úreldast og verða dauður bókstafur fyrr en varði. Eðlilegast væri því að líta svo á að 

atvinnufrelsisákvæði stjórnarskrárinnar væri ætlað að vernda atvinnufrelsi almennt. Áskilnaður um lagaheimild 

gæti í raun ekki merkt annað en að löggjafinn ætti sjálfur að taka afstöðu til þess hvaða takmarkanir ætti að 

setja atvinnufrelsinu og hvernig það skyldi gert.  
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leigubifreiðar sem fullt starf og sækti um upptöku í Bifreiðastjórafélagið Frama. 

Reglugerðarákvæði þetta sótti heimild sína til 10. gr. laga nr. 36/1970 um lög um leigubifreiðar, 

sbr. umfjöllun að ofan í Hrd. 1984, bls. 1126. Hæstiréttur vitnaði í þágildandi 69. gr. stjskr. um 

atvinnufrelsi þegar hann tók afstöðu til þess hvort heimilt hefði verið að setja skilyrði fyrir 

veitingu atvinnuleyfis til áfrýjanda að hann gengi í Bifreiðastjórafélagið Frama, með svofelldum 

orðum: „Samkvæmt 69. gr. stjórnarskrárinnar þarf lagaboð til að leggja bönd á atvinnufrelsi 

manna. Með orðinu „lagaboð“ er átt við sett lög frá Alþingi. Reglugerðarákvæði nægja ekki ein 

sér. Lagaákvæði er takmarka mannréttindi verða að vera ótvíræð. Sé svo ekki, ber að túlka þau 

einstaklingi í hag, því að mannréttindaákvæði eru sett til verndar einstaklingum en ekki 

stjórnvöldum.“  

Í niðurstöðu Hæstaréttar kom einnig fram að í 8. gr. laga nr. 36/1970, sbr. Hrd. 1984, bls. 

1126, væri ekki mælt fyrir um skyldu atvinnuleyfishafa til að vera í stéttarfélagi né að einungis 

mætti veita meðlimum stéttarfélags bifreiðastjóra atvinnuleyfi. Slíkt ákvæði væri ekki að finna 

annars staðar í þessum lögum þó að stéttarfélags væri þar hins vegar víða getið. Samkvæmt 

þessu hefði lagaheimild brostið til að ákveða með reglugerð, að þátttaka í stéttarfélagi skyldi 

vera skilyrði atvinnuleyfis og einnig til að skylda áfrýjanda gegn vilja sínum til að vera félagi í 

Bifreiðastjórafélaginu Frama. Þannig hefði verið óheimilt að að svipta hann atvinnuleyfi til 

leigubifreiðaaksturs.  

 

Afgerandi munur er á túlkun á kröfum til lagaáskilnaðarreglunnar í Hrd. 1984, bls. 1126 

(Svipting atvinnuleyfis vegna notkunarleysis), og í Hrd. 1988, bls. 1532 (Framadómur), en 

dómarnir snerta báðir afturköllun á leyfi til leigubifreiðaaksturs á grundvelli laga nr. 36/1970 

um leigubifreiðar og reglugerða. Þrátt fyrir að afturköllunarástæðurnar hafi ekki verið þær 

sömu eiga báðir dómarnir það sammerkt að lög nr. 36/1970 nefndu þær ekki á nafn heldur var 

þeirra aðeins getið í stjórnvaldsfyrirmælum. Dómarnir tveir féllu á gagnstæðan veg þar sem 

ekki voru gerðar sömu kröfur til skýrleika þeirrar lagaheimildar sem leyfði skerðingu á 

atvinnufrelsi sem tryggt var í þágildandi 69. gr. stjskr.
47

 Í þeim dómum sem fallið hafa í 

kjölfar Framadóms hefur nánar verið útfært hvernig túlka eigi skilyrðið um að takmörkun 

atvinnufrelsis skuli byggja á lagaheimild og þær kröfur sem verða gerðar til löggjafar um þau 

efni. Eins og áður segir hefur lagaáskilnaðarregla atvinnufrelsisákvæðisins mótast á þessum 

grundvelli, þ.e. sú regla, að í áskilnaði 1. mgr. 75. gr. stjskr. um að takmarkanir á atvinnufrelsi 

hvíli á lögum, felist að löggjafinn verði sjálfur að taka afstöðu til þess hvaða takmarkanir séu 

heimilar og hvernig þær skuli framkvæmdar.
48

 Eftirfarandi dómar eru til vitnis um þetta.  

 

Hrd. 1996, bls. 2956. Samherjamál. 

Sjávarútvegsfyrirtækið S höfðaði mál á hendur utanríkisráðherra til heimtu skaðabóta þar sem 

því hafði verið synjað um útflutningsleyfi á frosnum karfa til Belgíu, Frakklands og Þýskalands. 

Í 1. gr. laga nr. 4/1988 um útflutningsleyfi o.fl. var utanríkisráðuneytinu heimilt að ákveða að 

ekki mætti bjóða, selja né flytja vörur til útlanda nema að fengnu leyfi og gæti ráðuneytið 

bundið útflutningsleyfið skilyrðum sem nauðsynleg þættu. Í 2. gr. nefndra laga var ráðherra 

síðan heimilað að setja nánari reglur um framkvæmd laganna með opinni reglugerðarheimild. Á 

grundvelli þessa lagaákvæðis var sett reglugerð nr. 70/1993 þar sem sagði að samkvæmt heimild 

                                                 
47

 Páll Hreinsson: „Lagaáskilnaðarregla atvinnufrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar,“ bls. 409.  
48

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, bls. 524. 
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laganna væri útflutningur á vörum sem taldar væru upp í fylgiskjali 2 með reglugerðinni háður 

leyfi utanríkisráðuneytisins. Í fylgiskjalinu voru taldar upp nokkrar fiskitegundir, þeirra á meðal 

karfi. Aðilar málsins deildu í sjálfu sér ekki um að í lögum nr. 4/1988 fælist takmörkun á 

atvinnufrelsi heldur hélt S því fram að lög nr. 4/1988, sbr. reglugerð nr. 70/1993, fælu í sér 

ólögmætt framsal á valdi til stjórnvalda sem berlega bryti í bága við þágildandi ákvæði 69. gr. 

stjskr. um atvinnufrelsi, sbr. 1. mgr. 75. gr. stjskr. Í niðurstöðu meirihluta Hæstaréttar segir 

orðrétt um þetta atriði:  

„Fyrirmæli stjórnarskrárinnar um, að atvinnufrelsi verði ekki skert nema með lagaboði, verða 

ekki túlkuð öðruvísi en svo, að hinum almenna löggjafa sé óheimilt að fela 

framkvæmdarvaldshöfum óhefta ákvörðun um þessi efni. Löggjöfin verður að mæla fyrir um 

meginreglur, þar sem fram komi takmörk og umfang þeirrar réttindaskerðingar, sem talin er 

nauðsynleg. Í lögum nr. 4/1988 er engar slíkar efnisreglur að finna, og er utanríkisráðuneytinu 

þar falið fullt ákvörðunarvald um það, hvenær til leyfisveitingar skuli koma og hvaða skilyrðum 

leyfi geti verið bundið. Svo víðtækt framsal löggjafans á valdi sínu til framkvæmdarvaldsins 

stríðir gegn ofangreindu réttindaákvæði stjórnarskrárinnar og er því ólögmætt.“ Hæstiréttur 

féllst þannig á skaðabótakröfu S.  
 

Hrd. 1999, bls. 1709. Ósonmál. 

Í málinu var deilt um hvort innflutningstakmarkanir Hollustuverndar ríkisins á 

vetnisklórflúorkolefni til notkunar í kæli- og frystitækjum væru löglegar. Vegna skaðlegra áhrifa 

efnisins á ósonlagið hafði verið gripið til alþjóðlegra aðgerða til takmörkunar á notkun þess og 

annarra ósoneyðandi efna og er Ísland aðili að Vínarsáttmála um verndun ósonlagsins og 

Montrealbókuninni við sáttmálann. Stefnandi málsins var einkahlutafélagið V sem byggði á því 

að þær takmarkanir sem það þurfti að sæta af hálfu stefnda, umhverfisráðherra f.h. 

Hollustuverndar ríkisins, hefðu verið ólögmætar og krafðist skaðabóta. Stefnandi byggði einnig 

á því að heimildir ráðherra til slíkra íþyngjandi ráðstafana sem um ræddi í málinu yrðu að vera 

skýrar og enn skýrari þyrftu að vera heimildir einstakra stofnana sem fara ættu með slíkt 

ákvörðunarvald. Loks taldi stefnandi að ákvörðun stefnda og Hollustuverndar að veita þeim 

aðilum sem fluttu inn vetnisklórflúorkolefni á árinu 1989 sérstök fríðindi eða einkarétt til 

innflutnings ekki eiga stoð í lögum eða reglugerð nr. 546/1994 og því hafi verið um ólögmæta 

mismunun að ræða. Hafi úthlutun stefnda á innflutningsheimildum byggst á ómálefnalegum 

sjónarmiðum og hafi stefnandi verið beittur ólögmætum samkeppnishindrunum. Samkvæmt 

auglýsingum ráðherra vegna áranna 1995 og 1996 skyldi við úthlutun innflutningsheimilda 

miðað við innflutning viðkomandi fyrirtækis á árinu 1989, en á því ári hafði V ekki haft neinn 

innflutning efnisins með höndum. V sótti síðan um leyfi til innflutnings efnisins vegna ársins 

1995 og aftur vegna áranna 1996 og 1997, en var synjað um þær innflutningsheimildir sem 

félagið fór fram á. Í gildi var reglugerð nr. 546/1994 um varnir gegn mengun af völdum 

ósoneyðandi efna en samkvæmt 3. gr. hennar var bannaður innflutningur á efnum sem tilgreind 

voru í viðauka 1 og á vörum sem innihéldu slík efni, þar á meðal vetnisklórflúorkolefni. 

Samkvæmt D-lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar var tímabundinn innflutningur efnisins þó 

heimill í samræmi við sérstakar reglur sem fram komu í viðauka 2 og var það magn reiknað út 

miðað við heildarinnflutning árið 1989. Hollustuvernd ríkisins var loks heimilt að setja kvóta á 

innflutning vetnisklórflúorkolefna með hliðsjón af innflutningi efnisins á árinu 1989 samkvæmt 

umræddri reglugerð. Af hálfu stefnda var byggt á því að reglugerð sú og þær auglýsingar sem 

málið snérist um ættu sér ótvíræða stoð í ákvæði 2. mgr. 29. gr. laga nr. 52/1988 um eiturefni og 

hættuleg efni, en þar var mælt fyrir um að umhverfisráðherra væri heimilt að setja reglugerð um 

innflutning, sölu, notkun og örugga meðhöndlun og förgun eiturefna og hættulegra efna sem 

gætu haft skaðleg áhrif á umhverfið.  

Í forsendum Hæstaréttar kom fram að þótt orðalag 2. mgr. 29. gr. fyrrnefndra laga hefðu 

ekki verið eins skýr og rétt hefði verið yrði engu að síður að telja ákvæðið hafa veitt ráðherra 

heimild til að takmarka með reglugerð nr. 546/1994 innflutning þeirra efna og vísaði um það til 

tilgangs eiturefnalaga og ákvæða alþjóðasamninga sem Ísland væri aðili að um varnir gegn 

ósoneyðandi efnum. Að virtu því hlutverki sem Hollustuvernd væri markað í lögum 52/1988 

féllst Hæstiréttur því ekki á að ráðherra hefði verið óheimilt að fela stofnuninni nánari 
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framkvæmd innflutningstakmarkana, og var því ekki litið svo á að ráðherra hefði framselt 

Hollustuvernd ríkisins vald umfram það sem heimilt hefði verið þegar hann fól stofnuninni að 

framkvæma umræddar innflutningstakmarkanir. Í niðurstöðu sinni komst Hæstiréttur þó að 

þeirri niðurstöðu að við þessa framkvæmd hefði Hollustuvernd hins vegar borið að gæta réttra 

laga og málefnalegra sjónarmiða. Í ljósi 1. mgr. 75. gr. stjskr. um atvinnufrelsið yrðu bönd 

einungis sett á atvinnufrelsi manna með lögum, enda krefðust þess almannahagsmunir. Af þessu 

leiddi að hvorki ráðherra né Hollustuvernd ríkisins hefðu óheft mat um það hvernig 

innflutningstakmörkunum á þeim efnum sem reglugerð nr. 546/1994 tók til var komið á og þær 

framkvæmdar. Við lagaframkvæmd þessa bar stjórnvöldum að gæta jafnræðis milli innflytjenda 

þannig að skerðingar á heimildum þeirra til innflutnings yrðu þeim ekki þungbærari en efni stóð 

til. Hvorki í lögum nr. 52/1988 né alþjóðasamningum um efnið væri veitt heimild til þess að 

takmarka innflutning ósoneyðandi efna á árinu 1995 eða síðar á þann veg að gerður væri 

greinarmunur á einstökum innflytjendum eftir því efnismagni sem þeir fluttu inn á árinu 1989. 

Þegar af þessum ástæðum hefði ákvæði í auglýsingum umhverfisráðherra um að taka skyldi mið 

af innflutningi fyrirtækis á árinu 1989 brostið lagastoð og ákvarðanir Hollustuverndar, sem 

byggðu á ákvæðinu voru álitnar ólögmætar. Hæstiréttur féllst því á skaðabótakröfu V sem fékk 

dæmdar bætur að álitum. 
 

Af Hrd. 1996, bls. 2956 (Samherjamál), og Hrd. 1999, bls. 1709 (Ósonmál), er ljóst að fallist var á 

bótakröfu stefnenda þar sem stjórnvöld mæltu fyrir um ákvarðanir sem takmörkuðu stjórnarskrárvarið 

atvinnufrelsi og lagastoð fyrir þeirri takmörkun brast. Þeim tilvikum þar sem dómstólar hafa komist að 

þeirri niðurstöðu að lög, stjórnvaldsfyrirmæli eða jafnvel einstakar ákvarðanir stjórnvalda samrýmist 

ekki réttindum sem einstaklingar eiga samkvæmt stjórnarskránni hefur fjölgað nokkuð síðastliðin ár og 

eru þessir tveir dómar m.a. til vitnis um það. Bótagrundvöllurinn í slíkum málum þarfnast oft nánari 

skoðunar. Sem dæmi um það hefur verið litið svo á, að þótt því mætti halda fram að strangt til tekið 

væru þessi tvö mál dæmi um hlutlæga ábyrgð, þá hefur fremur verið litið svo á að bótagrundvöllurinn í 

þeim sé ákveðið afbrigði sakarreglunnar sem kölluð er „reglubundin sakarábyrgð.“
49

 Sú beiting 

sakarreglunnar gengur út á það að látið er duga að slá því föstu að tjóni sé valdið með ráðstöfunum 

sem séu ólögmætar án þess að huga nánar að saknæmisskilyrðinu eins og Hæstiréttur gerir í þessum 

málum. Hér er því ljóst að huglægir þættir (ásetningur og gáleysi) tengdir tjónvaldi eru ekki hluti af 

mati á saknæmi hans. Algengara er nú en áður að þessi aðferðafræði sé látin nægja þegar lagt er mat á 

skaðabótaskyldu á grundvelli sakarreglunnar.
50

 Í málum þar sem Hæstiréttur hefur komist að þeirri 

niðurstöðu að atvinnufrelsi sé takmarkað með ólögmætum hætti eins og í ofangreindum tveimur 

málum, hefur þannig myndast vísir að því að til skaðabótaskyldu stofnist af hálfu ríkisins.  

Í eftirfarandi tveimur málum var því einnig haldið fram af hálfu stefnenda að lagastoð 

stjórnvaldsákvörðunar fyrir takmörkun atvinnufrelsis hefði brostið en í þessum málum var skaðabóta 

ekki krafist.  

 

 

                                                 
49

 Einnig nefnt „reglufest saknæmi,“ sbr. Viðar Má Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 170. Á ensku kallast þetta 

afbrigði sakarreglunnar „statutory negligence“ eða „negligence per se.“ 
50

 Viðar Már Matthíasson: „Skaðabótaábyrgð hins opinbera vegna laga og stjórnvaldsákvarðana sem fara í bága 

við stjórnarskrá og/eða mannréttindasáttmála,“ bls. 228 og 234. Sami höf: Skaðabótaréttur, bls. 170.  
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Hrd. 2000, bls. 1534. Vatneyrarmál.  

Hér var um refsimál að ræða þar sem B var ákærður fyrir nokkur brot, m.a. brot gegn lögum um 

stjórn fiskveiða nr. 38/1990 fyrir að hafa sem skipstjóri fiskiskipsins V haldið til 

botnvörpuveiða án nokkurra aflaheimilda til veiðanna. S var ákærður fyrir hlutdeild í broti B 

með því að hafa sem forráðamaður einkahlutafélagsins H sem gerði V út hvatt til og stuðlað að 

því skipinu var haldið til veiðanna án aflaheimilda. Varnir ákærðu voru í fyrsta lagi reistar á því 

að með 1. mgr. 3. gr. laga nr. 38/1990 um stjórn fiskveiða væri sjávarútvegsráðherra falið óheft 

vald til að ákveða með reglugerð heildarafla úr þeim nytjastofnum sem nauðsynlegt væri að 

takmarka veiðar á. Þessi skipan mála fullnægði ekki skilyrði 1. mgr. 75. gr. stjskr. um að 

atvinnufrelsinu yrðu aðeins settar skorður með lögum. Í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 38/1990 var mælt 

fyrir um úthlutun aflaheimilda til einstakra skipa og takmarkanir á þeim í samræmi við leyfðan 

heildarafla tiltekinna fisktegunda. Í öðru lagi héldu ákærðu því þannig fram að sú mismunun 

sem leiddi af reglum 7. gr. laga nr. 38/1990 um heimildir til veiða á tegundum bundnum 

aflatakmörkunum brytu í bága við 1. mgr. 65. gr. stjskr. og 1. mgr. 75. gr. gr. hennar.  

Um þennan þátt málsins komst Hæstiréttur að eftirfarandi niðurstöðu:  

„Af orðalagi 1. mgr. 3. gr. laga nr. 38/1990 verður ráðið að ákvörðun heildarafla skuli miðast 

við hámarksafrakstur nytjastofna eftir því, sem frekast liggur fyrir um ástand þeirra hverju sinni. 

Þessi skilningur fær stoð í athugasemdum við frumvarp, sem varð að lögum nr. 38/1990, og 

samræmist einnig þeim markmiðum, sem er lýst í 1. gr. laganna [um að stuðla að verndun og 

hagkvæmri nýtingu nytjastofna á Íslandsmiðum] og 1. gr. laga nr. 57/1996 um umgengni um 

nytjastofna sjávar. Felur 1. mgr. 3. gr. laga nr. 38/1990 samkvæmt þessu í sér nægilega 

afmarkaða viðmiðun um hvernig takmörkunum ráðherra á leyfilegum heildarafla á hverju 

fiskveiðiári skuli hagað. Þá hafa lög nr. 38/1990 að geyma ákveðnar reglur um hvernig skipta 

eigi leyfðum heildarafla, og er skiptingin ekki á valdi ráðherra. Verður ekki fallist á að með 

umræddu ákvæði hafi ráðherra verið falið svo óheft ákvörðunarvald um takmarkanir heildarafla 

að brjóti gegn áskilnaði 1. mgr. 75. gr. stjórnarskrárinnar um að atvinnufrelsi verði aðeins settar 

skorður með lögum.“  

 

Hrd. 2000, bls. 1621. Stjörnugrísmál. 

Félagið S keypti jörðina M í hreppnum L til reisa þar svínabú sem ætlað var fyrir 8000 grísi að 

meðaltali en um 20.000 á ári. S lét vinna deiliskipulag af lóð á jörðinni þar sem reisa átti búið og 

samþykkti hreppsnefnd L deiliskipulagið og var það auglýst. Í kjölfar bréfs frá nágrönnum 

jarðarinnar M óskaði umhverfisráðherra eftir áliti skipulagsstjóra á því hvort framkvæmdin 

skyldi sæta mati á umhverfisáhrifum á grundvelli þágildandi laga nr. 63/1993 um mat á 

umhverfisáhrifum. Skipulagsstjóri lagði til að ráðherra tæki ákvörðun um að bygging og rekstur 

búsins á jörðinni yrði háð mati á umhverfisáhrifum. Ráðherra ákvað svo með vísan til hve 

umfangsmikil framkvæmdin var að meta bæri umhverfisáhrif fyrirhugaðrar byggingar og 

rekstrar svínabús á M á grundvelli 6. gr. laga nr. 63/1993.  

S höfðaði þá mál gegn íslenska ríkinu til að fá ákvörðunina fellda úr gildi þar sem félagið 

taldi ákvörðunina brjóta bæði gegn atvinnufrelsisákvæði 1. mgr. 75. gr. stjskr. sem og 

eignarréttarákvæði 72. gr. stjskr. Í 6. gr. laga nr. 63/1993 kom fram að umhverfisráðherra væri 

heimilt að fengnu áliti skipulagsstjóra að ákveða að tiltekin framkvæmd eða framkvæmdir sem 

kynnu að hafa í för með sér umtalsverð áhrif á umhverfi, náttúruauðlindir og samfélag en ekki 

væri getið í 5. gr. laganna skyldu vera háðar mati samkvæmt lögunum. Í 1. mgr. 5. gr. laganna 

voru í tíu liðum taldar upp framkvæmdir sem skyldu skilyrðislaust sæta mati á 

umhverfisáhrifum, en í 2. mgr. 5. gr. sagði einnig að ennfremur væru háðar mati þær 

framkvæmdir sem upp væru taldar í fylgiskjali með lögunum og ekki tilgreindar í 1. mgr. Þar 

væri rekstur svínabúa ekki nefndur. Í athugasemdum með frumvarpi til laga nr. 63/1993 sagði 

um 7. gr. sem varð síðar að hinni umdeildu 6. gr. laganna að telja yrði heimild þessa ákvæðis í 

samræmi við tilgang og markmið tilskipunar nr. 85/337/EBE sem lögin byggðu á, einkum 1. - 2. 

mgr. 4. gr. hennar.  

Í forsendum dóms Hæstaréttar kom fram að hvorki mætti skerða 72. gr. um eignarrétt né 75. 

gr. stjórnarskrárinnar og atvinnufrelsi nema með lagaboði að því tilskildu að almenningsþörf 

krefði. Þessi fyrirmæli stjórnarskrárinnar yrðu ekki túlkuð öðruvísi en svo að hinum almenna 

löggjafa væri óheimilt að fela framkvæmdarvaldshöfum óhefta ákvörðun um þessi efni. 
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Löggjöfin yrði að mæla fyrir um meginreglur, þar sem fram kæmu takmörk og umfang þeirrar 

réttindaskerðingar sem talin væri nauðsynleg. Þetta ætti einnig við um ráðstafanir til að laga 

íslenskan rétt að skuldbindingum Íslands samkvæmt EES-samningnum. Í samræmi við 

stjórnskipun landsins væri það á valdi löggjafans en ekki framkvæmdavaldsins að ákveða 

hvernig heimild íslenska ríkisins í 2. mgr. 4. gr. tilskipunar nr. 85/227/EBE yrði nýtt.  

Loks kom fram í niðurstöðu réttarins um 6. gr. laga nr. 63/1993 að umhverfisráðherra væri þar 

fengið vald til þess að ákveða, að fengnu áliti skipulagsstjóra, að tilteknar framkvæmdir yrðu 

háðar mati samkvæmt lögunum ef hann teldi þær geta haft í för með sér umtalsverð áhrif á 

umhverfi, náttúruauðlindir og samfélag. Engar efnisreglur komu fram í þessu ákvæði eins og 

raunin var í 5. gr. laganna. Lagaheimild 6. gr. var þannig að mati Hæstaréttar, ótakmörkuð af 

öðru en almennri markmiðslýsingu 1. gr. laganna [um að tryggja að mat á umhverfisáhrifum 

færi fram áður en tekin er ákvörðun um framkvæmdir sem kunna, vegna staðsetningar, 

starfsemi sem þeim fylgir, eðlis eða umfangs, að hafa í för með sér umtalsverð áhrif á umhverfi, 

náttúruauðlindir og samfélag] og háð mati ráðherra, eins og hann viðurkenndi, enda teldi hann 

það nauðsynlegt til að ná tilgangi laganna og tilskipunar nr. 85/337/EBE, sbr. lög nr. 2/1993 um 

Evrópska efnahagssvæðið. Umhverfisráðherra hefði þannig fullt ákvörðunarvald um það hvort 

tiltekin framkvæmd sem ekki félli undir 5. gr. laga nr. 63/1993 skyldi sæta mati á 

umhverfisáhrifum samkvæmt 6. gr., en slík ákvörðun gæti haft í för með sér umtalsverða röskun 

á eignarráðum og atvinnufrelsi þess sem í hlut á. Svo víðtækt og óheft framsal löggjafans á valdi 

sínu til framkvæmdarvaldsins bryti í bága við umrædd mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar 

og væri því ólögmætt.  
 

Rökstuðningurinn í Hrd. 2000, bls. 1621 (Stjörnugrísmál), og Hrd. 1996, bls. 2956 

(Samherjamál), er efnislega að miklu leyti sá sami. Á það hefur þó verið bent að sá 

mælikvarði, sem beitt var í síðara málinu, hafi verið fremur strangur. Heimild 

framkvæmdarvaldsins var í því máli mun óheftari og að því leyti voru málin ekki 

sambærileg.
51

 Til dæmis var í forsendum Samherjadómsins tekið fram að í lögum nr. 4/1988 

væru engar efnisreglur og væri utanríkisráðuneytinu þannig falið fullt ákvörðunarvald um 

það, hvenær leyfi skyldi veitt og hvaða skilyrðum það skyldi vera bundið. Í forsendum dóms í 

Stjörnugrísmálinu er síðan tekið fram að engar efnisreglur komi fram í 6. gr. laga nr. 63/1993 

ólíkt því sem gildi um 5. gr. þeirra og fylgiskjali með lögunum. Við nánari athugun kemur í 

ljós að 6. gr. hefur efnisreglu að geyma enda þótt hún sé matskennd, og að því leyti voru 

umrædd lagaákvæði í málunum tveimur ósambærileg. Í 5. gr. laganna var talið upp með 

nokkuð fastmótuðum reglum hvaða framkvæmdir féllu undir lögin og þyrftu því að fara í mat 

á umhverfisáhrifum áður en efnisákvörðun væri tekin, og hin matskennda efnisregla 6. gr. 

kom síðan til viðbótar þessu ákvæði.
52

  

Þegar efni 6. gr. laga nr. 63/1993 er þannig virt verður að telja að Hæstiréttur hafi beitt 

mjög ströngum mælikvarða í málinu án þess að það hafi verið stutt fullnægjandi rökum. 

Einnig virðist sem ekki sé fullt samræmi í úrlausn Hæstaréttar í Stjörnugrísmálinu og í 

Vatneyrarmálinu. Það á einkum við þegar litið er til hins lögfesta markmiðs sem ná skyldi 

                                                 
51

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur - mannréttindi, bls. 525.  
52

 Páll Hreinsson: „Lagaáskilnaðarregla atvinnufrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar,“ bls. 416.  
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með skerðingu á atvinnufrelsi, þeirra lögmæltu meginreglna sem settar höfðu verið um þær 

leiðir sem fara skyldi við að ná því markmiði, og í ljósi umfangs og eðlis skerðinganna hvað 

þær kröfur varðar sem talið er að felist í lagaáskilnaðarreglu 1. mgr. 75. gr. stjskr. Ennfremur 

vekur athygli að dómar þessir gengu með aðeins sjö daga millibili í Hæstarétti.
53

 Nú var 

markmið það sem takmörkun á atvinnufrelsi byggði á bæði tilgreint í 1. gr. laga nr. 38/1990 

um stjórn fiskveiða og í 1. gr. laga nr. 63/1993 um mat á umhverfisáhrifum
54

 en þrátt fyrir það 

gerir Hæstiréttur meiri kröfur í Stjörnugrísmálinu til þess að lögin sjálf tilgreini þær 

takmarkanir sem heimilt var að gera í þágu þess markmiðs heldur en í Vatneyrarmálinu, þar 

sem 1. mgr. 3. gr. laga nr. 38/1990 þótti fela í sér nægilega afmarkaða viðmiðun um hvernig 

ráðherra væri heimilt að taka ákvörðun um leyfilegan heildarafla nytjastofna sem nauðsynlegt 

þótti að takmarka. Ef Hæstiréttur hefði beitt viðlíka ströngum mælikvarða í málunum tveimur 

hefði eflaust verið fallist á að heimildir ráðherra í Stjörnugrísmálinu hefðu þótt fyllilega 

afmarkaðar í ljósi markmiðs laga nr. 63/1993 um mat á umhverfisáhrifum.  

Óhætt er að segja að í báðum málunum hafi verið um mikilsverða hagsmuni að tefla en 

e.t.v. gætu þær ólíku kröfur sem Hæstiréttur gerir til lagaáskilnaðar í málunum tveimur 

helgast af þeirri staðreynd, að um mismiklar afleiðingar skerðingar á atvinnufrelsi er að ræða í 

hvoru tilviki fyrir sig. Ljóst er að um gríðarlega fjárhagslega hagsmuni fyrir aðstandendur 

svínabúsins í Stjörnugrísmálinu var að ræða sem vörðuðu mjög umfangsmiklar framkvæmdir 

og fólust í byggingu og rekstri svínabúss af þeirri stærðargráðu sem raun bar vitni. Í 

Vatneyrarmálinu er á hinn bóginn ekki hægt að segja að um viðlíka fjárhagslegar afleiðingar 

hafi verið að ræða fyrir aðila máls og er niðurstaða Hæstaréttar ef til vill réttlætanleg í ljósi 

þessa. Þessi grundvallarmunur á málunum tveimur verður enn skýrari þegar litið er til þess að 

Stjörnugrísmálið var auk 1. mgr. 75. gr. stjskr. höfðað á grundvelli 1. mgr. 72. gr. stjskr. um 

friðhelgi eignarréttar og fallist á að brotið hefði verið gegn henni, á meðan Vatneyrarmálið var 

aftur á móti höfðað á grundvelli 1. mgr. 75. gr. og 1. mgr. 65. gr. en ekki byggt á 1. mgr. 72. 

gr. stjskr.  
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 Páll Hreinsson: „Lagaáskilnaðarregla atvinnufrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar,“ bls. 416. 
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 1. gr. þáverandi laga nr. 38/1990 um stjórn fiskveiða hljóðaði svo:  

„Nytjastofnar 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. Úthlutun veiðiheimilda 

samkvæmt lögum þessum myndar ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir 

veiðiheimildum. 1. gr. þágildandi laga nr. 63/1993 um mat á umhverfisáhrifum var eftirfarandi: Markmið laga 

þessara er að tryggja að áður en tekin er ákvörðun um framkvæmdir sem kunna, vegna staðsetningar, starfsemi 

sem þeim fylgir, eðlis eða umfangs, að hafa í för með sér umtalsverð áhrif á umhverfi, náttúruauðlindir og 

samfélag hafi farið fram mat á umhverfisáhrifum, svo og að tryggja að slíkt mat verði fastur liður í gerð 

skipulagsáætlana.“  
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Hvað Hrd. 1999, bls. 1709 (Ósonmálið), snertir taldi Hæstiréttur lagaheimildina í því máli 

nógu skýra um það markmið sem ná átti, nánar tiltekið að takmarka notkun efna sem gátu haft 

skaðleg áhrif á umhverfið. Í lögum nr. 52/1988 var hins vegar engin afstaða tekin til umfangs 

innflutningstakmarkananna og var lagatextinn óskýr um með hvaða hætti það skyldi gert, þ.e. 

hvaða leiðir skyldu farnar við að ná fyrrnefndu markmiði. Einungis var mælt fyrir um að 

hvaða þáttum í sölu og meðferð efnanna reglurnar skyldu lúta, en ekki var kveðið nánari á um 

þær leiðir sem farnar skyldu við takmörkun á notkun efnanna þar sem í lögunum var aðeins 

sagt að setja skyldi reglugerð um innflutning, sölu, notkun, örugga meðhöndlun og förgun 

eiturefna. Þótt talið væri að lagaákvæðið hefði að geyma heimild til að mæla fyrir um 

takmarkanir á innflutningi slíkra efna, þá var farið út fyrir hana þegar kveðið var á um þá leið 

sem valin var, þar sem hún raskaði jafnrétti á milli innflytjenda. Jafnvel þótt ráðherra hefði 

heimild til að mæla nánar fyrir um skerðingu á atvinnufrelsi, ræðst það af lagaheimildinni 

hvert það svigrúm er. Ráðherra hafði ekki mikið svigrúm hér þar sem engin afstaða var tekin 

til þeirra leiða sem farnar skyldu við að ná umræddu markmiði. Í dóminum kemur fram að 

stjórnvöldum hafi borið að gæta jafnræðis við framkvæmd takmarkananna, auk þess að 

áréttað er að hvorki í lögum nr. 52/1988 eða alþjóðasamningum sé veitt heimild til þess að 

takmarka innflutning ósoneyðandi efna með slíkri leið. Í ljósi þessara ummæla kemur í raun 

ekki á óvart að almenni löggjafinn sé talinn hafa mun meira svigrúm til að setja löggjöf sem 

að nokkru leyti getur raskað jafnræði manna á meðal heldur en ráðherra með reglugerð.
55

  

 

Hrd. 2003, bls. 784. Einkadansmál.  

Hér var deilt um gildi breytingar sem gerð var á lögreglusamþykkt fyrir Reykjavík, nr. 625/1987 

með því að nýtt ákvæði bættist við 30. gr. samþykktarinnar (4. mgr. 30. gr.) sem meðal annars 

bannaði sýnendum nektardans að fara um meðal áhorfenda og girti einnig fyrir hvers konar 

einkasýningar. Af hálfu veitingahússins V ehf., sem var stefnandi málsins, var því haldið fram 

að með umræddri breytingu væri vegið að atvinnufrelsinu, sem varið væri af 1. mgr. 75. gr. 

stjskr. V ræki löglega starfsemi, sbr. i-lið 9. gr. laga nr. 67/1985 um veitinga- og gististaði, og 

hefðu lög nr. 36/1988 um lögreglusamþykktir engar reglur að geyma sem heimiluðu 

stjórnvöldum takmörkun þess réttar. Með gildistöku 2. gr. lögreglusamþykktarinnar, sbr. 4. mgr. 

30. gr. hennar, hefði þannig verið gengið gegn óskráðri lögmætisreglu stjórnsýslunnar, sem 

kæmi fram í því að ákvörðun stjórnvalda verði að eiga sér stoð í lögum. Í 3. gr. laga nr. 36/1988 

um lögreglusamþykktir var mælt fyrir um að í lögreglusamþykkt skyldi, eftir því sem þurfa 

þætti, kveða á um það sem varðaði allsherjarreglu, svo sem reglu og velsæmi á og við 

almannafæri og skemmtanahald. Um það hvort lagaheimild þessi mælti fyrir um nægilega 

skýrar efnisreglur til að byggja stjórnvaldsfyrirmæli á komst Hæstiréttur að eftirfarandi 

niðurstöðu: „Breyting sú á lögreglusamþykkt fyrir Reykjavík, sem hér er fjallað um, felur ekki í 

sér bann við nektardansi en áskilur aðeins að nektardansara sé bannað að loka að sér með 
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 Páll Hreinsson: „Lagaáskilnaðarregla atvinnufrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar,“ bls. 412. Þar segir ennfremur 

að athyglisvert sé, að skilja megi tilvitnuð ummæli í Ósondóminum á þá leið að skuldbindingar íslenska 

ríkisins að þjóðarétti geti veitt ráðherra heimild til að ganga eitthvað lengra við að takmarka atvinnufrelsi með 

reglugerð ef takmarkanirnar eru í samræmi við þjóðréttarlegar skuldbindingar.  
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viðskiptamanni meðan á sýningu stendur og fara um meðal áhorfenda. Er þetta almenn regla í 

samræmi við ákvæði laga nr. 36/1988 og gerir yfirvöldum kleift að fylgjast með sýningum á 

nektardansi og ganga úr skugga um, að allsherjarreglu og velsæmis sé gætt og að ekki fari fram 

refsiverð háttsemi í næturklúbbum. Leyfi stefnda til að reka næturklúbb getur þannig ekki falið í 

sér heimild honum til handa til þess að láta svokallaðan einkadans fara fram í lokuðu rými á 

veitingastaðnum eða leyfa för sýnenda meðal áhorfenda. Þessir þættir í rekstri stefnda verða því 

ekki taldir atvinnustarfsemi, sem njóti verndar 75. gr. stjórnarskrárinnar.“  
 

Í niðurstöðu héraðsdóms var öfugt við niðurstöðu Hæstaréttar fallist á að farið hefði verið 

út fyrir þá lagaheimild sem 3. gr. laga nr. 36/1988 hefði að geyma. Samkvæmt því hefði skort 

lagastoð fyrir breytingu þeirri sem gerð var á lögreglusamþykkt fyrir Reykjavík nr. 625/1987 

með 2. gr. samþykktar nr. 548/2002 og þannig fallist á kröfur stefnanda í málinu. Niðurstaða 

Hæstaréttar hefur verið gagnrýnd fyrir að virða fyrri fordæmi réttarins að vettugi um að hinn 

almenni löggjafi geti ekki falið framkvæmdavaldshöfum óhefta ákvörðun um skerðingu á 

atvinnufrelsi eða eignarréttindum en í héraðsdóminum kom fram að stefnandi bar fyrir sig að 

brotið hefði verið á hagnýtingarrétti hans. Í fyrsta lagi verði löggjöf að mæla fyrir um 

meginreglur þar sem fram komi takmörk og umfang þeirrar réttindaskerðingar sem talin er 

nauðsynleg, sbr. Hrd. 1996, bls. 2956 (Samherjamál), og Hrd. 2000, bls. 1621 

(Stjörnugrísmál), og í öðru lagi standi fordæmi réttarins til þess að þegar stjórnvaldsfyrirmæli 

skerða umrædd réttindi verði þau að hafa skýra lagastoð. Þessum skilyrðum hafi augljóslega 

ekki verið fullnægt í ofangreindu máli.
56

 

Í dómi Hæstaréttar kemur fram af hálfu stefnanda að nektardans á staðnum hafi nær 

eingöngu farið fram í formi einkadans þar sem dansari og viðskiptamaður færu saman í lokað 

rými og sá fyrrnefndi sýndi nektardans fyrir viðskiptavininn gegn greiðslu. Athyglisvert er að 

í forsendum dómsins kemur fram að ekki sé verið að banna nektardans almennt, heldur 

einungis einkadans, án þess að gefa því gaum að fjárhagslegir hagsmunir gætu verið í húfi 

fyrir hlutaðeigandi aðila. Í niðurstöðu réttarsins segir orðrétt: „Opinbert leyfi stefnanda nær til 

þess að reka næturklúbb. Í því felst leyfi til að láta nektardans fara fram á veitingastaðnum, en 

slíkur dans er ekki nánar skilgreindur í lögum.“ Ljóst er að máli skiptir að skort hefur á 

skilgreiningu nektardanshugtaksins í lögum, enda ljóst að aðilar málsins hafa haft ólíkar 

hugmyndir um nektardans og einkadans. Einnig er líklegt að nálgun Hæstaréttar stafi af 

ónógum rökstuðningi stefnda af því hvaða hagsmunir felist í því að einkadans sé leyfilegur, 
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nema að því leyti sem stefndi bar fyrir sig í málinu - að nektardans á staðnum hefði eingöngu 

farið fram í formi einkadans. Með hinu opinbera leyfi stjórnvalda sem stefndi naut og mælti 

fyrir um að nektardans væri heimill á staðnum, er því ljóst að stefndi hefur litið svo á að 

einkadans félli þar undir. Í dóminum kemur einnig fram að stefndi hafi ekki rökstutt 

sérstaklega hvaða hagsmuni hann hefði af því að sýnendum væri heimilt að fara um meðal 

áhorfenda. Loks segir í niðurstöðu dómsins að þessir þættir í rekstri stefnda, sem felist í 

einkadansi, verði ekki taldir atvinnustarfsemi sem njóti verndar 75. gr. stjskr. og þegar af 

þeirri ástæðu bæri að sýkna stefnanda. 

Þrátt fyrir að stefnandi hefði sett fram skaðabótakröfu fyrir Hæstarétti var í dóminum ekki 

fjallað frekar um það hvaða fjárhagslegu afleiðingar hið umdeilda bann hefði fyrir 

viðkomandi veitingahús eða nektardansarana sem þar störfuðu, sem einnig má leiða líkur að 

því að hafi tapað á banninu. Hugsanlegt er að auk eðlis þeirra takmarkana sem hér voru til 

skoðunar hafi það leitt til þess að hér var ekki beitt jafn ströngum mælikvarða á það hvort 

löggjafinn hefði sjálfur tekið beina afstöðu til þeirrar takmörkunar á atvinnufrelsinu sem um 

var deilt.
57

 Umfjöllun Hæstaréttar um hvort ákvæði lögreglusamþykktarinnar stæðist 

lagaáskilnaðarregluna einskorðaðist í raun við að breytingin sem varð með fyrrnefndri 

lögreglusamþykkt væri almenn regla í samræmi við ákvæði laga nr. 36/1988. Hér væri því 

um lögmætar takmarkanir á atvinnufrelsinu að ræða sem rökstuddar voru með vísan til þess 

að yfirvöldum væri bæði heimilt og skylt að ganga úr skugga um að allsherjarreglu og 

velsæmis væri gætt og að ekki færi fram refsiverð háttsemi á næturklúbbum. Hæstiréttur lét 

þannig duga að ákvæði lögreglusamþykktarinnar sem takmörkun atvinnufrelsis var byggð á 

væri í samræmi við lagaákvæðið, þótt bannið sjálft væri ekki að finna í lögunum. Í stuttu máli 

virðist rétturinn þannig hafa komist að þeirri niðurstöðu að nektardans væri leyfileg 

atvinnustarfsemi en hins vegar ekki einkadans, þar sem ekki væri hægt að fylgjast með því 

hvort vafasöm starfsemi færi hugsanlega fram á bakvið luktar dyr. Hvað fullyrðingu 

Hæstaréttar varðar um að einkadans sé einfaldlega ekki atvinnustarfsemi sem njóti verndar 75. 

gr. stjskr. má velta því fyrir sér hvers vegna rétturinn fór ekki frekar þá leið að telja að sú 

atvinnustarfsemi nyti verndar ákvæðisins, sérstaklega í ljósi þess að nektardans virtist njóta 

hennar, en taka einfaldlega fram að takmörkun atvinnustarfsemi þeirrar er fælist í einkadansi 

byggði á lögmætum sjónarmiðum um almannahagsmuni.  
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2.5.3. Skilyrðið um almannahagsmuni  

Síðara skilyrði 1. mgr. 75. gr. stjskr. um heimilar takmarkanir á atvinnufrelsinu lýtur að 

áskilnaðinum um almannahagsmuni. Með almannahagsmunum er átt við hagsmuni 

almennings, sem geta verið lögmætt markmið lagasetningar sem takmarkar mannréttindi, sbr. 

t.d. 1. mgr. 75. gr. stjskr. varðandi takmarkanir á atvinnufrelsi.
58

 Almannahagsmunir verða 

þannig að liggja til grundvallar lagasetningu sem heimilar takmarkanir á atvinnufrelsinu.
59

  

Viðtekin skoðun fræðimanna fram á síðari hluta 20. aldar var sú að löggjafinn ætti síðasta 

orðið um hvort almannahagsmunir eða almenningsþörf réttlættu takmarkanir á 

atvinnufrelsinu. Því mati yrði ekki haggað af dómstólum, enda væri skilyrðið þess eðlis að 

dómstólar yrðu ekki taldir hæfari til að meta það en löggjafinn. Að baki þessu viðhorfi bjuggu 

þau rök, að slíkt mat væri í svo nánum tengslum við verkefni og pólitískt hlutverk löggjafans, 

enda kæmu til álita við slíkt mat sjónarmið sem dómstólar forðuðust að beita eða úrskurða 

um. Eftir stjórnarskrárbreytingarnar árið 1995 voru engar grundvallarbreytingar á 

atvinnufrelsisákvæðinu gerðar þótt að sú orðalagsbreyting yrði á að nú sé rætt um að 

almannahagsmunir krefjist takmarkana í 1. mgr. 75. gr., í stað þess að almenningsheill 

krefji.
60

  

Í athugasemdum við frumvarpið frá 1995, kemur að vísu fram, eins og fyrr greinir, að 

ætlunin með breyttu orðalagi í síðari málslið 1. mgr. 75. gr., væri að draga betur fram en áður 

hefði verið gert, að skorður við atvinnufrelsi, sem ákveða þurfi með lögum, ættu að heyra til 

undantekninga og yrðu að helgast af nauðsyn vegna almannahagsmuna. Með því að breyta 

orðalagi á þennan hátt frá núverandi reglu væri stefnt að því að leggja öllu ríkari áherslu á að 

löggjafinn yrði að meta sérstaklega hvort almannahagsmunir krefðust í raun að 

meginreglunni um atvinnufrelsi yrði vikið til hliðar á afmörkuðu sviði með lagasetningu.
61

  

Fáeinir dómar verða nú reifaðir þar sem sérstaklega hefur reynt á skilyrðið um 

almannahagsmuni í síðari málslið 1. mgr. 75. gr. stjskr.  

 

Hrd. 1937, bls. 332. Mjólkursölumál. 

Málavextir hér voru þeir að bóndinn I sem búsettur var að Arnarnesi í Garðahreppi krafðist 

skaðabóta þar sem hann taldi að brotið hefði verið gegn atvinnufrelsi sínu með því að lögreglan 

meinaði honum að fara með mjólk til viðskiptamanna sinna í Reykjavík, vegna ákvæða 

bráðabirgðalaga nr. 49/1934 um meðferð og sölu mjólkur, rjóma o.fl. Í ákvæði laganna var mælt 

fyrir um að til áramóta 1934/1935 væri framleiðendum mjólkur heimilt að selja mjólk sína 

ógerilsneydda beint til neytenda innan bæjar- eða sveitarfélags framleiðenda. Stefnandi var hins 
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vegar með mjólk sína ógerilsneydda og ætlaði að selja hana utan sveitarfélags síns, sem álitið 

var óheimilt á grundvelli gagnályktunar frá ákvæði bráðabirgðalaganna. Stefnandi hafnaði því 

að flytja mjólk sína heim aftur og fól því lögreglan Mjólkurfélagi Reykjavíkur hana til sölu. 

Stefnandi bar fyrir sig að með ákvæði bráðabirgðalaganna hefði söluheimild verið einskorðuð 

við mjög takmörkuð svæði og atvinnufrelsi mjólkurframleiðenda þar með skert að miklu leyti. 

Samkvæmt 64. gr. stjórnarskrárinnar verði slíkar hömlur því aðeins lagðar á atvinnufrelsi 

manna, að almenningsheill krefji, en ekki komi til greina að telja að skilyrði þessu hafi hér verið 

fullnægt. Um rökstuðning stefnda sagði Hæstiréttur: „Á þessa röksemdafærslu áfrýjanda verður 

ekki fallist. Almenni löggjafinn hefir metið ráðstafanir þær, sem hér um ræðir, til 

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

á að ráðstafanir lögreglu til að sporna við mjólkursölu stefnanda hefðu verið lögmætar.  

 

Hrd. 1964, bls. 960. Leigubílstjóri án atvinnuleyfis.  

Hér var um refsimál að ræða þar sem leigubílstjórinn B var ákærður fyrir að hafa stundað 

leigubifreiðaakstur í Reykjavík án þess að hafa atvinnuleyfi eða afgreiðslu á bifreiðastöð. B hélt 

því fram að refsiákvæði þau, sem hann var ákærður fyrir að hafa brotið, brytu í bága við 69. gr. 

stjskr., enda hafi almenningsþörf ekki krafist takmörkunar á fjölda leigubifreiða þá er slík 

takmörkun var fyrst í lög leidd með lögum nr. 25/1955. Héraðsdómur rakti ástæður þær sem 

greindar voru í frumvarpi til laga þessara um takmörkun á leigubifreiðum og taldi að ekki yrðu 

taldar nægar ástæður til að líta svo á að rök takmörkunar á leigubifreiðum hefðu verið slík að 

lagaákvæði þess efnis yrðu talin brjóta í bága við 69. gr. stjskr. Hæstiréttur féllst sömuleiðis 

ekki á málatilbúnað B með svofelldum rökum: „Almenni löggjafinn hefur metið ráðstafanir þær 

um takmarkanir á leigubifreiðum, sem í máli þessu greinir, til almenningsheilla, og verður eigi 

haggað við því mati.“  
 

Af þessum tveimur dómum er ljóst að Hæstiréttur leit um árabil svo á að ekki yrði haggað 

við mati löggjafans um hvað teldist vera til almenningsheilla, enda er rökstuðningur réttarins í 

báðum málunum afar afdráttarlaus, fáorður og nánast samhljóða. Auk þess var í Hrd. 1988, 

bls. 1532 (Framadómi), vitnað til ummælanna í Hrd. 1964, bls. 960 (leigubílstjóri án 

atvinnuleyfis). Í næsta máli bar stefnandi fyrir sig að brotin hefði verið á sér stjórnskipuleg 

jafnræðisregla með því að svipta hann atvinnuleyfi til leigubifreiðaaksturs á grundvelli laga 

sem mæltu fyrir um aldursskilyrði.  

 

Hrd. 1993, bls. 1217. Missir atvinnuleyfis vegna aldurs.  

Í máli þessu var leigubílstjóri sviptur atvinnuleyfi sínu vegna aldurs, vegna ákvæða um 

hámarksaldur leigubifreiðastjóra, sbr. 1. mgr. 9. gr. laga um leigubifreiðar nr. 77/1989. 

Stefnandi leit svo á að brotin væri á sér stjórnskipuleg jafnræðisregla og vísaði um það til bæði 

þágildandi 67. gr. og 69. gr. stjskr. um eignarrétt og atvinnufrelsi. Hæstiréttur fór ítarlega í 

sjónarmið þau sem lágu löggjöfinni til grundvallar, einkum út frá jafnræðissjónarmiðum en 

féllst hins vegar ekki á málatilbúnað stefnanda með þeim rökum að öryggis- og 

þjónustusjónarmið lægju því að baki að atvinnuréttindi þessi væru bundin aldursskilyrðum.  

 

Nánar verður fjallað um dóminn í kafla 3.5. þar sem fjallað verður um dóma um takmarkanir 

á atvinnuréttindum sem njóta verndar 1. mgr. 72. gr. stjskr. Niðurstaða málsins var hér að 

takmörkun atvinnuréttinda væri lögmæt þar sem hún réttlættist af sjónarmiðum um 

almannahagsmuni, nánar tiltekið af öryggis- og þjónustusjónarmiðum. Hér er einkum bent á 
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að þótt ekki hafi verið hróflað við mati löggjafans á því hvort takmörkunin sem slík væri í 

þágu almannahagsmuna könnuðu dómstólar ítarlega hvort hún hvíldi á lögmætum 

sjónarmiðum á borð við jafnræðisreglu, sem var enn óskráð í stjórnarskrá þegar dómur þessi 

féll. Það má því segja að í þessum dómi Hæstaréttar hafi verið stigið fyrsta skrefið til að 

kanna hvort mat löggjafans væri reist á málefnalegum sjónarmiðum og stæðist þar með 

ákvæði stjórnarskrár um atvinnufrelsið og eignarrétt.  

Næstu tveir dómar féllu báðir eftir fyrrnefnda stjórnarskrárbreytingu árið 1995 og snertu 

einnig könnun dómstóla á því hvort lögmæt sjónarmið væru grundvöllur lagasetningar sem 

takmarkaði atvinnufrelsi, í þessum tilvikum grundvallarreglan um meðalhóf. Dómarnir tveir 

sem vöktu mikla athygli á sínum tíma fjalla báðir um ágreining um mikilvægt og umdeilt 

pólitískt málefni, þ.e. takmarkanir þær sem lög um stjórn fiskveiða nr. 38/1990 setja 

atvinnufrelsi manna, sbr. núgildandi lög nr. 116/2006. Dómar þessir eru skýr dæmi um að 

meðalhófsregla hafi verið lögð til grundvallar bæði við skýringu á 1. mgr. 75 gr. stjskr. og 

einnig við skýringu 65. gr., þ.e. jafnræðisreglunnar.
62

  

 

Hrd. 1998, bls. 4076. Veiðileyfamál.  

Í máli þessu sótti V, stefnandi málsins, um það með tilvísun til 1. mgr. 4. gr. laga nr. 38/1990 

um stjórn fiskveiða, og þrátt fyrir 5. gr. laganna, að honum yrði fyrir upphaf næsta fiskveiðiárs 

veitt almennt veiðileyfi til að stunda fiskveiðar í atvinnuskyni á því ári í fiskveiðilandhelgi 

Íslands. Sjávarútvegsráðuneytið synjaði beiðni þessari með þeim rökum að samkvæmt lögum 

nr. 38/1990 væru leyfi til veiða í atvinnuskyni „bundin við fiskiskip og yrðu ekki veitt 

einstaklingum, eða lögpersónum.“ Í 5. gr. laganna væru tilgreind skilyrði fyrir veitingu slíks 

leyfis og væru þau óundanþæg. Forsenda fyrir veitingu sérstakra leyfa skv. 2. mgr. 4. gr. væri sú 

að viðkomandi fiskiskip hefði jafnframt leyfi til veiða í atvinnuskyni. Stefnandi krafðist 

ógildingar þessarar ákvörðunar sjávarútvegsráðherra með þeim rökum að regla 5. gr. laga nr. 

38/1990 bryti í bága við 65. gr. og 75. gr. stjórnarskrárinnar um jafnræði og atvinnufrelsi. Auk 

þess bar hann fyrir sig að fráleitt væri að leyfi til veiða í atvinnuskyni væru veitt öðrum en 

einstaklingum og lögpersónum, enda væri það útgerð skips sem ætti aflahlutdeild þess. Með 5. 

gr. laga nr. 38/1990 væri því tilteknum þegnum landsins hyglað á ómálefnalegan og stórfelldan 

hátt á kostnað annarra og atvinnufrelsi hinna síðarnefndu takmarkað um leið. Um það hvort 

ákvörðun sjávarútvegsráðherra hefði verið ólögmæt komst Hæstiréttur svo að orði í niðurstöðu 

sinni:  

„Löggjafanum er rétt að takmarka fiskveiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, ef uggvænt þykir, 

að fiskistofnar séu í hættu. Byggist það á almennum valdheimildum handhafa löggjafarvaldsins 

og fullveldisrétti ríkisins [...] Ákvæði 75. gr. stjórnarskrárinnar standa því ekki í vegi, að í 

lögum sé mælt fyrir um slíkar takmarkanir, enda sé almannahagsmunum fyrir að fara. Af 

forsögu núgildandi fiskveiðistjórnunarlaga er ljóst, að löggjafinn hefur talið, að almannaheill 

ræki til takmörkunar veiðanna. Ekki eru efni til þess, að því mati verði haggað af dómstólum. 

Þær skorður, sem atvinnufrelsi á sviði fiskveiða við strendur Íslands eru þannig reistar með 

lögum, verða á hinn bóginn að samrýmast grundvallarreglum stjórnarskrárinnar. Dómstólar eiga 

úrskurðarvald um það, hvort löggjafinn hafi að því leyti gætt réttra sjónarmiða.“  
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Því næst rakti Hæstiréttur ástæður takmarkananna og sagði að svigrúm löggjafans til að 

takmarka fiskveiðar og ákvarða tilhögun úthlutunar veiðiheimilda yrði að meta í ljósi hinnar 

almennu stefnumörkunar 1. gr. laga nr. 38/1990 og 65. gr. og 75. gr. stjskr. Skipan 5. gr. 

fiskveiðistjórnunarlaganna horfði þannig við með tilliti til jafnræðis og atvinnufrelsis að réttur 

til veiða væri bundinn við eignarhald á skipum, sem haldið hefði verið úti á öndverðum níunda 

áratugnum eða hefðu komið í stað slíkra skipa. Af því leiddi, að aðrir ættu þess ekki kost að 

stunda veiðar í atvinnuskyni en þeir sem fengið hefðu heimildir til þess í skjóli 

einkaeignarréttar, ýmist sjálfir eða fyrir kaup, erfðir eða önnur aðilaskipti. Á árinu 1983 hefði 

löggjafanum þótt brýnt að grípa til sérstakra úrræða vegna þverrandi fiskistofna við Ísland. 

Skipting hámarksafla hefði þá verið felld í þann farveg sem hún hefði síðan verið í að úthlutun 

veiðiheimilda yrði bundin við skip. Hæstiréttur sagði að lokum:  

„Er óhjákvæmilegt að líta svo á, að þessi tilhögun feli í sér mismunun milli þeirra, sem leiða 

rétt sinn til veiðiheimilda til eignarhalds á skipum á tilteknum tíma, og hinna, sem hafa ekki átt 

og eiga þess ekki kost að komast í slíka aðstöðu. Þótt tímabundnar aðgerðir af þessu tagi til 

varnar hruni fiskistofna kunni að hafa verið réttlætanlegar, en um það er ekki dæmt í málinu, 

verður ekki séð, að rökbundin nauðsyn hnígi til þess að lögbinda um ókomna tíð þá mismunun, 

sem leiðir af reglu 5. gr. laga nr. 38/1990 um úthlutun veiðiheimilda. Stefndi hefur ekki sýnt 

fram á, að aðrar leiðir séu ekki færar til að ná því lögmæta markmiði að vernda fiskistofna við 

Ísland. Með þessu lagaákvæði er lögð fyrirfarandi tálmun við því, að drjúgur hluti landsmanna 

geti, að öðrum skilyrðum uppfylltum, notið sama atvinnuréttar í sjávarútvegi eða sambærilegrar 

hlutdeildar í þeirri sameign, sem nytjastofnar á Íslandsmiðum eru, og þeir tiltölulega fáu 

einstaklingar eða lögaðilar, sem höfðu yfir að ráða skipum við veiðar í upphafi umræddra 

takmarkana á fiskveiðum. Þegar allt er virt verður ekki fallist á, að til frambúðar sé heimilt að 

gera þann greinarmun á mönnum, sem hér hefur verið lýst. Hið umdeilda ákvæði 5. gr. laga nr. 

38/1990 er því að þessu leyti í andstöðu við jafnræðisreglu 1. mgr. 65. gr. stjórnarskrárinnar og 

þau sjónarmið um jafnræði, sem gæta þarf við takmörkun á atvinnufrelsi samkvæmt 1. mgr. 75. 

gr.“  

Við mat sitt á því hvort takmörkun á atvinnufrelsi byggði á nægum almannahagsmunum lagði 

Hæstiréttur meðalhófsregluna til grundvallar með því að taka fram, að ekki hefði verið 

eðlilegt samræmi á milli þess markmiðs sem mismunun fiskveiðistjórnarlaganna fól í sér, með 

því að takmarka aðgang að fiskistofnum í þágu almannaheilla og þeirra leiða sem farnar 

voru til að ná markmiðinu.
63

 Þrátt fyrir að hafa almannahagsmuni að leiðarljósi þá gekk 

löggjafinn að mati Hæstaréttar of langt með því að binda um ókomna tíð þá mismunun, sem 

leiddi af 5. gr laga nr. 38/1990 og ekki var í málinu sýnt fram á, að aðrar leiðir væru ekki 

færar við að ná því lögmæta markmiði að vernda fiskistofna við Ísland.  

 

Hrd. 2000, bls. 1534. Vatneyrarmál.  

Í kafla 2.5.2.2. var greint frá málavöxtum og þeim þætti málsins sem laut að því hvort heimild 

sjávarútvegsráðherra til að ákvarða heildarafla úr nytjastofnum sem nauðsynlegt þótti að 

takmarka veiðar á, stæðist lagaáskilnað 1. mgr. 75. gr. stjskr.  

Varðandi skilyrðið um almannahagsmuni sagði Hæstiréttur að ríkir og augljósir 

almannahagsmunir væru bundnir við verndun og hagkvæma nýtingu fiskstofna á Íslandsmiðum. 

Ráðstafanir til að koma í veg fyrir ofveiði með aflatakmörkunum væru nauðsynlegur þáttur í 

verndun og skynsamlegri nýtingu fiskstofna. Almannahagsmunir krefðust þess að frelsi manna 

til að stunda fiskveiðar í atvinnuskyni væru settar skorður af þessum sökum. Ákvæði 75. gr. 

stjskr. stæði því þannig ekki í vegi fyrir því að með lögum væri mælt fyrir um takmarkanir á 
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leyfilegum heildarafla úr einstökum nytjastofnum eftir því sem nauðsyn bæri til, sbr. Hrd. 1998, 

bls. 4076.  

Í afar ítarlega rökstuddri niðurstöðu Hæstaréttar var rakin saga laga um stjórn fiskveiða í 

þeim tilgangi að varpa ljósi á þau sjónarmið sem búið hefðu að baki setningar þeirra. Hvað 

meint brot á jafnræðisreglu 65. gr. og 1. mgr. 75. gr. stjskr. snerti kom fram hjá Hæstarétti að í 

1. gr. laga nr. 38/1990 væri mælt fyrir um að nytjastofnar á Íslandsmiðum væru sameign 

þjóðarinnar. Það væri markmið laganna að stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu þeirra og 

tryggja með því trausta atvinnu og byggð í landinu. Þegar lög nr. 38/1990 hefðu verið sett hefði 

löggjafinn metið það svo, að skipan fiskveiðistjórnunar eftir þeim, væri fallin til að þjóna 

markmiðum 1. gr. þeirra. Þetta mat væri á valdi löggjafans þótt dómstólar leystu úr því hvort 

lögin sem reist væru á því mati, samrýmdust grundvallarreglum stjórnarskrárinnar. Þegar litið 

væri til þeirra hagsmuna af atvinnu og fjárfestingum sem bundnir hefðu verið sjávarútvegi og til 

reynslu og þekkingar því samfara yrði að telja að það hafi verið samrýmanlegt jafnræðisrökum 

að deila takmörkuðum heildarafla milli skipa sem þá stunduðu viðkomandi veiðar þótt 

löggjafinn hefði átt úr fleiri kostum að velja. Yrði ekki fallist á að þau sjónarmið sem réðu 

ákvörðun aflahlutdeildar við gildistöku laga nr. 38/1990 hefðu verið ómálefnaleg og þannig leitt 

til mismununar í andstöðu við grunnreglu stjórnarskrárinnar um jafnræði, sbr. Hrd. 1998, bls. 

137. Að lokum kom sagði í niðurstöðu Hæstaréttar:  
„Sú skipan, sem leiðir af ákvæðum laga nr. 38/1990, veitir enn í dag afmörkuðum fjölda 

manna og félaga ótímabundinn rétt til veiða úr stofnum, sem eru bundnir 

heildaraflatakmörkunum. Þennan rétt hafa þeir fengið með úthlutun aflaheimilda á grundvelli 

veiðireynslu eða fyrir framsal þeirra. Með því að aflaheimildirnar eru að meginstefnu 

framseljanlegar gefst handhöfum þeirra jafnframt kostur á því að ráðstafa þeim til annarra. 

Hefur sú orðið raunin í ríkum mæli. Þótt gerðar hafi verið ýmsar breytingar á lögunum, sem 

áhrif hafa haft á úthlutun aflaheimilda, er grunnur fiskveiðistjórnar enn sá sami og í öndverðu. Í 

því hlýtur að felast að löggjafinn meti þessa skipan svo, að upphaflegu rökin að baki henni eigi 

enn við. Sú tilhögun að aflaheimildir séu varanlegar og framseljanlegar styðst að auki við þau 

rök að með þessu sé mönnum gert kleift að gera áætlanir um starfsemi sína til lengri tíma og 

auka eða minnka aflaheimildir sínar í einstökum tegundum eftir því, sem hentar hverju sinni. 

Eru lögin að þessu leyti reist á því mati, að sú hagkvæmni, sem leiði af varanleika 

aflahlutdeildar og heimildum til framsals hennar og aflamarks, leiði til arðbærrar nýtingar 

fiskstofna fyrir þjóðarbúið í samræmi við markmið 1. gr. laganna. 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 varanlegar 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 sameignar íslensku þjóðarinnar, sem nytjastofnar á 

Íslandsmiðum eru.  
Að öllu þessu virtu er mat löggjafans reist á málefnalegum forsendum. Eru ekki efni til þess, 

að því mati verði haggað af dómstólum. Verður þannig að leggja til grundvallar að úthlutun 

aflaheimilda eftir 7. gr. laga nr. 38/1990 fullnægi jafnræðisreglu 1. mgr. 65. gr. 

stjórnarskrárinnar og þeim sjónarmiðum um jafnræði, sem gæta þarf við takmörkun 

atvinnufrelsis samkvæmt 1. mgr. 75. gr. hennar. Ákvæðið er því stjórnskipulega gilt.“  

[Leturbr. höf.]  

 

Í dóminum er staðfest það viðhorf sem einnig hafði glögglega verið staðfest í 

veiðileyfamálinu að mat löggjafans á því hvað teldist vera aðgerðir í þágu almannaheilla sættu 

ekki endurskoðun dómstóla. Á hinn bóginn leysa dómstólar úr því hvort þau lög sem stefna að 

því markmiði samrýmist grundvallarreglum stjórnarskrárinnar og hvort þau væru reist á 

málefnalegum forsendum. Hvað slík sjónarmið snertir er ljóst að meðalhófsreglan er mikill 
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áhrifaþáttur í þessu sambandi, auk jafnræðisreglunnar í 65. gr. stjskr. Að vísu er ekki hægt að 

álykta með óyggjandi hætti hvenær nákvæmlega þessar reglur spila saman, en skýrt kemur þó 

fram að rökstuðningur varðandi skilyrði um meðalhóf í veiðileyfamálinu er skýrar samofinn 

við umfjöllun um jafnræðisregluna í 65. gr. stjskr.
64

 Í nýlegum dómi Hæstaréttar, svonefndum 

Björgunardómi, reyndi enn á það hvort mat löggjafans um hvað teldust almannahagsmunir 

byggði á málefnalegum sjónarmiðum eins og jafnræði og meðalhófi.  

 

Hrd. 27. september 2007 (nr. 182/2007). Björgunardómur.  

Félagið B hafði stundað vinnslu af hafsbotni frá árinu 1963. Árið 1990 veitti iðnaðarráðuneytið 

B leyfi til þrjátíu ára til efnistöku á ýmsum stöðum landsins á grundvelli 4. gr. laga nr. 73/1990 

um eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins. Árið 2000 voru samþykkt lög nr. 

101/2000 um breytingar á lögum nr. 73/1990. Í 6. gr. fyrrnefndu laganna sem varð að ákvæði II 

til bráðabirgða í nýju lögunum var kveðið á um að þeir sem hefðu leyfi til leitar og hagnýtingar 

efna á, í eða undir hafsbotni skyldu halda þeim í fimm ár frá gildistöku laganna. Með vísan til 

bráðabirgðaákvæðisins var B tilkynnt í september 2004 að leyfi hans frá 1990 myndi falla úr 

gildi í maí 2005. B tilkynnti þá til Skipulagsstofnunar að hann hygðist sækja um endurnýjun á 

leyfi sínu og í kjölfar þeirrar tilkynningar greindi stofnunin B frá því, að fyrirhuguð efnistaka 

hans skyldi háð mati á umhverfisáhrifum. B kærði ákvörðunina til umhverfisráðherra sem 

staðfesti niðurstöðu Skipulagsstofnunar. B höfðaði þá mál til þess að fá ákvörðunina fellda úr 

gildi. B, stefnandi málsins, reisti kröfur sínar á því að leyfið sem hefði verið veitt árið 1990 

færði honum eignarréttindi og atvinnuréttindi sem vernduð væru af 1. mgr. 72. gr. og 1. mgr. 75. 

gr. stjskr. Á meðan þau skilyrði sem sett voru fyrir veitingu leyfisins væru uppfyllt væri ekki 

hægt að svipta hann því. Með því að fella niður leyfið fimmtán árum áður en það átti að renna út 

hafi verið brotið gegn þessum réttindum áfrýjanda. Auk þess reisti stefnandi kröfu sína á því að 

löggjafinn hefði gengið of langt við að koma fram markmiðum sínum og ekki gætt meðalhófs 

við setningu laga nr. 101/2000.  

Hæstiréttur viðurkenndi í niðurstöðu sinni að ákvæði laga nr. 101/2000 fælu í sér skerðingu 

á eignarréttindum og atvinnuréttindum sem njóta verndar 1. mgr. 72. gr. og 1. mgr. 75. gr. 

stjórnarskrárinnar, auk þess sem hann vitnaði til alþjóðasamninga um nauðsyn þess að meta 

umhverfisáhrif framkvæmda þar sem hætta sé á óbætanlegum eða verulegum skaða á 

umhverfinu. Aftur á móti hefði löggjafinn metið það svo að almannaþörf hefði krafist þeirra 

breytinga sem fólust í lögum nr. 101/2000, en dómstólar hefðu þar úrskurðarvald um hvort við 

það mat hefði verið gætt réttra og lögmætra sjónarmiða. Ríkir og augljósir almannahagsmunir 

væru bundnir við verndun og hagkvæma nýtingu á auðlindum hafsbotnsins. Almannahagsmunir 

krefðust þess að frelsi manna til að nýta þessar auðlindir í atvinnuskyni væru settar skorður. 

Þær breytingar sem gerðar voru með lögum nr. 101/2000 helguðust af auknum skuldbindingum 

íslenska ríkisins á alþjóðavettvangi og breyttum viðhorfum til verndar umhverfisins. 

Breytingarnar hefðu verið almennar og málefnalegar og ekki væri sýnt fram á að þær hefðu ekki 

stuðst við haldbær rök eða viðurkennd löggjafarsjónarmið. Ákvæði 72. gr. og 75. gr. stjskr. 

stæðu því samkvæmt þessu ekki í vegi fyrir því að mælt væri fyrir um stjórnun og nýtingu 

auðlinda á hafsbotni eins og gert hefði verið með lögum nr. 101/2000.  

Varðandi þann þátt málsins sem laut að því að meðalhófs hefði ekki verið gætt kom fram 

hjá Hæstarétti að í lögskýringargögnum við ákvæði II til bráðabirgða sem bætt hefði verið við 

lög nr. 73/1990 segði að hin síðari ár hefðu ýmsir annmarkar komið fram á eldri leyfum. 

Mikilvægt væri að leiðrétta þá og samræma ákvæði leyfanna og jafnframt að koma á gjaldtöku 

fyrir nýtingu auðlinda. Löggjafinn hefði metið það svo, að til þess að ná þessum markmiðum 

væri nauðsynlegt að fella niður eldra leyfi. Samkvæmt frumvarpinu hefði aðlögunartíminn verið 

metinn hæfilegur tvö ár en lengdur í meðförum Alþingis í fimm ár. Þegar litið væri til tilgangs 
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bráðabirgðaákvæðisins og þess aðlögunartíma sem áfrýjandi naut, væri sýnt að meðalhófs hefði 

verið gætt við setningu laga nr. 101/2000.  
[Leturbr. höf.]  

 

Af þessum dómi er ljóst að dómstólar leggja sambærileg sjónarmið til grundvallar um 

almennar takmarkanir sem gerðar eru í þágu almenningsþarfa á eignarréttindum manna og í 

þágu almannahagsmuna á atvinnufrelsi, eða fjalla a.m.k. í einu lagi um skilyrði takmarkana á 

þessum réttindum. Þetta er þó ekki einhlítt, sbr. Hrd. 2006, bls. 1689 (Bann við sýningu 

tóbaks), en um hann verður fjallað í kafla 3.5.
65

 Að lokum má geta þess að Hæstiréttur hefur 

litið svo á að önnur markmið en almannahagsmunir geti réttlætt takmarkanir á atvinnufrelsinu, 

sbr. Hrd. 2003, bls. 782 (Einkadans) en þar var vísað til þess að heimilt væri að setja þeirri 

atvinnustarfsemi sem um ræddi í málinu, almennar skorður í þágu velsæmis og 

allsherjarreglu.
66

  

 

2.6. Danskar fræðikenningar og dómaframkvæmd  

2.6.1. Sögulegt yfirlit ákvæða dönsku grundvallarlaganna til verndar atvinnufrelsi  

Hér hefur verið gerð grein fyrir hinu íslenska atvinnufrelsisákvæði 1. mgr. 75. gr. stjskr., 

fjallað um sögu þess og kenningar fræðimanna sem og dóma þar sem á það hefur reynt. Víkur 

þá sögunni að hinu dönskum rétti. Eins og vikið var að í kafla 2.2. þá dregur 

atvinnufrelsisákvæði 1. mgr. 75. gr. stjskr. fyrirmynd sína upprunalega af ákvæði dönsku 

grundvallarlaganna frá 1866. Grundvallarlög Dana komu fyrst út árið 1849 og var 

atvinnufrelsisákvæðið þá að finna í 88. gr. þeirra en í dag er það í 74. gr. núgildandi 

grundvallarlaga Dana frá 1953, sbr. lög nr. 169/1953. Orðalag ákvæðisins er enn óbreytt frá 

fyrstu grundvallarlögunum 1849 og kveður á um að allar takmarkanir á frjálsum og jöfnum 

aðgangi manna til atvinnu, sem ekki séu réttlætanlegar m.t.t. almannahagsmuna, skuli afnema 

með lögum.
67

 Nánar tiltekið hljóðar 74. gr. núgildandi grundvallarlaga svo:  

 

Alle indskrænkninger i den fri og lige adgang til erhverv, som ikke er begrundede i det almene 

vel, skal hæves ved lov. 

 

Grundvallarlög Dana voru endurútgefin 1866 í kjölfar stríðsátaka Dana og Þjóðverja um 

Slésvík-Holtsetaland. Eftir það voru þau tvívegis endurskoðuð án þess að 

atvinnufrelsisákvæðið tæki nokkrum breytingum, fyrst 1915 og síðan aftur 1920 og giltu 

grundvallarlögin frá 10. september 1920 allt þar til 1953. Eftir síðari heimsstyrjöld voru 
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dönsku grundvallarlögin enn endurskoðuð og skrifaði konungur Dana, Friðrik IX undir hin 

nýju lög 5. júní 1953.
68

 Við breytingar þessar var sett inn nýtt ákvæði í 1. mgr. 75. gr. 

laganna, sérstaklega til verndar atvinnufrelsi manna til viðbótar við 74. gr. Í 1. mgr. 75. gr. er 

kveðið á um að leitast skuli við að tryggja hverjum vinnufærum borgara möguleika á að fá 

starf til að tryggja sér lífsviðurværi.
69

 Nánar verður vikið að þessu ákvæði hér á eftir en 

breyting þessi hafði það í för með sér að fyrir hendi eru tvö ákvæði í dönsku 

grundvallarlögunum sem vernda atvinnufrelsið þótt með ólíkum hætti sé. Fyrst verður vikið 

að uppruna 74. gr. grundvallarlaganna. 

Ákvæði 74. gr. dönsku grundvallarlaganna sem atvinnufrelsisákvæði stjórnarskrárinnar 

dregur fyrirmynd sína af, var sett fyrst og fremst til höfuðs einokunarstöðu iðngildanna sem 

þá tíðkuðust, eins og vikið var að í kafla 2.2.
70

 Iðngildi höfðu þekkst í Danmörku allt frá 13. 

og 14. öld, en þau voru félagsskapur fagmanna í handiðnaði, verslun og verksmiðjuiðnaði. 

Félagsmenn í hverju gildi höfðu í raun einkarétt til að stunda þá atvinnugrein sem gildið tók 

til, og voru skorður settar við því að menn gætu gerst félagar í gildunum. Umræddar 

takmarkanir og misbeiting þeirrar einokunarstöðu sem gildaskipulaginu fylgdi vakti mikla 

óánægju bæði meðal sveina í atvinnugreinum og almennings sem neytenda. Yfirlýsingu 

dönsku grundvallarlaganna var þannig beint gegn þessu fyrirkomulagi iðngildanna.
71

  

Ákvæði 74. gr. dönsku grundvallarlaganna um atvinnufrelsi er almennt álitið standa í 

flokki með svonefndum „frelsisréttindum“ sem gefa fyrirheit um frelsi eða gæði af 

félagslegum og menningarlegum toga borgurunum til handa, sbr. 74.-76. gr. 

grundvallarlaganna. Þegar frelsisréttindi eru annars vegar er löggjafarvaldið afmarkað á þann 

hátt að frekar er um að ræða rétt manna til að ríkið blandi sér ekki með lagasetningu í það 

hvað einstaklingar taka sér fyrir hendur. Hér er því fyrir hendi ákveðin takmörkun á 

heimildum löggjafarvaldsins til þess að setja borgurunum reglur. Aftur á móti er 74. gr. 
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grundvallarlaganna ekki mjög lýsandi fyrir slíka temprun á valdi löggjafans heldur er efni 

hennar þvert á móti nokkuð ónákvæmt og óákveðið. Frekar er þetta stefnuyfirlýsing um það 

hvernig löggjöf beri að hátta í því augnamiði að tryggja borgurunum ákveðin réttindi.
72

  

Af framangreindu er ljóst að sögulegur bakgrunnur ákvæðis 74. gr. grundvallarlaganna um 

atvinnufrelsi á rætur sínar að rekja til afnáms gildafyrirkomulagsins sem setti þróun 

atvinnulífsins miklar skorður vegna þeirra forréttinda sem félagar gildanna nutu og birtust í 

mynd sér- og einkaréttinda þeim til handa. Ákvæðið var og er víðtæk stefnuyfirlýsing um 

innleiðingu atvinnufrelsis sem gilda á til frambúðar án nánari útlistunar á því hversu víðtækt 

það raunverulega sé. Efnislega mælir ákvæðið aðeins fyrir um að allar takmarkanir á 

atvinnufrelsinu skuli afnema með lögum nema hægt sé að rökstyðja þær með vísan til 

almannahagsmuna. Með lögum um handverks-, verksmiðju-, verslunar- og þjónustustarfsemi 

frá 29. desember 1857 var stór þáttur þess atvinnufrelsis sem ákvæði grundvallarlaganna 

mælti fyrir um færður í lög. Þegar lögin tóku gildi voru atvinnuréttarleg forréttindi 

iðngildanna afnumin og í megindráttum var innleitt almennt atvinnufrelsi á sviði verslunar, 

handverks og iðnaðar. Enn var þó skilyrði fyrir því að starfa í fyrrnefndum atvinnugreinum að 

fá útgefið atvinnuleyfi samkvæmt lögunum, en forsendurnar fyrir því að fá útgefið slíkt leyfi 

voru í raun hlutlausar, þannig að almennt allir þeir sem uppfylltu ákveðin skilyrði gátu fengið 

útgefið atvinnuleyfi og öðlast réttindi til að stunda atvinnustarfsemi innan tiltekinnar 

starfsgreinar. Með fyrrnefndum lögum frá 1857 voru þannig takmarkanir á aðgangi manna að 

atvinnu sem verið höfðu við lýði í tíð gildafyrirkomulagsins afnumdar. Eftir að 74. gr. 

grundvallarlaganna var lögtekin árið 1849 var þannig gengið út frá því að löggjöf sem þá var í 

gildi og mælti fyrir um takmarkanir á atvinnufrelsinu skyldi afnumin og átti það sér síðan stað 

að hluta til með lögum um fyrrnefnda atvinnustarfsemi frá 1857 og endanlega með 

endurskoðun þeirra laga árið 1966.
73

  

 

2.6.2. Þýðing 74. gr. grundvallarlaganna  

Líkt og gilti um hið íslenska atvinnufrelsisákvæði hafa danskir fræðimenn löngum litið svo á 

að núgildandi 74. gr. dönsku grundvallarlaganna sé innihaldslaus stefnuyfirlýsing án 

nokkurrar réttarlegrar þýðingar.
74

 Um kenningar eldri fræðimanna í Danmörku má nefna 

umfjöllun Knud Berlin um ákvæðið, en hann taldi það ekki fela í sér nein raunveruleg 
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lagafyrirmæli, heldur væri þetta stefna sem löggjafarvaldinu bæri að fylgja, en stefna þessi 

væri þó nokkuð óákveðin og laus í reipunum. Ákvæðið gengi út frá því að almennt ætti 

atvinnufrelsi að ríkja og mælti því fyrir um að vissar takmarkanir sem fyrir hendi væru á 

hinum frjálsa og jafna aðgangi manna að atvinnu skyldi afnema með lögum. Skilyrðið í 74. 

gr. um að takmarkanir á atvinnufrelsi yrðu að vera í þágu almannahagsmuna veitti í raun 

löggjafarvaldinu á sérhverjum tíma sjálfstætt mat og þar af leiðandi vald til að afnema jafnt 

sem innleiða nýjar takmarkanir á atvinnufrelsinu, allt eftir því hvað talist gæti krafa um 

almannaheill á hverjum tíma. Þar sem atvinnufrelsisákvæði grundvallarlaganna mælti aðeins 

fyrir um sjálfsagðan hlut segði það í raun ekki neitt og væri ofaukið að mati Berlin. Þó mætti 

ljá grundvallarreglunni um atvinnufrelsi sem stefnuyfirlýsingu löggjafanum til handa þá 

merkingu að í vafatilvikum bæri að telja líkur fyrir atvinnufrelsinu.
75

 Þetta er sama viðhorf og 

gætti um skýringu hins íslenska atvinnufrelsisákvæðis í eldri rétti, þ.e. að þýðing þess birtist 

helst við lögskýringu þannig, að ef vafi léki á atvinnufrelsinu bæri að telja líkur fyrir því.  

Alf Ross leit svo á að í 74. gr. grundvallarlaganna væri meginregla um atvinnufrelsi orðuð 

en aftur á móti væru löggjafanum gefnar alveg frjálsar hendur um hvernig því yrði beitt. 

Nánar tiltekið fælist kjarni ákvæðisins í þeim varnagla sem þar er sleginn, með því að áskilja 

að takmarkanir á atvinnufrelsinu, sem rökstuddar væru m.t.t. almannahagsmuna ættu rétt á 

sér. „Almannahagsmunir“ væri aðeins annað orð yfir það sem æskilegt þætti á grundvelli 

samfélagslegra gilda, og þar sem óhugsandi væri að dómstólar tækju mat löggjafans til 

endurskoðunar á því hvað talist gætu almannahagsmunir þá fæli ákvæðið í sér að löggjafinn 

ætti alveg frjálst mat um það í hve miklu mæli hann teldi þarft að framfylgja ákvæðinu. Þetta 

leiddi aftur af sér að ákvæðið væri án nokkurrar stjórnskipulegrar merkingar, að mati Ross.
76

  

Í umfjöllun sinni um 74. gr. dönsku grundvallarlaganna vitnar danski lagaprófessorinn 

Erik Werlauff til hinnar eldri umfjöllunar Alf Ross um að 74. gr. sé eingöngu innihaldsrýr 

stefnuyfirlýsing, enda sé það hin sígilda afstaða til ákvæðisins í dönskum rétti. Aftur á móti 

hafi yngri fræðimenn á borð við Henrik Zahle þó viljað gera meira úr umræddu ákvæði og 

telji að hægt sé að leiða viss efnisleg réttindi af 74. gr. hvað snerti aðgang manna til atvinnu 

og starfa þótt færa megi rök fyrir því að óljóst sé að mörgu leyti hver þau efnislegu réttindi 

séu.
77

 Markmið 74. gr. laganna er að leggja hömlur við inngripi ríkisvaldsins í atvinnufrelsi 

manna en það skipti ekki höfuðmáli að afmarka nánar hvað felst í „afnámi allra takmarkana“ 

þar sem það leiðir af ákvæðinu að það eru þær takmarkanir sem þjóna almannahagsmunum. 
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Það er síðan hlutverk löggjafarvaldsins að ákveða hvaða takmarkanir séu réttlætanlegar með 

tilliti til almannahagsmuna. Werlauff tekur þannig undir með Henrik Zahle og telur að ekki sé 

hægt að ganga eins langt og Alf Ross og halda því fram að 74. gr. sé aðeins pólitísk 

stefnuyfirlýsing án nokkurrar réttarlegrar þýðingar. Að vísu gefi 74. gr. engin nákvæm 

fyrirheit um hversu umfangsmikið afnám hafta á atvinnufrelsinu skuli vera eða nákvæmlega 

hvenær slíkt afnám skuli eiga sér stað. Hins vegar myndi ekki samræmast ákvæðinu að fara 

aftur í tíma og endurvekja veigamikinn hluta af takmörkunum á atvinnufrelsi sem þegar væri 

búið að afnema.
78

  

Á heildina litið gengur 74. gr. grundvallarlaganna út frá því að verja atvinnufrelsi manna í 

ákaflega víðtækum skilningi, svo víðtækum að ákvæðið virðist vera innihalds- og 

merkingarlaust, a.m.k. þannig að ekki sé hægt að byggja neinn rétt á því. Þó megi takmarka 

og aðlaga frelsi það sem gengið er út frá í ákvæðinu með löggjöf sem byggist á sjónarmiðum 

um almannaheill.
79

 Þrátt fyrir meint merkingarleysi 74. gr. lítur Zahle svo á að greinin geti 

ekki verið alveg þýðingarlaus hvað viðkomi lagalegu mati á ýmist samningsbundnum eða 

lögbundnum takmörkunum á aðgangi manna að störfum og atvinnu.
80

 Þannig er ljóst að þrátt 

fyrir hið víðtæka og ónákvæma orðalag 74. gr. grundvallarlaganna hafa fræðimenn í seinni tíð 

litið svo á að ákvæðið hafi ákveðna þýðingu, einkum við túlkun almennra laga eins og nánar 

verður fjallað um í kafla 2.7.2. um dómaframkvæmd á grundvelli 74. gr.  

 

2.6.3. Þýðing 1. mgr. 75. gr. grundvallarlaganna  

Hvað 1. mgr. 75. gr. dönsku grundvallarlaganna varðar, um rétt manna til aðgangs að störfum, 

þá gildir líkt og um 74. gr. að almennt hefur verið litið á hana sem pólitíska stefnuyfirlýsingu 

án eiginlegrar lagalegrar þýðingar. Ákvæðið mælir þannig fyrir um rétt manna til atvinnu eða 

eins og fyrr segir „að í þágu almannaheilla skuli kappkosta að tryggja sérhverjum vinnufærum 

borgara möguleika á starfi sér til framfærslu“:  

 

Til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for arbejde på 

vilkår, der betrygger hans tilværelse.  
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Í eldri dönskum rétti er aðeins stuttlega vikið að 1. mgr. 75. gr. en sumir fræðimenn 

minnast ekki einu sinni á hana, eins og t.d. Poul Andersen.
81

 Alf Ross hélt því t.a.m. fram í 

stjórnskipunarrétti sínum að ákvæði 1. mgr. 75. gr. væri fyrst og fremst pólitísk 

stefnuyfirlýsing án réttarlegrar þýðingar eða eins og hann kemst að orði, það sé „jafn 

skaðlaust og það sé stjórnskipulega merkingarlaust.“
82

 Í samanburði við önnur ákvæði 

grundvallarlaganna hefur 1. mgr. 75. gr. verið álitin bæði furðuleg og óljós. Ákvæðið er orðað 

á sérkennilegan hátt, enda er orðalagið „skuli kappkosta“ ekki að finna annars staðar í 

grundvallarlögunum. Talið hefur verið að einmitt þetta orðalag 1. mgr. 75. gr. geri að verkum 

að kenningar fræðimanna í dönskum stjórnskipunarrétti séu almennt allar á þá leið að ákvæðið 

sé næsta eða alveg merkingarlaust, sbr. kenningar Alf Ross.
83

  

Hvað sögu og uppruna ákvæðisins varðar má nefna að félagsfræðingar fyrr á tímum skildu 

hugtakið um „rétt til atvinnu“ svo að vinnusamur einstaklingur sem var óverðskuldað 

atvinnulaus, auk þess að vera ríkisborgari í viðkomandi landi, gæti gert þá kröfu á hendur ríki 

eða sveitarfélögum að honum væri veittur aðgangur til að leggja stund á störf innan sinnar 

atvinnugreinar eða a.m.k. almenna verkamannavinnu til að geta framfleytt sjálfum sér. Í 

þessum skilningi kom upphaflega fram um aldamótin 1800 hin pólitíska krafa um að tryggja 

mönnum rétt til atvinnu, nánar tiltekið um sama leyti og iðnbyltingin átti sér stað en hún hafði 

í för með sér óöryggi á vinnumarkaði. Eins og fyrr segir kom ákvæðið inn í dönsku 

grundvallarlögin eftir endurskoðun þeirra árið 1953 en það átti sér engar fyrirmyndir í eldri 

grundvallarlögum.
84

 Í álitsgerð stjórnarskrárnefndarinnar 1946 kom fram í athugasemdum við 

ákvæðið að stjórnarskrárnefndin hafi sett það með aðrar nýjar stjórnarskrár frá þeim tíma að 

leiðarljósi, að ógleymdri Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna frá 10. desember 

1948. Í samræmi við það hafi þótt eðlilegt að í dönskum stjórnskipunarlögum væri ákvæði 

sem endurspeglaði mikilvægi þess fyrir samfélagið að skapa þau skilyrði að sérhver 

einstaklingur ætti sanngjarna atvinnumöguleika. Með notkun orðsins „vinnufær“ í ákvæðinu 

var síðan lögð áhersla á atvinnumöguleika einstaklingsins í samræmi við vinnugetu sína.
85

 Af 

orðalagi ákvæðisins sést að um stefnuyfirlýsingu stjórnarskrárgjafans er að ræða. Það helgast 

einkum af orðalaginu „skuli kappkosta“ og „eigi möguleika á“ í staðinn fyrir orðalag sem 

kveður afdráttarlaust á um rétt manna.
86
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Undanfarinn áratug hafa danskir fræðimenn fjallað ítarlegar um 1. mgr. 75. gr. en í eldri 

rétti og vill t.d. Henrik Zahle ljá ákvæðinu dýpri merkingu til stuðnings kröfum þeirra sem 

atvinnulausir eru.
87

 Markmið 1. mgr. 75. gr. dönsku grundvallarlaganna er að sérhver borgari 

skuli eiga rétt til aðgangs að störfum. Að mati Zahle er hægt að ná því markmiði bæði með 

ráðningum hjá hinu opinbera sem og hjá einkaaðilum. Með réttinum til atvinnu í 1. mgr. 75. 

gr. grundvallarlaganna er ekki átt við rétt manna til að stunda eigin atvinnustarfsemi heldur 

rétt manna til launaðrar vinnu. Í skírskotun 1. mgr. 75. gr. til fullrar atvinnu á kjörum sem 

tryggja afkomu manna felst vissulega pólitískt markmið, sem reynt er að ná með töku 

ákvarðana á hinum opinbera vettvangi stjórnmálanna.
88

 Litið hafi verið svo á að 1. mgr. 75. 

gr. feli ekki annað í sér en að atvinnuleysisvandinn sé rótgróinn hluti af efnahagsstjórnmálum 

samfélagsins á hverjum tíma.
89

 1. mgr. 75. gr. feli þó líklega meira í sér en eingöngu það og sé 

vissulega ekki þýðingarlaus. Ef efnahagsþróunin er með þeim hætti að mönnum er ekki 

tryggð full atvinna ber að túlka tilvísunina til atvinnu í 1. mgr. 75. gr. þannig að tilefni sé til 

að grípa til sérstakra ráðstafana gegn atvinnuleysi, eins og t.d. með setningu laga um 

vinnumarkaðsaðgerðir. Í 1. mgr. 75. gr. felst þó ekki réttur einstaklinga til beinnar ráðningar 

hjá hinu opinbera. Hægt er að hafna fólki í atvinnuleit á grundvelli takmarkaðra fjárráða hins 

opinbera og með því að vísa til þess að það sé skylda stjórnvalda að veita úrræði á sviði 

atvinnumála. Merking ákvæðisins birtist þannig fyrst og fremst í því að í ráðningarferli hjá 

hinu opinbera eigi atvinnuréttindasjónarmiðið að birtast í forgangsröðun fleiri hæfra 

umsækjenda í hlutastörf, frekar en að ráða suma umsækjendanna í fullt starf á meðan aðrir eru 

atvinnulausir.
90

  

Á móti sjónarmiði Zahle kemur þó sú staðreynd að danskir dómstólar hafa sýnt mikla 

varfærni við beitingu þessa ákvæðis en fram að þessu hafa aðeins þrír dómar gengið í 

dönskum rétti, þar sem reynt hefur á 1. mgr. 75. gr. Ástæða þessarar varfærni má einkum 

rekja til þess að leitast er við að taka tillit til vinnuréttarlöggjafar en á þeim vettvangi hefur 

verið talið að ákvæðið veiti engin einstaklingsbundin réttindi heldur geti eingöngu talist 

stefnuyfirlýsing, eins og á við um ýmis ákvæði í löggjöf Evrópusambandsins. Sem dæmi má 

nefna 2. gr. Maastrichtsáttmálans
91

 þar sem kveðið er á um að verkefni Evrópusambandsins sé 
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að halda uppi háu atvinnustigi. Slík ákvæði hafi mikla lagalega þýðingu þegar þau eru túlkuð 

til samræmis við aðrar reglur en geti ekki ein og sér veitt mönnum einstaklingsbundin réttindi 

og hafi þannig ekki bein réttaráhrif. 1. mgr. 75. gr. falli þannig í flokk með slíkum 

ákvæðum.
92

 Nánar verður vikið að dómum um beitingu 1. mgr. 75. gr. grundvallarlaganna í 

kafla 2.7.3. og þeirri merkingu sem ákvæðið hefur verið talið hafa í dómaframkvæmd.  

 

2.6.4. Dómar um takmarkanir á atvinnufrelsi  

2.6.4.1. Inngangur 

Eins og vikið var að í kafla 2.3. hefur hin sígilda afstaða fræðimanna í dönskum 

stjórnskipunarrétti verið sú að 74. gr. grundvallarlaganna sé ýmis nánast eða alveg 

merkingarlaus. Lengst gengur Alf Ross sem fullyrðir að 74. gr. sé án nokkurrar 

stjórnskipulegrar þýðingar og því þjóni engum tilgangi að túlka ákvæðið neitt frekar á meðan 

fræðimenn líkt og Henrik Zahle og Sten Bønsing hafa litið svo á að ákvæðið hafi nokkra 

þýðingu við skýringu almennra laga. Þar sem 74. gr. grundvallarlaganna hefur almennt verið 

álitin þýðingarlítil í dönskum stjórnskipunarrétti er umfjöllun um hana í fræðunum fremur rýr. 

Auk þess hefur sú staðreynd að ákvæðinu hefur sárasjaldan verið beitt í dómsmálum stuðlað 

að áhugaleysi fræðimanna, en aðeins örfáa dóma er að finna þar sem dómstólar hafa beinlínis 

tekið afstöðu til beitingar 74. gr.
93

 Í öðrum dómum hefur ákvæðinu almennt verið borið 

árangurslaust við en síðan hefur komið fyrir að hin stjórnskipulega meginregla um 

atvinnufrelsi hafi verið höfð til hliðsjónar í niðurstöðum mála. Í þessum kafla verða helstu 

dómar í dönskum rétti þar sem 74. gr. kemur við sögu reifaðir og leitast við að varpa ljósi á 

beitingu ákvæðisins í ljósi þeirrar dómaframkvæmdar sem þó er af skornum skammti.  

 

2.6.4.2. Beiting 74. gr. grundvallarlaganna í dómaframkvæmd  

Litið hefur verið svo á að 74. gr. grundvallarlaganna megi nota við túlkun almennra laga og 

þannig komi það að öllum líkindum fyrir að ákvæðinu megi ljá tiltekna efnislega merkingu.
94

 

Án vafa sé hægt að líta á ákvæðið sem birtingarmynd af því að meginreglan um atvinnufrelsi 

sé almennt talin vera liður í samfélags- og réttarskipaninni samkvæmt núgildandi 

grundvallarlögum. Þrátt fyrir að vafi leiki á því að dómstólar vilji beinlínis hnekkja almennri 

                                                                                                                                                         
Evrópubandalagið. Allt Evrópusamstarfið í heild sinni, þ.e. Evrópubandalagið auk samvinnu í öryggis-og 

utanríkismálum og samvinnu um lögreglu- og dómsmál, var svo fellt undir heitið Evrópusambandið með 

Maastrichtsáttmálanum. Sjá nánar um þetta Sigurð Líndal: Inngangur að lögfræði. Þjóðréttarreglur I-III., 

einkum bls. 31-52.  
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sjónarmið Henrik Zahle að þessu leyti. Sjá einnig Erik Werlauff: „Artikel 74,“ bls. 504.  
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löggjöf á grundvelli ákvæðisins getur 74. gr. haft áhrif á túlkun laga, líkt og gerst hefur um 

einkaréttarlegar takmarkanir í tengslum við stofnun atvinnurekstrar, sbr. umfjöllun síðar. 

Þannig eru til dæmi um að áhrif 74. gr. grundvallarlaganna hafi komið fram í 

einkaréttarlegum lögskiptum, sbr. UfR 1944, bls. 1092, sem fjallaði um réttarsambandið á 

milli einstaklings í sjálfstæðum atvinnurekstri og samtaka atvinnurekenda.
95

  

 

UfR 1944, bls. 1092. Fornbókasalinn.  

Fornbókasalinn E sótti um að fá almenn afsláttarkjör í viðskiptum við félagsmenn í Samtökum 

danskra bókaútgefenda,
96

 auk þess sem hann óskaði eftir því að fá til sölu nýjar bækur. 

Samtökin höfnuðu umsókn hans og vísuðu til þess að hagsmunir Samtakanna og fornbókasala 

færu ekki saman. Hlutverk Samtakanna væri að gæta hagsmuna útgefenda, almennra bóksala og 

kaupenda. E seldi aðallega notaðar skólabækur, en slík sala drægi úr sölu nýrra bóka sem 

bitnaði á högum alhliða bóksala, sem seldu sömu bækur nýjar. E höfðaði mál og krafðist 

viðurkenningar á því að Samtökunum væri skylt að veita honum sama rétt og aðrir bóksalar 

nytu. „Ráð útgefenda“ réði því hverjir fengju inngöngu í títtnefnd Samtök. Engir 

bókaútgefendur innan Samtakanna og engir bóksalar sem nytu afsláttarkjara mættu selja bækur 

til þeirra sem stæðu utan þessara viðskiptasambanda. Að mati E þvinguðu Samtökin með þessu 

útgefendur sem stæðu utan þeirra til að veita engum afslátt nema þeim sem gengið hefðu að 

afsláttarskilmálum sambandsins. E hélt því einnig fram að án afsláttar væri enginn grundvöllur 

til að reka bókaverslun og taldi með þessu atvinnufrelsi sitt skert. Sú skerðing væri einkum 

ósanngjörn í ljósi þess að nokkrir meðlima útgefendaráðsins seldu sjálfir notaðar bækur.  

Samtökin töldu hins vegar að þeim væri í sjálfsvald sett við hverja þau vildu eiga 

bókaviðskipti. Úrslitum réði hér að E væri fornbókasali en ekki alhliða bóksali. Markmið 

samtakanna væri málefnalegt, þ.e. að stuðla að sölu sem flestra nýrra bóka, en sala nýrra og 

notaðra bóka færi ekki saman. Þótt nokkrir bóksalar sem nytu afsláttarkjara seldu notaðar bækur 

þá væru þær uppseldar eða sjaldgæfar.  

Niðurstaða Landsréttar var sú að Samtökin hefði sakir þekkingar á stöðu og kjörum 

bókaverslunarinnar rétt til að setja almennar reglur til leiðsagnar um dreifingu þeirra bóka sem 

meðlimir Sambandsins gæfu út. Samtökunum væri rétt í hverju einstöku tilviki að ákveða með 

hliðsjón af markmiðum þess hver fengi þar inngöngu. Ekki taldist sannað að ákvörðun 

Sambandsins hefði skaðað hagsmuni E og var það því sýknað. Í dómi Hæstaréttar var tekið fram 

að upplýst væri að bóksalar, sem nytu afsláttarkjara hefðu selt umtalsvert magn notaðra bóka. Þá 

lægi fyrir að E væri fús til að haga viðskiptum sínum í samræmi við skilyrði Samtakanna. Það 

að fá afsláttarkjör taldi Hæstiréttur ekki einungis skilyrði fyrir því að eiga viðskipti við meðlimi 

sambandsins heldur yfirleitt til að fá nýjar bækur til sölu, enda væru bækur frá þeim sem utan 

Samtakanna stæðu ekki nægilega margar til að standa undir rekstri. Niðurstaðan varð því sú að 

Samtökin töldust ekki hafa haft rétt til að veita E afslátt sem verulegir atvinnuhagsmunir hans 

voru bundnir við.  

 

Með hliðsjón af 74. gr. grundvallarlaganna hefur nánar tiltekið verið talið heimilt að víkja til 

hliðar að hluta eða í heild reglum og ákvæðum samþykkta sem menn setja sér innan ýmissa 

atvinnugreina og talið er að takmarki atvinnufrelsi einstaklinga með ómálefnalegum hætti eins 

og UfR 1944, bls. 1092, er til vitnis um. Sú ályktun hefur einnig verið dregin af dóminum að 

það samræmdist ekki þágildandi 81. gr. grundvallarlaganna um atvinnufrelsi að samtök 
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bókaútgefanda sem stunduðu í raun einokunarstarfsemi kæmu nánast í veg fyrir að einstakir 

atvinnurekendur gætu stundað sinn rekstur sem þeir hefðu rétt á samkvæmt löggjöf um 

atvinnustarfsemi og væru hæfir til að ástunda samkvæmt viðurkenningu sjálfra samtaka 

bókaútgefenda.
97

  

Dómurinn er fyrst og fremst til vitnis um að litið hefur verið til meginreglunnar um 

atvinnufrelsið þegar kemur að einkaréttarlegum lögskiptum manna. Í honum endurspeglast 

einnig það viðhorf sem kom fram í kenningum Knud Berlin að ef vafi léki á atvinnufrelsinu 

þá bæri að telja líkur fyrir því. Einnig hefur verið álitið að ekki hafi þurft að sýna fram á að 

málið snérist um velferð hins sjálfstæða atvinnurekanda heldur hafi verið nóg að sýna fram á 

verulega og réttlætanlega atvinnuréttarlega hagsmuni hans. Í ljósi þessa máls er ekki hægt að 

útiloka að dómstólar muni nota nota meginregluna um atvinnufrelsi í tengslum við lögskipti 

manna á einkaréttarlegum grundvelli, en líklegast er þó að réttarvernd reglunnar gagnvart 

takmörkunum sem menn setja sér á fyrrnefndum vettvangi muni í meginatriðum frekar eiga 

sér stoð í almennri löggjöf, meginreglum laga og reglum Evrópuréttar.
98

 

Eins og fyrr segir finnast í raun engin mál í dönskum rétti þar sem beinlínis hefur komið 

fram í forsendum dóma að 74. gr. grundvallarlaganna hafi áhrif á túlkun laga eða 

einkaréttarlegra samninga. Það eru þó til fáein mál þar sem því hefur verið haldið fram af 

málsaðilum undir rekstri mála, t.d. í UfR, 1962, bls. 860 (Þvottablámi).  

 

UfR, 1962, bls. 860. Þvottablámi. 

Mál þetta snérist um fyrirtæki sem sá um smíði vinnupalla en því var stefnt á þeim grundvelli að 

þeim væri óheimilt að nota efni til smíðinnar sem hefði ákveðinn bláan lit („þvottabláma“) en 

vísað var í því tilliti til vörumerkja- og samkeppnislaga. Sækjendur málsins héldu því fram að 

við lýði væri ákveðin venja um að fyrirtæki í þessum atvinnurekstri notuðu hver sinn lit. Hið 

stefnda fyrirtæki bar fyrir sig á móti að það bryti í bága við meginreglu grundvallarlaganna um 

atvinnufrelsið ef öll fyrirtæki sem stunduðu smíði vinnupalla gætu einokað „sinn“ lit, einkum í 

ljósi þess hve takmarkað framboð lita væri fyrir hendi í þessari starfsemi. Hvorki Landsréttur né 

Hæstiréttur litu svo á að tilefni væri til að taka tillit til þessarar málsástæðu en sýknuðu þó 

stefnda með vísan til þess að ekki væri stoð fyrir kröfum stefnenda í vörumerkja- og 

samkeppnislögum.
99

  

 

Í UfR. 1979, bls. 253 (Apótekaramálið), var ekki vísað til atvinnufrelsisákvæðisins frekar 

en í hinum málunum tveimur. Af eftirfarandi máli hefur þó verið litið svo á að með hliðsjón af 
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74. gr. standist ekki að fela handhöfum framkvæmdavalds of óheft vald við setningu reglna 

um atvinnumál heldur verði að mæla fyrir um slíkt í lögum.  

 

UfR. 1979, bls. 253. Apótekaramálið.  

Innanríkisráðuneytið (I) hafði lagt fyrir apótekarann A sem var handhafi lyfsöluleyfis í bænum 

Rødovre að setja á fót lyfjaafgreiðslu í verslunarmiðstöð í bænum, þar sem afhenda mætti lyf 

gegn lyfseðli. Með 42. gr. dönsku lyfsölulaganna nr. 513/1975 var I fengið vald til að ákvarða á 

hvaða svæðum apótek skyldu starfa og nákvæmari staðsetningu þeirra að auki. Með stoð í þessu 

ákvæði var því beint til A að opna lyfjaafgreiðslu í verslunarmiðstöðinni eftir nánara 

samkomulagi við heilbrigðisyfirvöld. Jafnframt var boðið upp á afslátt leyfisgjalda eða 

sérstakan styrk, ef breytingu þessari fylgdi verulegt fjárhagstjón. Á þetta vildi A ekki fallast. 

Samtök lyfsala höfðuðu því mál fyrir hönd hans og kröfðust þess að fyrirmæli I yrðu dæmd 

ógild en I krafðist sýknu. Af hálfu A var því haldið fram að 42. gr. veitti I ekki heimild til að 

skylda hann til að opna lyfsölu í tiltekinni fasteign heldur einungis að tryggja að apótek starfaði 

innan ákveðins hverfis. Ákvörðun I ylli A tjóni vegna útgjalda þrátt fyrir tilboð I um bætur, auk 

þess sem samningsstaða hans væri vonlaus gagnvart leigusala í verslunarmiðstöðinni. Af hálfu I 

var því hins vegar haldið fram að nægileg heimild fælist í 42. gr. en tilgangurinn með 

fyrirmælunum var sá að veita íbúum betri þjónustu. Rekstur apóteka væri ekki venjuleg frjáls 

atvinnustarfsemi, heldur lyti hann ítarlegum fyrirmælum laga og fæli í sér einokun á tilteknu 

svæði. Niðurstaða Landsréttar varð því sú að fyrirmæli I röskuðu verulega atvinnuhagsmunum 

A. Eins og 42. gr. væri orðuð veitti hún I ekki nægilega heimild til að gefa A framangreind 

fyrirmæli. Krafa A var því tekin til greina.  

 

Niðurstaðan varð því sú að þar sem gera mátti ráð fyrir að fyrirmælin myndu raska verulega 

rekstraraðstæðum A var talið að samkvæmt orðalagi 42. gr. lyfsölulaga væri ekki nægileg 

heimild til handa Innanríkisráðuneytinu að gefa fyrrgreind fyrirmæli og væri I því skylt að 

viðurkenna að fyrirmælin væru ógild og skuldbyndu ekki A. Þá ályktun má draga af dóminum 

að með hliðsjón af 74. gr. sé skerpt á þeim kröfum sem gera þarf til lagaheimilda sem hafa í 

för með sér takmarkanir á atvinnustarfsemi og að ákvarðanir stjórnvalda sem grípi með 

víðtækum hætti inn í opinber leyfi sem atvinnustarfsemi byggist á verði að eiga sér ótvíræða 

stoð í lögum.
100

 Þetta gildir líka í íslenskum rétti sbr. umfjöllun í kafla 2.6.2.2. um þróun 

lagaáskilnaðarreglu atvinnufrelsisákvæðis 1. mgr. 75. gr. stjskr. og kemur til að mynda skýrt 

fram í Hrd. 1988, bls. 1532 (Framadómur), og Hrd. 1996, bls. 2956 (Samherjamál).  

Í dómi frá 1984 var fjallað um kröfu manns um greiðslu dagpeninga úr 

atvinnuleysistryggingasjóði, en hann taldi að höfnun á greiðslu þeirra færi í bága við 

stjórnskipulega jafnræðisreglu sem ætti sér m.a. stoð í 74. gr. grundvallarlaganna:
101

  

 

UfR. 1984, bls. 888. Greiðsla dagpeninga úr atvinnuleysistryggingasjóði. 

Í þessu máli leiddu sérsamningar sem vinnuveitandi hafði gert til þess að einum starfsmanni var 

sagt upp. Starfsmanninum var síðan neitað um greiðslu dagpeninga úr atvinnuleysis-

tryggingasjóði hjá úrskurðarnefnd um atvinnuleysistryggingar, en hann taldi sig eiga rétt á 
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greiðslu þeirra fyrir ákveðið tímabil. Hann höfðaði þá mál til að fá úrskurði nefndarinnar hnekkt 

og hélt því aðallega fram að neitun sjóðsins stæðist ekki 63. gr. laga um atvinnuleysistryggingar. 

Til vara hélt hann því hins vegar fram að svo framarlega sem neitunin gæti átt stoð í því ákvæði 

bryti hún í bága við stjórnskipulegar reglur um jafnræði sem birtust m.a. í 68., 70., 74. og 75. gr. 

grundvallarlaganna eða gegn almennum meginreglum stjórnsýsluréttar um jafnræði. Landsréttur 

leit svo á að starfsmaðurinn ætti rétt á dagpeningunum þar sem höfnun atvinnuleysis-

tryggingasjóðs bryti í bága við 63. gr. laga um atvinnuleysistryggingar. Landsrétturinn fjallaði 

aftur á móti ekkert um túlkun þeirra ákvæða grundvallarlaganna sem starfsmaðurinn hafði borið 

fyrir sig í málinu.  
 

Árið 1986 féll dómur í Hæstarétti Dana í hinu svonefnda HT-máli en það snerti réttinn til að 

standa utan félaga, þ.e. hið neikvæða félagafrelsi. Krafa um slíka félagsaðild eða afleiðingar 

hennar getur í raun falið í sér takmarkanir á frjálsum aðgangi manna að atvinnu á þann hátt að 

í sumum atvinnugreinum er gerð krafa um félagsaðild sem skilyrði þess að fá að stunda 

atvinnurekstur.
102

 Þetta er jafnframt eitt af fáum málum þar sem Hæstiréttur Dana hefur 

beinlínis fjallað um 74. gr. í forsendum niðurstöðu sinnar.  

 

UfR 1986, bls. 898. HT-málið.  

Málavextir voru þeir að nokkrir bifreiðastjórar langferðabifreiða sem ráðnir voru hjá HT, eða 

Samgöngufélagi höfuðborgarsvæðisins
103

 sögðu sig úr Samtökum sérþjálfaðs verkafólks í 

Danmörku,
104

 Þetta leiddi til allsherjar vinnustöðvunar og banns af hálfu SSVD við því að 

félagar þess réðu sig til vinnu á tilteknum vinnustöðum. Í kjölfar úrsagnar bílstjóranna var þeim 

sagt upp hjá HT, þ.e. samgöngufélaginu. Bílstjórarnir sem sagt hafði verið upp höfðuðu mál 

gegn HT og SSVD og vísuðu til þess að uppsagnir þeirra ættu m.a. rætur að rekja til úrsagnar 

þeirra úr SSVD og þess að þeir hefðu gengið til liðs við Hið frjálsa stéttarfélag Danmerkur.
105

 

Að mati bílstjóranna brutu uppsagnirnar í bága við 68., 74., 75. og 78. gr. grundvallarlaganna og 

einnig við jafnræðisreglur stjórnsýsluréttar sem hefðu stjórnskipulegt gildi. Ennfremur héldu 

þeir því fram að uppsagnirnar brytu í bága við 1. mgr. 2. gr. laga nr. 285/1982 um vernd gegn 

uppsögnum vegna tengsla við félagasamtök, 10. gr. starfsmannalaga og 11. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu, og hefði það í för með sér að uppsagnirnar væru ógildar að 

viðlagðri skaðabótaábyrgð.  

Í niðurstöðu Hæstaréttar sagði að ekki væri hægt að byggja á þeim tilvitnuðu ákvæðum 

grundvallarlaganna sem stefnendur hefðu borið fyrir sig í málinu um að uppsagnirnar væru 

ógildar og ekki væri heldur hægt að draga neina slíka ályktun af öðrum reglum sem hefðu 

stjórnskipulegt gildi. Hæstiréttur leit hins vegar svo á að uppsagnirnar brytu gegn ákvæðum laga 

2. gr. laganna um vernd gegn uppsögn vegna tengsla við félagasamtök. Hæstiréttur leit þó ekki 

svo á að brot á lögum þessum leiddi til þess að uppsagnirnar yrðu ógildar og ekki voru heldur 

önnur ákvæði þeirra sem gátu leitt til þess. Niðurstaðan varð sú að bílstjórarnir ættu rétt á 

endurgreiðslu launa og skaðabótum hjá HT vegna uppsagnanna en SSVD voru sýknuð.  

 

Í þessu máli báru bílstjórarnir 74. gr. grundvallarlaganna fyrir sig í þeirri von að hún gæti haft 

áhrif á vernd réttarins til að standa utan félaga þar sem krafa um slíka félagsaðild getur haft í 

för með sér takmarkanir á atvinnufrelsinu. Hæstiréttur var fáorður í afstöðu sinni til 74. gr. 
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grundvallarlaganna og sagði aðeins að uppsagnirnar brytu ekki í bága við ákvæðið eða önnur 

ákvæði grundvallarlaganna þannig að það leiddi til ógildingar þeirra. Henrik Zahle hefur skýrt 

dóminn svo að ekki hafi stoðað að bera fyrir sig 74. gr. grundvallarlaganna í þessu tilfelli þar 

sem ákvæðið snerti atvinnufrelsið og þannig fyrst og fremst þá aðstöðu þegar menn setja á fót 

sjálfstæða atvinnustarfsemi en ekki þá aðstöðu þegar menn leitast við að fá ráðningu sem 

launþegar.
106

  

Löggjöf mælir í vissum tilvikum fyrir um réttindasviptingu sem lið í því að efla viðleitni 

ríkisvaldsins til að lækka eftirstöðvar opinberra gjalda sem menn skulda. Til dæmis kveður 2. 

málsl. 1. mgr. 139. gr. réttarfarslaga nr. 594/2008 á um sviptingu málflutningsleyfis ef 

lögmaður er í vanskilum með opinber gjöld yfir nánar tiltekinni upphæð, en ákvæði þetta kom 

nýtt inn í réttarfarslögin með lögum nr. 936/1991.
107

 Þetta er eitt fárra mála þar sem 

Hæstiréttur fjallar um beitingu 74. gr. grundvallarlaganna í niðurstöðu sinni.  

 

UfR. 1998, 1664. Svipting málflutningsleyfis. 

Með lögum nr. 931/1991 var aukið við ákvæði í réttarfarslögin dönsku, þess efnis að með dómi 

mætti svipta lögmann starfsleyfi ef hann skuldaði opinber gjöld sem næmu verulegum fjárhæðum. 

Þann 27. ágúst 1993 komst á nauðasamningur milli skattyfirvalda í Kaupmannahöfn og lögmanns 

sem skuldaði eftirstöðvar opinberra gjalda. Samningur féll úr gildi 19. janúar 1994 þar sem 

lögmaðurinn stóð ekki við skuldbindingar sínar. Dómsmálaráðuneytið höfðaði mál gegn 

lögmanninum og krafðist leyfissviptingar. Því til stuðnings var bent á að skuldin hefði orðið til á 

löngum tíma og lögmaðurinn hvorki sýnt vilja né getu til að greiða. Svipting leyfis færi ekki í bága 

við 74. gr. grundvallarlaganna, enda væri hún einungis stefnuyfirlýsing og hún stæðist gagnvart 4. 

og 6. gr. alþjóðasáttmála um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi. Takmarka mætti rétt 

til atvinnu ef almannaheill krefðist, sem hér væri að fá greiddar eftirstöðvar opinberra gjalda. 

Lögmaðurinn krafðist sýknu og hélt því fram að það væri ekki í þágu almannaheilla að svipta 

hann málflutningsleyfi þannig að hann nyti ekki atvinnuréttinda. Það bryti í bága við 74. gr. 

grundvallarlaganna og skuldbindingar Danmerkur við framangreinda alþjóðasáttmála. Eftirstöðvar 

af skuldinni hefðu ekki orðið til vegna lögmannsstarfa mannsins og hann hefði sýnt vilja og getu 

til að greiða þær. Í dómi Landsréttar var tekið fram að eftirstöðvar opinberra gjalda frá 1989 næmu 

rúmlega 1,5 milljónum króna og skuldin ætti að verulegu leyti rót sína að rekja til lögmannsstarfa. 

Með vísan til þessa og annars sem fram kom í málinu var niðurstaðan sú að skilyrðum 

réttarfarslaga til að svipta lögmanninn leyfi ótímabundið væri fullnægt. Þannig var fallist á kröfur 

sækjanda um leyfissviptingu. Í dómi Hæstaréttar var niðurstaðan sú að ákvæði 74. gr. 

stjórnarskrárinnar væru ekki því til fyrirstöðu að framfylgt væri ákvæðum réttarfarslaga um 

leyfissviptingu sem væri þáttur í því að lækka eftirstöðvar skulda vegna opinberra gjalda. Þau 

brytu ekki heldur gegn ákvæðum framangreinds alþjóðasáttmála.  
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Í UfR 1998, bls. 1664 var svipting slíks leyfis viðurkennd af hálfu dómstóla þrátt fyrir að 

um takmörkun á atvinnufrelsi, sbr. 74. gr. grundvallarlaganna, væri að ræða. Niðurstaðan var 

rökstudd þannig að ákvæði grundvallarlaganna girtu ekki fyrir framkvæmd laga þar sem 

heimilt væri að dæma af skuldara réttinn til að stunda atvinnu sína þar sem lögin hefðu það að 

markmiði að lækka skuldir til hins opinbera.
108

 Þetta mál hefur verið litið á sem ótvírætt dæmi 

um að það er löggjafinn sem metur hvaða takmarkanir heimilt er að gera á atvinnufrelsinu og 

hægt er að rökstyðja með vísan til almannahagsmuna.
109

 Ekki er að sjá að sambærileg 

lagaregla sé í gildi hér á landi í lögum nr. 77/1998 um lögmenn, þar sem mælt er fyrir um 

réttindasviptingu lögmanna sem eru í vanskilum með opinber gjöld. Hins vegar er mælt fyrir 

um það í 2. málsl. 1. mgr. 6. gr. laganna, þar sem talin eru upp skilyrði þess að fá réttindi sem 

héraðsdómslögmaður, að aðili megi aldrei hafa sætt því að bú hans sé tekið til 

gjaldþrotaskipta. Þótt sjónarmið þau sem búi að baki annars vegar 2. málsl. 1. mgr. 139. gr. 

dönsku réttarfarslaganna og 2. málsl. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 77/1998 um lögmenn séu eflaust 

hin sömu, þ.e. að þar sem lögmenn séu opinberir sýslunarmenn sem treyst sé fyrir fjármunum 

skjólstæðinga sinna verði að vera regla á fjárhag þeirra, þá er danska reglan miklu strangari 

þar sem hún mælir beinlínis fyrir um að svipta megi lögmenn réttindum sem eru í vanskilum 

með opinber gjöld yfir nánar tilgreindri fjárhæð. Hér er þannig um lagareglu að ræða þar sem 

réttlætanlegt þykir að atvinnufrelsi manna sé takmarkað í þágu almannahagsmuna.  

Meginreglan um atvinnufrelsi getur einnig haft áhrif í einkaréttarlegum samskiptum þegar 

einstaklingur stofnar sjálfstæðan atvinnurekstur, sbr. eftirfarandi mál.  

 
UfR. 2002, bls. 74. Hárskeradómur. 

Stéttarsamband danskra hárskera og snyrtifræðinga sektaði A, sem var hárskeri, fyrir brot á. 3. 

mgr. 8. gr laga sambandsins fyrir að hafa leigt þjónusturými (stól með útbúnaði) án samþykkis 

sambandsins. Samkvæmt ákvæðinu var bann við slíkri leigu og skyldi það standa þar til ár væri 

liðið frá því að meðlimur hefði sagt sig úr sambandinu. A sagði sig úr Stéttarsambandinu og 

leigði fyrrgreint þjónusturými af manni sem rak slíka útleigu án þess að starfa sjálfur að iðninni, 

enda ekki fagmaður. Fyrir þetta var A sektuð um fjárhæð sem nam rúmum 15.000 d. kr. Hún 

höfðaði mál gegn Stéttarsambandinu og krafðist endurgreiðslu fjárhæðarinnar. Af hálfu 

sambandsins var bent á að tilgangurinn með banninu væri sá að koma í veg fyrir að farið yrði í 

kring um kjarasamninga sem tryggðu félagsmönnum lágmarkslaun og ýmis félagsleg réttindi og 

að auki fagmennsku í greininni. Með leigusamningnum væri unnt að láta líta svo út sem menn 

stunduðu sjálfstæða starfsemi en væru í reynd launþegar. Af hálfu A var haldið fram að hún 

starfaði sjálfstætt þótt hún ásamt fleirum leigðu aðstöðu og innanstokksmuni. Hún starfaði ekki 

hjá meistara í faginu og lyti í engu húsbóndavaldi hans, enda væri leigusali ekki fagmaður. Lög 

sambandsins ættu því einungis við um launþega en ekki hana.  

Í héraðsdómi réttarins í Gladsaxe var Stéttarsambandið sýknað af kröfum A. Í Landsrétti 

varð niðurstaðan sú að A var dæmd til að greiða sambandinu umstefnda fjárhæð í málinu. Einn 

dómari skilaði sératkvæði og taldi að staðfesta bæri héraðsdóminn. Málið gekk loks til 
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Hæstaréttar en þar leit meirihlutinn svo á að leggja yrði til grundvallar að tilgangurinn með 

framangreindu ákvæði í 3. mgr. 8. gr. laga stéttarsambandsins hafi verið sá að koma í veg fyrir 

að farið yrði í kringum kjarasamninga með því að láta ráðningarsambönd líta út eins og 

sjálfstæða starfsemi. Hagsmuni stéttarsambandsins af því að fylgja eftir kjarasamningum bæri 

að virða. Gegn þessu standi hagsmunir félagsmanna af því að losna undan reglum sem takmarki 

möguleika þeirra til að stunda sjálfstæða starfsemi. Leigusamning þann sem hér sé til 

umfjöllunar hafi A gert við leigusala sem hvorki hafi rekið né reki hársnyrtistofur, þannig að 

telja verði að A hafi byrjað sjálfstæða atvinnustarfsemi við gerð leigusamningsins. Niðurstaða 

meirihlutans var sú að hvað sem þessu liði væri ekki sanngjarnt að sambandið héldi fast við 

bannið í 3. mgr. 8. gr. og sektaði A. Þeir töldu þannig að ákvörðun sambandsins um að sekta A 

bæri að víkja til hliðar skv. 36. gr. samningalaga (sbr. 36. gr. íslensku samningalaganna nr. 

7/1936) og sýknuðu A af kröfum sambandsins. Minnihluti Hæstaréttar leit hins vegar svo á að 

með gerð leigusamningsins hefði A brotið gegn lögum stéttarsambandsins meðan hún hafi enn 

verið félagsbundin. Sambandið hefði hagsmuni af því að ekki væri farið í kringum 

kjarasamninga. Mat þeirra var að með því að framfylgja lögum sínum hefði sambandið ekki 

takmarkað með ósanngjörnum hætti rétt A til að stunda sjálfstæða atvinnustarfsemi. 

Minnihlutinn taldi því að staðfesta bæri dóm Landsréttar.  

 

Þótt sýkna A hefði byggst á ógildingarákvæði samningalaga þá hefur verið talið að 

niðurstaðan hér hafi borið þess nokkur merki að tekið væri mið af meginreglunni um 

atvinnufrelsi þótt ekki væri vísað til 74. gr. grundvallarlaganna í málinu.
110

 Að lokum má 

nefna UfR 2002, bls. 1789, sem fjallaði um einstakling sem fékk ekki atvinnuleyfi sem 

leigubílstjóri vegna lagaákvæða sem mæltu fyrir um að ríkisborgararéttur væri skilyrði slíks 

leyfis.  

 

UfR 2002, bls. 1789. Höfnun atvinnuleyfis vegna skilyrðis um ríkisborgararétt.  

Með lögum nr. 329/1997 var gerð breyting á lögum um akstur leigubifreiða þar sem svo var 

mælt fyrir um að danskur ríkisborgararéttur væri áskilinn til þess að fá leyfi til fólksflutninga í 

atvinnuskyni, en þess mátti vænta að leyfi félli úr gildi 2005 ef menn hefðu ekki öðlast 

ríkisborgararétt þá. Þessi krafa var felld úr gildi 1999. Í júní 1998 auglýsti úthlutunarnefnd 

leigubifreiðaleyfa, leyfi laus til umsóknar. Bifreiðastjórinn V sem var pakistanskur ríkisborgari 

hafði þegar fengið úthlutað áður sex leyfum, en hann var sjálfstæður atvinnurekandi sem rak sex 

leigubifreiðar með tvo bifreiðastjóra á bíl og sóttist nú eftir leyfi fyrir sjöundu bifreiðina. V var 

hins vegar meðal umsækjenda sem var hafnað vegna fyrrnefnds skilyrðis um ríkisborgararétt. V 

höfðaði mál á hendur Samgönguráðuneytinu og krafðist viðurkenningar á því að skilyrði um 

ríkisborgararétt í lögunum um leigubifreiðarakstur bryti í bága við 14. gr. Mannréttindasáttmála 

Evrópu (MSE), sbr. 1. gr. samningsviðauka nr. 1 um vernd eignarréttarins, auk þess sem hann 

krafðist skaðabóta. V bar meðal annars fyrir sig í málinu að með þessu skilyrði hefði verið 

komið í veg fyrir að hann gæti stundað atvinnu sína, eingöngu vegna þess að hann hafi þá ekki 

verið danskur ríkisborgari, en V fékk fyrst ríkisborgararétt árið 2000. Hann hélt því fram að 

skilyrðið um ríkisborgararétt ætti sér ekki málefnalega stoð í ákvæðum 74. gr. 

grundvallarlaganna um almannaheill og bryti þannig í bága við rétt manna til að velja sér 

atvinnu.  
Samgönguráðuneytið krafðist hins vegar frávísunar og til vara sýknu af kröfum V. Í 

niðurstöðu Hæstaréttar kom fram að burtséð frá því að úrlausn á viðurkenningarkröfu V hefði 

ekki þýðingu fyrir réttarstöðu hans að öðru leyti en snerti skaðabótakröfuna, væri varhugavert 

að slá því föstu að V hefði ekki lögvarða hagsmuni af því að láta reyna á viðurkenningarkröfuna 

og hafnaði frávísun. Ólíkt niðurstöðu Landsréttar sýknaði Hæstiréttur hins vegar 
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Samgönguráðuneytið af skaðabótakröfunni. Hæstiréttur tók í því sambandi fram að V hefði ekki 

átt lögvarða kröfu til þess að fá úthlutað nýju leyfi, umfram þau sex sem hann þegar hafði. 

Möguleiki hans á því að fá opinbert leyfi til fyrrnefndrar atvinnustarfsemi naut þannig ekki 

verndar skv. 1. gr. samningsviðauka nr. 1 við MSE og braut það því ekki í bága við 14. gr. 

sáttmálans að ríkisborgararéttar hefði verið krafist þegar við ákvörðun um úthlutun leyfa árið 

1998, enda ríkisborgararéttur ekki bundinn við þjóðernisuppruna. Í niðurstöðu Hæstaréttar kom 

fram að áfrýjandi (V) hefði í málatilbúnaði sínum fyrir Hæstarétti ekki sett aftur fram 

málsástæðu sína um að áskilnaður laga nr. 329/1997 um ríkisborgararétt bryti í bága við 74. gr. 

grundvallarlaganna og fjallaði því ekki frekar um hana.  

 

Hér virðist stefnandi málsins hafa viljað láta á það reyna á hvort það stæðist m.a. 74. gr. 

grundvallarlaganna að binda leyfisveitinguna við ríkisborgararétt, sbr. lagabreytingu þá sem 

gerð var 1997. Landsréttur tók ekki afstöðu til málsástæðu V um að skilyrðið um 

ríkisborgararétt bryti í bága við 74. gr. grundvallarlaganna, en fyrir Hæstarétti var sú 

málsástæða ekki borin fram. Rétturinn lagði því alla áherslu á að skera úr um hvort stefndi 

hefði lögvarða hagsmuni af kröfu sinni og hvort áskilnaður um ríkisborgararétt væri í 

andstöðu við ákvæði MSE og ákvæði fleiri alþjóðasáttmála, en hér verður ekki fullyrt um 

hvort 74. gr. hefði getað haft þýðingu ef Hæstiréttur hefði tekið afstöðu til hennar.  

Af ofangreindri dómaumfjöllun um 74. gr. grundvallarlaganna er ljóst að hún er fremur 

fábrotin, auk þess sem sú staðreynd blasir við að ekki er einu sinni vísað til ákvæðisins í 

mörgum málanna. Hæstiréttur Danmerkur hefur aðeins tekið beina afstöðu til beitingar hennar 

í tveimur málum, þ.e. í UfR. 1986, bls. 898 (HT-málið), og í UfR. 1998, bls. 1664 (Svipting 

málflutningsleyfis), en í UfR 2002, bls. 1789 (Höfnun atvinnuleyfis vegna skilyrðis um 

ríkisborgararétt), var ekki vísað til 74. gr. grundvallarlaga fyrir Hæstarétti eins og fram er 

komið. Beiting ákvæðisins hefur þannig aldrei ráðið úrslitum um niðurstöðu dómsmáls í 

dönskum rétti. Því hefur verið haldið fram að ástæðuna fyrir því að 74. gr. hefur haft fremur 

litla þýðingu í dönskum stjórnskipunarrétti megi rekja til þess hluta reglunnar sem vísar til 

„almannaheilla,“ þ.e. að þær takmarkanir á atvinnufrelsi sem gerðar séu með lögum í þágu 

almannaheilla séu heimilar, en það er löggjafarvaldið sem ákvarðar hverju sinni nánar inntak 

þess hvað í almannaheill felst, sbr. kenningar t.d. Knud Berlin og Alf Ross. Eins og fyrr segir 

litu þeir fyrst og fremst á 74. gr. grundvallarlaganna sem stefnuyfirlýsingu og töldu að 

dómstólar gætu ekki tekið afstöðu til þess hversu langt sé heimilt að ganga í takmörkunum á 

atvinnufrelsinu með vísan til almannahagsmuna, enda væri dómstólum ekki heimilt að taka 

afstöðu til atriða sem almennt tilheyra sviði stjórnmálanna. Henrik Zahle virðist einnig líkt og 

Berlin og Ross hallast meira að óheftu valdi löggjafans í þessa átt, einkum hvað UfR 1998, 
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bls. 1664 snertir þrátt fyrir að hann álíti 74. gr. ekki fyllilega merkingarlausa.
111

 Þetta viðhorf 

er svipað og tíðkast hefur í íslenskum rétti, sbr. dómaumfjöllun um almannahagsmuni í kafla 

2.5.3., en í mörgum íslenskum dómum hefur afdráttarlaust komið fram að Hæstiréttur haggaði 

ekki við mati löggjafans á því hvað teldist til almenningsheilla, eins og t.d. í Hrd. 1937, bls. 

332 (Mjólkursölumál), og Hrd. 1964, bls. 960 (Leigubílstjóri án atvinnuleyfis). 

Peter Germer heldur því aftur á móti fram að í ljósi ofangreindra dóma þar sem 

atvinnufrelsisákvæðið ber á góma með einum eða öðrum hætti, sé ekki hægt að draga þá 

ályktun að það sé alfarið í hendi löggjafans að setja atvinnufrelsinu takmarkanir með lögum. 

Dómstólar endurskoða vissulega ekki mat löggjafans á því hvað talist geti falla undir 

almannaheill en samt sem áður geti þeir tekið afstöðu til þess hvort gengið sé of langt þegar 

löggjafinn setur atvinnufrelsinu skorður með lögum, t.d. með því að gaumgæfa á hverju mat 

löggjafans byggist um að takmarkanir séu nauðsynlegar með tilliti til almannaheilla og hvort 

það mat byggist á málefnalegum sjónarmiðum.
112

 Meðal danskra fræðimanna hefur þróunin 

þannig verið í þá átt sl. ár að ljá 74. gr. meiri merkingu m.a. með vísan til þess að dómstólum 

sé heimilt að kanna hvort mat löggjafans á því hvað teljist til almannahagsmuna sé reist á 

málefnalegum forsendum. Löggjafinn sé því ekki fyllilega einráður um það mat ólíkt 

kenningum eldri fræðimanna. Næst verður vikið að dómum sem fallið hafa um beitingu 1. 

mgr. 75. gr. grundvallarlaganna en líkt og um 74. gr. hafa afar fáir dómar fallið um beitingu 

þess.  

 

2.6.4.3. Beiting 1. mgr. 75. gr. grundvallarlaganna í dómaframkvæmd  

Ákvæði 1. mgr. 75. gr. grundvallarlaganna kveður á um rétt manna til atvinnu en orðrétt 

mælir ákvæðið fyrir um „að í þágu almannaheilla skuli kappkosta að tryggja sérhverjum 

vinnufærum borgara möguleika á starfi sér til framfærslu.“ Hingað til hafa aðeins þrír dómar 

fallið í dönskum rétti þar sem sækjendur hafa borið fyrir sig 1. mgr. 75. gr. 

grundvallarlaganna, einn Landsréttardómur og tveir Hæstaréttardómar. Fyrsti dómurinn þar 

sem 1. mgr. 75. gr. grundvallarlaganna var beitt er frá 1967, UfR 1967, bls. 46, en hann 

fjallaði um skyldu leigubílstjóra nokkurs til að ljá stjórnmálaflokki óbeint stuðning með 

greiðslu hluta stéttarfélagsgjalda.  
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UfR. 1967, bls. 46. Leigubílstjóramál.  

C vann sem bílstjóri hjá tilteknu fyrirtæki. Atvinnurekandanum var samkvæmt kjarasamningi 

skylt að ráða einungis félagsbundna menn til starfa. C var fús til að ganga í stéttarfélagið með 

því skilyrði að ekkert af félagsgjöldunum mætti renna til blaðaútgáfu eða flokksstarfsemi 

jafnaðarmanna eða annarrar stjórnmálastarfsemi. Þessu var synjað og C varð að láta af störfum, 

og höfðaði hann því mál til viðurkenningar á því að stéttarfélaginu væri óheimilt að verja 

neinum hluta félagsgjalda hans til framangreindrar starfsemi. C hélt því fram að óheimilt væri 

að skerða pólitískt frelsi sitt og vitnaði um það til 31. gr. grundvallarlaganna (sbr. 31. gr. stjskr. 

um leynilegar kosningar til Alþingis) og annarra ákvæða um jafnræði og frelsi þegnanna. Auk 

þess vitnaði C til 1. mgr. 75. gr. grundvallarlaganna um rétt manna til atvinnu og hélt því fram 

að óheimilt væri að takmarka þann rétt með pólitískri þvingun, og um 33. gr. samningalaga (sbr. 

33. gr. íslensku samningalaganna). Af hálfu stéttarfélagsins var lögð áhersla á sameiginlegan 

uppruna verkalýðshreyfingar og jafnaðarmannaflokka og náin tengsl þar á milli. Ekkert yrði 

ályktað af stefnuyfirlýsingu í 75. gr. grundvallarlaganna og ekki væri hægt að beita 33. gr. 

samningalaga þar sem hér hefði ekkert verið gert sem talist gæti óheiðarlegt. Þá væri það 

óverulegur hluti gjaldanna sem gengi til jafnaðarmannaflokksins. 

Niðurstaða Landsréttar var á þá leið að ekkert væri í lagaákvæðum þeim sem C hefði borið 

fyrir sig sem styddi mál hans. Í gildandi lögum væri ekki sjáanlegt neitt því til fyrirstöðu að 

stéttarfélagi verði litlum hluta félagsgjalda til stuðnings pólitískum málgagni og flokksstarfi sem 

sérstaklega kæmi meðlimum stéttarfélaganna að gagni. Samkvæmt þessu var stéttarfélagið 

sýknað. Í Hæstarétti var niðurstaða meirihluta réttarins sú að hið umdeilda fyrirkomulag sem 

staðið hefði um árabil skerti ekki pólitískt frelsi einstaklingsins með þeim hætti að C gæti gert 

þá kröfu sem félagsmaður að vera undanþeginn greiðslu félagsgjalda líkt og aðrir félagsmenn 

inntu af hendi. Samkvæmt þessu var stéttarfélagið sýknað. Minnihluti réttarins leit hins vegar 

svo á að stéttarfélagið hefði ekki heimild til að krefja hann um önnur gjöld en þau sem rynnu til 

faglegra viðfangsefna þótt hluti þeirra hefði um langt árabil gengið til framangreindrar 

stjórnmálastarfsemi. Hægt væri að koma á þeirri skipan að virtar væru óskir þeirra sem vildu 

ekki að gjöld þeirra væru notuð til stuðnings starfsemi stjórnmálaflokka.  
 

Í niðurstöðu Landsréttar sagði einfaldlega um 1. mgr. 75. gr. grundvallarlaganna að ekki 

stoðaði fyrir C að vitna til hennar og Hæstiréttur vék ekki sérstaklega að ákvæðinu. Af 

dóminum hafa þær ályktanir verið dregnar að með honum hafi verið tekin afstaða til þess að 

stéttarfélagið hefði heimild til að styðja Sósíaldemókrataflokkinn með umræddum hætti en 

sögulega séð þá voru flokkurinn og stéttarfélagið hluti af sömu verkalýðshreyfingu. Hins 

vegar var ekki tekin afstaða til þess hvort önnur félagasamtök gætu stutt stjórnmálaflokkinn á 

þennan hátt eða þá aðra stjórnmálaflokka. Réttarstöðu þessari var hins vegar breytt síðar með 

lögum nr. 404/1990, sbr. breytingarlög nr. 394/1995, um einkaframlög til stjórnmálaflokka 

o.fl. Þau lög skylda nú aðila vinnumarkaðarins til að tryggja að fjárframlög sem tekin eru af 

stéttarfélagsgjöldum einstaklinga og renna til stjórnmálaflokka eða í þágu flokkspólitískra 

markmiða að öðru leyti séu valfrjáls.
113

  

Hinir tveir dómarnir þar sem 1. mgr. 75. gr. grundvallarlaganna hefur verið beitt eru 

annars vegar UfR. 1984, bls. 888 (Greiðsla dagpeninga úr atvinnuleysistryggingasjóði), og 

UfR 1986, bls. 898 (HT-málið), sem áður voru reifaðir. Í fyrra málinu bar stefnandi einnig 

fyrir sig 1. mgr. 75. gr. grundvallarlaganna, auk 1. mgr. 74. gr., sbr. fyrri umfjöllun, þar sem 
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hann taldi að höfnun á greiðslu dagpeninganna færi í bága við stjórnskipulega jafnræðisreglu 

sem innbyggð væri í 1. mgr. 75. gr. grundvallarlaganna, ásamt fleiri ákvæðum þeirra. 

Landsréttur féllst ekki á að beiting reglunnar ætti við í því máli þar sem hann fjallaði í engu 

um þau ákvæði grundvallarlaganna sem sækjandi málsins bar fyrir sig. Í UfR 1986, bls. 898 

(HT-málið), báru áfrýjendur málsins einnig 1. mgr. 75. gr. grundvallarlaganna fyrir sig, ásamt 

1. mgr. 74. gr. og fleiri ákvæðum grundvallarlaganna. Gildi 1. mgr. 75. gr. er þó ekki mikið í 

þessu máli þar sem Hæstiréttur féllst hvorki á að uppsagnirnar væru ógildar á grundvelli 1. 

mgr. 75. gr. grundvallarlaganna né annarra tilvitnaðra ákvæða þeirra.
114

 Tilvísun áfrýjenda til 

1. mgr. 75. virðist einkum hafa verið til jafnræðissjónarmiða sem innbyggð eru í regluna.  

Í kafla 2.2. var vikið að merkingu 1. mgr. 75. gr. grundvallarlaganna en fræðimenn hafa 

almennt álitið ákvæðið vera nánast eða alveg merkingarlaust, enda skeri hið sérkennilega 

orðalag þess sig úr í samanburði við önnur ákvæði grundvallarlaganna. Þetta endurspeglast 

vel í dómaframkvæmd þar sem ákvæðinu hefur afar sjaldan verið borið við og þá iðulega án 

árangurs, sbr. umfjöllunina að ofan. Hið umdeilda orðalag um að „í þágu almannaheilla skuli 

kappkosta að tryggja borgurunum möguleika á atvinnu“ [Leturbr. höf.] sem felur í sér 

fyrirmæli til löggjafans, veldur því að mjög erfitt er að byggja einstaklingsbundinn rétt á þessu 

ákvæði frammi fyrir dómstólum. Þrátt fyrir þá staðreynd að 1. mgr. 75. gr. feli í sjálfu sér ekki 

í sér nein skýr réttindi getur það vart falið í sér að ákvæðið sé alveg ónothæft við túlkun í 

einhverju samhengi. Einnig má benda á að í raun er ekkert því til fyrirstöðu að ljá 1. mgr. 75. 

gr. meira vægi en hingað til hefur tíðkast í túlkun fræðimanna á dönsku grundvallarlögunum; 

til dæmis geta orðin „sem tryggja möguleika til framfærslu“ haft þýðingu í félagsréttarlegu 

samhengi. Hins vegar má slá því föstu að ekki sé hægt að líta svo á að 1. mgr. 75. gr. 

grundvallarlaganna veiti mönnum ein og sér sjálfstæð réttindi og sé í því samhengi ekki annað 

en stefnuyfirlýsing án nánari réttarlegrar þýðingar, enda er það viðhorf í samræmi við þá hefð 

sem myndast hefur í stjórnskipunarréttinum um túlkun fræðimanna á ákvæðinu.
115

 Sú túlkun á 

1. mgr. 75. gr. grundvallarlaganna endurspeglast einnig vel í beitingu þess í dómaframkvæmd 

og líkt og gildir um 74. gr. laganna er ekki hægt að draga miklar ályktanir um nánara inntak 

ákvæðisins af dómaframkvæmd.  
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2.6.4.4. Samanburður á framkvæmd og beitingu dönsku atvinnufrelsisákvæðanna við hið 

íslenska  

Að framan var lýst forsögu ákvæða dönsku grundvallarlaganna um atvinnufrelsi og 

skyldleika þeirra við atvinnufrelsisákvæði stjskr. Hvað samanburð á efni 1. mgr. 75. gr. stjskr. 

og 74. gr. og 1. mgr. 75. gr. dönsku grundvallarlaganna varðar er ljóst að fræðimenn í tímans 

rás hafa hneigst til þess að gera fremur lítið úr réttarlegri þýðingu ákvæða beggja landa og 

hafa litið svo á að fyrst og fremst sé um stefnuyfirlýsingar stjórnarskrárgjafans að ræða. Við 

nánari athugun kemur hins vegar í ljós að hin dönsku ákvæði eru talsvert frábrugðin orðalagi 

1. mgr. 75. gr. stjskr. Samkvæmt orðalagi 74. gr. og 1. mgr. 75. gr. dönsku grundvallarlaganna 

er ljóst að sama áhersla á frelsi manna til að leggja stund á atvinnu sem þeir kjósa er ekki fyrir 

hendi í þeim lögum á sambærilegan hátt og í atvinnufrelsisákvæði stjskr. Í 74. gr. dönsku 

laganna er megináherslan lögð á að ekki megi takmarka aðgang manna að störfum nema með 

lögum, enda sé hægt að réttlæta takmörkunina með vísan til almannahagsmuna. Í 1. mgr. 75. 

gr. grundvallarlaganna eru atvinnuverndarsjónarmið einkum höfð að leiðarljósi þar sem 

kveðið er á um að tryggja skuli möguleika manna til aðgangs að störfum. 1. mgr. 75. gr. 

dönsku laganna á þannig meiri samleið með fyrri málsl. 1. mgr. 75. gr. íslensku stjskr. um 

atvinnufrelsið. 74. gr. dönsku grundvallarlaganna sem mælir fyrir um takmarkanir á 

atvinnufrelsinu er á hinn bóginn áþekkari síðari málsl. 1. mgr. 75. gr.  

Þannig má halda því fram að atvinnufrelsisákvæði stjórnarskrárinnar sé samsett úr 

atriðum sem koma fram bæði í 74. gr. og 1. mgr. 75. gr. dönsku grundvallarlaganna.
116

 Af 

samanburði 1. málsl. 1. mgr. 75. gr. stjskr. og 1. mgr. 75. gr. dönsku grundvallarlaganna 

kemur þannig í ljós talsverður munur því að samkvæmt þessari túlkun miðar danska ákvæðið 

meira að því að tryggja almenningi ráðningu í störf á meðan íslenska ákvæðið leggur 

megináherslu á frelsi manna til að velja sér störf. Þannig hefur 1. mgr. 75. gr. dönsku 

grundvallarlaganna verið álitin geta haft þýðingu í félagsréttarlegu samhengi á meðan 

atvinnufrelsisákvæði stjskr. hefur ekki verið talið hafa slíka merkingu.  

Hvað dómaframkvæmd um atvinnufrelsisákvæðið í löndunum tveimur snertir þá er í 

fyrsta lagi athyglisvert að aldrei hefur verið fallist á að beiting atvinnufrelsisákvæðisins eigi 

við í dönskum rétti eða ákvæðið um rétt manna til atvinnu. Hins vegar hefur verið fallist á það 

allnokkrum sinnum í íslenskum rétti að takmarkanir á atvinnufrelsinu brjóti í bága við 1. mgr. 
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75. gr. stjskr.,
117

 en menn hafa líka mun oftar borið fyrir sig atvinnufrelsisákvæðið í íslenskri 

réttarframkvæmd en í danskri. Auk þess vekur sérstaka athygli hve miklu meiri áhersla hefur 

verið lögð á það í dómaframkvæmd hér á landi að takmarkanir á atvinnufrelsinu byggist á 

lagaáskilnaðarreglu 1. mgr. 75. gr. stjskr., sbr. dóma í kafla 2.5.2.2. Einkum kemur það skýrt 

fram í Hrd. 1988, bls. 1532 (Framadómur), Hrd. 1996, bls. 2956 (Samherjamál), og Hrd. 

2000, bls. 1621 (Stjörnugrís). Ekki virðist hafa verið mikið deilt um þetta atriði í dönskum 

málum um takmarkanir á atvinnufrelsinu fyrir utan UfR. 1979, bls. 253 (Apótekaramál). Þrátt 

fyrir að 74. gr. grundvallarlaganna kæmi ekki beinlínis við sögu í því máli var talið að draga 

mætti þá ályktun af því að lagaheimildir sem heimila takmarkanir á atvinnufrelsinu megi ekki 

vera of opnar og þannig fela framkvæmdavaldshöfum óheft vald til ákvörðunar í þeim efnum.  

Hins vegar hefur sama viðhorf verið við lýði bæði í íslenskum og dönskum rétti hvað 

skilyrðið um almannahagsmuni snertir, þ.e. að dómstólar haggi almennt ekki við mati 

löggjafans um hvað teljist vera til almenningsheilla hverju sinni, sbr. kenningar Ólafs 

Jóhannessonar, Knud Berlin og Alf Ross. Í seinni tíð hefur aftur á móti það viðhorf fest sig í 

sessi að dómstólar hafi vissa heimild til að endurskoða mat löggjafans á því hvað teljist til 

almannahagsmuna og kanna hvort lög sem stefni að því markmiði samrýmist 

stjórnskipunarlögum og byggist á málefnalegum sjónarmiðum. Þetta kemur vel fram í 

íslenskum dómum á borð við Hrd. 1998, bls. 4076 (Veiðileyfamál), Hrd. 2000, bls. 1534 

(Vatneyrarmál), og Hrd. 27. september 2007 (Björgunardómur), þar sem Hæstiréttur kannaði 

sérstaklega hvort takmarkanir á almannahagsmunum byggðu á málefnalegum forsendum eins 

og meðalhófi og jafnræði.  

Þrátt fyrir ummæli Peters Germer um að dómstólum sé heimilt að kanna hvort lög sem 

takmarka atvinnufrelsið byggi á málefnalegum sjónarmiðum kemur það alls ekki skýrt fram í 

þeim dómum úr danskri framkvæmd sem reifaðir voru í kafla 2.3. Í UfR. 1984, bls. 888 

(Greiðsla dagpeninga úr atvinnuleysistryggingasjóði), var þó reynt að bera því við að neitun 

um greiðslu dagpeninganna færi gegn stjórnskipulegri meginreglu um jafnræði sem byggð 

væri inn í bæði 74. og 1. mgr. 75. gr. dönsku grundvallarlaganna, en Landsréttur tók það ekki 

til greina. Í UfR 1986, bls. 898 (HT-málið), var því borið við að uppsagnirnar færu gegn 

jafnræðisreglum stjórnsýsluréttar sem hefðu stjórnskipulegt gildi, og í UfR 2002, bls. 1789 

(Leigubílstjóramál), að skilyrði um að leigubílstjórar hefðu ríkisborgararétt byggði ekki 

málefnalegum sjónarmiðum, en í hvorugu tilvikinu hlutu málsástæður þessar hljómgrunn hjá 
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Hæstarétti. Af ofangreindri dómaframkvæmd er þannig ekki hægt að sjá skýrlega að 

dómstólar kanni hvort mat löggjafans á því hvað teljist vera almannahagsmunir, sé reist á 

málefnalegum sjónarmiðum þar sem þeir hafa iðulega ekki tekið málsástæður sem byggjast á 

þessum röksemdum til greina. Að þessu leyti er nokkur munur á dómaframkvæmd landanna 

tveggja þar sem þróunin í þessa átt kemur mun skýrar fram í íslenskri en danskri 

dómaframkvæmd.  

 

3. Vernd atvinnuréttinda á grundvelli eignarréttar  
3.1. Inngangur  

 

Hér að ofan hefur verið fjallað ítarlega um atvinnufrelsisákvæði íslenskra og danskra 

stjórnskipunarlaga og dómaframkvæmd á því sviði. Einkum var gerð ítarleg grein fyrir hinu 

íslenska atvinnufrelsisákvæði og þeim skilningi sem almennt hefur verið talinn í því felast um 

heimild manna til að velja sér það starf sem hugur þeirra helst stendur til, en einnig vikið að 

því hvernig atvinnuréttindi eru þáttur í hinu víðtækara atvinnufrelsi. Ákvæði 1. mgr. 75. gr. 

stjskr. veitir atvinnufrelsinu ákveðna vernd en þar kemur sú meginregla fram að öllum sé 

frjálst að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa, en því frelsi megi þó setja skorður með lögum, 

enda krefjist almannaheill þess. Vernd ákvæðisins tryggir því þennan rétt manna fyrir utan 

þær takmarkanir sem kunna að leiða af lögum ef almannahagsmunir krefjast þess. Skilyrðin 

fyrir skerðingu atvinnufrelsisins eru samkvæmt þessu hin sömu og gilda um eignarnám, sbr. 

1. mgr. 72. gr. stjskr., að undanskildu þriðja og síðasta skilyrðinu fyrir lögmæti eignarnáms að 

fullar bætur komi fyrir, en nánar verður vikið að þessu í kafla 4. Menn verða í ljósi þessa að 

þola sértækar skerðingar á atvinnufrelsinu bótalaust og að þessu leyti er þannig mikill munur 

á réttarvernd þeirri sem 1. mgr. 75. gr. og 1. mgr. 72. gr. stjskr. veita. Ástæðu þessa má 

einkum rekja til þess sjónarmiðs að atvinnufrelsi feli almennt í sér heimild til svo 

margvíslegra athafna að það skipti í reynd ekki höfuðmáli fyrir fjárhag manna þótt sú heimild 

sé þrengd að meira eða minna leyti, enda sé tjón af slíkum takmörkunum svo fjarlægt og 

óútreiknanlegt að ekki komi til greina að atvinnufrelsi sem slíkt njóti verndar 

eignarréttarákvæðis 1. mgr. 72. gr. stjskr.
118

 Hins vegar er nauðsynlegt að hafa í huga að 

bætur koma þó ekki fyrir almennar takmarkanir á eignarréttinum en slíkar takmarkanir eru 

mjög raunhæfar þegar kemur að skerðingu atvinnuréttinda en nánar verður vikið að 

almennum takmörkunum í kafla 3.3.2.5. Vernd atvinnufrelsisins getur við ýmsar aðstæður 

tengst vernd eignarréttarins samkvæmt 1. mgr. 72. gr. stjskr. þar sem menn geti öðlast 
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atvinnuréttindi með því að nýta sér atvinnufrelsið. Nánar verður vikið að þessu í kafla 4. 

Atvinnuréttindi þessi geta síðan byggst á sérstöku leyfi af hálfu hins opinbera eða á samningi 

við ríkisvaldið og teljast þannig almennt til eignarréttinda réttahafans og njóta þá verndar skv. 

1. mgr. 72. gr. stjskr.
119

  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir vernd atvinnuréttinda á grundvelli íslenskra og 

danskra stjórnskipunarlaga en ákvæðið um friðhelgi eignarréttarins er að finna í 73. gr. 

grundvallarlaga Dana. Líkt og í 2. kafla sem fjallaði um atvinnufrelsisákvæðin í rétti landanna 

tveggja, verður hér lýst sögu og uppruna 1. mgr. 72. gr. stjskr. og einnig rakin saga 73. gr. 

dönsku grundvallarlaganna, þangað sem 1. mgr. 72. gr. á rætur sínar að rekja. Því næst verður 

fjallað um inntak eignarréttarákvæðisins og ítarlega gerð grein fyrir eignarhugtakinu og 

heimildum þeim sem eignarrétturinn felur í sér. Þá verður fjallað um atvinnuréttindi 

einstaklinga sem eignarréttindi og í tengslum við þá umfjöllun reifaðir helstu dómar úr 

réttarframkvæmd beggja landa þar sem deilur hafa skapast um takmarkanir á 

atvinnuréttindum sem menn hafa litið á sem stjórnarskrárvarin eignarréttindi sín og haldið 

fram að brytu í bága við 1. mgr. 72. gr. stjskr. Loks verður brugðið ljósi á hugtakið lögmætar 

væntingar en það hugtak hefur haft þýðingu fyrir vernd atvinnuréttinda sem þátt í eignarrétti.  

 

3.2. Söguleg þróun og þýðing eignarréttarákvæðisins í íslenskum og dönskum rétti  

3.2.1. Ákvæði 1. mgr. 72. gr. stjskr.  

Kveðið er á um vernd eignarréttarins í 72. gr. stjskr. Ákvæðið hljóðar svo:  
 

Eignarrétturinn er friðhelgur. Engan má skylda til að láta af hendi eign sína nema 

almenningsþörf krefji. Þarf til þess lagafyrirmæli og komi fullt verð fyrir.  

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

atvinnufyrirtæki hér á landi.  

 

Inntak eignarréttarákvæðis stjórnarskrárinnar hefur síðan það kom inn í stjórnarskrána 1874 

breyst töluvert og þróast, bæði í meðförum dómstóla og í fræðikenningum jafnvel þótt texti 

þess sé nær óbreyttur, eins og síðar verður rakið. Til að átta sig á gildissviði 1. mgr. 72. gr. 

stjskr. sem er nokkuð víðfemt, er nauðsynlegt að kanna hvernig áhrif hennar hafa birst í 

dómaframkvæmd, en á síðustu áratugum hafa í auknum mæli komið upp ágreiningsefni um 

vernd 1. mgr. 72. gr. á atvinnuréttindum.
120

 

Eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar er það mannréttindaákvæði hennar sem hvað mesta 

umfjöllun hefur hlotið í tímans rás enda hefur túlkun 1. mgr. 72. löngum þótt eitt 
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vandasamasta viðfangsefni stjórnskipunarréttarins. Grein þessi er því sem næst óbreytt frá því 

hún kom inn í 50 gr. stjórnarskrárinnar árið 1874 en ákvæðið er orðrétt þýðing á samsvarandi 

grein í 82. gr. grundvallarlaga Dana frá 1849.
121

 Eina orðalagsbreytingin sem orðið hefur 

síðan þá er sú að áður stóð „lagaboð“ sem skilyrði þess að menn létu eign sína af hendi, en því 

var breytt með fullveldisstjórnarskránni árið 1920 þegar orðið „lagafyrirmæli“ kom í staðinn, 

án þess að því fylgdu sérstakar skýringar. 1920 fluttist eignarréttarákvæðið jafnframt yfir í 63. 

gr. stjskr. og í lýðveldisstjórnarskránni 1944 færðist það síðan yfir í 67. gr. hennar. Við 

endurskoðun mannréttindakafla stjórnarskrárinnar árið 1995 færðist ákvæðið loks yfir í 1. 

mgr. 72. gr. en við þá endurskoðun þótti ekki ástæða til að breyta ákvæðinu að neinu leyti og 

ekki var litið svo á að það þarfnaðist frekari skýringa.
122

 Þannig er ljóst að 1. mgr. 72. gr. 

stjskr. hefur staðist vel tímans tönn.
123

  

Hvað þýðingu 1. mgr. 72. gr. stjskr. snertir þá hafa fræðimenn mikið ritað um það í tímans 

rás eins og fyrr segir. Ólafur Lárusson segir í ritinu Eignaréttur að fræðimenn fyrr á tímum 

hafi lagt ríka áherslu á það hversu víðtækur og alger eignarrétturinn væri og fæli í sér 

fullkominn einkarétt eigandans yfir eign hans. Þrátt fyrir hið fortakslausa orðalag í ákvæði 

frönsku mannréttindayfirlýsingarinnar frá 1789 og stjórnarskrárákvæða þeirra sem eftir því 

væru sniðin, þá hafi eignarréttindi bæði fyrr og síðar verið ýmsum takmörkunum háð. Bæði 

kæmi það fram í skilgreiningum lögbóka á hugtakinu eignarrétti og á aðildum þeim er hann 

veitti, en nánar verður vikið að þeim innan skamms. Ólafur Lárusson telur því að þegar 

stjórnarskráin kveði svo á um að eignarrétturinn sé friðhelgur þá beri ekki að líta svo á að í 

því felist nein takmörkun á rétti manna til að öðlast og eiga óbein eignarréttindi yfir eign 

annars manns.
124

  

Lárus H. Bjarnason heldur því fram í riti sínu Stjórnlagafræði að eignarréttarákvæðið verji 

ekki aðeins tiltekna eignarmuni manns, heldur einnig óbein eignarréttindi og yfirleitt öll 

verðmæt réttindi manna, þannig að sá sem verði að láta þau af hendi að einhverju leyti eða 

öllu, eigi heimtingu á endurgjaldi. Það eigi þó aðeins við um þá afhendingu sem einstaklingi 

er gerð umfram almenna þegnskyldu, þ.e. svokallað eignarnám, en eigi ekki við um 

skattgreiðslur eða önnur útgjöld eða „réttarrýrnun í almenningsþarfir.“
125

 Ólafur Jóhannesson 

segir í Stjórnskipun Íslands að upphaf greinarinnar feli í sér stefnuyfirlýsingu 

stjórnarskrárgjafans um að eignarréttur skuli friðhelgur vera, án þess þó að þar sé nánar 
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tiltekið í hverju sú friðhelgi sé fólgin. Þýðing hennar sé fyrst og fremst fólgin í síðari hluta 

hennar þar sem mælt er fyrir um að engan megi skylda til að láta af hendi eign sína nema að 

fullnægðum greindum skilyrðum. Hér sé þannig um að ræða hina raunverulegu 

eignarréttarvernd stjórnarskrárinnar. Ólafur telur hins vegar að í því felist þó síður en svo að 

stefnuyfirlýsing stjórnarskrárgjafans í fyrri hluta eignarréttarákvæðisins sé þýðingarlaus að 

lögum. Hún myndi hins vegar ein og sér ekki setja löggjafarvaldinu neinar teljandi skorður ef 

ráðandi þjóðfélagsöfl vildu til að mynda afnema einstaklingseignarrétt manna. Á meðan 

eignarréttarákvæðið stendur óbreytt [í heild sinni] er hins vegar óheimilt að afnema 

einstaklingseignarrétt með öllu og þyrfti stjórnarskrárbreytingu til ef allsherjar þjóðnýting ætti 

til að koma.
126

  

Gaukur Jörundsson túlkar fyrri hluta eignarréttarákvæðis stjskr. svo að orðalag þess gæti 

virst benda í þá átt að einstaklingseignarréttur njóti stjórnskipulegrar verndar sem ákveðin 

réttarskipan. Í því fælist þá aðallega að vissar skerðingar, sem hrófluðu verulega við þeirri 

skipan eða miðuðu að afnámi hennar, yrðu taldar með öllu óheimilar, hvort sem bætur kæmu 

fyrir eða ekki. Kæmu þá til álita viðamiklar eignarskerðingar eins og þjóðnýting ýmissa 

verðmæta eða þá afnám einhverra þeirra heimilda sem hugtakið einstaklingseignarréttur tekur 

fyrst og fremst til, svo dæmi séu tekin.
127

 Stjórnarskrárvernd eignarréttarins og stjórnskipuleg 

þýðing 1. mgr. 72. gr. er þannig fyrst og fremst fólgin í því að enginn verður skyldaður til að 

láta eign sína af hendi nema að þremur skilyrðum uppfylltum: að lög bjóði svo, 

almenningsþörf krefji og fullt verð komi fyrir. Lögboðin eignarafhending sem þessi hefur 

verið nefnd eignarnám en 1. mgr. 72. gr. heimilar eignarnám þó ekki sem slíkt heldur setur 

því ákveðnar skorður.
128

 Ekki er tóm til að gera eignarnámi hér nánari skil, enda um afmarkað 

svið eignarréttarins að ræða þar sem lítt hefur reynt á vernd atvinnuréttinda.  

 

3.2.2. Ákvæði 73. gr. grundvallarlaganna  

Líkt og íslenska eignarréttarákvæðið kveður 1. mgr. 73. gr. dönsku grundvallarlaganna á 

um að eignarrétturinn sé friðhelgur. Engan megi skylda til að láta eign sína af hendi nema 

lögum samkvæmt og að fullar bætur komi fyrir. Danska eignarréttarákvæðið er nú í 73. gr. 

dönsku grundvallarlaganna frá 1953 og hljóðar svo:  

 

Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet 

kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning. 
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Ákvæðið var þegar að finna í upphaflegu grundvallarlögunum frá 1849, enda þótti sjálfsagt að 

það væri í flokki með mikilvægustu mannréttindum og stóð ekki um það sérstakur 

ágreiningur, hvorki um efni þess né skilgreiningar. Eignarrétturinn féll einfaldlega í flokk með 

hinum hefðbundnu mannréttindum.
129

 Eignarréttarákvæði dönsku grundvallarlaganna var 

einkum sniðið eftir 11. gr. belgísku stjórnarskrárinnar frá 1831 hvað orðalag snertir, en 

ákvæðið átti sér aftur eldri fyrirmyndir, einkum í 17. gr. frönsku 

mannréttindayfirlýsingarinnar frá 1789 þar sem því var lýst yfir að eignarrétturinn væri 

óskerðanlegur og friðhelgur.
130

 Í 2. mgr. 73. gr. sem bætt var við 1915 var síðan mælt fyrir um 

meðferð lagafrumvarpa um eignarnám í danska þinginu og í 3. mgr. 73. gr. sem kom ný inn 

1953 að heimilt væri að leggja ágreining um lögmæti eignarnáms og um fjárhæð 

eignarnámsbóta fyrir dómstóla.
131

 Um þær greinar verður ekki fjallað að öðru leyti hér heldur 

áherslan lögð á 1. mgr. 73. gr. grundvallarlaganna.  

Hvað danskan rétt varðar þá felur 1. mgr. 73. gr. grundvallarlaganna í sér 

stefnuyfirlýsingu en inntak eignarréttarákvæðisins er að öðru leyti afmarkað af 2. og 3. mgr. 

73. gr. Í heild sinni ákvarða þau þrjú ákvæði 73. gr. hver skilyrði eignarnáms skuli vera.
132

 Í 

umfjöllun eldri fræðimanna um ákvæðið eins og t.d. hjá Knud Berlin og Poul Andersen kemur 

fram að ákvæðið verndi einkaeignarrétt manna. Vernd sú sé svo rík að hún reisi skorður við 

frelsi löggjafans og varni þannig gegn tilviljanakenndum eignaskerðingum af hálfu 

ríkisvaldsins. Með yfirlýsingu ákvæðisins um friðhelgi lýsi grundvallarlögin því yfir á 

hátíðlegan máta að eignarrétturinn njóti sérstakrar verndar gagnvart ríkisvaldinu.  

Hins vegar sé ljóst að merking eignarréttarákvæðisins felist ekki í því að eignarréttindi séu 

alveg óháð löggjafarvaldinu á þann hátt að útilokað sé að einhverjar takmarkanir á 

einkaeignarréttinum eigi sér stað af hálfu löggjafarvaldsins. Þó verði slíkar takmarkanir að 

vera gerðar með lögum. Af þessu leiði að hin hátíðlega yfirlýsing um friðhelgi hefur enga 

þýðingu ein og sér og veitir ekki vörn gegn því að einkaeignarrétturinn sé takmarkaður í þágu 

almennings. Að einu leyti hefur fyrrnefnd yfirlýsing að vísu sjálfstæða merkingu, nefnilega þá 

að hún bannar afnám sjálfs einkaeignarréttarins. Þannig hefur því verið litið á ákvæðið sem 
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stjórnskipulega tryggingu gegn því að eignarrétturinn sem einn af hornsteinum réttarríkisins 

verði afnuminn.
133

  

Að mati danskra fræðimanna eins og Peters Germers var ætlunin með setningu ákvæðisins 

í grundvallarlögin ekki sú að koma í veg fyrir það með stjórnarskrárvernd að eignarrétturinn 

yrði afnuminn sem einn af hornsteinum réttarríkisins.
134

 Í umfjöllun Henrik Zahle um 73. gr. 

dönsku grundvallarlaganna, kemur fram að meginmarkmið ríkisins samkvæmt hinum 

klassísku frjálslyndu fræðikenningum var að tryggja vernd eigna manna, enda um 

mannréttindi að ræða þar sem eignarrétturinn er annars vegar. Út frá þessu grundvallaratriði lá 

síðan vel við að menn mótuðu reglur um eignarnám sem einnig er að finna í 73. gr. 

grundvallarlaganna, en þær eru sérstakar undantekningarreglur sem heimila ríkisvaldinu að 

grípa inn í eignarrétt manna. Þessi skilningur á sér rætur í hinni náttúruréttarlegu afstöðu til 

mannréttinda en óháð þeirri sögulegu skoðun á hún sér ekki samsvörun í gildandi rétti, að 

mati t.d. fræðimanna á borð við Poul Andersen, Alf Ross og Henrik Skovgaard, sem Zahle 

vitnar til í skrifum sínum.
135

  

Gera má ráð fyrir að hugtökin „eignarréttur“ og „eign“ í 73. gr. dönsku 

grundvallarlaganna nái til margra tegunda réttinda. Við afmörkun eignarréttarhugtaksins í 

tengslum við umrætt ákvæði verður að líta til þess að það er í mörgum tilfellum eina vörn 

grundvallarlaganna gegn valdníðslu af hálfu löggjafarvaldsins. Þess vegna á ekki að beita 

þröngri skýringu við afmörkun eignaréttarhugtaksins.
136

 Þannig má líta á 73. gr. 

grundvallarlaganna eins og önnur mannréttindaákvæði sem temprun á því valdi sem 

löggjafarvaldið hefur að öðru leyti. Svo framarlega sem vernd 73. gr. grundvallarlaganna nær 

ekki til ákvarðana stjórnvalda, hvort sem það stafar af því að ákvörðun þeirra varðar almennt 

ekki eignarrétt eða þá að hún felur ekki í sér inngrip í eignarréttinn, þá leiðir það til þess að 

heimilt er að framkvæma þá ráðstöfun óháð 73. gr.
137

  

Henrik Zahle greinir frá því að stundum sé því haldið fram, að 73. gr. veki upp sérstök 

vandkvæði, þar sem ekki sé hægt að túlka greinina samkvæmt orðanna hljóðan, vegna þess að 

ómögulegt sé að sýna fram á að skýr lagagrundvöllur búi að baki orðalagi ákvæðisins. Af 

þessum sökum má líta á eignarréttarákvæðið danska sem ákveðna vísireglu,
138

 sem vísar til 

hins almenna skilnings á því (að tryggja almennt vernd eignarréttinda) og sem eftirlætur 
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 Peter Germer: Statsforfatningsret, bls. 269.  
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 Henrik Zahle: Menneskerettigheder. Dansk forfatningsret 3, bls. 181-182.  
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 Peter Germer: Statsforfatningsret, bls. 270.  
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löggjafarvaldinu og dómstólum á sérhverjum tíma að setja ákvæðinu takmörk í samræmi við 

breytilegar kröfur samfélagsins um réttlæti. Að mörgu leyti má þó draga réttmæti þessarar 

skoðunar í efa.
139

  

Nánar tiltekið virðist 73. gr. ekki skilja sig í neinum grundvallaratriðum frá öðrum 

mannréttindaákvæðum.
140

 Til dæmis má nefna að 77. gr. grundvallarlaganna um 

tjáningarfrelsið, að hið knappa orðalag laganna er hægt að skilja á fleiri en eina vegu og að 

hið skýra bann ákvæðisins við ritskoðun hefur þurft að sæta miklum takmörkunum á sama 

tíma og þróun nýrra miðla hefur leitt til þess að krafist hefur verið útvíkkunar 

tjáningarfrelsishugtaksins. Þetta vandamál er afleiðing þess að grundvallarlögin, í sínum 

knappa stíl, leitast við að setja ramma utan um mjög margháttaða löggjöf og að hinum fáorða 

texta laganna hefur í megindráttum verið haldið óbreyttum í hálfa aðra öld. Í þessu samhengi 

skiptir máli að löggjafarvald og dómstólar á sérhverjum tíma virðast ekki hafa það frelsi sem 

fræðikenning vísireglunnar gengur út frá. Sagan hefur mótað 73. gr. grundvallarlaganna 

þannig að hún gerir öllu jöfnu ráð fyrir að í sumum tilvikum sé eignarréttur deginum ljósari – 

til dæmis þegar um er að ræða rétt jarðareiganda til jarðar sinnar og húss þess er á jörðinni 

stendur og eignarrétt hans til búfénaðar og annars lausafjár. Í tímans rás hefur hins vegar verið 

tilhneiging í þá átt að útvíkka eignarréttarverndina svo hún nái til annarra réttinda. Þannig 

falla nú undir vernd eignarréttarákvæðisins nýjar tegundir réttinda sem ekki þekktust við 

setningu grundvallarlaganna árið 1849.
141

 Hér undir fellur m.a. vernd atvinnuréttinda sem 

nánari skil verða gerð hér á eftir. Næsti kafli fjallar um skilgreiningu og afmörkun 

eignarréttarhugtaksins í íslenskum rétti sem á margt sameiginlegt með dönskum rétti og er 

nauðsynlegur undanfari umfjöllunar um stjórnarskrárvernd atvinnuréttinda.  

 

3.3. Um gæði sem njóta verndar 1. mgr. 72. gr. stjskr. 

3.3.1. Inngangur  

Við skýringu á 1. mgr. 72. gr. stjskr. er ein helsta spurningin sem leysa þarf úr hvað átt sé við 

með orðunum „eignarréttur“ og „eign,“ þ.e. hvaða gæði það séu sem njóti verndar 

ákvæðisins.
142

 Ekki er víst að nákvæmlega sama merking verði lögð í eignarhugtakið eftir því 
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 Henrik Zahle: Menneskerettigheder. Dansk forfatningsret 3, bls. 182.  
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hvar í lögum það stendur. Þannig getur það haft sérstaka merkingu í 1. gr. laga um stjórn 

fiskveiða nr. 116/2006, aðra merkingu í 33. gr. skattalaga nr. 90/2003 um fyrnanlegar eignir 

og loks enn aðra í 72. gr. stjskr. þar sem mælt er fyrir um friðhelgi eignarréttarins.
143

 Í ljósi 

þessa er óhætt að segja að hugtakið „eign“ hafi ekki fastmótaða merkingu í íslensku lagamáli 

eins og betur verður vikið að síðar.
144

 Í þessum kafla verður leitast við að varpa ljósi á 

hugtökin „eignarrétt“ og „eign,“ hvernig eignarhugtakið hefur þróast í íslenskum rétti og 

kenningar fræðimanna í því sambandi, en nauðsynlegt er að skýra hugtök þessi áður en fjallað 

verður um atvinnuréttindi á grundvelli 1. mgr. 72. gr. stjskr.  

 

3.3.2. Hugtökin eign, eignarréttindi og eignarréttur 

3.3.2.1. Skilgreiningar hugtaka  

Hugtökin „eignarréttindi“ og „eign“ eru oftar en ekki áberandi í umræðu um lögfræðileg 

álitaefni sem og almennt í þjóðfélagsumræðunni. Til þeirra er iðulega vitnað án þess að skýrt 

komi fram hvaða skilningur sé lagður í hugtökin, enda er inntak þeirra breytilegt og kanna 

þarf merkingu þeirra hverju sinni.
145

 Orðið „eignarréttur“ er almennt notað bæði um tiltekin 

mannréttindi og sem orð sem lýsir tiltekinni afstöðu á milli verðmæta og eiganda og loks sem 

heiti á einni fræðigrein lögfræðinnar.
146

 Brýnni þörf er aftur á móti á að skilgreina áðurnefnd 

hugtök „eign“ og „eignarréttindi,“ en þess ber að gæta að í 1. mgr. 72. gr. stjskr. eru þau orð 

notuð eins og þau séu sömu merkingar, a.m.k. hvað varðar þær heimildir, sem að 

einstaklingnum snúa.
147

 Um heimildir eignarréttinda og andlag þeirra verður fjallað í næsta 

kafla.  

Í stuttu máli má segja að andlag eignarréttarins sé nefnt „eign.“
148

 Síðan er flóknara 

viðfangsefni að gera grein fyrir því hvaða efnislegu hlutir jafnt og óáþreifanleg réttindi geti 

talist vera eignir. „Eignarréttindi“ eru svo samkvæmt orðabók skilgreind svo, að þau séu „öll 

þau réttindi yfir eða til einhverrar eignar sem fela í sér eignarrétt af einhverju tagi, sem varinn 

er af 72. gr. stjskr., hvort sem er beinan eignarrétt eða óbeinan eignarrétt.“
149

 

Eignarréttarhugtak stjórnarskrárinnar hefur þannig verið skýrt í víðtækri merkingu en helstu 

flokkar eignarréttinda falla undir 1. mgr. 72. gr. stjskr. Til þeirra teljast beinn eignarréttur, 

takmörkuð eða óbein eignarréttindi, kröfuréttindi og hugverka- og auðkennaréttindi, þar á 
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meðal höfundarréttindi, einkaleyfi og vörumerki. Af lögum um framkvæmd eignarnáms nr. 

11/1973 er ljóst að gert er ráð fyrir að ýmis óbein eignarréttindi falli undir gildissvið laganna 

en megináherslan þar er þó lögð á fasteignir.
150

 Undir þessa fjóra yfirflokka falla þannig ýmis 

önnur réttindi sem ekki er rúm til að gera sérstaklega grein fyrir. Nánar verður þó vikið að 

beinum og óbeinum eignarréttindum hér á eftir.  

 

3.3.2.2. Inntak eignarréttinda og heimildir þær sem eignarrétturinn felur í sér  

Hugtakið „eignarréttindi“ og önnur þrengri hugtök sem ná til ákveðinna tegunda 

eignarréttinda gefa í skyn að rétthafinn hafi einn heimild til umráða og ráðstöfunar verðmæta 

eða geti krafist slíkra framlaga af öðrum. Með skilgreiningu slíkra hugtaka er þannig verið að 

lýsa réttarstöðu sem felst í því að rétthafinn einn getur leyft sér vissa breytni og um leið krafist 

ákveðinnar hegðunar af öðrum. Hér er talað um réttarstöðu, vegna þess að rétthafinn getur 

fylgt heimildum sínum eftir með þvingunum með atbeina dómstóla ef nauðsynlegt reynist.
151

 

Þrátt fyrir að eignarréttarhugtakið hafi ekki fastmótaða merkingu í íslensku lagamáli má þó 

halda því fram að yfirleitt er talið að hagsmunir eða verðmæti þurfi að vera í nánum tengslum 

við ákveðinn eða ákveðna aðila öðrum fremur til að fá notið verndar 72. gr. stjskr. Þetta 

skilyrði um ákveðin tengsl milli eiganda og eignar verður þó ekki uppfyllt nema að 

réttarreglur fái viðkomandi aðila ákveðnar heimildir í hendur og ákveðin réttarúrræði standi 

honum til boða til verndar réttindum sínum. Umrætt skilyrði felur hins vegar ekki í sér að 72. 

gr. stjskr. verndi rétt manna til að eignast réttindi.
152

  

Þegar velja á heppilega skilgreiningu orðsins „eignarréttar“ er nauðsynlegt að líta til eðlis 

og efnis þeirra heimilda, sem þar liggja til grundvallar.
153

 Þegar eignarréttur er skilgreindur 

koma einkum tvær leiðir til greina. Ýmist er stuðst við svokallaða „jákvæða“ skilgreiningu 

sem felur í sér að allar þær heimildir sem eignarrétti fylgja eru taldar upp. Sú upptalning 

verður aldrei tæmandi og er þ.a.l. allt of umfangsmikil og jafnframt villandi. Almenn 

samstaða er þó meðal fræðimanna um að mikilvægustu heimildirnar séu eftirfarandi, en 

tilgreiningu þeirra má upphaflega rekja til skrifa danska fræðimannsins Fr. Vinding Kruse:  

1. Umráðaréttur, nánar tiltekið réttur til að ráða yfir eign. 

2. Hagnýtingarréttur, réttur eiganda til að hagnýta sér eignina.  

3. Ráðstöfunarréttur, réttur til að ráðstafa eign með löggerningi, t.d. við kaup og sölu. 
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4. Skuldfestingarréttur, réttur til að nota eign sem grundvöll lánstrausts, þar á meðal réttur 

til að veðsetja eign. 

5. Réttur til að láta eign ganga að erfðum.  

6. Réttur til að leita fulltingis almannavalds, þ.e. dómstóla og yfirvalda, til verndar 

eigninni.
154

  

 

Síðari skilgreiningin hefur verið nefnd „neikvæð“ skilgreining og felur í sér að gengið er út 

frá því eigandi njóti allra heimilda annarra en þeirra sem eru berum orðum undanskildar 

eignarráðum hans, hvort heldur það á sér stað samkvæmt lögum eða samningi. Samkvæmt 

hinni neikvæðu skilgreiningu felur hugtakið í sér einkarétt ákveðins aðila, eiganda, til þess að 

ráða yfir tilteknum líkamlegum hlut innan þeirra marka sem þeim rétti eru settar með lögum 

og stofunun takmarkaðra eða óbeinna eignarréttinda annarra manna yfir hlutnum. Í þessu 

felst að réttur eiganda rýmkar að sama skapi og ákvæði laga eða samninga falla úr gildi, sem 

setja þessum rétti skorður og að því gefnu að nýjar takmarkanir verði ekki settar í stað hinna 

eldri.
155

  

Hér verður þó að hafa í huga að ofantaldar eignarheimildir sem liggja til grundvallar 

eignarréttinum eiga ekki allar við þegar atvinnuréttindi eru fyrir hendi, t.d. samkvæmt 

opinberu leyfi. Svo nátengd eru atvinnuréttindin leyfishafanum að ef dæmi er tekið um leyfi 

til að stunda akstur leigubifreiða, er ljóst að réttindi samkvæmt slíku leyfi er ekki hægt að 

ráðstafa með löggerningi, ekki er hægt að veðsetja þau og þau ganga heldur ekki að erfðum. 

Aftur á móti er ljóst að menn ráða yfir réttindum sínum samkvæmt slíku opinberu leyfi, þeir 

geta hagnýtt sér slík réttindi og hægt er að leita til dómstóla til verndar réttindum sem leyfið 

veitir, sbr. dómsmál þau sem reifuð verða í köflum 3.5. og 3.6. úr íslenskri og danskri 

réttarframkvæmd. 
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3.3.2.3. Þróun eignarhugtaksins í íslenskum rétti  

Að mati Ólafs Jóhannessonar er á rökum reist að leggja fremur rúman skilning orðanna 

eignarréttur og eign til grundvallar við skýringu á [1. mgr. 72. gr.] stjskr. Þörfin á réttarvernd 

þeirri, sem [1. mgr. 72. gr.] veitir sé hin sama, hvort sem andlag eignarréttar er áþreifanlegur 

hlutur eða annað verðmæti og hvort sem um sé að ræða hinn almenna umráða- eða 

ráðstöfunarrétt yfir verðmæti (beinan eignarrétt) eða svokölluð takmörkuð eða óbein 

eignarréttindi.
156

 Hjá Gauki Jörundssyni kveður við sama tón og telur hann að enginn vafi sé á 

því að samkvæmt íslenskri réttarskipan sé þar um mjög víðtækan rétt að ræða, þar sem hún er 

greinilega á þeirri meginreglu reist að bak við slíkan rétt búi heimildir til hvers konar umráða 

og ráðstafana, nema sérstakar takmarkanir séu á gerðar.
157

 Ólafur Jóhannesson og Gaukur 

Jörundsson héldu þessum skoðunum sínum þegar fram um 1960 og 1970 þannig að ljóst er að 

nokkuð vatn hefur runnið til sjávar síðan það varð viðtekin skoðun íslenskra fræðimanna að 

leggja bæri víðtæka fremur en þrönga skilgreiningu eignarhugtaksins til grundvallar við 

túlkun 1. mgr. 72. gr. og enn lengra síðan dómaframkvæmd staðfesti umræddan skilning. Það 

var fyrst gert í dómi Landsyfirréttar Íslands nr. IX, bls. 809 um bann við áfengissölu, sem 

reifaður verður á eftir í kafla 3.4. Verður nú vikið að því með hvaða hætti þessi réttarskipan 

þróaðist.  

Á síðari hluta 19. aldar voru skiptar skoðanir um merkingu á tilsvarandi orðum í dönsku 

grundvallarlögunum.  Þegar grundvallarlögin voru sett árið 1849 álitu fræðimenn almennt að 

skýra bæri eignarréttarhugtakið þröngum skilningi, þannig að það næði í raun aðeins yfir hinn 

almenna umráðarétt yfir áþreifanlegum hlut og einskorðaðist hugtakið þannig við efnislega 

hluti, fasteignir og lausafé. Á síðari tímum hafa viðhorf fræðimanna í garð þessara hugtaka 

breyst mikið og nú er viðurkennt að með „eign“ í danska stjórnarskrárákvæðinu sé átt við 

hvers konar fjármuni og verðmæt réttindi sem hvíla á einkaréttarlegri heimild. Svipuð 

sjónarmið urðu snemma ríkjandi í íslenskum rétti og virðist bæði hafa verið viðurkennt af 

hálfu fræðimanna sem og í dómaframkvæmd að leggja bæri hina víðtækari merkingu 

eignarréttarhugtaksins til grundvallar.
158

  

Að mati fræðimanna eru mjög víðtæk og margvísleg réttindi sem falla undir 

eignarréttarhugtakið. Þannig telur Lárus H. Bjarnason að eignarréttarákvæði 

stjórnarskrárinnar verndi ekki aðeins tilteknar eignir manns heldur einnig [óbein 
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eignarréttindi] eins og veðrétt, afnotarétt, kröfuréttindi, einkaréttindi og rithöfundarétt.
159

 

Bjarni Benediktsson telur að vernd [1. mgr. 72. gr.] taki til hvers konar fjárréttinda 

borgaralegs eðlis, eins og hlutarréttinda, kröfuréttinda, atvinnuréttinda, rithöfundarréttar og 

einkaleyfa.
160

 Ólafur Lárusson tekur í sama streng og Lárus H. Bjarnason og telur orðið 

„eign“ vera notað í víðtækri merkingu. Það nái ekki aðeins til hins beina eignarréttar að 

fasteignum eða lausafé, heldur og til óbeinna eignarréttinda eins og veðréttinda, 

afnotaréttinda, ítaka og kröfuréttinda. Aftur á móti telur Ólafur að meiri vafi leiki á því að hve 

miklu leyti eignarnám að rétti til hugverka og einkenna geti átt sér stað.
161

 Hins vegar má ætla 

að í ljósi þróunar á inntaki 1. mgr. 72. gr. stjskr. megi nú telja öruggt að vernd slíkra réttinda 

falli þar undir.
162

 Ólafur Jóhannesson dregur skoðanir ofangreindra fræðimanna saman og 

telur ljóst vera að að með orðinu „eign“ í [1. mgr. 72. gr.] sé ekki aðeins átt við ópersónuleg, 

áþreifanleg verðmæti, svo sem fasteignir og hefðbundna lausafjármuni, heldur einnig hvers 

konar önnur verðmæt réttindi sem til eigna verða talin eins og kröfuréttindi, einkaréttindi og 

höfundarréttindi, a.m.k. ef réttindi þessi eru reist á einkaréttarlegri heimild.
163

 Yngri 

fræðimenn hafa í seinni tíð staðfest hina víðtæku skilgreiningu eignarhugtaksins í 1. mgr. 72. 

gr. stjskr.
164

  

Í ljósi þessa er skýrt að hugtakið eign í 1. mgr. 72. gr. stjskr. er breytilegt eftir 

þjóðfélagsaðstæðum á hverjum tíma og viðhorfum eins og þau birtast í fræðikenningum, 

dómum og lögum en hefur þó að geyma ákveðinn kjarna, eða lágmarksheimildir. Í samræmi 

við breyttar aðstæður og viðhorf í þjóðfélaginu hafa ýmis hefðbundin réttindi verið skýrar 

afmörkuð í dómum sem gengið hafa um takmarkanir á vernd eignarréttarins. Einnig hafa ný 

réttindi hlotið viðurkenningu sem ekki voru höfð í huga þegar stjórnarskráin var fyrst sett en 

eiga þó rætur í sömu hugmyndum og almennt liggja að baki vernd eignarréttarins. Í tímans rás 

hafa æ fjölbreyttari hagsmunir verið felldir undir vernd stjórnarskrárinnar, þeirra á meðal 

atvinnuréttindi, en síðar verður vikið að dómum þar sem tekist hefur verið á um vernd 

atvinnuréttinda á grundvelli 1. mgr. 72. gr. stjskr.
165
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3.3.2.4. Nánar um eignarhugtakið; Bein og óbein eignarréttindi, fjárhagslegir og 

ófjárhagslegir hagsmunir  

Til að varpa betra ljósi á eignarhugtakið er þörf á að gera nánar grein fyrir því hvað felist í 

beinum og óbeinum eignarréttindum og hvers eðlis þeir hagsmunir eru sem falla undir 

eignarhugtakið. Hugtökin „eign“ og „eignarréttindi“ eru bæði í lögum og mæltu máli jöfnum 

höndum notuð í þrengri eða víðtækari merkingu. Í víðtækari merkingu tekur 

eignarréttarhugtakið til hvers kyns eignarréttinda jafnt beinna sem óbeinna, án tillits til þess 

hver eignin er. Í þrengri merkingu táknar eignarrétturinn aftur á móti hinn almenna umráða- 

og ráðstöfunarrétt yfir hlut.
166

 Eignarréttur í þrengri merkingu hefur einnig verið nefndur 

beinn eignarréttur. Heimildir beins eignarréttar leiða af hinni neikvæðu skilgreiningu 

eignarréttinda, þ.e. í eignarréttinum felst heimild til þess að ráða og ráðstafa líkamlegum 

munum, fasteignum og lausafé, með þeim takmörkunum, sem leiðir af lögum og 

takmörkuðum (óbeinum) eignarréttindum annarra, sem stofnað hefur verið til yfir hlutnum. Sá 

sem er handhafi hins beina eignarréttar telst þá eigandi eignar eða verðmætis í skilningi 

eignarréttarins. Neikvæð skilgreining eignarréttarhugtaksins hefur þannig almennt verið talin 

betur til þess fallin að lýsa afstöðu íslenskrar réttarskipunar til eðlis og efnis þeirra heimilda, 

sem í eignarréttinum felast heldur en hin jákvæða skilgreining.
167

  

Hvað óbein eignarréttindi snertir þá er það oft svo, að heimildir eignarréttarins skiptast á 

hendur fleiri aðila með þeim hætti, að hver aðili hefur ákveðna tegund eignarheimilda. Með 

óbeinum eignarréttindum er þannig nánar tiltekið átt við hlutdeild rétthafans í víðtækari rétti 

annars aðila, aðaleigandans, yfir viðkomandi eign. Um tvo aðila er þá að ræða, annars vegar 

eigandann, þ.e. handhafa hins beina eignarréttar, og hins vegar aðila sem nýtur tiltekinna og 

afmarkaðra heimilda sem stundum eru nefnt óbein eða takmörkuð eignarréttindi. Hinn óbeini 

eignarréttur er í samanburði við aðaleignarréttinn þröngur og takmarkaður. Dæmi um óbein 

eignarréttindi eru veðréttur, afnotaréttindi (t.d. leigusamningar um afnot af húsnæði), 

forkaupsréttur og kaupréttur, haldsréttur, réttur samkvæmt kyrrsetningargerð, afgjaldsskyldur 

og ítök. Þegar talað er um eiganda ákveðins verðmætis er þannig skírskotað til þess, að sá 

aðili hafi rétt til þess að ráða yfir verðmætinu. Yfirráðin lýsa sér í margs konar heimildum sem 

í sameiningu mynda eignarréttinn og eru efni hans. Í þessu sambandi má einnig gera 

greinarmun á raunverulegum og réttarlegum yfirráðum. Réttur eiganda til raunverulegra 
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yfirráða felur þá í stuttu máli í sér heimild hans til að hagnýta verðmæti og hin réttarlegu 

yfirráð fela í sér rétt eiganda til að ráðstafa eign sinni með löggerningi.
168

  

Loks er mikilvægt að víkja að því hvort bæði fjárhagslegir hagsmunir sem og 

ófjárhagslegir falli undir eignarhugtakið en um það hafa fræðimenn ekki verið á eitt sáttir. Í 

fræðikenningum á sviði eignarréttar hefur frá öndverðu verið litið svo á að í sínum víðtækasta 

skilningi falli undir hugtakið eign hvers konar gæði sem hagsmunir fjárhagslegir eða andlegir 

eru tengdir við.
169

 Samkvæmt svo víðtækri skilgreiningu ættu það þá ekki eingöngu að vera 

fjármunir, þ.e. verðmæti þau sem fjárhagslegt gildi hafa, sem verndaðir væru af [1. mgr. 72. 

gr.] stjskr., heldur einnig munir sem hafa minjagildi eins og t.d. sendibréf, verðlaunagripir eða 

ljósmyndir. Menn yrðu ekki þvingaðir til að láta slík verðmæti af hendi skv. [1. mgr. 72. gr.] 

stjskr. nema almenningsþörf krefði og lög byðu en hins vegar kæmu ekki fébætur fyrir þar 

sem ekki er hægt að meta tjón eignarnámsþola til fjár í slíku tilviki.
170

 Þannig má gagnstætt 

þessu sjónarmiði, halda því fram að réttindi sem ekki eru talin fjárhagslegs eðlis falli utan 

eignarhugtaksins þar sem ekki er hægt að meta þau til peninga, ýmist sökum þess hvers eðlis 

slík verðmæti eru eða vegna þess að þau gegna öðru hlutverki en að tryggja fjárhagslega 

afkomu manna.
171

  

Við mat á því hvað talist geti verið eign og eignarréttindi, þannig að falli undir vernd 1. 

mgr. 72. gr. stjskr., hafa réttindi einnig verið aðgreind í annars vegar réttindi sem teljast 

einkaréttarlegs eðlis og hins vegar í réttindi af opinberum meiði (allsherjarréttar).
172

 Í eldri 

rétti var talið að réttindi opinbers réttareðlis féllu ekki hér undir en með slíkum réttindum var 

t.d. átt við ríkisborgararétt, embættislaun og sveitarstyrk.
173

 Af framkvæmdinni um túlkun á 1. 

mgr. 72. gr. stjskr. er ljóst að greinarmunur á milli opinberra réttinda og réttinda af sviði 

einkaréttarins er ekki fyllilega einhlítur mælikvarði til að leysa úr um hvort þau falli undir 

vernd eignarréttarákvæðisins. Oft er um markatilvik að ræða en þó má fullyrða að sum réttindi 

af meiði opinbers réttar falli ótvírætt utan eignarréttarhugtaksins. Þar má nefna réttindi eins og 

t.d. kosningarétt, ríkisborgararétt, rétt til nafns og landvistarrétt svo að nokkur dæmi séu tekin. 
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Um ákveðin persónuleg réttindi er hér að ræða sem hvorki verða metin til fjár né er hægt að 

framselja, þau ganga heldur ekki að erfðum eða standa til fullnustu skuldbindinga manna. 

Ofangreind atriði geta veitt mikilvæga leiðsögn um eðli réttinda og hvort eignarréttur hafi 

stofnast. Við úrlausn þess atriðis er nauðsynlegt að skoða efni réttindanna og kanna hvort 

rétthafi geti farið með þau sem sína eign. Hafi rétthafi hefðbundin eignarráð yfir réttindunum, 

bein eða óbein, þ.e. ef hann fer að öllu leyti með þær aðildir sem venjulega felast í eignarrétti, 

svo sem eins og umráða-, hagnýtingar- og ráðstöfunarrétt, er almennt um eignarréttindi að 

ræða.
174

  

Meiri vafi leikur á um margvísleg réttindi sem hafa mikla fjárhagslega þýðingu fyrir 

einstaklinga. Algengt er að menn byggi fjárhagslega afkomu sína á réttindum sem rekja má til 

formlegrar ákvörðunar handhafa ríkisvalds. Eitt skýrasta dæmið um það eru ýmiss konar 

atvinnuréttindi, en slík réttindi eru iðulega veitt með opinberum leyfum.
175

 Áður en vikið 

verður að atvinnuréttindum á grundvelli 1. mgr. 72. gr. skal stuttlega gerð grein fyrir 

takmörkunum þeim sem eignarrétturinn kann að sæta af hálfu hins almenna löggjafa. 

 

3.3.2.5. Takmarkanir á eignarrétti skv. 1. mgr. 72. gr. stjskr.  

Eignarréttarvernd 1. mgr. 72. gr. er ekki alger, eins og fram kom í upphafi kaflans. Löggjafinn 

getur sett eignarrétti manna margvíslegar takmarkanir, en sú heimild er einkum leidd af 2. gr. 

stjskr. um almennar valdheimildir löggjafarvaldsins.
176

 1. mgr. 72. gr. stjskr. setur skorður við 

tiltekinni skerðingu eignarréttinda, þ.e. eignarnámi. Þó merkir það ekki að allar aðrar 

eignarskerðingar séu óheimilar, enda er það ekki markmið 1. mgr. 72. gr. stjskr. að heimila 

eignarnám heldur að setja löggjafanum tilteknar hömlur á því sviði. Löggjafinn getur því þrátt 

fyrir ákvæði 1. mgr. 72. gr. stjskr. leyft ýmiss konar takmarkanir á eignarrétti og skerðingu 

eignarréttinda sem ekki teljast vera eignarnám án þess að bætur komi fyrir.
177

 Af þessum 

sökum hefur ekki verið álitið að til greina komi að skýra 1. mgr. 72. gr. svo rúmt að til 

eignarnáms teljist hvers konar eignarskerðingar sem hún gæti eftir orðalagi sínu átt við.
178

 

Þessi heimild löggjafans er þannig löngu viðurkennd eins og sést glögglega í ummælum þeim 

sem féllu í dómi Hæstaréttar Dana frá 22. október 1918 sem féll í kjölfar Lyrd. nr. IX, bls. 809 

(Svipting áfengisleyfis vegna bannlaga I), sem reifaður verður hér á eftir, en þar kom fram að 

löggjafinn hafi heimild til að setja almennar reglur um atvinnumál. Ennfremur getur 
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löggjafinn í skjóli almennra valdheimilda til að skipa málum í þjóðfélaginu, jafnvel bannað 

atvinnustarfsemi ef hún telst skaðleg, sbr. Hrd. 1964, bls. 573 (Sundmarðadómur) sem 

reifaður verður í kafla 3.5. hér á eftir.
179

  

Sem dæmi um það þegar lög mæla fyrir um að menn séu sviptir eignum sínum að öllu eða 

nokkru leyti, án þess að slíkt kallist eignarnám og bætur komi fyrir, eru eignaupptaka og 

greiðsla sekta, en slíkar eignaskerðingar eru framkvæmdar í því skyni að halda uppi 

refsivörslu í þjóðfélaginu. Stjórnaskráin veitir síðan að auki sjálfstæðar heimildir til þess að 

taka af mönnum skatta á grundvelli 40. og 77. gr. stjskr. án þess að slíkt teljist eignarnám og 

einnig eru til dæmi um það í lögum á vettvangi einkaréttarins, sem leiða til þess að 

eignarréttur yfir verðmætum fellur niður eins og til dæmis reglur um hefð eða fyrningu 

kröfuréttinda.
180

 Þessi dæmi um eignaskerðingar eru ekki þess eðlis að þau teljist falla undir 

gildissvið 1. mgr. 72. gr. stjskr., og verður þeim því ekki gerð nánari skil hér.  

Þegar mörkin á milli eignarnáms sem 1. mgr. 72. gr. stjskr. setur skorður við og annarra 

eignaskerðinga eru almennt metin, kemur í ljós að þau eru alls ekki alltaf skýr og erfitt getur 

verið að svara því hvar nákvæmlega skilji á milli. Ýmis takmarkatilfelli geta því komið hér 

upp, enda er þetta eitt vandasamasta viðfangsefnið við skýringu 1. mgr. 72. gr. stjskr. 

Lögbundnar takmarkanir á eignarréttindum eru afar misjafnar að eðli og umfangi og tilgangur 

þeirra ólíkur. Sum lagaákvæði banna eða takmarka hagnýtingu eignar með tilteknum hætti en 

önnur geta takmarkað heimild eiganda til ráðstöfunar eignar svo dæmi séu nefnd. Þá geta lög 

einnig lagt ýmsar kvaðir á eiganda um tilteknar undirbúningsaðgerðir áður en hann nýtir sér 

eign með tilteknum hætti, t.d. ákvæði laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. Almenn 

samstaða er þó um að hér eigi að líta til aðstæðna í heild sinni en nokkur atriði hafa verið höfð 

til leiðsagnar um hvort eignaskerðing nær því stigi að falla undir 1. mgr. 72. gr. stjskr. þannig 

að bótaréttur stofnist. Það sem í meginatriðum skilur á milli eignarnáms og almennra 

takmarkana á eignarréttinum, er hvort um sé að tefla hreint afsal eignarréttar, beins eða 

óbeins, eða hvort um almennar takmarkanir á umráða,- afnota- og ráðstöfunarrétti eiganda sé 

að ræða. Í fyrra tilfellinu er einfaldlega um eignarnám að ræða. Þegar aftur á móti 

viðfangsefnið er almennar takmarkanir eignarréttarins ber ávallt að meta skerðinguna í heild 

sinni. Við það mat ber einkum að líta til fimm atriða:
181

  

Í fyrsta lagi þarf að skoða hvort takmörkun eignarréttindanna sé almenn og styðjist við 

sambærilegar efnislegar ástæður. Við mat á því þarf að líta til atriða eins og hvort 
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takmörkunin bitni á eignum sem eigi sér í meginatriðum samstöðu, hvort takmörkunin sé á 

kostnað eins en öðrum til hagsbóta, hvort eignir margra eða einungis fárra séu skertar og loks 

hvort eignaskerðingin bitni jafnt á öllum. Í öðru lagi er nauðsynlegt að líta til þess hvort 

takmörkun eignarréttar leiði til þess að stofnað sé til beinna heimilda handa öðrum aðilum en 

eiganda eða hvort eignarheimildir séu takmarkaðar án slíks. Í þriðja lagi ber að athuga hversu 

mikil og þungbær eignaskerðingin sé, t.d. hvort afnot, umráð og ráðstöfunarréttur sé 

takmarkaður þannig að eigandinn sé ekki berlega sviptur ýmist beinum eða óbeinum 

eignarráðum. Í fjórða lagi kemur til skoðunar hvort réttlætis- og sanngirnissjónarmiða sé gætt 

þegar eignir manna eru skertar á þann hátt að þar ráði hvorki geðþóttaákvarðanir né handahóf 

för. Ávallt ber þannig að líta heildstætt á eignaskerðinguna og gaumgæfa hvort niðurstaðan 

samrýmist sanngirnissjónarmiðum. Í fimmta og síðasta lagi ber að líta til hver sé tilgangur 

eignaskerðingar. Þjóðfélaginu verður ekki haldið uppi nema löggjafarvaldinu sé játuð heimild 

til að setja mönnum skorður um nýtingu eigna sinna vegna heildarhagsmuna þjóðfélagsins. 

Við mat á því hversu langt skuli ganga í takmörkun eignarréttinda manna verður að gefa gaum 

hinu almenna ástandi í þjóðfélaginu og taka mið af þeim skoðunum sem efstar eru á baugi 

hverju sinni og almennast fylgi hafa um hvernig skynsamlegast sé að skipa málum með 

mönnum í samfélaginu.
182

  

Eins og áður hefur verið nefnt eru almennar takmarkanir á eignarrétti einkum raunhæfar 

þegar vernd atvinnuréttinda skv. 1. mgr. 72. gr. stjskr. er annars vegar, enda oft vandasamt að 

skera úr um hvar mörkin liggja á milli slíkra almennra takmarkana og takmarkana sem bætur 

eiga að koma fyrir. Þetta kemur vel í ljós í dómaframkvæmd úr jafnt íslenskum sem dönskum 

rétti, sbr. kafla 3.5. og 3.6. Í dómum sem fjalla um atvinnuréttindi sem menn hafa borið við að 

væru eign sín í skilningi 1. mgr. 72. gr. stjskr. hefur oft og tíðum verið fjallað um hvort 

takmarkanir þær sem hinn almenni löggjafi hefur talið heimilt að settar væru eignarrétti 

manna uppfylli ofantalin skilyrði um að vera almennar og réttlátar og þannig að jöfnuðar sé 

gætt meðal manna. Í kafla 3.5. verður gerð grein fyrir atvinnuréttindum sem grundvallast á 

leyfi hins opinbera og njóta eignarréttarverndar 1. mgr. 72. gr. stjskr. Í því skyni verða helstu 

dómar Hæstaréttar reifaðir þar sem deilt hefur verið um atvinnuréttindi á grundvelli 

eignarréttarákvæðis stjórnarskrárinnar og meintar ólögmætar takmarkanir á eignarréttinum. 

Fyrst verður þó stuttlega vikið að hugtakinu aflahæfi og að rétti manna til launa en þessi atriði 
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hafa hlutverki að gegna í tengslum við umfjöllun um atvinnuréttindi þar sem litið hefur verið 

svo á að þau njóti verndar 1. mgr. 72. gr. stjskr.  

 

3.4. Aflahæfi og réttur manna til launa  

 

Í jafnt fræðikenningum sem dómaframkvæmd hefur verið viðurkennt að aflahæfi manna njóti 

verndar 72. gr. stjskr. en með aflahæfi er átt við starfsgetu, manna sem er þá óumdeilanlega 

undirstaða lífsafkomu þeirra.
183

 Þannig er ljóst að starfsgeta manna er þeim gríðarlega 

mikilvæg að ýmsu leyti, til dæmis að félagslegu en ekki síst fjárhagslegu leyti. Meginregla 

íslensks réttar er að menn hafi einkaforræði starfsgetu sinnar og þeir geti ráðstafað henni að 

vild. Fjárhagsleg þýðing þessa ráðstöfunarréttar kemur fram að mörgu leyti og mikilvægt er 

að menn geti fénýtt sér starfsgetu sína beinlínis með því að binda hana í þágu annarra aðila og 

taka endurgjald fyrir eða skapa á annan hátt fjárhagsleg verðmæti. Lög geta komið niður á 

aflahæfi fólks með ýmsum hætti.
184

 Oftast reynir á takmarkanir sem tengjast aflahæfi á þann 

hátt að frelsi manna til að velja sér atvinnu er á einhvern hátt takmarkað, en slíkar 

takmarkarnir koma þá til skoðunar á grundvelli 1. mgr. 75. gr. stjskr., eða að takmörkuð eru 

atvinnuréttindi þeirra sem njóta verndar 1. mgr. 72. gr. stjskr.
185

  

Sérgreind álitaefni varðandi aflahæfi sem tengst hafa 1. mgr. 72. gr. stjskr. í dómsmálum 

lúta einkum að því hvernig meta skuli til fjár skerðingu eða missi aflahæfis til framtíðar vegna 

slysa eða annarra ástæðna og þá hvernig slíkt tjón verði bætt. Í ýmsum dómsmálum 

undanfarin ár sem höfðuð hafa verið gegn vátryggingafélögum vegna ágreinings um 

útreikning bóta fyrir missi tekna vegna varanlegrar örorku samkvæmt reglum skaðabótalaga 

nr. 50/1993 hefur verið fjallað um aflahæfi sem réttindi, vernduð af 72. gr. stjskr.
186

 Í þeim 

dómsmálum hefur verið staðfest að aflahæfi teljist til eignarréttinda en þrátt fyrir það er oft 

vafamál hvaða kröfur verði að gera til setningar laga og reglna um bætur fyrir skert aflahæfi 
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og hversu langt heimildir löggjafans í þeim efnum ná. Þar verður að hafa í huga sjónarmið þau 

sem gilda um almennar takmarkanir eignarréttarins og rakin voru í kafla 3.3.2.5.
187

  

Nátengt umfjöllun um stjórnarskrárvarið aflahæfi eru álitaefni um hvort tekjur manna 

teljist vera eign þeirra í skilningi 1. mgr. 72. gr. stjskr., en starfsgeta manna gerir þeim 

vitaskuld kleift að afla tekna þeim til framfærslu. Áður fyrr voru fræðimenn þeirrar skoðunar 

að þau laun sem menn hefðu þegar unnið sér inn fyrir væru eign í skilningi 1. mgr. 72. gr. 

stjskr., sbr. Ólaf Jóhannesson, sem áleit þó að réttur embættismanna til þeirra launa sem 

embætti fylgdu þegar þeir voru skipaðir í stöðu væri almennt ekki stjórnarskrárvarinn.
188

 Í 

ljósi breyttra lagareglna um opinbera starfsmenn á síðari tímum, sbr. núgildandi lög nr. 

70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, er ekki fullvíst að þessi regla eigi enn við 

og erfitt að fullyrða að réttur embættismanna eða annarra ríkisstarfsmanna til launa og ýmiss 

konar sem tengjast opinberu starfi, falli að öllu leyti utan verndar 1. mgr. 72. gr. stjskr. Aftur á 

móti kunna þau réttindi þá að vera háð þeim almennu takmörkunum sem viðurkennt er að 

löggjafanum sé heimilt að setja eignarréttindum manna, en þá þarf að skoða eðli 

skerðingarinnar heildstætt hverju sinni, sbr. fyrri umfjöllun.
189

  

 

3.5. Dómaframkvæmd um takmarkanir á atvinnuréttindum á grundvelli 1. mgr. 72. gr. 

stjskr.  

Eitt raunhæfasta álitaefnið sem snertir eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar er hvort og að 

hvaða marki atvinnuréttindi njóta verndar þess.
190

 Í kafla 3.3.2. sem fjallaði um skilgreiningu 

hugtaksins eignar er þegar komið fram að skv. kenningum fræðimanna njóta atvinnuréttindi 

verndar 1. mgr. 72. gr. stjskr.
191

 Atvinnuréttindi sem byggjast á sérstöku leyfi frá stjórnvaldi 

eða löggildingu af opinberri hálfu teljast þannig eignarréttindi rétthafans, og slíkum réttindum 

verða menn ekki sviptir bótalaust frekar en öðrum atvinnuréttindum. Það á einkum við ef 

atvinnurétturinn byggist á sérstökum grundvelli svo sem sérleyfi eða einkaleyfi, sbr. t.d 

ákvæði laga nr. 73/2001 um fólksflutninga og farmflutninga á landi og laga um einkaleyfi nr. 

17/1991, eins og fram hefur komið. Samkvæmt þessu er því almennt fallist á að 

atvinnuréttindi, jafnvel þau sem eru háð opinberum leyfum, njóti verndar 1. mgr. 72. gr. 

stjskr. og að maður verði ekki sviptur slíku leyfi á meðan þau skilyrði sem sett voru fyrir 
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veitingu leyfisins eru uppfyllt. Engu að síður hefur löggjafinn ákveðið svigrúm til að setja 

slíkum réttindum almennar takmarkanir, sbr. umfjöllun í kafla 3.3.2.5. Þegar menn deila um 

skerðingu atvinnuréttinda vegna slíkra almennra takmarkana hefur iðulega verið vísað til þess 

af hálfu dómstóla að þær séu settar á grundvelli almennra og málefnalegra sjónarmiða, 

jafnræðis hafi verið gætt og þær bitni ekki óeðlilega þungt á aðeins einum eða fáum aðilum 

eins og fram kemur í þeim dómsmálum sem verða reifuð í þessum kafla.
192

 

Í eldri skrifum voru fræðimenn hins vegar ekki á eitt sáttir um hvort atvinnuréttindi skyldu 

njóta þeirrar stjórnarskrárverndar, og var þágildandi eignarréttarákvæði 67. gr. stjskr. lengst af 

skilið svo að hún ætti almennt aðeins við um eignarréttindi er hvíldu á einkaréttarheimild, en 

réttindi af opinberum meiði féllu þar ekki undir. Fræðimenn eins og t.d. Ólafur Jóhannesson 

komast þó að þeirri niðurstöðu ekki sé rétt að einskorða vernd [1. mgr. 72. gr.] við réttindi 

einkaréttarlegs eðlis. Mörkin á milli slíkra réttinda og þeirra sem af opinberum meiði eru, 

væru hvergi nærri skýr. Réttindi opinbers réttarlegs eðlis eða allsherjarréttarlegs eðlis virðast 

eftir atvikum geta fallið undir vernd [1. mgr. 72. gr.], sérstaklega þá réttindi sem byggjast á 

samningi opinbersréttar eðlis, t.d. verða menn almennt ekki sviptir rétti samkvæmt samningi 

um einkaleyfi, sérleyfi eða vörumerki án þess að bætur komi fyrir. Þannig virðist bæði 

„óeðlilegt og óheimilt“ að einskorða vernd [1. mgr. 72. gr.] eingöngu við réttindi sem 

byggjast á einkaréttarheimild, eins og Ólafur kemst að orði, og nær stjórnarskrárverndin 

þannig líka til réttinda af opinberum meiði.
193

  

Lengi vel var þó umdeilt meðal fræðimanna, hvort atvinnuréttindi féllu raunverulega hér 

undir.
194

 Áðurnefndur dómur Landsyfirréttarins nr. IX, bls. 809, sem féll 7. ágúst árið 1916 

var fyrsti dómurinn þar sem deilt var um hvort atvinnuréttindi manna hefðu verið skert á 

ólögmætan hátt. Eins og fyrr greinir tengist dómurinn einnig skilgreiningunni á hugtökunum 

„eign“ og „eignarréttindi“ sem fjallað hefur verið um, en í þessum dómi var hinn víðtækari 

skilningur á hugtakinu „eign“ upphaflega staðfestur af dómstólum.
195

  

 

Lyrd. IX, bls. 809. Svipting áfengisleyfis vegna bannlaga I.  

Hér voru málavextir með þeim hætti að kaupmaður nokkur í Reykjavík sem hafði árið 1894 

leyst borgarabréf til sín og hafði með því, samkvæmt þágildandi lögum, öðlast rétt til að versla 

með allar þær vörutegundir sem þá var heimilt að hafa í almennri verslun hér á landi, þ. á m. að 

versla með áfenga drykki. Með lögum nr. 26/1899 var svo mælt fyrir að þeir menn sem höfðu 

rétt til að versla með áfenga drykki skyldu halda þeim rétti gegn greiðslu ákveðins árgjalds í 

landssjóð. Samkvæmt þessu hélt kaupmaðurinn því rétti sínum til áfengissölu þangað til lög nr. 

44/1909 um aðflutningsbann á áfengi tóku gildi. Kaupmaðurinn taldi að með bannlögunum 
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hefði hann bótalaust verið sviptur atvinnurétti sínum, en slíkt fengi ekki staðist samkvæmt 

eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar, og höfðaði hann því skaðabótamál gegn landssjóði. 

Landsyfirréttur sagði að þótt álíta mætti að orðin „eign“ og „eignarréttur“ í þessari grein 

stjórnarskrárinnar merktu ekki eingöngu eignarrétt í þrengri merkingu orðsins heldur einnig 

önnur verðmæt réttindi, svo sem afnotarétt, kröfurétt, rithöfundarétt og einkarétt, yrði ekki þar 

með talið að atvinnuréttur sá sem í málinu um ræddi félli undir ákvæði nefndrar greinar 

stjórnarskrárinnar, og heldur virtist ekki næg heimild til þess að heimfæra nefndan rétt per 

analogiam undir fyrirmæli greinarinnar. Ekki yrði því hjá því komist að sýkna stefnda 

[landssjóð] af kröfum áfrýjanda.  

 

Svipað álitaefni var uppi í dómi Landsyfirréttar nr. X, bls. 20, sem féll 22 janúar 1917. 
 

Lyrd. nr. X, bls. 20. Svipting áfengisleyfis vegna bannlaga II.  

Í þessu máli var einnig um atvinnuleyfi vínveitingamanns að ræða sem ekkja hans höfðaði gegn 

landssjóði eftir lát hans. Í niðurstöðu landsyfirréttardóms sagði að þótt með stjórnarskrárákvæði 

þessu [þágildandi 50. gr. stjskr.] væri ekki aðeins átt við eignarrétt í þrengri merkingu, heldur og 

önnur verðmæt réttindi, svo sem kröfurétt og rithöfundarétt, yrði þó ekki álitið að atvinnuréttur 

almennt félli undir ákvæði greinarinnar. Að mati réttarins virtist hið sama verða að gilda um 

atvinnurekstur eða atvinnurétt þann sem í málinu greindi. Ekki skipti máli í þessu efni þótt hann 

hefði verið rekinn samkvæmt leyfisbréfi útgefnu af stjórnvaldi lögum samkvæmt, og vitnaði 

landssyfirréttur í því samhengi til þess að löggjafinn hefði heimild til að takmarka eða banna 

umrædda atvinnu án þess að hlutaðeigandi atvinnurekandi hefði rétt til skaðabóta. Það bæri því 

að sýkna hinn stefnda [landssjóð] af kröfum áfrýjanda í málinu.  

 

Báðum þessum málum sem snertu lög nr. 44/1909 um aðflutningsbann á áfengi, hin 

svokölluðu bannlög, var áfrýjað til Hæstaréttar Danmerkur sem á þeim tíma fór með æðsta 

dómsvald í íslenskum málum. Í Hæstaréttardómunum, UfR. 1918, bls. 953 og 957, sem féllu 

hinn 22. október 1918 virtist öfugt við dóma Landsyfirréttar gert ráð fyrir að atvinnuréttindi 

beggja aðila málsins hefðu verið þess eðlis að þau ættu að njóta verndar eignarréttarákvæðis 

stjórnarskrárinnar. Hins vegar staðfesti Hæstiréttur niðurstöður Landsyfirréttarins með vísan 

til þess að ekki væri um að ræða sértæka skerðingu (d. særligt indgreb) á atvinnuréttindum 

stefnenda heldur aðeins heimild löggjafans til þess að setja almennar reglur um atvinnumál. 

Ekki hefði því verið gripið inn í atvinnurétt áfrýjenda í málunum þannig að þeim bæru 

skaðabætur fyrir eftir þágildandi 50. gr. stjskr.
196

  

Þegar skera á úr um hvort atvinnuréttindi njóti verndar eignarréttarákvæðis 

stjórnarskrárinnar koma til skoðunar þau meginsjónarmið sem eiga við um atvinnuréttindi 

almennt, en um þau var fjallað í kafla 2.5. Til upprifjunar var með atvinnuréttindum átt við 

heimildir manna til að stunda áfram þau störf sem þeir hafa tekið upp eða þá störf sem þeir 

hafa fengið sérstakt leyfi eða löggildingu stjórnvalda til að stunda og þurfa þeir aðilar að 

uppfylla til þess ákveðin skilyrði og sýna fram á að þeir geri það gagnvart yfirvöldum. Þannig 

eru atvinnuréttindi einkum byggð á tvenns konar lagaheimild. Annars vegar að lög banni ekki 
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viðkomandi atvinnustarfsemi og hins vegar á því að menn uppfylli lögákveðin skilyrði til að 

mega stunda tiltekin störf. Athuga ber þó að atvinnuréttindi eru af ákaflega margvíslegu tagi. 

Til eru atvinnuréttindi sem eru fólgin í einkaheimild til ákveðinnar starfsemi eða athafna og 

geta slík atvinnuréttindi haft mikla fjárhagslega þýðingu fyrir rétthafann sem auðvelt á að vera 

að meta á peningalegan mælikvarða þótt aðilaskipti geti e.t.v. ekki orðið á þeim. Réttindi af 

þessu tagi njóta þannig verndar eignarréttarákvæðis stjórnarskrárinnar.
197

 Aftur á móti er 

eignarréttarvernd annarra atvinnuréttinda en þeirra sem byggjast á einkaleyfi eða 

einkaheimild til ákveðinna starfa ekki eins afdráttarlaus og vernd atvinnuréttinda sem byggist 

á slíkri einkaheimild og leikur þannig meiri vafi á um hvort hún falli undir 1. mgr. 72. gr. 

stjskr. Hér getur t.d. verið um að ræða störf þar sem öðrum mönnum, fleiri eða færri, eftir því 

um hvers konar starf er að ræða, eru heimilar sams konar athafnir. Heimild manna ein og sér 

til þess að velja sér atvinnu nýtur ekki verndar 1. mgr. 72. gr., en öðru máli gegnir þegar menn 

hafa þegar hafið störf við einhverja atvinnugrein eða hafa fengið leyfi stjórnvalda til þess.
198

  

Ákveðin grundvallarsjónarmið búa að baki því að viðurkennt er að ákveðin atvinnuréttindi 

sem byggjast á sérstöku leyfi stjórnvalda teljast almennt til eignarréttinda rétthafans og njóta 

verndar samkvæmt eignarréttarákvæði 1. mgr. 72. gr. stjskr. Á meðan leyfishafi uppfyllir þau 

skilyrði sem honum voru sett til að mega stunda ákveðna atvinnustarfsemi verður hann 

almennt ekki sviptur slíku leyfi bótalaust, vegna ákvæða 72. gr. stjskr.
199

 Þegar atvinnuréttindi 

byggjast á opinberu leyfi njóta þau einkum verndar skaðabótareglna, en það bendir jafnframt 

til þess að slík atvinnuréttindi verði metin á peningalegan mælikvarða. Þegar menn eru farnir 

að stunda atvinnu sem þeim er heimil lögum samkvæmt fer sú heimild sem þeir hafa til þess 

vitaskuld að hafa fjárhagslegt gildi og þýðingu fyrir þá, enda eiga menn oft lífsviðurværi sitt 

og fjárhagslegt öryggi undir þeim heimildum sem hér um ræðir. Menn hafa þannig allt eftir 

færni og kunnáttu hvers og eins tengst þessum atvinnuréttarheimildum sérstaklega og þeim 

fjárhagslegu hagsmunum sem þær fela í sér.
200

 Þannig er leyfi eða löggilding stjórnvalda ekki 

algjört skilyrði þess að atvinnuréttindi njóti verndar 1. mgr. 72. gr. stjskr. heldur það eitt að 
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menn hafi stundað starf um nokkurt skeið.
201

 Það eru því umrædd sjónarmið um þær 

fjárhagslegu heimildir sem menn öðlast með ákveðnum atvinnuréttindum, eftir atvikum 

útgefnum með leyfi eða löggildingu stjórnvalda, sem mæla með því að slík atvinnuréttindi 

njóti verndar 1. mgr. 72. gr. stjskr.
202

 Þessu til stuðnings má nefna að laun sem menn hafa 

þegar unnið til njóta verndar eignarréttarákvæðis stjórnarskrárinnar, en nánar verður vikið að 

því í næsta kafla.
203

  

Þar sem menn byggja fjárhagslega afkomu sína um margt á atvinnuréttindum, hafa þau 

verið talin falla undir hugtakið eign eins og önnur fjárhagsleg réttindi. Jafnvel þótt slík 

atvinnuréttindi njóti stjórnarskrárverndar samkvæmt kenningum fræðimanna, í ljósi einstakra 

lagafyrirmæla og af dómaframkvæmd er um leið viðurkennt að sú vernd sé takmarkaðri en 

vernd hefðbundinna eignarréttinda. Til að mynda er viðurkennt að hinn almenni löggjafi hafi 

rýmri rétt til takmörkunar á atvinnufrelsi þegar um er að ræða takmarkanir eða bann við 

skaðlegri atvinnustarfsemi eða starfsemi sem álitin er þjóðfélagslega óæskileg. Til dæmis kom 

það fram í niðurstöðu Hæstaréttar Dana í áfengisdómunum, sbr. UfR. 1918, bls. 953 og 957 að 

með lögunum nr. 44/1909 hefði ekki verið gripið þannig inn í atvinnuréttindi þeirra sem í hlut 

áttu með þeim hætti að bætur skyldu koma fyrir skv. eignarréttarákvæði stjskr., sbr. 

framangreindar reifanir á málunum. Í eftirfarandi dómi, Hrd. 1964, bls. 573 

(Sundmarðadómur), er að finna annað dæmi um heimild löggjafans til að banna 

atvinnustarfsemi án þess að nokkrar skaðabætur komi fyrir:
204

  

 

Hrd. 1964, bls. 573. Sundmarðadómur. 

Í þessu máli var deilt um lög nr. 11/1951 sem breyttu lögum nr. 112/1947 sem lýstu minkaeldi 

óheimilt hér á landi eftir nánari reglum. Árið 1947 hafði loðdýrabóndi nokkur látið teikna og 

reisa minkahús og hélt hann þar áfram rekstri minkabús sem hann hafði haft með höndum síðan 

árið 1939, en fullnýtti hann þó hvergi húsið. Vegna hins nýja banns sem mælt var fyrir um í 

lögum lagði hann minkabúið niður í árslok 1954 og höfðaði eftir það mál á hendur ríkinu til 

heimtu skaðabóta, m.a. fyrir atvinnuspjöll. Bæði héraðsdómur og Hæstiréttur voru sammála um 

að bæta bæri minkahús, búr og tæki. Á báðum dómstigum varð niðurstaðan aftur á móti sú að 

hafna bæri kröfu um atvinnuspjöll, en rökin fyrir því voru hins vegar byggð á ólíkum grundvelli. 

Loðdýrabóndinn hafði ekki fengið sérstakt leyfi eða löggildingu til minkaeldis eins og lög um 

loðdýrarækt þó gerðu ráð fyrir, en af hálfu ríkisins var ekki á því byggt, að ekki hefði verið farið 

eftir lögunum. Héraðsdómur leit svo á að ekki lægju fyrir sérstök atvinnuréttindi sem talin yrðu 

eign og þannig voru ekki dæmdar bætur fyrir missi hagsvonar á grundvelli (þág.) 67. gr. 
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stjórnarskrárinnar. Rökstuðningur Hæstaréttar var með allt öðru móti. Þar var vísað til þess að 

loðdýrabóndinn hefði reist hús sín og aflað sér nauðsynlegra tækja til sundmarðaeldis í réttmætu 

trausti þess að honum yrði að lögum veitt heimild til að reka sundmarðabú. Bann það sem með 

lögum nr. 32/1951 hefði verið lagt við sundmarðaeldi hér á landi hefði gert það að verkum að 

húsin og tækin urðu honum ónothæf eign. Hvað snerti kröfu bóndans um bætur vegna 

atvinnuspjalla sagði Hæstiréttur að minkaeldi hefði verið bannað vegna þeirrar hættu og spjalla 

sem yrðu af völdum minka sem slyppu úr haldi. Þóttu því ekki efni standa til að dæma 

loðdýrabóndanum bætur fyrir atvinnuspjöll vegna banns laganna við sundmarðaeldi.  

 

Af hálfu stefnanda var því nánar tiltekið haldið fram að hið beina tjón hans bæri stefnda að 

bæta samkvæmt þágildandi 67. gr. stjórnarskrár Íslands, nú 1. mgr. 72. gr. Til vara var síðan 

gerð krafa um bætur vegna þessa tjóns þar sem að um hefði verið að ræða skerðingu á 

atvinnufrelsinu sem tryggt væri í þáverandi 69. gr. stjórnarskrárinnar.  

Sundmarðadómurinn er einn af fyrstu dómunum sem féllu hér á landi um lögmæltar 

takmarkanir á atvinnuréttindum manna, en í dóminum er ekki tekin skýr afstaða til þess hvort 

atvinnuréttindin sem slík falli undir gildissvið eignarréttarákvæðisins.
205

 Af málinu má þó að 

öllum líkindum ráða að atvinnustarfsemi megi banna bótalaust þótt ekki komi í ljós fyrr en 

hún er hafin hversu mikinn skaða starfsemin hefur í för með sér. Meiri ástæða er hins vegar til 

að telja bótaskyldu vera fyrir hendi ef bannið má rekja til breyttra skoðana eða aðstæðna í 

þjóðfélaginu.
206

 Í þessu máli liggur fyrir að Hæstiréttur taldi einfaldlega ekki efni til að bæta 

atvinnuspjöllin, enda hefði minkaeldi verið bannað hér á landi vegna þeirrar hættu sem 

skapaðist og þeirra spjalla sem yrðu af minkum sem slyppu úr haldi. Með þeim orðum vísar 

dómurinn til eðlis og tilgangs bannsins, en í ljósi þess má þó draga þá ályktun að 

atvinnuréttindin falli hér undir vernd eignarréttarákvæðisins og einnig að skilyrði fyrir þeim 

takmörkunum hafi verið uppfyllt.
207

  

Þrátt fyrir að atvinnuréttindi sem byggjast á sérstöku leyfi stjórnvalda njóti verndar 

eignarréttindaákvæðis stjórnarskrárinnar, birtist takmörkun þeirrar verndar einnig í því að 

viðurkennt er að hinum almenna löggjafa er heimilt að breyta þeim almennu skilyrðum sem 

leyfið byggist á ef nauðsynlegt þykir og almannahagsmunir krefjast þess. Jafnframt verður að 

hafa almenn og hlutlæg sjónarmið þar að leiðarljósi, og skilyrðin mega ekki bitna óeðlilega 

þungt á aðeins einum eða þröngum hópi leyfishafa.
208

 Þetta álitaefni var uppi í Hrd. 1993, bls. 

1217 (Svipting atvinnuréttinda vegna aldurs), sem einnig er fjallað um í kafla 2.6.2.3.  
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Hrd. 1993, bls. 1217. Missir atvinnuleyfis vegna aldurs.  

Í þessu máli var enn á ný um að ræða leigubílstjóra sem missti atvinnuleyfi, í þessu tilfelli vegna 

aldurs. Stefnandi leit svo á að með þessari ráðstöfun hefði verið brotin á honum stjórnskipuleg 

jafnræðisregla og krafðist þess að viðurkennt yrði með dómi, að atvinnuleyfi sitt til að aka 

leigubifreið sem gefið hafði verið út árið 1956, væri í gildi þó að hann hefði náði 75 ára aldri. 

Stefnandi hafði fengið tilkynningu frá formanni Bifreiðastjórafélagsins Frama, þar sem staðfest 

var að atvinnuleyfi hans hefði runnið út. Sú ákvörðun var byggð á 1. mgr. 9. gr. laga nr. 77/1989 

um leigubifreiðar þar sem kveðið var á um að atvinnuleyfi félli úr gildi við lok 70 ára aldurs 

leyfishafa. Í 4. mgr. 14. gr. var svo lögfest bráðabirgðaákvæði sem mælti fyrir um að heimilt 

væri að veita þeim sem væru 66 ára eða eldri við gildistöku laganna heimild til að halda 

atvinnuleyfinu í allt að fimm ár til viðbótar. Þó yrði ekki heimilt að framlengja atvinnuleyfi 

lengur en til 75 ára aldurs. Stefnandi vísaði m.a. í þágildandi 67. gr. stjórnarskrárinnar þar sem 

réttur hans samkvæmt atvinnuleyfinu hlyti að teljast eign í skilningi ákvæðisins og njóta verndar 

greinarinnar. Í héraðsdómi, sem var staðfestur í Hæstarétti, kom fram að þau atvinnuréttindi sem 

í málinu um deildi nytu verndar 67. gr. stjskr. Að því virtu yrði ekki talið að ákvæðið bryti gegn 

67. gr. stjórnarskrárinnar. Takmörkun atvinnuréttinda í máli þessu réttlætist m.ö.o. af 

almenningsþörf, sbr. eftirfarandi röksemdir Hæstaréttar:  

„Lög hafa í um 40 ár takmarkað rétt manna til að hafa atvinnu af akstri fólksbifreiða í 

Reykjavík og á nokkrum öðrum stöðum á landinu. Takmörkunin hefur verið framkvæmd með 

útgáfu atvinnuleyfa, sem umsjónarnefndir fólksbifreiða annast nú. Löggjafinn hefur talið það 

þjóðhagslega nauðsyn að veita á þennan hátt hópi manna réttindi framar öðrum. Atvinnuleyfin 

hafa jafnan verið bundin nokkrum skilyrðum. Ágreiningurinn í máli þessu varðar það, hvort ný 

skilyrði, sem sett voru með lögum nr. 77/1989 um leigubifreiðar, megi taka til eldri leyfa, sem á 

sínum tíma voru ekki bundin þessum skilyrðum. Heldur áfrýjandi því fram, að brotin hafi verið 

á sér stjórnskipuleg jafnræðisregla með því að svipta sig atvinnuleyfi vegna aldurs. Vísar hann 

um það efni til 67. og 69. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/1944. Fallast ber á það með 

héraðsdómara, að önnur sjónarmið gildi um skipulag aksturs leigubifreiða til fólksflutninga en 

annarra bifreiða í atvinnuskyni. Jafnframt verður að fallast á, að þeir, sem fá leyfi til aksturs 

fólksbifreiða á svæðum, þar sem í gildi er takmörkun á fjölda þeirra, hljóti við það sérréttindi, 

sem menn utan þeirra svæða njóta ekki. Verður atvinnuréttindum þessara aðila innan og utan 

svæðanna því ekki jafnað saman. Öryggis- og þjónustusjónarmið liggja því að baki, að þessi 

atvinnuréttindi eru bundin aldursskilyrðum. Samkvæmt þessu ber að staðfesta það mat 

héraðsdómara, að til grundvallar 1. mgr. 9. gr. laga nr. 77/1989 um aldurshámark bifreiðastjóra 

leigubifreiða til fólksflutninga liggi almenn og hlutlæg sjónarmið og að gætt hafi verið jafnræðis 

við setningu laganna, þar sem þau ná til allra, sem eins eru settir. Brjóta lögin því ekki gegn 

jafnræðisreglu íslensks stjórnskipunarréttar.“  

[Leturbr. höf.] 

 

Hæstiréttur féllst þannig ekki á það hér að jafnræðisregla hefði verið brotin á 

leigubílstjóranum og vitnaði til þess að hér væri takmörkun atvinnuréttinda byggð á mati 

löggjafans. Það mat væri aftur reist á sjónarmiðum um þjóðhagslega nauðsyn, m.ö.o. á 

sjónarmiðum um almannahagsmuni, en skv. 2. málsl. 1. mgr. 72. gr. má takmarka eignarrétt 

með lögum ef almenningsþörf krefur.  

Í eftirfarandi tveimur dómum sem snerta framleiðsluréttindi í landbúnaði hefur verið litið 

svo á að um sé að ræða eignarréttindi sem njóti verndar 1. mgr. 72. gr. stjskr.
209
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Hrd. 1996, bls. 3002. Fullvirðisréttur á mjólk I.  

Í þessu máli höfðaði bóndi nokkur mál á hendur íslenska ríkinu þar sem hann krafðist greiðslu 

skaðabóta vegna mjólkurkvóta (einnig nefndur fullvirðisréttur til framleiðslu mjólkur) sem 

felldur hafi verið niður bótalaust 1. september 1992 vegna sölu á fullvirðisrétti á árinu 1991. 

Meðal röksemda sem stefnandi bar fyrir sig í málinu voru að slíkur fullvirðisréttur væru 

fjárhagsleg verðmæti í skilningi eignarréttar, enda gengi hann kaupum og sölum með 

löggerningum, auk þess sem verðgildi jarða réðist af fullvirðisrétti þeirra. Eins og löggjafinn 

hefði staðið að ákvörðun búmarks með lögum nr. 15/1979 og síðar fullvirðisrétti yrði ekki séð 

annað en bændur hefðu orðið að treysta því að þar væri kominn grundvöllur fyrir 

atvinnuréttindum þeirra. Fyrir þessar aðgerðir löggjafans hefði því fullvirðisrétturinn orðið að 

verðgildi og nyti því verndar 67. gr. stjórnarskrárinnar. Þótt atvinnuréttindi almennt nytu aðeins 

verndar 69. gr. stjórnarskrár væru atvinnuréttindi sem byggðust á sérstökum samningi við 

ríkisvaldið eignarréttindi rétthafans og nytu því verndar 67. gr. stjórnarskrárinnar.  

Af hálfu héraðsdóms var fallist á að fullvirðisréttur stefnanda hafi verið verðmæt 

fjármunaréttindi sem skilgreind yrðu sem eignarréttindi í víðasta skilningi þess hugtaks. Í ljósi 

þess þætti sú skerðing sem stefnandi sætti á fullvirðisrétti sínum í mjólk ekki hafa verið gerð á 

þann hátt að hún fullnægði því skilyrði að teljast almenn takmörkun eignarréttar. Skerðingin 

væri veruleg og næði aðeins til lítils hóps á afmörkuðu tímabili og þótti þannig skerðing 

fullvirðisréttar stefnanda án bóta ekki réttlætanleg að mati dómsins. Samkvæmt þessu þætti 

stefnandi eiga rétt á bótum úr hendi stefndu þar sem um hafi verið að ræða brot á jafnræðisreglu 

stjórnsýsluréttar og jafnframt skerðingu á eignarréttindum.  

Í Hæstarétti var einnig fallist á skaðabótakröfu stefnanda. Almenni löggjafinn hefði um 

árabil haft afskipti af stjórnun, framleiðslu, sölu og vinnslu landbúnaðarins. Tilgangurinn með 

því hefði m.a. átt að vera sá að fullnægja þörfum þjóðarinnar fyrir landbúnaðarafurðir sem og að 

auka hagnýtingu markaða innan lands og utan fyrir þessar vörur, sbr. lög nr. 46/1985 um fram-

leiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum sem voru í gildi þegar dómurinn féll. Hæstiréttur sagði 

ennfremur að fullvirðisréttur sá sem hér væri deilt um væri ekki skilgreindur í settum lögum, 

heldur byggðist hann á ákvæðum reglugerða sem gilda áttu fyrir eitt eða fleiri verðlagsár og 

landbúnaðarráðherra hafði sett með heimild í 30. gr. laga nr. 46/1985, sbr. 35. gr. sömu laga. 

Síðan sagði í dóminum: 

„Með framangreindum lagaákvæðum var löggjafinn að hlutast til um atvinnuréttindi 

bænda... Samkvæmt grunnreglum 67. og 69. gr. stjórnarskrárinnar, sem þá giltu um eignarrétt 

og atvinnufrelsi, urðu þau réttindi ekki síðar felld niður nema með heimild í settum lögum og 

þar ekki takmörkuð nema samkvæmt almennri reglu, þar sem jafnræðis væri gætt. Ekki verður 

fallist á, að stjórnvöld hafi getað farið með þetta vald nema að fenginni ótvíræðri heimild 

almenna löggjafans.“  

Hæstiréttur komst þannig að þeirri niðurstöðu að þar sem hér hefði verið um atvinnu- og 

fjármunaréttindi bænda að ræða hefði verið rétt að mæla fyrir um kaup og sölu fullvirðisréttar í 

settum lögum. Með þetta tvennt í huga yrði að fallast á það með gagnáfrýjanda að hann hefði 

ekki að lögum eða í framkvæmd notið jafnræðis á við aðra mjólkurframleiðendur. Um þessi 

atvinnu- og fjármunaréttindi bar að setja ótvíræð almenn fyrirmæli í settum lögum og gæta þar 

fyllsta jafnræðis.  

 

Önnur niðurstaða varð hins vegar í eftirfarandi máli sem féll ári síðar í Hæstarétti:  

Hrd. 1997, bls. 2563. Fullvirðisréttur á mjólk II.  

Málavextir hér voru þeir að bóndi nokkur taldi að tiltekin skerðing búmarks sem hann sætti 

hefði verið óheimil. Byggði hann á því að reglugerðir þær sem skerðingin byggðist á hefðu ekki 

átt stoð í lögum og hefði þannig verið um óheimilt framsal á sagasetningarvaldi að ræða, auk 

þess sem jafnræðisregla stjórnarskrárinnar hefði verið brotin.  

Bótakröfu bóndans var hafnað í málinu með eftirfarandi rökstuðningi Hæstaréttar: 

„Áfrýjandi heldur því fram, að með úthlutun búmarks hafi hann eignast ákveðin réttindi, sem 

njóti verndar 67. gr. og 68. gr. stjórnarskrár[...]. Búmarki var ekki úthlutað sem framleiðslurétti, 

heldur var það eingöngu viðmiðunartala, sem skerðing á afurðaverði reiknaðist frá. Engu að 

síður skapaðist með því takmarkaður réttur til handa framleiðendum búvara, sem gat haft 
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fjárhagslega þýðingu fyrir þá. Slík réttindi verða ekki skert nema með heimild í lögum, þar sem 

jafnræðis sé gætt. [...]. Er fallist á það með héraðsdómi, að í VII. kafla laga nr. 46/1985 hafi 

verið settur löggjafarrammi um það, hvernig ákvarða skyldi rétt hvers einstaks framleiðanda, 

sem nánar var afmarkaður í framangreindum reglugerðum, og að ekki hafi verið farið út fyrir 

þau mörk, sem löggjafinn hafði sett. Gat áfrýjandi ekki vænst þess, að tímabil og aðrar 

viðmiðanir yrðu óbreytt frá því, sem ákveðið var í upphafi.[...] Er ekki annað fram komið en 

farið hafi verið í öllu að gildandi reglum, er áfrýjanda var úthlutað fullvirðisrétti árið 1986. 

Hefur hann ekki sýnt fram á, að jafnræðisreglan hafi verið brotin á honum, þegar 

fullvirðisréttarkerfinu var komið á.[...].“ 

 

Hér komst Hæstiréttur þannig að þeirri niðurstöðu að skerðing búmarks hefði verið innan 

heimilda löggjafans til að skipa málum við stjórn búvöruframleiðslu, en hins vegar eru þau 

ummæli athyglisverð í forsendum Hæstaréttar, að bóndinn hefði ekki getað vænst þess að 

tímabil og aðrar viðmiðanir yrðu óbreytt frá því sem ákveðið var í upphafi. Með þessum 

orðum sýnist þannig lögð á það áhersla að handhafar slíkra réttinda geti jafnan búist við því 

að úthlutuð réttindi þeirra breytist með einum eða öðrum hætti vegna ráðstafana ríkisvaldsins. 

Ljóst er hins vegar að aðgerðir stjórnvalda við búvöruframleiðslu og stjórnun fiskveiða, svo 

annað dæmi sé tekið, teljist vera sérstakt inngrip í atvinnustarfsemi og ráðstöfunarrétt manna 

yfir eignum sínum sem ástæða hefur verið talin til að framkvæma af hálfu 

löggjafarvaldsins.
210

  

Í Hrd. 2000, bls. 1621 (Stjörnugrísmál), bar stefnandi fyrir sig að brotið hefði verið í senn 

gegn atvinnufrelsisákvæði 1. mgr. 75. gr. sem og eignarréttarákvæði 1. mgr. 72. gr. stjskr.: 

 
Hrd. 2000, bls. 1621. Stjörnugrísmál.  

Í dómi þessum sem einnig var reifaður í kafla 2.5.2.2. sem fjallar um lagaáskilnaðarreglu 1. 

mgr. 75. gr. stjskr. var því einnig borið við af hálfu stefnanda, S, að ákvörðun umhverfisráðherra 

um að meta bæri umhverfisáhrif fyrirhugaðrar byggingar og rekstrar svínabús S fæli í sér 

skerðingu á rétti stefnanda til að nýta eign sína með þeim hætti sem hann hefði fyrirhugað og 

færi þar með gegn 72. gr. stjskr. Í niðurstöðu héraðsdóms var ekki fallist á að um brot gegn 

eignarréttarákvæðinu væri að ræða og var það meðal annars rökstutt með þeim hætti að löngu 

væri viðurkennt í íslenskum rétti að heimilt væri að setja lög um almennar takmarkanir 

eignarréttar sem eigendur yrðu að þola bótalaust, enda byggðust þær á almennum efnislegum 

ástæðum og tækju til allra eigna af tilteknu tagi. Telja yrði að lög um mat á umhverfisáhrifum 

gætu sett eigendum slíkar almennar eignarréttarlegar takmarkanir, auk þess sem vísað var til 

þess að við túlkun 72. gr. stjskr. bæri að líta til þeirrar lagaþróunar sem orðið hefði á 

undanförnum árum á þessu sviði sem m.a. hefði leitt til þess að settar hefðu verið reglur um 

umráð og meðferð eigna í þeim tilgangi að vernda umhverfi, náttúru og samfélag og þannig 

stæðist 6. gr. laga nr. 63/1993 um mat á umhverfisáhrifum 72. gr. stjskr.  

Hæstiréttur var aftur á móti á öðru máli eins og fyrr er rakið og leit svo á að hvorki mætti 

skerða réttindi skv. 72. gr. stjskr. eða 75. gr. stjskr. nema með lagaboði og að því tilskildu að 

almenningsþörf krefði. Þessi fyrirmæli yrðu ekki túlkuð öðruvísi en svo að hinum almenna 

löggjafa væri óheimilt að fela framkvæmdarvaldshöfum óhefta ákvörðun um þessi efni.  
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 Sigurður Líndal og Þorgeir Örlygsson: „Um nýtingu fiskistofna og töku gjalds fyrir nýtingu þeirra,“ bls. 124-

125, og Tryggvi Gunnarsson: „Stjórnarskráin og stjórnun fiskveiða og búvöruframleiðslu,“ bls. 119.  
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Í niðurstöðu Hæstaréttar kemur að lokum fram að ákvörðun umhverfisráðherra um að 

framkvæmdin skyldi sæta mati á umhverfisáhrifum gæti haft í för með sér umtalsverða röskun 

á eignarráðum og atvinnufrelsi þess er í hlut ætti. Í málinu er deilt um takmörkun á óbeinum 

eignarrétti, þ.e. hagnýtingarrétti S hf. á eign sinni sem má þá líta á sem að sé takmörkun á 

atvinnuréttindum S hf., þótt atvinnuréttindi séu ekki beinlínis nefnd á nafn í dóminum.  

 

Hrd. 2003, bls. 784. Einkadansmál.  

Í dóminum var deilt um breytingu á ákvæði lögreglusamþykktar fyrir Reykjavík nr. 625/1987 

sem m.a. bannaði sýnendum nektardans að fara um meðal áhorfenda og girti fyrir hvers konar 

einkasýningar, en stefnandi málsins sem rak nætuklúbbinn Ó leit svo á að með banni þessu væri 

brotið gegn atvinnufrelsi hans, sbr. 1. mgr. 75. gr. stjskr.  

 

Ítarlega var fjallað um málið í kafla 2.5.2.2. en í dómi Hæstaréttar var í engu fjallað um 

ólögmæta takmörkun atvinnuréttinda sem bryti í bága við 1. mgr. 72. gr. stjskr. Í héraðsdómi 

bar stefnandi aftur á móti fyrir sig að vegið væri að hagnýtingarrétti hans á eign sinni í 

andstöðu við eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar, en í niðurstöðu dómsins var ekki að neinu 

leyti vikið að þeim röksemdum heldur einblínt á hvort ákvæði lögreglusamþykktarinnar 

uppfyllti lagaáskilnaðarreglu 1. mgr. 75. gr. stjskr.  

 

Hrd. 2006, bls. 1689. Bann við sýningu tóbaks.  

Í þessum dómi höfðuðu erlendu aðilarnir JT S.A. og JTF OY ásamt innlenda aðilanum S mál 

gegn íslenska ríkinu og kröfðust meðal annars viðurkenningar á því að S sem rak 

tóbaksverslunina B væri heimilt að hafa tóbaksvörur frá JT S.A. sýnilegar viðskiptavinum 

verslunar sinnar þrátt fyrir bann 6. mgr. 7. gr. laga nr. 6/2002 um tóbaksvarnir. Meðal 

málsástæðna sem stefnendur báru fyrir sig var að bann þetta við sýnileika tóbaksvara væri 

andstætt rétti manna til að hagnýta sér eignir sínar með löglegum hætti og bryti því í bága við 

bæði 72. gr. stjskr. sem og 1. gr. samningsviðauka 1 við Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög 

nr. 62/1994. Í niðurstöðu héraðsdóms kom fram að stefnandi, S, hefði opinbert leyfi til að selja 

tóbak í smásölu í verslun sinni samkvæmt leyfisbréfi Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur sem gefið 

væri út á grundvelli laga nr. 6/2002 um tóbaksvarnir. Opinbert leyfi stefnanda félli undir 

hugtakið eign í 72. gr. stjskr. og færa mætti fyrir því rök að með umræddu sýnileikabanni á 

grundvelli 6. mgr. 7. gr. laga nr. 6/2002 væri þrengt að hinu opinbera leyfi S, þannig að í bága 

færi við 72. gr. stjskr. Þrátt fyrir það komst dómurinn að eftirfarandi niðurstöðu:  

„Hér verður hins vegar slegið föstu að löggjafarvaldinu sé heimilt að breyta almennum 

skilyrðum slíks opinbers leyfis ef þurfa þykir, t.d. vegna almannahagsmuna ef almenn og 

hlutlæg sjónarmið ráði sem bitni ekki óeðlilega þungt á einum eða fáum í hópi leyfishafa.“ 

Dómurinn komst þannig að þeirri niðurstöðu að með umræddri ráðstöfun væri ekki verið að 

knýja stefnanda til að láta eign sína af hendi þannig að bryti í bága við eignarréttarákvæði 72. 

gr. stjskr., enda gilti sambærilegt bann um alla þá sem opinbert leyfi hefðu til sölu á tóbaki.  

Hæstiréttur fjallaði ekki sérstaklega um að sýnileikabannið væri brot á atvinnuréttindum S á 

grundvelli 72. gr. stjskr. en komst að þeirri niðurstöðu að með algjöru banni 6. mgr. 7. gr. 

laganna við að sýna tóbak á sölustöðum hefði löggjafinn farið út fyrir þau mörk, sem 73. og 75. 

gr. stjskr. stjórnarskrárinnar settu, enda hefði ekki verið sýnt fram á nauðsyn þess að láta bannið 

ná til verslana þar sem helst þeir sem vildu kynna sér tóbak og kaupa það ættu erindi. Um 

atvinnuréttindi S sagði Hæstiréttur:  

„[...] að þrátt fyrir þá hættu, sem stafar af tóbaksreykingum, er sala á vörunni lögleg 

starfsemi, líkt og á við um fleiri vörutegundir, sem leyft er að selja þótt þær geti verið skaðlegar 
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heilsu manna. Atvinna aðaláfrýjenda nýtur þannig verndar samkvæmt 75. gr. stjórnarskrárinnar, 

sem ekki verður komist hjá að virða, jafnframt því sem heimilt er að setja ýmsar skorður við 

starfsemi þeirra í þágu lýðheilsu, svo sem rakið var í IV. kafla að framan. Verður að hafna þeirri 

skýringu gagnáfrýjanda [íslenska ríkisins] að svigrúm löggjafans til að setja hömlur á löglega 

starfsemi aðaláfrýjenda sé svo rúmt, sem hann heldur fram, fyrir það að hafa ekki beinlínis lagt 

bann við starfsemi þeirra.“  

Verslun S taldist sérverslun fyrir tóbaksvörur og því var fallist á þá kröfu af hálfu 

Hæstaréttar um að heimilt væri að hafa tóbaksvörur frá JT S.A. sýnilegar viðskiptavinum í 

versluninni.  

 

Í tóbaksmálinu er því þannig slegið föstu í dómi héraðsdóms að atvinnuréttindi samkvæmt 

hinu opinbera leyfi S til að selja tóbak félli undir eignarhugtakið í 1. mgr. 72. gr. stjskr. og 

með banni við sýnileika tóbaksvara væri hugsanlega þrengt að atvinnuréttindum S sem byggð 

voru á leyfinu. Aftur á móti taldi héraðsdómur að í þessu tilviki væri um að ræða takmörkun 

eignarréttinda sem reist væru á almennum hlutlægum sjónarmiðum sem bitnuðu ekki verr á 

einum leyfishafa heldur en öðrum, en löngu er viðurkennt að hinn almenni löggjafi hefur 

heimild til að setja eignarréttindum þvílíkar skorður, sbr. umfjöllun í kafla 3.3.2.5. Í dómi 

Hæstaréttar er aftur á móti ekki fjallað um atvinnuréttindi S á grundvelli 1. mgr. 72. gr. stjskr. 

heldur aðeins á grundvelli atvinnufrelsisákvæðisins í 1. mgr. 75. gr. Eftirfarandi dómur hefur 

einnig komið til skoðunar áður í kafla 2.5.3 þar sem fjallað var um seinna skilyrði 2. málsl. 1. 

mgr. 75. gr. stjskr. um almannahagsmuni. Hér var því einnig borið við að skerðing 

atvinnuréttinda bryti í bága við 1. mgr. 72. gr. stjskr.  

 

Hrd. 27. september 2007 (nr. 182/2007). Björgunardómur. 

Málavextir voru þeir að félagið B höfðaði mál gegn íslenska ríkinu vegna afturköllunar leyfis 

sem B hafði til efnistöku frá ýmsum stöðum landsins á grundvelli laga nr. 73/1990 um eignarrétt 

íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins. Í dómi Hæstaréttar sagði að 72. gr stjskr. tæki til 

nýtingar opinbers leyfis til efnistöku á hafsbotni Íslands. Fallist var á með B að breytingar sem 

gerðar hefðu verið á lögum nr. 73/1990 með 3. 4. og 6. gr. laga nr. 101/2002 hefðu verið 

íþyngjandi fyrir hann að því leyti að umrætt leyfi hans til 28. ágúst 1990 féll niður rúmum 

fimmtán árum fyrr en ella hefði orðið, auk þess sem nýtt leyfi hans væri háð gjaldtöku og því 

skilyrði að aflað væri mats á umhverfisáhrifum. Þessi ákvæði fólu þannig í sér skerðingu á 

eignarréttindum og atvinnuréttindum sem nytu verndar 1. mgr. 72. gr. stjskr. og 1. mgr. 75. gr. 

stjskr. Hæstiréttur komst hins vegar að því í niðurstöðu sinni að almannahagsmunir krefðust 

þess að frelsi manna til að nýta auðlindir þær sem í málinu um ræddi væru skorður settar og 

ákvæði 72. gr. og 75. gr. stjskr. stæðu samkvæmt þessu ekki því í vegi að mælt væri fyrir um 

stjórnun og nýtingu auðlinda á hafsbotni eins og gert hefði verið með lögum nr. 101/2000.  

 

Tveir síðastgreindir dómar, þ.e. Hrd. 2006, bls. 1689 (Bann við sýningu tóbaks) og Hrd. 27. 

september 2007 í máli nr. 182/2007 (Björgunardómur) eru til vitnis um að atvinnuréttindi 

njóti verndar bæði atvinnufrelsisákvæðis og eignarréttarákvæðis stjskr. þar sem stefnendur í 

málunum báru þeim fyrir sig báðum í senn. Aftur á móti er öllu óljósara til hvaða þátta í 

atvinnuréttindum stefnenda tilvísunin til hvors ákvæðanna fyrir sig hafði, en í dómum þar sem 
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slík sambeiting ákvæðanna á sér stað er oft óskýrt hvernig báðum ákvæðunum er beitt og 

hvort greint verður á milli þeirra. Nánar verður vikið að því í kafla 4. hér á eftir, en þar verður 

leitast við að draga saman og greina í hvaða tilvikum eingöngu 1. mgr. 75. gr. er beitt, 

eingöngu 1. mgr. 72. gr. eða þá báðum ákvæðunum í senn. Næst verður hins vegar vikið að 

dómum úr danskri réttarframkvæmd þar sem deilt hefur verið um skerðingu atvinnuréttinda á 

grundvelli eignarréttarákvæðis 73. gr. dönsku grundvallarlaganna.  

 

3.6. Dómaframkvæmd um takmarkanir á atvinnuréttindum á grundvelli 73. gr. dönsku 

grundvallarlaganna  

 

Líkt og í íslenskum rétti nær vernd 73. gr. grundvallarlaganna til ólíkra eignarréttinda - t.d. 

verndar hún eignarrétt manna til áþreifanlegra hluta eins og fasteigna og annars lausafjár sem 

og rétt þeirra til óáþreifanlegra kröfuréttinda eins og til launa.
211 

Löngu er viðurkennt að 

atvinnuréttindi njóti verndar eignarréttarákvæðis 73. gr. dönsku grundvallarlaganna.
212

 Hjá 

Henrik Zahle kemur fram að atvinnuréttindi njóti verndar 73. gr. hvort sem um er að ræða 

réttindi sem gefin eru út samkvæmt atvinnuleyfi til allra þeirra sem sérstaklega uppfylla 

lögmælt skilyrði eða atvinnuréttindi sem aðeins eru gefin út að til takmarkaðs hóps. Réttindi 

sem eru undirstaða framleiðslu og verslunar falla einnig undir gildissvið 73. gr., svo langt nær 

réttarvernd hennar. Vernd 73. gr. takmarkast þó alls ekki við slík atvinnuréttindi, en hagnýtt 

sem og pólitískt gildi ákvæðisins kemur þó einkar vel í ljós þar sem slík réttindi eru varin, sbr. 

þá dóma sem hér verða reifaðir um takmörkun atvinnuréttinda í Danmörku undanfarna 

áratugi.
213

 Fyrst ber þó að huga í stuttu máli að þeim sjónarmiðum sem stjórnvöld hafa lagt til 

grundvallar þegar réttlætanlegt hefur verið talið að setja lög sem skerða eignarréttindi og þá í 

sumum tilfellum atvinnuréttindi aðila.  

Einhver helsta vernd sem fólgin er í 73. gr. grundvallarlaganna er sú að hún á að tryggja 

mönnum bætur, þ.e. hæfilegar fébætur, fyrir þau fjárhagslegu gæði sem þeir láta af hendi við 

eignarnám,
214

 sbr. 3. málsl. 1. mgr. 73. gr. grundvallarlaganna. Þegar hefur verið gerð grein 
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fyrir því hvaða réttindi falla undir vernd 73. gr., sbr. 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar, en 

kanna þarf nánar þær aðstæður þegar lagasetning um eignarréttindi felur í sér eignaskerðingu 

sem bætur eiga að koma fyrir og hvernig skerðingin bitnar á eiganda. Líkt og í íslenskum rétti 

er það alls ekki öll lagasetning um takmörkun eignarréttinda sem leiðir til þess að bætur fáist 

vegna skerðingar sem af henni leiðir, heldur verður eitthvað sérstakt að koma til. Erfitt er að 

afmarka með skýrum hætti hvaða lagasetning skerðir eignaréttindi í þeim mæli að bætur skuli 

koma fyrir og hver ekki, en í þessu tilliti verður einnig að taka mið af eðli réttindanna í hverju 

einstöku tilfelli. Hvenær vernd 73. gr. nær til umræddra eignaréttinda er háð frekara mati á 

þeirri lagasetningu sem deilt er um.
215

  

Það einkennir orðalag 73. gr. grundvallarlaganna, eins og íslenska ákvæðisins, að það 

miðast við aðstæður þar sem menn láta eignarréttindi sín af hendi og að það afsal sé 

skyldubundið. Við mat á því hvort takmörkun eignarréttinda feli í sér skyldu til greiðslu bóta 

ber að líta til þess hverjir það eru sem verða fyrir skerðingunni, hvernig skerðingin er 

rökstudd og hversu víðtæk og þungbær hún er. Oft veltur það á orðalagi lagaákvæða hvort 

allir eða einungis fáir í nánar skilgreindum hópi verði að þola skerðingu eignaréttinda sinna en 

orðalagið hefur þó yfirleitt ekki úrslitaáhrif við umrætt mat. Almennt orðað ákvæði í lögum 

sem setur eignarrétti skorður getur í raun snert bæði einstakling eða einstaklinga og mælir það 

með því að bætur skuli koma fyrir slíka eignaskerðingu.
216

 Auk þess skiptir máli sá 

rökstuðningur sem settur er fram í lögunum sjálfum eða athugasemdum við þau þegar þessi 

atriði eru metin. Höfuðáhersla er lögð á að það séu almennar og málefnalegar forsendur sem 

ráði því hvers konar takmarkanir á eignarréttinum megi setja í lög án þess að stjórnvöld verði 

bótaskyld en aftur á móti er oft ekki augljóst hvað felst í að lög séu sett á grundvelli almennra 

og málefnalegra sjónarmiða. Þessi rök ein og sér vega varla þungt heldur hafa einna helst þá 

þýðingu að við samningu laganna hafi verið fylgt hefðbundnu vinnuferli stjórnmálamanna 

sem krefst bæði íhugunar og álitsgjafar. Að lokum getur það skipt máli hversu margir verði að 

þola skerðingu þótt það atriði út af fyrir sig ráði ekki úrslitum um hvort takmörkun 
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eignarréttinda telst eiga rétt á sér, en ofantalin sjónarmið eru öll til umfjöllunar í þeim dómum 

sem hér fara á eftir.
217

  

Gott dæmi um vafa á því hvort lagasetning sem takmarkar eignarrétt - hér atvinnuréttindi - 

eigi að leiða til þess að þeim beri að fá eignarnámsbætur sem verða fyrir fjárhagslegu tjóni 

vegna hennar eða hvort um sé að ræða almennar takmarkanir á eignarrétti sem ekki eru 

bótaskyldar er álitaefni það sem fjallað er um í UfR. 1962, bls. 276. Málið varðaði breytingar 

á lögum um veitingastaði sem höfðu áhrif á starfsemi sjálfstæðra veitingasala.
218

  

 

UfR. 1962, bls. 276. Veitingasöluleyfi.  

Breyting var gerð á lögum um veitingasölu nr. 129/1939 með lögum nr. 207/1958, en skv. eldri 

lögunum var nauðsynlegt að hafa leyfi til veitingasölu á vinnustöðum. Tilefni þessarar 

breytingar var sú að veitingasalar höfðu heimild til að selja áfengt öl á vinnustöðum og fengu 

hluta af söluhagnaðinum í sinn hlut. Þetta olli vaxandi öldrykkju með óæskilegum afleiðingum. 

Með lagabreytingunum var mælt svo fyrir um að veitingasala á vinnustöðum skyldi ekki rekin 

fyrir eigin reikning veitingasalans heldur skyldi hann fá föst laun af sölunni en þó ekki af sölu 

öls. 

Með hinum nýju lögum var almennt gert ráð fyrir því að flestir sjálfstæðir veitingasalar létu 

veitingasölu sína af hendi til þess fyrirtækis sem þeir ynnu hjá eða til starfsmannasamtaka þess 

og héldu síðan áfram sem starfsmenn og virðist það almennt hafa gengið eftir. Þetta átti þó ekki 

við um frú A sem stundaði sjálfstæðan rekstur og seldi nokkrum minni fyrirtækjum veitingar. 

Hún náði ekki samningum við þau og höfðaði þess vegna skaðabótamál gegn ríkinu fyrir 

glataða viðskiptavild og verðrýrnun atvinnutækja. Auk þess bar hún fyrir sig að atvinnuréttindi 

hennar væru vernduð eignarréttindi skv. 73. gr. grundvallarlaganna og hún ætti rétt á 

skaðabótum þar sem henni hafði verið gert ógerlegt að nýta sér fyrri atvinnuréttindi sín. Hér 

væri því ekki um að ræða slíka takmörkun á atvinnuréttindum sem lög heimiluðu í vissum 

tilvikum, án þess að stofnaðist til skaðabótaskyldu.  

Danska ríkið hélt því hins vegar fram að hér hefði verið sett almenn löggjöf sem fæli ekki í 

sér eignarnám. Því til stuðnings var bent á að máli skipti að reglur laganna snertu tiltölulega 

fámennan hóp, lögin snertu hvorki einstaklinga né hóp með handahófskenndum hætti, lögin 

styddust við almenn, málefnaleg rök og að eignarnámi væri ekki beitt til að færa ríkinu réttindi 

sem eigandi glataði, í þeim tilgangi að koma á einokun. Að lokum þá væri ekki alfarið komið í 

veg fyrir að menn gætu nýtt sér atvinnuréttindi sín. Þeir sem hingað til hefðu starfað sjálfstætt á 

þessum vettvangi gætu með samningi við fyrirtæki haldið áfram sem starfsmenn, væntanlega 

launaðir hlutfallslega af veltu að undanskildri sölu á áfengu öli. Hina nýju skipan mætti 

ennfremur líta á sem stefnumörkun löggjafans og betri skipan en þá sem fyrir var, enda rökin 

fyrir breytingunni að verulegu leyti viðleitni til að draga úr hættu á misnotkun sem fylgdi því að 

starfsmenn fyrirtækjanna hefðu aðgang að ódýru, áfengu öli.  

Landsréttur tók undir sjónarmið ríkisins um að lögin væru innan marka heimilda 

lagasetningarvaldsins til að setja atvinnulífinu almennar reglur og sýknaði því ríkið. Í dómi 

Hæstaréttar frá 9. febrúar 1962 komust 7 dómarar einróma að sömu niðurstöðu og staðfestu dóm 

Landsréttarins auk þess sem bent var á að staða veitingasala hefði einnig þegar samkvæmt 

lögunum frá 1939 að verulegu leyti ráðist af samningi þeirra við fyrirtæki.  

 

Danski hæstaréttardómarinn Jørgen Trolle hefur fjallað um dóminn í skrifum sínum. Hann 

bendir í fyrsta lagi á að hvað varðaði tilvísun A til þess að atvinnuréttindi væru eignarréttindi 
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sem nytu verndar 73. gr. grundvallaralaganna væri það út af fyrir sig óumdeilt að 

skaðabótakrafa stofnaðist ef slík réttindi væru skert með eignarnámi. Álitaefnið hér var hins 

vegar eingöngu hvort eignarnám atvinnuréttinda hefði átt sér stað eða hvort almennar reglur 

hefðu verið settar sem ekki leiddu til bótaskyldu af hálfu ríkisins. Við mat á því hver raunin 

væri gátu allar þær málsástæður sem ríkið hélt fram í málflutningi sínum og bæði Landsréttur 

og Hæstiréttur notuðu í rökstuðningi sínum skipt máli. Hæstiréttur tók ekki - og gat ekki tekið 

- afstöðu til þess hvort einstök eða nokkur af þessum atriðum réðu úrslitum eða kynnu gera 

það. Í málum eins og þessum mætti því gera ráð fyrir að röksemdum eða málsástæðum geti 

verið beitt á ýmsa vegu og með ólíkum áherslum þannig að í hverju einstöku tilfelli væri það 

afmarkað mat sem réði úrslitum. Mál af þessu tagi gætu aðeins í undantekningartilvikum 

verið „hrein“ og ráðið úrslitum í öðrum tilvikum - oftast verða þau einungis til leiðsagnar. Ef 

til vill skýrir það málið frekar að geta þess að Hæstiréttur hafði eins og sjá má bætt við þau 

atriði sem talin eru upp í dómi Landsréttar tilvísun til þess að staða veitingasala var þegar skv. 

eldri lögunum, háð efni þess samnings sem þeir skyldu gera við það fyrirtæki sem hlut átti að 

máli hverju sinni og veitti því takmarkaða tryggingu fyrir því að veitingasali gæti haldið 

starfsemi sinni áfram. Þessi vísan til nokkurrar óvissu í stöðu þeirra merkti þó ekki að 

veitingasalarnir nytu ekki atvinnuréttinda sem vernduð væru gegn eignarnámi ef skerða ætti 

þau réttindi heldur fremur hitt að þessa óvissu skyldi hafa í huga meðal annarra atriða við 

heildarmat á því hvort reglur löggjafarinnar út af fyrir sig teldust fela í sér bótaskyldu.
219

  

Í dönskum rétti hefur verið viðurkennt að atvinnuréttindi njóti verndar 73. gr. 

grundvallarlaganna án þess að atvinnustarfsemin sé stunduð samkvæmt leyfi á grundvelli 

sérstakrar lagaheimildar, samkvæmt samningi við ríkisvaldið eða í samræmi við opinbera 

ákvörðun stjórnvalda. Þetta var til dæmis staðfest í UfR. 1980, bls. 955 (Grænlandssiglingar), 

sem fjallaði um siglingar frá Danmörku til Grænlands, en dómi þessum var ekki áfrýjað til 

Hæstaréttar.
220

  

 

UfR. 1980, bls. 955. Grænlandssiglingar.  

Þegar hin svonefnda Grænlandsnefnd gerði það að markmiði árið 1948 að fela einkaaðilum æ 

fleiri verkefni hins opinbera hafði verslun og sigling til Grænlands þegar í nokkur hundruð ár 

verið undir einokun danska ríkisins. Með lögum nr. 277 frá 27. maí 1950 var einkaréttur þess til 

verslunar og siglinga til Grænlands loks afnuminn. Árið 1971 stofnaði hópur dansks 

kaupsýslufólks útgerð undir nafninu Greendane sem í október 1971 leigði flutningaskip til 

afnota fyrir næsta ár. Skipið hóf þegar í janúar 1972 siglingar með vörur til Grænlands. 
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Samningur útgerðarinnar um leigu á skipinu var síðan framlengdur til ársloka 1973. Með lögum 

nr. 324 frá 13. júní 1973 tók gildi sjóflutningabann með varning til og frá Grænlandi, en ríkið 

átti að taka yfir umrædda starfsemi. Umsókn útgerðarinnar um undanþágu frá banninu skv. 2. 

gr. laganna var hafnað og eftir að bráðabirgðaundanþága sem útgerðin fékk rann út í árslok 1973 

var þeim sem að henni stóðu gert að hætta með siglingastarfsemi sína. Í málinu kom einkum til 

skoðunar hvort útgerðin gæti krafist skaðabóta vegna þessa. Nú byggði starfsemi útgerðarinnar 

ekki á neinu sérstöku opinberu leyfi heldur nýtti sér einfaldlega að siglingar til Grænlands voru 

frjálsar og öllum útgerðum opnar. Greendane bar fyrir sig í málinu að atvinnuréttindi, hvort sem 

um væri að ræða atvinnuréttindi sem byggðu sérstöku leyfi stjórnvalda eða almennt atvinnuleyfi 

sem allir fengju útgefið er uppfylltu ákveðin lagaskilyrði, nytu verndar 73. gr. 

grundvallarlaganna. Útgerðin bar auk þess fyrir sig að vernd ákvæðisins næði einnig til frjálsrar 

atvinnustarfsemi sem stunduð væri án opinbers leyfis, enda væri á þeim vettvangi einnig tekið 

tillit til þeirra grundvallarskilyrða sem af lagalegum ástæðum þættu nauðsynleg til þess að fá 

útgefið atvinnuleyfi. Þess vegna skipti ekki máli hvort atvinnustarfsemin væri stunduð á 

grundvelli sérstakrar lagaheimildar eða ekki.  

Í samræmi við þessi rök féllst meirihluti Landsréttar (tveir dómarar af þremur) á að 

starfsemi útgerðarinnar nyti verndar 73. gr. grundvallarlaganna. Þannig var umrædd takmörkun 

á atvinnustarfsemi Greendane talin jafnast á við eignarnám atvinnuréttinda sem bætur skyldu 

koma fyrir, enda var útgerðin eini aðilinn sem bannið náði til. Útgerðinni voru því dæmdar 

bætur að álitum vegna tekjutaps. Þriðji dómarinn skilaði hins vegar sératkvæði og vísaði þar til 

þess að vel gætu hugsast tilvik, þar sem aðilar sem stæðu að atvinnustarfsemi sem rekin væri án 

þess að opinbert atvinnuleyfi þætti nauðsynlegt, gætu krafist skaðabóta ef starfsemi þeirra væri 

bönnuð vegna yfirtöku ríkisins. Hins vegar þyrfti forsenda þess að unnt væri að viðurkenna slíka 

skaðabótakröfu að vera sú, að atvinnustarfsemin nyti verndar 73. gr. eins og hver önnur vel 

fengin eignarréttindi. Hér væri ekki hægt að líta svo á að umrædd starfsemi fullnægði þeim 

áskilnaði, einkum þegar litið væri til þess um hversu skamma hríð útgerðin hefði starfað.  

Þrátt fyrir sératkvæði þetta voru dómararnir á einu máli um að atvinnustarfsemi sem rekin 

væri án sérstakra lagaheimilda gæti í grundvallaratriðum notið verndar 73. gr.  

 

Litið hefur verið svo á að niðurstaða meirihluta dómenda í málinu hafi verið með þeim hætti 

að óljóst sé hverjar ákvörðunarástæður þeirra nákvæmlega hafi verið. Þó virðast þrjár ástæður 

einkum hafa verið lagðar til grundvallar. Í fyrsta lagi að ríkisstofnun hafi yfirtekið starfsemi 

útgerðarinnar Greendane. Í öðru lagi að af lögum nr. 324/1973 mátti ráða að þrátt fyrir að 

markmið þeirra benti í aðra átt væri með lögunum ennfremur leitast við að tryggja 

umtalsverða rekstrarlega hagsmuni ríkinu til handa með því að endurvekja einokunarstöðu 

þess á umræddri siglingaleið. Í þriðja og síðasta lagi var ljóst að þrátt fyrir að bann laganna 

við sjóflutningum til Grænlands væri almennt orðað þá var Greendane eini aðilinn sem þurfti 

að þola það bann. Athygli vekur að dómendum í meirihlutanum þótti ekki skipta máli að 

útgerðin var vöruð við að hefja starfsemi sína.
221

  

Í UfR. 1981, bls. 394 (Afnám einkaleyfis til sölu mjólkur), var til úrlausnar deila um 

lagasetningu sem takmarkaði atvinnuréttindi einungis fárra aðila. Lögin voru ekki talin brjóta 

gegn atvinnuréttindum en dómurinn fjallaði um afnám einkaleyfis til mjólkursölu.
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UfR. 1981, bls. 394. Afnám einkaleyfis til sölu mjólkur.  

Vegna inngöngu Danmerkur í Evrópubandalagið voru sett lög nr. 209/1972 um breytingu á 

lögum um mjólkurforða byggðarlaga, sem mæltu fyrir um að einkaleyfi til sölu mjólkur innan 

ákveðinna svæða skyldi falla brott eftir aðlögunartímabil í lok ársins 1977. Innganga Danmerkur 

í bandalagið 1973 gerði það þannig að verkum að eftir 1. janúar 1978 stönguðust lagaheimildir 

þær sem kváðu á um einkaleyfi til mjólkursölu og giltu lengur en út umrætt tímabil á við ákvæði 

Rómarsáttmálans. Aðeins tvö mjólkurbú höfðu einkaleyfi sem efni sínu samkvæmt giltu lengur 

en hinn tilgreindi aðlögunartími, annars vegar til 31. september 1979 og hins vegar til 31. 

desember 1980. Af hálfu mjólkurbúa þessara var þannig krafist skaðabóta fyrir dómstólum 

vegna styttingar á gildistíma einkaleyfisins. Niðurstaða Landsréttar sem síðar var staðfest í 

Hæstarétti varð sú að líta skyldi á fyrirmælin um brottfall einkaleyfisins sem lið í almennri 

lagasetningu um atvinnumál af hálfu löggjafarvaldsins er byggð væri á almennum forsendum. Í 

ljósi þess að um tiltölulega takmarkaðar ráðstafanir af hálfu löggjafans í tengslum við mjólkurbú 

þessi var að ræða væri ekki hægt að líta á afnám einkaleyfisins sem eignarnám atvinnuréttinda.  

 

Í dómi þessum var þannig viðurkennt af hálfu dómstóla að um atvinnuréttindi væri að ræða en 

þau byggðust á opinberu einkaleyfi samkvæmt heimild í lögum. Í niðurstöðu Hæstaréttar 

kemur fram að rétturinn hafi litið svo á að takmörkun atvinnuréttindanna þótti byggjast á 

lögmætum sjónarmiðum, þ.e. á heimildum löggjafans til að setja almennar reglur um 

atvinnumál. Athygli vekur hið rúma orðalag í forsendum dómsins, sbr. vísan í „almenna 

lagasetningu“ og „almennar forsendur“ en það getur vart náð til neinnar löggjafar sem á kann 

að reyna, þannig að löggjafinn gæti ekki einnig talið hana bera einkenni eignarnáms. Í þessu 

tilfelli var um að ræða réttindi sem nutu án vafa stjórnarskrárverndar en takmörkun þeirra 

fólst í styttingu einkaleyfistímans, en allt þar til dómurinn féll hefði verið litið á þetta sem 

skýrt dæmi um eignarnám.
223

 Hins vegar var takmörkun eignarréttar í þessu tilviki rökstudd á 

málefnalegan hátt og ekki tilviljunum háð þrátt fyrir að umrætt afnám einkaleyfisins hefði að 

vísu snert hagsmuni aðeins tveggja einkaleyfishafa. Við mat á áhrifum afnámsins kom m.a. til 

skoðunar að ekki var verið að hindra starfsemi umræddra aðila til að halda áfram rekstri 

sínum heldur urðu áhrifin einfaldlega þau að nú þurftu mjólkurbúin að verða samkeppnisfær 

við aðra aðila í svipuðum rekstri.
224

 Hér var því um almennar takmarkanir á atvinnuréttindum 

að ræða sem höfðu ekki skyldu í för mér sér til greiðslu skaðabóta að mati Hæstaréttar.  

Í UfR. 1982, bls. 109 (Fiskvinnslubann), var aftur á móti ekki fallist á að atvinnuréttindi 

sem þar bar á góma nytu verndar 73. gr. grundvallarlaganna en í honum var fjallað um 

atvinnuréttindi á sviði fiskveiða.  

 

UfR. 1982, bls. 109. Fiskvinnslubann. 

Frá árinu 1969 gerði útgerðarfyrirtækið Lumino út togara sem veiddi og slægði fisk, auk frekari 

vinnslu, utan danskrar fiskveiðilandhelgi. Innan fiskveiðilandhelginnar var bannað að vinna fisk 

en beiðni Lumino um undanþágu hafði verið synjað. Með EB-tilskipun nr. 350 frá 18. febrúar 
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 Henrik Zahle: Menneskerettigheder. Dansk forfatningsret 3, bls. 197-198.  
224

 Peter Germer: Statsforfatningsret, bls. 280. 
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1977 var ákveðið - með samþykki Dana og með tilliti til eftirlits með ákvæðum laga um 

lágmarksstærð fiska og friðun tiltekinna fisktegunda - að banna vinnslu afla um borð innan 

fiskveiðilandhelgi allra EB-ríkjanna, þar á meðal í Norðursjó. Bannið sem náði til um 10 

danskra skipa leiddi þar af leiðandi til skerðingar atvinnuréttinda fyrirtækisins þar sem 

vinnslubannið gilti nú jafnt innan sem utan danskrar fiskveiðilandhelgi.  

Í máli sem Lumino höfðaði gegn sjávarútvegsráðuneytinu var því m.a. haldið fram að 

bannið færi í bága við 73. gr. grundvallarlaganna, enda væru atvinnuréttindi fyrirtækisins skert. 

Fyrirtækið krafðist skaðabóta vegna tjóns sem orðið hafði vegna bannsins, enda hefðu miklir 

fjármunir farið í uppbyggingu fyrirtækisins sem gat nú ekki nýtt sér atvinnuréttindi sín lengur. 

Af hálfu ríkisins var því haldið fram á móti að ekki væri um eignarnám að ræða heldur væru sett 

lög um atvinnumál og því til stuðnings var vitnað til eldri réttarframkvæmdar sem staðfesti að 

bótaskyldu vegna slíkrar lagasetningar væri iðulega hafnað, jafnvel þótt viðkomandi 

atvinnustarfsemi yrði alveg bönnuð eða viðkomandi þyrfti að hætta atvinnustarfsemi sinni, sbr. 

UfR 1962, bls. 276.  

Tveir dómarar Landsréttar féllust á málatilbúnað ríkisins og töldu bannið styðjast við 

almenna heimild löggjafarvaldsins til að setja atvinnulífinu reglur. Þeir vísuðu í því sambandi til 

þess að Lumino hefði ekki haft neina sérstaka heimild til að vinna fiskinn, að bann við 

fiskvinnslunni hefði ekki beinst sérstaklega að starfsemi útgerðarinnar og aðrir sem veiðar 

stunduðu hefðu getað breytt starfseminni í hefðbundnari veiðar. Einn dómari taldi þó bannið 

fela í sér eignarnám. Í Hæstarétti var einhugur um að bannið yrði að líta á sem þátt í heimildum 

löggjafarvaldsins til að setja almennar reglur um fiskveiðar með málefnaleg sjónarmið að 

leiðarljósi. Eftir að hafa tekið fram að aflinn hefði verið unninn án sérstaks atvinnuleyfis í 

Danmörku var því slegið föstu að bannið yrði ekki talið fela í sér eignarnám.  

 

Í þessu máli litu meirihluti Landsréttar og Hæstiréttur því ekki svo á að þau réttindi og þeir 

hagsmunir sem málið snérist um væru þess eðlis að þeir nytu verndar 73. gr. 

grundvallarlaganna. Henrik Zahle hefur gagnrýnt dóm þennan í stjórnskipunarrétti sínum. 

Hann tekur þar fram að meirihluti Landsréttarins og Hæstiréttur hafi litið framhjá því hvers 

eðlis réttindin væru og þeim hagsmunum sem í húfi voru, þ.e. að hér var einmitt fyrir hendi 

atvinnustarfsemi sem nyti verndar 73. gr. grundvallarlaganna, enda þótt hún byggði ekki á 

neinu sérstöku lögbundnu leyfi, sbr. UfR. 1980, bls. 955 (Grænlandssiglingar). Zahle spyr 

síðan hvernig meta eigi þá kröfu Hæstaréttar um að eignaskerðing skuli vera málefnaleg. 

Fiskvinnslubannið hafi verið sett á með vísan til sjónarmiða um eftirlit með lágmarksstærð og 

friðun fiska en um það var fjallað undir rekstri málsins hvort bannið hafi verið málefnalegt í 

þeim skilningi að eftirlitið yrði einungis tryggt með slíku banni. Zahle telur að því geti í reynd 

ekki verið þannig háttað, að eignarnámsbætur komi ekki fyrir bönn vegna þess eins að þau séu 

nauðsynleg á meðan bönn sem séu ónauðsynleg eigi að meðhöndla sem eignarnám. Meiri 

hluti Landsréttarins benti síðan á að bannið beindist ekki sérstaklega að Lumino, en Zahle 

telur á móti að eignarnámsákvæðið geti ekki einungis átt við í þeim tilfellum þar sem lögin 

beinist beinlínis að ákveðnum fyrirtækjum.
225

 Zahle virðist því vera þeirrar skoðunar að 

atvinnuréttindi þau sem um fjallaði í málinu hafi verið skert með þeim hætti að til bótaskyldu 

af hálfu ríkisins ætti að stofnast. 
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 Sbr. Henrik Zahle: Menneskerettigheder. Dansk forfatningsret 3, bls. 196-197. 
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Ljóst er að í UfR 1980, bls. 955 (Grænlandssiglingar), og UfR 1982, bls. 109 

(Fiskvinnslubann), var fyrir hendi skerðing atvinnuréttinda þegar ólögbundin atvinnustarfsemi 

var annars vegar. Í fyrrnefnda málinu voru bætur dæmdar vegna skerðingar á 

atvinnuréttindum en ekki í hinu síðarnefnda en þar komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að 

takmarkanirnar væru réttlætanlegar með vísan til almennrar heimildar löggjafarvaldsins til 

þess að setja reglur um fiskveiðar. Hér er ljóst að þar sem atvinnuréttindi njóta verndar 

eignarréttarákvæðisins í dönskum rétti óháð því hvort þau byggja á opinberu leyfi samkvæmt 

lögum eða ekki, þá hlýtur ólík niðurstaða málanna tveggja einkum að helgast af því að í UfR. 

1980, bls. 955 (Grænlandssiglingar), var atvinnustarfsemin beinlínis yfirtekin af ríkinu og 

útgerðin var eini aðilinn sem nýtti sér að atvinnustarfsemin var frjáls, þótt öðrum hefði verið 

það heimilt. Útgerðin var því eini aðilinn sem sjóflutningabannið náði til og gat ekki haldið 

starfseminni áfram með því að breyta henni. Skerðing atvinnuréttinda í því máli bar þannig 

mjög augljós einkenni þess að teljast eignarnám. Í UfR. 1982, bls. 109 (Fiskvinnslubann), var 

hins vegar hvorki um að ræða yfirtöku ríkisins á atvinnustarfsemi né var þetta eini aðilinn sem 

þurfti að þola bannið, auk þess sem fyrirtækið gat haldið starfsemi sinni áfram með því að 

breyta henni. Í UfR 1962, bls. 276 (Veitingasöluleyfi), þar sem skerðing atvinnuréttinda var 

rökstudd með svipuðum hætti af dómstólum og í síðastgreindu máli, þ.e. með vísan til 

heimilda löggjafans til að setja almennar reglur um viðkomandi starfsemi, var um breytingar á 

skilyrðum opinbers leyfis að ræða sem beindust að öllum í sömu aðstöðu og voru m.a. 

rökstuddar með tilliti til almannahagsmuna. Í UfR. 1981, bls. 394 (Afnám einkaleyfis til sölu 

mjólkur), rökstuddi Hæstiréttur niðurstöðu sína einnig á sama hátt en í því máli þóttu lög sem 

skertu atvinnuréttindi tveggja aðila vera byggð á almennum og málefnalegum forsendum, 

enda gátu mjólkurbúin haldið starfsemi sinni áfram.  

Þess má geta að úrræði og fjárráð hins opinbera geta skipt máli þegar kemur að því að 

afnema opinber atvinnuleyfi með lögum. Sem dæmi um slíkt má nefna UfR. 1993, bls. 321, en 

þar sló Hæstiréttur því föstu að leyfi kennaraskólans í Esbjerg til að reka atvinnustarfsemi, 

þ.e. bjóða upp á kennslu kennara sem störfuðu í samræmi við reglur sem giltu fyrir 

viðurkennda einkaskóla, væru ekki atvinnuréttindi sem nytu stjórnarskrárverndar og var í 

þessu tilliti einkum litið til rekstrarkostnaðar ríkisins. Þannig töldust lög um sameiningu 

kennaraskólans í Esbjerg við almenningsskólann í Ribe og þar með afnám þeirra 

atvinnuréttinda sem reksturinn fól í sér, ekki brjóta í bága við 73. gr. grundvallarlaganna. 

Hæstiréttur gaf ekki frekari rökstuðning fyrir niðurstöðu sinni í málinu.
226

 Af þessum dómi 
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 Henrik Zahle: Menneskerettigheder. Dansk forfatningsret 3, bls. 186, og Peter Germer: Statsforfatningsret, 

bls. 273. Einnig sami höf: Statsforfatningsret, 3. udgave., bls. 240.  
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má þá draga þá ályktun að þegar kemur að auknum útgjöldum ríkisins njóti atvinnuréttindi 

ekki verndar 73. gr.  

Að lokum verður reifaður einn nýlegur dómur þar sem deilt var um skerðingar 

atvinnuréttinda á grundvelli 73. gr. grundvallarlaganna. Hér komst Landsréttur að þeirri 

niðurstöðu að um eignarnám hefði verið að ræða, en Hæstiréttur var á öndverðri skoðun.  

 

UfR. 2006, bls. 1539. Mótekjudómur.  

Félagið PM hafði frá því um 1900 stundað mótekju, upphaflega til eldsneytis, en síðar til 

framleiðslu á þurrum mómulningi. Félagið tók á leigu 212 hektara landsvæði í eigu ríkisins til 

mótekju með samningi sem gilda skyldi frá 1. apríl 1955 til 1. apríl 2005. Félagið fullnægði 

öllum skilyrðum laga. Nokkurt hlé varð um skeið á mótekju. Þann 1. janúar 1979 var 

náttúruverndarlögum breytt, þannig að skv. 2. mgr. 43. gr. var leyfi amtsráðs áskilið til að hagga 

við mýrum, en um sama leyti hugðist félagið hefja mótekju að nýju. Umsókn félagsins var 

hafnað og eftir að stjórnsýslukæruleiðir höfðu verið farnar höfðaði PM mál árið 1997 fyrir 

Landsrétti. Rétturinn komst einróma að þeirri niðurstöðu að fyrrgreint ákvæði 

náttúruverndarlaga teldist reist á málefalegum forsendum með vísan til þess markmiðs að 

varðveita óbreytt ástand votlendissvæða sem m.a. fól í sér að mýrum yrði sem minnst raskað. 

Ákvæðin næðu til allra og röskuðu umráðarétti manna lítið. Reglurnar taldi landsrétturinn hins 

vegar bitna sérstaklega illa á PM þar sem félaginu hefði verið synjað um leyfi til að hagnýta 

vinnslurétt sinn. Með leigunni stefndi félagið eingöngu að því að vinna mó sem hafði 

óhjákvæmilega í för með sér breytingu á mýrlendinu. Niðurstaða landsréttar var sú að sú 

skerðing sem lögin fælu í sér gagnvart PM væri í eðli sínu eignarnám.  

Í Hæstarétti náðist ekki einróma niðurstaða. Minnihlutinn, tveir dómarar, lagði áherslu á að 

skortur væri á þurrkuðum mómulningi og innfluttur mór dýr. Réttur PM til mótekju væri því 

mikils virði. PM hefði leigt svæðið af ríkinu til 50 ára með þetta í huga. Þótt 

náttúruverndarsjónarmið byggju að baki því að takmarka rétt PM taldi minnihlutinn að 

takmörkunin væri í eðli sínu eignarnám sem bæri að bæta. Meirihlutinn, þrír dómarar, lagði ekki 

áherslu á þær sérstöku aðstæður sem minnihlutinn hafði gert. Það réðist af heildarmati á því 

hvernig vinnslurétti PM væri raskað, hvort synjun amtsráðsins teldist bótaskylt eignarnám. Við 

þetta heildarmat yrði að leggja áherslu á að skerðingin á vinnslurétti PM væri þáttur í því að 

varðveita mýrar og almennar takmarkanir á að vinna mó væru settar í þágu náttúru- og 

umhverfisverndar. Í atkvæði meirihlutans var sérstaklega tekið fram að reglurnar næðu til allra 

sem framleiddu mómylsnu. PM hefði ekki fjárfest sérstaklega til vinnslu á svæðinu sem tekið 

hefði verið á leigu en félagið hefði annars aðgang að mikilli mótekju í landinu. Því ætti PM ekki 

rétt til eignarnámsbóta samkvæmt 73. gr. stjórnarskrárinnar.  

 

Hér voru takmarkanir þær sem gerðar voru á atvinnuréttindum PM innan heimilda löggjafans til að 

setja reglur í þágu náttúruverndar og töldust því ekki eignarnám. Í ljósi niðurstöðu Hæstaréttar í UfR. 

2006, bls. 1539 (Mótekjudómur), og annarra dóma sem hafa verið reifaðir í þessum kafla er 

meginviðhorf danskra dómstóla í málum af þessu tagi að takmörkun atvinnuréttinda er almennt álitin 

rúmast innan heimilda löggjafans til að setja reglur á viðkomandi sviði, en aðeins dómur Landsréttar í 

þessu máli og Hæstiréttur í Ufr. 1980, bls. 955 (Grænlandssiglingar), hafa komist að þeirri niðurstöðu 

að lög sem takmörkuðu atvinnuréttindi hefðu í för með sér skerðingu sem jafnaðist á við eignarnám.  
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3.7. Samanburður á danskri og íslenskri dómaframkvæmd í málum um skerðingu 

atvinnuréttinda á grundvelli eignarréttarákvæðisins  

 

Eins og fram kom í kafla 3.2.1. var íslenska eignarréttarákvæðið eins og það kom inn í 50. gr. 

stjórnarskrárinnar frá 1874 orðrétt þýðing á ákvæði 82. gr. grundvallarlaganna frá 1849. Á 

orðalagi ákvæðanna tveggja er því augljóslega ekki mikill munur þar sem þau eru nánast 

samhljóða. Viðurkennt er bæði í íslenskum og dönskum rétti að atvinnuréttindi njóti verndar 

eignarréttarákvæðisins, enda fjalla dómsmál þau sem reifuð hafa verið í köflum 3.5. og 3.6. 

um lagasetningu sem hefur haft í för með sér skerðingu atvinnuréttinda. Sú skerðing á sér 

annars vegar stað með þeim hætti að lög hafa ýmist bannað starfsemi sem áður var leyfileg, 

sbr. t.d. Lyrd. IX, bls. 809 og Lyrd. X, bls. 20 (Svipting áfengisleyfis vegna bannlaga I og II), 

Hrd. 1964, bls. 573 (Sundmarðadómur), UfR. 1980, bls. 955 (Grænlandssiglingar), og UfR. 

1982, bls. 109 (Fiskvinnslubann), og hins vegar þannig að lög hafa breytt skilyrðum 

stjórnvaldsleyfis með þeim afleiðingum að skert hefur atvinnuréttindi einstaklinga og lögaðila 

en í sumum tilvikum hefur það haft í för með sér að atvinnuréttindin eru með öllu afnumin. 

Sem dæmi um mál þar sem ný lög eða breytt skilyrði laga hafa leitt til skerðingar 

atvinnuréttinda má nefna UfR 1962, bls. 276 (Veitingasöluleyfi), UfR 1981, bls. 394 (Afnám 

einkaleyfis til sölu mjólkur), Hrd. 1993, bls. 1217 (Missir atvinnuleyfis vegna aldurs), Hrd. 

2006, bls. 1689 (Bann við sýningu tóbaks), og Hrd. 27. september 2007 í máli nr. 182/2007 

(Björgunardómur).  

Þannig er ljóst að dómaframkvæmd þar sem reynt hefur á skerðingu atvinnuréttinda á 

grundvelli eignarréttarákvæðisins í íslenskum og dönskum rétti er um margt áþekk, bæði hvað 

atvik og niðurstöðu mála varðar, þar sem málin fjalla oft um atvinnuréttindi á grundvelli 

opinberra leyfa sem lög afnema eða breyta. Ekki skiptir máli hvort um er að ræða 

atvinnuréttindi sem byggjast á opinberu leyfi stjórnvalda eða ekki, þau njóta hvort heldur sem 

er verndar eignarréttarákvæðisins í rétti beggja landa.
227

 Sömu sjónarmið liggja einnig til 

grundvallar í rétti landanna tveggja þegar skorið er úr um hvort eignaskerðing nær því stigi að 

falla undir vernd eignarréttarákvæðisins þannig að bótaréttur samkvæmt ákvæðinu stofnist. 

Meðal þeirra sjónarmiða eru hvort stofnað er til nýrra eignarheimilda öðrum til handa en 
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 Til upprifjunar er bent á umfjöllun í kafla 2.4. en þar kemur fram að leyfi eða löggilding sé ekki áskilið til 

þess að atvinnuréttindi njóti verndar í íslenskum rétti heldur það eitt að menn hafi stundað starf um nokkurt 

skeið, sbr. Gauk Jörundsson í „Stjórnskipuleg vernd aflahæfis, atvinnuréttinda og atvinnufrelsis,“ bls. 172 o. 

áfr., og Sigurð Líndal í „Nytjastofnar á Íslandsmiðum - Sameign þjóðarinnar,“ bls. 788.  
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eigandanum, að hverjum eignaskerðingin beinist, á hvaða röksemdum hún hvílir og hversu 

umfangsmikil eða þungbær hún er, sbr. fyrri umfjöllun.
228

  

Þegar atvinnuréttindi eru annars vegar er líklegt að löggjöf snerti eingöngu hóp manna 

sem stundar tiltekna atvinnu, en þá er litið til þess hvort takmarkanir séu almennar með tilliti 

til þess hóps. Til dæmis var ágreiningur um þetta í Lyrd. IX, bls. 809, og Lyrd. X, bls. 20 

(Svipting áfengisleyfis vegna bannlaga I og II), en í dómum Hæstaréttar Danmerkur, UfR. 

1918, bls. 953 og 957, var vísað til þess að ekki væri um að ræða sértæka skerðingu á 

atvinnuréttindum stefnenda heldur aðeins heimild löggjafans til að setja almennar reglur á 

sviði atvinnumála. Í rétti beggja landa eru því líkur á að menn verði að þola bótalaust 

skerðingu atvinnuréttinda sem leiðir af breyttum lagaskilyrðum ef hún gengur yfir marga í 

senn, einkum alla í sömu stöðu. Hins vegar eru dæmi um að jafnvel þótt lítill hópur manna 

stundi atvinnu samkvæmt opinberu leyfi þar sem almennum lagaskilyrðum er breytt hafa 

dómstólar engu að síður fallist á að takmörkun sé almenn, sbr. Hrd. 27. september 2007 í máli 

nr. 182/2007 (Björgunardómur) og UfR. 1962, bls. 276 (Veitingasöluleyfi) og í UfR. 1982, 

bls. 109 (Fiskvinnslubann), þótt atvinnuréttindin byggðu að vísu ekki á opinberu leyfi í 

síðastnefnda málinu.
229

 Dómarnir eru því til vitnis um að Hæstiréttur beggja landa hefur litið 

svo á að takmörkun atvinnuréttinda sé almenn jafnvel þótt tiltölulega fáir aðilar þurfi að þola 

bannið.  

Af dómum úr annars vegar íslenskri réttarframkvæmd og hins vegar danskri sem reifaðir 

voru í köflum 3.5. og 3.6. er ljóst að niðurstaða dómstóla hefur almennt verið sú í rétti beggja 

landa að lög, sem takmarkað hafi slík atvinnuréttindi, óháð því hvort þau byggist á opinberu 

stjórnvaldsleyfi eða ekki, hafi verið innan heimilda löggjafarvaldsins til þess að setja 

viðkomandi starfsemi almennar reglur. Í þremur málum sem fjallað var um var þó fallist á það 

af hálfu dómstóla að skerðing atvinnuréttinda bryti í bága við eignarréttarákvæðið. Í UfR. 

1980, bls. 955 (Grænlandssiglingar), varð niðurstaðan sú að bótaskylda hefði stofnast vegna 

yfirtöku ríkisins á atvinnustarfsemi, sem taldist eignarnám skv. 73. gr. grundvallarlaganna. Í 

Hrd. 1996, bls. 3002 (Fullvirðisréttur á mjólk I), var niðurstaðan sú að stefnandi ætti rétt á 

bótum vegna ólögmætrar niðurfellingar á fullvirðisrétti sem naut verndar 1. mgr. 72. gr. 

Skerðingin var að mati héraðsdóms ekki framkvæmd á þann hátt að um almennar takmarkanir 

eignarréttar gæti verið að ræða og í niðurstöðu Hæstaréttar kom fram að óheimilt framsal 

lagasetningarvalds hefði einnig verið fyrir hendi. Í Hrd. 2000, bls. 1621 (Stjörnugrís), var 
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fallist á að brotið hefði verið gegn 1. mgr. 72. gr. þar sem einnig væri um óheimilt framsal 

lagasetningarvalds að ræða en engar bætur dæmdar, enda ekki gerð krafa um þær. 

Þau líkindi sem eru með íslenskri og danskri dómaframkvæmd hvað viðkemur beitingu 

eignarréttarákvæðisins í málum um skerðingu atvinnuréttinda verður að telja að eigi rót sína 

að rekja til þess hve lík ákvæðin eru, enda er íslenska ákvæðið nokkuð nákvæm þýðing á hinu 

danska. Loks má benda á þann greinarmun sem er í annars vegar íslenskum rétti og hins vegar 

í dönskum að þegar skerðingar atvinnuréttinda eru fyrir hendi sem álitnar eru brjóta í bága við 

eignarréttarákvæðið og ná því stigi að bótaréttur stofnist, þá er iðulega talað um eignarnám 

atvinnuréttinda í dönskum rétti. Í íslenskum rétti er almennt ekki notað sama orðalag, þ.e. 

yfirleitt er ekki talað um eignarnám atvinnuréttinda, heldur bera stefnendur oftast fyrir sig að 

um bótaskylda takmörkun eða skerðingu á atvinnuréttindum sé að ræða. Í eldri dómum úr 

íslenskri réttarframkvæmd er þó talað um skyldu til greiðslu eignarnámsbóta en sú orðnotkun 

hefur horfið í nýrri dómum. Aftur á móti er ekki eins skýrt hvers vegna þessi greinarmunur er 

fyrir hendi.  

 

3.8. Lögmætar væntingar  

3.8.1. Inngangur  

Hér að framan hefur verið fjallað um dómsmál í íslenskum og dönskum rétti þar sem deilt 

hefur verið um skerðingu atvinnuréttinda og því borið við að hún brjóti í bága við 

eignarréttarákvæðið, enda njóti atvinnuréttindi verndar þess. Í þessum málum má segja að 

lögmætar væntingar stefnenda um að þeir gætu haldið áfram atvinnustarfsemi sinni hefðu 

legið að baki kröfum þeirra án þess að þeir hefðu borið því sjónarmiði beinlínis fyrir sig. Í 

þessum kafla verður gerð grein fyrir hugtakinu lögmætar væntingar sem einkum hefur verið 

fjallað um á sviði Evrópuréttar en það er óneitanlega nátengt umfjöllun um vernd 

atvinnuréttinda. Hér verður fjallað í stuttu máli um hvað í lögmætum væntingum felst og reynt 

að varpa ljósi á hvort og þá hvernig hugtakið hefur komið til álita í íslenskri og danskri 

dómaframkvæmd. Auk þess verða reifaðir nokkrir dómar Mannréttindadómstóls Evrópu 

(MDE), þar sem lögmætar væntingar hafa haft þýðingu fyrir vernd atvinnuréttinda sem þátt í 

eignarrétti.  

 

3.8.2. Skilgreining á hugtakinu lögmætar væntingar  

Hugtakið lögmæt eða réttmæt vænting (e. legitimate expectation) hefur mótast í meðförum 

MDE við úrlausn álitaefna um hvort réttindi sem útgefin eru af stjórnvöldum njóti verndar 

skv. 1. gr. samningsviðauka nr. 1 við Mannréttindasáttmála Evrópu (MSE), sbr. lög nr. 
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62/1994.
230

 Þar er að finna ákvæði sem ætlað er að tryggja friðhelgi eignarréttarins og bætt 

var við sáttmálann árið 1952 þar sem ekki hafði náðst samkomulag um orðalag ákvæðis sem 

vernda ætti eignarrétt við samþykkt MSE árið 1950 vegna andstöðu Svía. Úr því var þannig 

bætt með viðauka 1, viðbótarsamningi við Mannréttindasáttmálann, sem samþykktur var 20. 

mars 1952 og tók gildi 17. maí 1954. Þar hljóðar ákvæðið svo:  

 

Öllum mönnum og lögaðilum ber réttur til að njóta eigna sinna í friði. Skal engan svipta eign 

sinni, nema hagur almennings bjóði og gætt sé ákvæða í lögum og almennra meginreglna 

þjóðaréttar.  

Eigi skulu þó ákvæði undanfarandi málsgreinar á nokkurn hátt rýra réttindi ríkis til þess að 

fullnægja þeim lögum sem það telur nauðsynleg til þess að geta haft hönd í bagga um notkun 

eigna í samræmi við hag almennings eða til þess að tryggja greiðslu skatta eða annarra 

opinberra gjalda eða viðurlaga. 

 

Þar sem menn byggja fjárhagslega afkomu sína að mörgu leyti á atvinnuréttindum hafa 

þau verið talin falla undir hugtakið eign eins og önnur fjárhagsleg réttindi eins og vikið hefur 

verið að áður. Sá sem byggir afkomu sína á atvinnustarfsemi samkvæmt opinberu leyfi getur 

haft lögmætar væntingar til þess að hann haldi leyfinu svo lengi sem hann uppfyllir þau 

skilyrði sem því eru sett. Hann hefur því ástæðu til að ætla að hann muni áfram hafa 

fjárhagslega afkomu af leyfinu og hefur í skjóli þess t.d. komið sér upp sérhæfðu húsnæði eða 

atvinnutækjum og þannig lagt undir efnahagslegt öryggi sitt.
231

 Undanfarin ár hefur MDE 

undirstrikað sjálfstæða merkingu eignarhugtaksins og slegið því föstu að lögmætar væntingar 

einstaklinga eða lögaðila til þess að njóta eignarréttar síns, njóti verndar 1. gr. 

samningsviðaukans. Einkum er um tvenns konar tilvik að ræða þar sem litið hefur verið svo á 

að lögmætar væntingar njóti umræddrar verndar. Í fyrsta lagi hefur dómstóllinn lagt til 

grundvallar að væntingar einstaklinga eða lögaðila til að njóta eigna sinna séu verndaðar af 

ákvæðinu ef þær byggjast á sanngjörnu og réttlætanlegu trausti á réttargerningi
232

 sem tengdur 

er eignarréttindum og reistur er á áreiðanlegum lagagrundvelli. Í öðru lagi hefur dómstóllinn 

litið svo á að lögmætar væntingar séu fyrir hendi, í tilvikum þar sem atvik máls þykja hafa 

gefið einstaklingi eða lögaðilum tilefni til væntinga um að farið verði með kröfu sem er í 
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 Réttargerningur er þýðing á enska hugtakinu „legal act,“ en með réttargerningi er átt við alla þá gerninga sem 
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þeirra eigu á ákveðinn hátt.
233

 Hér verður ekki fjallað um slík tilvik heldur áhersla lögð á 

lögmætar væntingar einstaklinga og lögaðila til að njóta eigna sinna.  

Rök hafa verið færð fyrir því að leyfi sem gefin eru út af stjórnvöldum til að stunda ýmiss 

konar arðbæra starfsemi veiti leyfishafa réttindi sem teljast vera eign og falli þar af leiðandi 

undir vernd 1. gr. samningsviðauka nr. 1, á meðan skilyrði leyfisins eru uppfyllt. Samkvæmt 

framkvæmd MDE virðast skilyrði þess að réttindi leyfishafa njóti umræddrar verndar vera þau 

að atvik mála hverju sinni séu með þeim hætti að þau gefi leyfishafanum tilefni til lögmætra 

væntinga. Atvikum verður nánar tiltekið að vera háttað þannig að þau gefi leyfishafa tilefni til 

lögmætra væntinga um að leyfið muni gilda um ákveðinn tíma og hann muni áfram hafa rétt 

til að njóta arðs af hinni leyfisskyldu starfsemi. Sé atvikum aftur á móti hagað með þeim hætti 

að leyfi sé bundið ákveðnum skilyrðum sem ekki eru lengur uppfyllt eða þá að leyfi sé 

afturkallað í samræmi við lög sem eru afnumin eða þeim breytt, en voru í gildi þegar leyfið 

var upphaflega veitt, hefur MDE iðulega byggt á því sjónarmiði að atvik máls hafi ekki gefið 

kæranda tilefni til sanngjarnra eða lögmætra væntingar.
234

  

Hvað nánari útlistun á hugtakinu lögmætar væntingar varðar var fyrst tekist á um 

skilgreiningu hugtaksins hjá Mannréttindadómstóli Evrópu í tveimur málum sem snertu kaup 

og leigu á landi í því skyni að hefja þar uppbyggingu. Í niðurstöðu MDE í umræddum málum 

var talið að kærendur hefðu getað treyst því að þeir réttargerningar sem lágu til grundvallar 

ákveðnum fjárhagslegum skuldbindingum þeirra væri ekki unnt að ógilda með afturvirkum 

hætti þannig að það ylli þeim tjóni. Hin lögmæta vænting kærendanna hefði þannig verið 

byggð á réttmætu trausti á réttarathöfn sem hvíldi á traustum lagagrundvelli og varðaði 

eignarrétt.
235

 MNE hefur í kjölfarið ítrekað áréttað að kærandi geti ekki haft lögmætar 

væntingar í tilvikum þar sem atvikum máls er háttað þannig að leyfi sé bundið skilyrðum sem 

ekki eru lengur uppfyllt eða þá að leyfi sé afturkallað í samræmi við lagaskilyrði sem í gildi 

voru þegar leyfi var fyrst veitt. Opinber leyfi geti þó talist eign manna í skilningi 1. gr. 
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samningsviðauka 1 við MSE svo framarlega sem leyfishafi njóti fjárhagslegra hagsmuna af 

því.
236

 Nánar verður vikið að þessu atriði í kafla 3.8.3. um dóm MDE í máli Tre Traktörer 

Aktiebolag gegn Svíþjóð. 

 

3.8.3. Sjónarmið um lögmætar væntingar í íslenskri og danskri dómaframkvæmd um vernd 

atvinnuréttinda  

Í íslenskri dómaframkvæmd hefur ekki afdráttarlaust verið vísað til reglunnar um 

lögmætar væntingar en því má halda fram að hún búi að baki í mörgum þeirra dómsmála þar 

sem reynt hefur á vernd atvinnuréttinda, enda í mörgum tilvikum um að ræða leyfi útgefið af 

stjórnvöldum sem er afturkallað eða þá að lög sem veita leyfi eru afnumin eða þeim breytt. Í 

Hrd. 1964, bls. 573 (Sundmarðadómur), var þó í forsendum dómsins vísað til réttmæts trausts 

minkabúseiganda til að geta haldið áfram atvinnurekstri sínum.
237

 Í öðrum dómum sem 

reifaðir eru í kafla 3.6. má segja að sjónarmiðið um lögmætar væntingar sé undirstaða kröfu 

þeirra sem telja atvinnuréttindi sín skert með afturköllun opinberra leyfa til að stunda 

atvinnustarfsemi þótt Hæstiréttur hafi ekki tekið beina afstöðu í niðurstöðum sínum þegar 

fallist hefur verið á að atvinnuréttindi hafi verið skert.  

Í Lyrd. IX, bls. 809 og (svipting áfengisleyfis vegna bannlaga I), naut kaupmaðurinn í 

málinu réttar til að versla með áfenga drykki á grundvelli leyfisbréfs, en þau réttindi hans voru 

afnumin með því að lög nr. 44/1909 um aðflutningsbann á áfengi tóku gildi. Hér var því um 

að ræða tilvik þar sem leyfi féll úr gildi samkvæmt nýjum lögum. Stefnandi málsins leit svo á 

að hann væri með þessu sviptur atvinnuréttindum sínum sem hann hefur vænst að yrðu áfram 

í gildi, en skv. niðurstöðu Hæstaréttar Dana var lagasetningin þó talin hluti af heimild 

löggjafans til þess að setja almennar reglur um atvinnumál. Í Hrd. 1993, bls. 1217 (Missir 

atvinnuleyfis vegna aldurs), missti leigubílstjórinn atvinnuleyfi sitt, sem hann hafði haft frá 

árinu 1956, á grundvelli lagareglu sem mælti fyrir um hámarksaldur leigubílstjóra. Hér var 

einmitt um að ræða ágreining um hvort skilyrði sem bundin voru atvinnuleyfinu og sett voru 

með lögum nr. 77/1989 tækju til eldri leyfa sem á sínum tíma voru ekki bundin þessum 

skilyrðum. Áfrýjandi vænti þess augljóslega að leyfið myndi gilda um aldur og ævi. Á 

grundvelli öryggis- og þjónustusjónarmiða féllst Hæstiréttur ekki á að brotið hefði verið á 

atvinnuréttindum áfrýjanda sem krafðist þess að atvinnuleyfi sitt væri enn í gildi þótt hann 

hefði náð lögmæltum hámarksaldri, en málið fór síðar fyrir Mannréttindanefnd Evrópu. Í áliti 
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hennar komu sjónarmið um lögmætar væntingar sérstaklega til skoðunar, sbr. umfjöllun í 

kafla 3.8.4. hér á eftir.  

Í Hrd. 1996, bls. 3002 (Fullvirðisréttur á mjólk I), vísaði stefnandi til þess að með 

tilhögun löggjafans um ákvörðun búmarks með lögum nr. 15/1979 og síðar fullvirðisréttar, 

yrði ekki annað séð en bændur hafi orðið að treysta því, að þar væri kominn grundvöllur fyrir 

atvinnuréttindum þeirra. Sjónarmið um lögmætar væntingar hans bjó því ótvírætt að baki 

kröfum þeirra í málunum. Í Hrd. 1997, bls. 2563. (Fullvirðisréttur á mjólk II), þurfti stefnandi 

að sæta því að skerðing búmarks hefði verið innan heimilda löggjafans til að skipa málum við 

stjórn búvöruframleiðslu, en sú ályktun hefur verið dregin af dóminum að handhafar 

framleiðsluréttinda í landbúnaði, sem byggðust á samningi við ríkisvaldið, mættu jafnan búast 

við því að úthlutuð réttindi þeirra tækju breytingum vegna ráðstafana ríkisvaldsins. Stefnandi í 

þessu máli gat þannig í raun ekki talist hafa átt lögmætar væntingar til þess að búmarki sem 

honum hafði verið úthlutað héldist óbreytt. Í Hrd. 2006, bls. 1689 (Bann við sýningu tóbaks), 

kom fram í niðurstöðu héraðsdóms að opinbert leyfi S til að selja tóbak félli undir hugtakið 

eign sem nyti verndar 1. mgr. 72. gr. stjskr., en þrátt fyrir að bann 6. mgr. 7. gr. laga nr. 

6/2002 um tóbaksvarnir, þrengdi að atvinnuréttindum stefnanda þá væri löggjafarvaldinu 

heimilt að breyta almennum skilyrðum slíks opinbers leyfis ef þurfa þætti, t.d. vegna 

almannahagsmuna. Samkvæmt þessari niðurstöðu hefði stefnandi ekki talist geta átt lögmætar 

væntingar, sbr. sjónarmið þau sem eiga við um lögmætar væntingar þegar lagaskilyrðum 

opinbers leyfis er breytt. Niðurstaða Hæstaréttar varð aftur á móti önnur og vísast til fyrri 

umfjöllunar um dóminn.  

Loks voru áþekk atvik uppi í Hrd. 27. september 2007 í máli nr. 182/2007 

(Björgunardómur), þar sem breytingar á lögum leiddu til þess að opinbert leyfi stefnanda, B, 

sem gilda átti í 30 ár var afturkallað og þannig stytt um 15 ár, auk þess sem það yrði háð 

gjaldtöku og skilyrði um að fram færi mat á umhverfisáhrifum. Hér hefur stefnandi 

væntanlega litið svo á að hann mætti búast við að njóta leyfisins áfram í samræmi við 

upphaflegan gildistíma þess á meðan Hæstiréttur taldi að á grundvelli almannahagsmuna væri 

löggjafanum heimilt að taka ákvarðanir um stjórnun og nýtingu auðlinda á hafsbotni eins og 

gert hefði verið með lögum nr. 101/2000 sem mæltu fyrir um afturköllun leyfis B. Af 

tilvitnuðum dómum í íslenskri réttarframkvæmd sést því vel að sjónarmið um lögmætar 

væntingar býr að baki þegar menn telja að atvinnuréttindi þeirra séu skert með lögum eða 

lagabreytingum sem fela í sér afturköllun opinberra leyfa eða breytingu á skilyrðum sem hin 

opinberu leyfi eru háð þótt dómstólar hafi ekki beinlínis fjallað um þau sjónarmið.  
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Þegar litið er til danskrar dómaframkvæmdar má segja að í þeim dómum þar sem 

atvinnuréttindi byggðust á opinberu leyfi stjórnvalda, sbr. UfR. 1962, bls. 276. 

(Veitingasöluleyfi), og UfR. 1981, bls. 394 (Afnám einkaleyfis til sölu mjólkur), gildi líkt og í 

íslenskri dómaframkvæmd að sjónarmið um lögmætar væntingar hafi búið að baki kröfum 

stefnenda sem álitu atvinnuréttindi sín skert þegar lagabreytingar höfðu áhrif á opinber 

atvinnuleyfi þeirra. Í forsendum dómanna er þó ekki vikið að sjónarmiðum um lögmætar 

væntingar.  

 

3.8.4. Sjónarmiðið um lögmætar væntingar og helstu dómar Mannréttindadómstóls Evrópu 

um vernd atvinnuréttinda  

Sjónarmiðið um lögmætar væntingar kemur glögglega fram í nokkrum dómum 

Mannréttindanefndar og Mannréttindadómstóls Evrópu um vernd atvinnuréttinda sem vert er 

að nefna hér. Eins og fram hefur komið hefur Mannréttindadómstóll Evrópu látið það álit í 

ljós að réttur sem styðjist við leyfi til að inna af hendi ákveðið starf geti notið verndar 

samkvæmt 1. gr. samningsviðauka nr. 1 við MSE ef leyfi hefur gefið leyfishafa réttmætar 

væntingar um að það gildi til frambúðar og hann geti haldið starfseminni áfram. Þetta viðhorf 

á þannig við um öll vel fengin starfsréttindi og réttmætar væntingar.
238

 Fyrsta málið sem hér 

verður reifað er ákvörðun MNE í máli Bengt Pudas gegn Svíþjóð. 

 

Ákv. MNE, Pudas gegn Svíþjóð, 5. desember 1984, (10426/83)  

Árið 1980 fékk kærandi sérleyfi til að reka leigubifreiðar til farþega- og farangursflutninga á 

milli tiltekinna staða í norðurhéruðum Svíþjóðar. Leyfið var ótímabundið og skyldi standa þar 

til annað yrði ákveðið. Þann 1. september 1981 var leyfið afturkallað og fyrirtæki á vegum 

sveitarstjórnarinnar tók við því. Afturköllun leyfisins var gerð í þeim tilgangi að koma á 

umbótum í samgöngumálum án þess að starfsemi fyrri leyfishafa hefði verið áfátt. Leyfishafi 

kærði afturköllun leyfisins en samgönguráðuneytið staðfesti hana endanlega 13. janúar 1983.  

Í kæru til Mannréttindanefndar Evrópu hélt kærandi því fram að leyfissviptingin skerti rétt 

sem varinn væri í 1. gr. samningsviðauka nr. 1 við MSE og hefði því verið brotið gegn sér. 

Sænska ríkið hélt því hins vegar fram að ekki bæri að líta á leyfið sem eign í merkingu 1. gr. 

samningsviðaukans og þannig bæri að hafna kærunni. Niðurstaða nefndarinnar varð síðan sú að 

sérleyfi til að halda uppi samgöngum yrði ekki sem slíkt talið eign í merkingu 1. gr. Um það 

álitaefni sérstaklega hvort leyfi til að halda uppi sérstakri starfsemi með fjárhagslegan ávinning 

að markmiði veitti leyfishafa rétt sem nyti verndar 1. gr. samningsviðaukans, leit nefndin svo á 

að svarið réðist af því hvort leyfið vekti hjá leyfishafa eðlilegar og réttmætar væntingar um að 

leyfið væri til frambúðar og hann mætti áfram vænta ávinnings með því að hagnýta sér það. 

Nefndin kvaðst jafnframt gefa því gaum að tilteknir skilmálar fylgdu iðulega leyfum, stundum 

með stoð í lögum, og þau kynnu að vera afturkölluð ef þeim væri ekki fullnægt. Af þessu leiddi 

að sanngjarnar og lögmætar væntingar réðust af því hversu vel skilmálum væri fullnægt. Hvað 

tekjuvon kæranda snerti minnti nefndin á að hún yrði einungis talin eign ef unnið hefði verið 

fyrir tekjum eða lögvarin krafa stofnast.  
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Í máli þessu var umrætt leyfi háð margvíslegum skilyrðum, meðal annars að það mætti 

afturkalla í því skyni að bæta almenningssamgöngur eins og raunin hefði verið hér. Við þessar 

aðstæður leit nefndin svo á, að afturköllun leyfisins skerti ekki þau eignarréttindi sem 1. gr. 

samningsviðauka nr. 1 verndaði.  

 

Í þessu máli kom skýrt fram að sanngjarnar og lögmætar væntingar réðust af því hversu vel 

skilmálum leyfis væri fullnægt. Í þessu tilviki var leyfi háð því skilyrði að það mætti 

afturkalla í því skyni að bæta almenningssamgöngur og gat Pudas þannig ekki talist eiga 

réttmætar væntingar þar sem nefndin leit svo á að leyfið hefði verið afturkallað í samræmi við 

skilmála þá sem það var háð.  

Dómur MDE í máli Tre Traktörer Aktiebolag gegn Svíþjóð, er hvað mest stefnumarkandi 

varðandi það álitamál hvort útgefin leyfi veiti leyfishafa einhvern rétt sem verndaður er af 1. 

gr. 

MDE, Tre Traktörer Aktiebolag gegn Svíþjóð, 7. júlí 1989, (10873/84)  

Kona sem rak veitingahús Í Helsingjaborg í Svíþjóð var ákærð fyrir skattundandrátt og 

bókhaldsóreiðu. Þrátt fyrir sýknudóm var hún svipt leyfi til áfengisveitinga 13. júlí 1983. Leyfið 

var svo afturkallað formlega 18. júlí sama ár og veitingahúsinu lokað daginn eftir.  

Málið fór fyrir Mannréttindadómstól Evrópu þar sem leyfissviptingin var kærð en af hálfu 

sænska ríkisins var því haldið fram að sérleyfi til áfengisveitinga yrði ekki talið eign í merkingu 

1. gr. samningsviðauka nr. 1. Mat dómstólsins var hins vegar að þeir hagsmunir um efni og 

afkomu sem bundnir væru við rekstur veitingarhúss væru eign sem 1. gr. verndaði. MDE benti 

einnig á að handhöfn leyfisins væri eitt af grundvallarskilyrðum þess að kærandi gæti haldið 

rekstri sínum áfram og afturköllun þess hefði skaðvænleg áhrif á viðskiptavild og verðmæti 

rekstursins. Í ljósi atvika málsins taldi MDE að afturköllun leyfisins hefði haft í för með sér 

takmörkun á rétti kæranda til að njóta eignar sinnar, sbr. 1. málsl. 1. gr. samningsviðaukans sem 

mælir fyrir um rétt manna til að njóta eigna sinna í friði. Hins vegar yrði að skoða þessa reglu í 

samhengi við reglu bæði 2. málsl. 1. gr. viðaukans um að engan megi svipta eign sinni og 

regluna í 2. mgr. 1. gr. viðaukans sem mælir fyrir um rétt ríkis til að fullnægja lögum sem það 

telur nauðsynleg til að eftirlit yrði haft með notkun eigna í samræmi við hag almennings.  

Þótt leyfissviptingin kæmi svo hart niður á rekstri veitingahússins að því varð að loka leit 

MDE ekki svo á að eigandinn væri með því sviptur eign sinni, sbr. 2. málsl. 1. gr. 

samningsviðaukans. Fyrirtækið átti eftir sem áður ýmsar eignir sem seldar voru í júní 1984. 

Regla 2. málsl. 1. gr. viðaukans átti því ekki við hér. Dómurinn áleit einnig að afturköllun leyfis 

til áfengisveitinga hefði verið nauðsynleg ráðstöfun til eftirlits með notkun eigna sem mælt væri 

fyrir um í 2. mgr. 1. gr. samningsviðaukans. Þegar 2. mgr. 1. gr. viðaukans væri skoðuð í ljósi 

meginreglunnar í upphafi greinarinnar hefði sú fyrrnefnda verið túlkuð þannig að við mat á því 

hvort eignarréttindi væru skert skyldi ríkja sanngjarnt jafnvægi milli almannahagsmuna og 

verndar grundvallarréttinda einstaklinga.  

Leyfissviptinguna yrði hér að meta andspænis hagsmunum almennings og þar hefðu 

stjórnvöld ríkjanna mikið svigrúm til mats. Jafnvel þótt yfirvöld í Svíþjóð hefðu getað gripið til 

vægari aðgerða taldi MDE að með tilliti til lögmætra markmiða í áfengismálastefnu Svía hefði 

tekist að gæta sanngjarns jafnvægis á milli fjárhagslegra hagsmuna kæranda og 

almannahagsmuna sænsks þjóðfélags. Niðurstaða dómstólsins var því sú að ekki hefði verið 

brotið gegn 1. gr. samningsviðauka nr. 1.  

 

Þrátt fyrir að dómstóllinn liti svo á að réttur kæranda til að njóta eignar sinnar væri hér skertur 

dugði það eitt og sér ekki til þess að afturköllunin teldist brjóta í bága við 1. gr. 

samningsviðaukans. Líta átti á reglurnar þrjár í 1. gr. samningsviðaukans í samhengi við 



99 

 

hverja aðra og var afturköllun leyfisins metin réttlætanleg í ljósi almannahagsmuna. Af 

niðurstöðu málsins er ljóst að leyfi getur talist eign í skilningi 1. gr. samningsviðaukans, nánar 

tiltekið þau réttindi sem leyfið veitir, svo framarlega sem leyfishafi nýtur fjárhagslegra 

hagsmuna af því. Aftur á móti geta slík leyfi sætt afturköllun að því gefnu að afturköllunin sé 

í samræmi við þau skilyrði sem lögð eru til grundvallar að innanlandsrétti aðildarríkjanna. 

Slík afturköllun telst þá ekki vera takmörkun á eignarrétti en yfirvöld sem standa að henni 

eiga að taka tillit til lögmætra væntinga aðila um að leyfi muni gilda um ákveðinn tíma ásamt 

réttinum til að njóta hagnaðar af hinni leyfisskyldu starfsemi.
239

  

 

MDE, G. van Marle o.fl. gegn Hollandi, 26. júní 1986, (8543/79) 

Málavextir voru með þeim hætti að fjórir endurskoðendur sem höfðu tæplega 30 ára 

starfsreynslu að baki og 7-12 menn í þjónustu sinni fengu ekki leyfi til að starfa sem löggiltir 

endurskoðendur eftir 1. mars 1979. Fyrir 1962 gátu allir óháð faglegri kunnáttu sinni kallað sig 

endurskoðendur og starfað undir því starfsheiti, en eftir það var sérstakt leyfi áskilið. Smám 

saman var þannig hert á kröfum þar til svo var komið, að samkvæmt lögum sem sett voru 1972, 

máttu þeir einir kalla sig löggilta endurskoðendur sem töldust hafa sýnt hæfni sína fyrir sérstakri 

prófnefnd. Endurskoðendur þessir gengust undir prófið 1977 en það fór fram þannig að hver 

þeirra skyldi leggja fram fimm ársreikninga sem gerðir höfðu verið undir stjórn þeirra, auk 

viðtals. Niðurstaða nefndarinnar var sú að endurskoðendurnir hefðu ekki staðist þær kröfur sem 

gera bæri og staðfesti áfrýjunarnefnd þá niðurstöðu 1978 með vísan til þess kunnáttu þeirra 

hefði verið ábótavant í mikilvægum atriðum.  

Endurskoðendurnir kærðu málið til MNE og síðar var kæra þeirra tekin fyrir hjá MDE. Þeir 

báru m.a. fyrir sig að ákvörðun áfrýjunarnefndarinnar jafngilti sviptingu eigna og færi í bága við 

1. gr. samningsviðauka nr. 1. Afleiðing ákvörðunar áfrýjunarnefndarinnar og þeirrar löggjafar 

sem hún studdist við hefði bundið tiltekin endurskoðunarstörf við þá sem löggiltir væru. 

Endurskoðendurnir hefðu því orðið fyrir tekjutapi og að auki hefði viðskiptavild endurskoðunar-

þjónustu þeirra rýrnað töluvert. Hollenska ríkið bar á móti að kærendur hefðu ekki öðlast neinn 

rétt til að nota starfsheitið endurskoðandi áður en að lög þau gengu í gildi þar sem settar hefðu 

verið reglur um notkun starfsheitisins (1962). Þá væri ekkert í hollenskum lögum sem kalla 

mætti rétt til viðskiptavildar og líta mætti á sem eign. Til vara hélt hollenska ríkið því fram að 

ekki hefði verið brotið gegn 1. gr. með því að tilgangur lagasetningarinnar hefði verið að tryggja 

hag almennings.  

Dómurinn taldi að réttindi þau sem kærendur töldu sig eiga mætti líkja við eignarrétt sem 

nyti verndar 1. gr. samningsviðaukans. Með eigin framtaki og vinnu hefðu kærendur komið sér 

upp hópi viðskiptamanna. Sá réttur væri að mörgu leyti eðlislíkur eignarrétti, hann myndaði 

eign og félli þannig undir upphafsákvæði 1. gr. Neitun á því að skrá kærendur sem löggilta 

endurskoðendur bitnaði illa á aðstöðu þeirra til að stunda atvinnu sína og var til þess fallin að 

umsvif þeirra drógust saman, tekjur minnkuðu og viðskiptavild skertist. Af þessu leiddi þannig 

að þeir væru sviptir rétti til friðsamlegrar notkunar eigna sinna. Þrátt fyrir þetta leit MDE svo á 

að með skírskotun til 2. mgr. 1. gr. að svipting réttindanna stæðist. Í fyrsta lagi hefði 

tilgangurinn með lögunum frá 1972 verið í þágu almannahagsmuna þar sem markmið þeirra var 

að koma skipulagi á starfsemi sem væri mikilvæg fyrir allt efnahagslífið með því að tryggja 

hæfni þeirra sem önnuðust þessa þjónustu. Í öðru lagi áleit dómurinn að meðalhófs hefði verið 

gætt við lagasetninguna, enda hefði bráðabirgðaákvæði í lögunum gefið þeim sem höfðu ekki 

þegar sýnt hæfni sína færi á að komast inn í stéttina, að fullnægðum skilyrðum sem áður hafði 
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verið mælt fyrir um. Niðurstaða dómsins varð því sú að ekki hefði verið brotið gegn 1. gr. 

samningsviðauka nr. 1.  

 

Kærendur málsins litu svo á að í ljósi starfsreynslu sinnar hefðu þeir heimild til að kalla sig 

löggilta endurskoðendur, enda hefðu þeir hafið störf fyrir löngu fyrir 1962. Aftur á móti herti 

síðari tíma löggjöf þær kröfur sem gerðar voru til hæfni endurskoðenda og sett voru ný 

skilyrði. Þrátt fyrir að telja mætti að kærendur væru hér sviptir rétti til að njóta eigna sinna í 

friði, urðu þeir að hlíta mati dómstólsins um að lögin frá 1972 sem gerðu að skilyrði að 

löggiltir endurskoðendur skyldu gangast undir prófraun, stæðust með tilliti til 

almannahagsmuna.  

Að lokum kemur sjónarmiðið um lögmætar væntingar glöggt fram í ákvörðun 

Mannréttindanefndar Evrópu í máli Magnúsar Gunnars Guðmundssonar gegn Íslandi. 

 

Ákv. MNE, Magnús Gunnar Guðmundsson gegn Íslandi, 17. janúar 1996, (23285/94) 

Sækjandi málsins, sem var einnig aðili að Hrd. 1993, bls. 1217 (Missir atvinnuleyfis vegna 

aldurs), kærði sviptingu atvinnuleyfis síns sem leigubílstjóri vegna aldurs til MNE og að hann 

hefði þar af leiðandi verið sviptur atvinnurétti sínum. Kærandi málsins bar fyrir sig að brotið 

hefði verið gegn 14. gr. MSE um bann við mismunun eins og hún væri skýrð með hliðsjón af 

eignarréttarákvæði 1. gr. samningsviðauka nr. 1.
240

 MNE taldi kæruna ekki tæka til 

efnismeðferðar og vísaði henni frá. Ákvörðunin var m.a. byggð á þeim rökstuðningi að ekki 

væri hægt að líta svo á að leyfishafi gæti haft sanngjarnar og lögmætar væntingar til þess að 

halda áfram starfsemi ef þau skilyrði sem leyfið væri háð væru ekki lengur uppfyllt eða þá að 

leyfið væri afturkallað í samræmi við ákvæði laga sem í gildi voru þegar leyfið var upphaflega 

veitt. MNE benti einnig á að þegar kærandi hóf leigubílaakstur hefðu engar takmarkanir verið á 

rétti manna til að hafa atvinnu af slíkum akstri en þær aldurstakmarkanir sem gerðu að verkum 

að leyfi kæranda var afturkallað komu ekki til sögunnar fyrr en löngu síðar. Í ljósi þessa taldi 

MNE að fram til þess tíma sem aldurstakmarkanirnar voru settar hefði kærandi haft tilefni til 

lögmætra væntinga um að halda starfsemi sinni áfram óháð aldri. Nefndin leit því svo á að atvik 

málsins væru með þeim hætti að þau féllu undir tilgang 1. gr. samningsviðauka nr. 1 og því ætti 

14. gr. við.  

Að því er ætlaða mismunun varðaði taldi nefndin að ekki væri hægt að bera saman stöðu 

kæranda og þess hóps sem hann bar sig saman við, þ.e. aðra atvinnubílstjóra eins og 

vörubifreiða- og sendibifreiðastjóra. Ekki væri þannig um mismunun að ræða. Þá bar kærandi 

einnig fyrir sig mismunun að því er snerti leigubifreiðastjóra á svæðum þar sem ekki væri 

krafist leyfis til aksturs leigubifreiða. MNE féllst á það með kæranda að aðstaða þessara tveggja 

hópa væri lík í helstu grundvallaratriðum. Þrátt fyrir það leit MNE til niðurstöðu 

Hæstaréttardómsins og taldi að greinarmunurinn sem gerður væri á milli þessara tveggja hópa 

væri byggður á hlutlægum og réttmætum grundvelli, þ.e. þörf samfélagsins og 

almannahagsmuna á því að takmarka fjölda leigubifreiða og af tilliti til öryggis- og 

þjónustusjónarmiða.  

 

 

Í málinu kemur fram að MNE taldi að þar sem kærandi hefði átt lögmætar væntingar til að 

njóta atvinnuréttinda sinna fram til þess tíma er aldursskilyrðin voru lögtekin þá hefðu atvik 
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málsins gefið kæranda tilefni til lögmætra væntinga. Þar sem kærandinn bar aðeins fyrir sig 

14. gr. MSE, sbr. 1. gr. samningsviðauka nr. 1, þurfti nefndin ekki að taka afstöðu til þess 

hvort eign kæranda hefði verið takmörkuð og þá hvort sú takmörkun hefði verið réttlætanleg. 

14. gr. MSE er bundin við að ekki megi mismuna mönnum í því að njóta þeirra réttinda sem 

tryggð eru í sáttmálanum og hefur greinin því ekkert sjálfstætt gildi. Kæra um brot á 

ákvæðinu verður þannig að byggja á tilvísun til einhverra efnisréttinda sáttmálans, samhliða 

14. gr. en kærandi bar ekki fyrir sig í málinu að brotið hefði verið gegn 1. gr. 

samningsviðauka nr. 1. einni og sér.
241

  

Í ofangreindum álitum MNE og dómum MDE þar sem reynt hefur á vernd atvinnuréttinda 

með einum eða öðrum hætti er gengið að því vísu að slík réttindi njóti almennt verndar sem 

eignarréttindi, enda hefur hugtakið eign verið talið ná til ýmissa réttinda tengdum 

atvinnurekstri, svo sem til vínveitinga og skipulagsleyfis. Af málum þessum sést þó að leyfi 

eða sérleyfi sem slík teljast ekki til eignarréttinda sem njóta verndar 1. gr. samningsviðauka 

nr. 1. Aftur á móti njóta þó verndar 1. gr. lögmætar væntingar leyfishafa um að honum sé 

almennt heimil tiltekin starfsemi til frambúðar sér til efnahagslegs ávinnings. Sama gildir um 

hagsmuni tengda leyfi sem bundnir eru við rekstur fyrirtækis eins og veitingahúss, sbr. Pudas- 

og Tre Traktörer-mál. Í löggildingu starfs sem er forsenda fyrir því að geta útvegað sér 

viðskipti aflað tekna og tryggt sér viðskiptavild felst einnig réttur sem varinn er af 1. gr. 

samningsviðauka nr. 1, sbr. Van-Marle málið.
242

  

Þessi réttindi njóta þó takmarkaðri verndar en hefðbundin eignarréttindi en valdi MDE til 

að meta hvort stjórnvöld aðildarríkjanna hafi farið að lögum eru ýmsar skorður reistar og 

virðir hann svigrúm þeirra til mats. Hins vegar hefur dómstóllinn litið svo á að skerða megi 

eignarréttindi ef það er í þágu hagsmuna almennings og hæfilegs jafnvægis sé gætt milli 

einstaklingshagsmuna og almannahagsmuna, þ.e. að meðalhófs sé gætt. Auk þess er áhersla 

lögð á það hvort umræddum réttindum hefur verið úthlutað með tilteknum skilyrðum, t.d. 

fyrirvara um afturköllun eða breytingu og jafnframt hvort breyting eða afturköllun er 

framkvæmd á þann hátt, að sá sem fyrir skerðingunni verður fái svigrúm til að aðlaga 

starfsemi sína að breyttum reglum.
243
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 Sjá nánar Torfa Ragnar Sigurðsson: „Hugtakið „eign“ samkvæmt 1. gr. samningsviðauka nr. 1 við 

Mannréttindasáttmála Evrópu,“ bls. 710-711.  
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4. Atvinnuréttindi sem þáttur í stjórnarskrárvörðu atvinnufrelsi og eignarrétti  

4.1. Inngangur  

Í 2. og 3. kafla hefur ítarleg grein verið gerð fyrir annars vegar gildissviði og sögu 

atvinnufrelsisákvæðis 1. mgr. 75. gr. stjskr. og hins vegar eignarréttarákvæðis 1. mgr. 72. gr. 

stjskr. og hvernig ákvæðunum hefur verið beitt í dómum sem fjalla um skerðingu á 

atvinnuréttindum. Í 2. kafla var einkum fjallað um mál þar sem 1. mgr. 75. gr. stjskr. kemur 

við sögu og menn hafa borið fyrir sig að atvinnufrelsi þeirra sé skert þannig að brjóti í bága 

við 1. mgr. 75. gr. stjskr. Af dómaumfjöllun þeirri úr íslenskum rétti er ljóst að mest ber á 

málum þar sem handhafar framkvæmdavalds hafa sett reglur um atvinnuréttindi manna sem 

takmarka atvinnufrelsi þeirra á einn eða annan hátt og því er borið við að fari í bága við 

lagaáskilnaðarreglu fyrri hluta 2. málsl. 1. mgr. 75. gr. stjskr. Í 3. kafla snúast dómarnir að 

mestu leyti um að menn hafi litið svo á að skerðing atvinnuréttinda þeirra sem menn höfðu 

haft í skjóli opinberra leyfa stjórnvalda hafi brotið í bága við eignarrétt þeirra, þar sem 

atvinnuréttindi falli undir hugtakið eign skv. 1. mgr. 72. gr. stjskr.  

Þegar á heildina er litið er þannig ljóst að langflest mál um atvinnuréttindi manna sem 

komið hafa fyrir dómstóla hafa snúist um að atvinnuréttindum hafi verið settar ákveðnar 

skorður bæði þannig að lög hafi verið sett sem banna starfsemi sem áður var leyfð, sbr. t.d. 

Hrd. 1964, bls. 573 (Sundmarðadómur), eða að skilyrðum stjórnvaldsleyfis til að stunda 

ákveðna atvinnustarfsemi hefur verið breytt, sbr. dóm Hæstaréttar frá 27. september 2007 í 

máli nr. 182/2007 (Björgunardómur).
244

 Einnig eru mál þar sem því hefur verið borið við að 

lög takmarki aðgang manna að atvinnugreinum með því að áskilja opinber leyfi, en því hefur 

verið haldið fram að mismunun sé beitt við útgáfu þeirra þannig að aðgangur manna að 

atvinnugreininni sé takmarkaður um of, sbr. t.d. Hrd. 1998, bls. 4076 (Veiðileyfamál), og Hrd. 

2000, bls. 1534 (Vatneyrarmál). Hefur það þá verið álitin takmörkun á atvinnufrelsinu í sínum 

víðtækasta skilningi, þ.e. á rétti manna til að velja sér það lífsstarf sem hugur þeirra stendur 

til. Af nefndum málum er ljóst að mismunandi er hvort 1. mgr. 75. gr. og 1. mgr. 72. stjskr. er 

beitt einum og sér eða þá saman eins og gerst hefur nokkrum sinnum, sbr. Hrd. 27. september 

2007 í máli nr. 182 (Björgunardómur) o.fl. Beiting beggja ákvæðanna samhliða hefur aðeins 

átt sér stað í íslenskum rétti og oft er nokkuð á reiki í hvaða tilvikum þeim er beitt samhliða 

eða sitt í hvoru lagi. Af dómum úr danskri framkvæmd um skerðingu atvinnuréttinda er ljóst 

að ákvæðunum er ekki beitt saman eins og tíðkast í íslenskum rétti.  
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Í ljósi þess að gildissvið 1. mgr. 75. gr. og 1. mgr. 72. gr. skarast að nokkru leyti, sbr. 

framangreinda dóma um skerðingu atvinnuréttinda í íslenskum rétti, sést að beiting ákvæða 

um atvinnufrelsi og eignarrétt í íslenskum og dönskum rétti er með nokkuð ólíkum hætti. Í 

þessum kafla verður leitast við að draga saman með hvaða hætti atvinnuréttindi manna 

tengjast stjórnarskrárvörðu atvinnufrelsi og eignarréttindum í ljósi framangreindrar 

umfjöllunar. Fyrst verður vikið að þeim grundvallarmun sem er á réttarvernd 1. mgr. 75. gr. 

og 1. mgr. 72. gr. stjskr. og hvernig atvinnuréttindi tengjast nánar umræddum ákvæðum.  

 

4.2. Tengsl stjórnarskrárvarins atvinnufrelsis og eignarréttinda við atvinnuréttindi  

Eins og áður hefur verið vikið að er ótvírætt að atvinnufrelsið í sinni víðtækustu merkingu 

fellur undir 1. mgr. 75. gr. stjskr. en ákveðnir þættir þess eða nánar afmörkuð atvinnuréttindi 

verða oft metin til fjár og geta því fallið undir 1. mgr. 72. gr. stjskr.
245

 Þannig verndar 1. mgr. 

75. gr. stjskr. frelsi manna til að kjósa sér atvinnu en 1. mgr. 72. gr. stjskr. lýtur að vernd hins 

fjárhagslega þáttar sem myndast í atvinnuréttindum þegar stofnast hefur til þeirra. Þegar 

ákvæði þessi eru borin saman er ljóst að skilyrðin fyrir skerðingu atvinnufrelsisins eru 

hliðstæð þeim sem gilda um eignarnám, sbr. 1. mgr. 72. gr. stjskr., en í báðum tilvikum er 

aðeins heimilt að setja atvinnufrelsi og eignarrétti skorður með lögum, enda krefjist þess 

almannahagsmunir. Aftur á móti er sá meginmunur á ákvæðunum tveimur að þriðja skilyrði 

eignarnáms, þ.e. að fullar bætur komi fyrir, á ekki við um skerðingu atvinnufrelsis.
246

 Þannig 

er ljóst að ef eignarréttindi einstaklings eru skert með lögum í þágu almannahagsmuna koma 

bætur fyrir ef skerðingin er sértæk, þ.e. bitnar verr á honum en öðrum, eða lögin reynast ekki 

byggð á málefnalegum sjónarmiðum, svo dæmi sé tekið. Ef atvinnufrelsi sama einstaklings er 

skert með lögum í þágu almannaheilla og það bitnar verr á honum en öðrum, verður hann hins 

vegar að sæta því að engar bætur komi fyrir. Að þessu leyti er því grundvallarmunur á þeirri 

réttarvernd sem 1. mgr. 75. gr. og 1. mgr. 72. gr. stjskr. veita.
247

 Bætur koma ekki fyrir 

skerðingu atvinnufrelsisins í sínum víðtækasta skilningi, á meðan þær eiga að koma fyrir 

skerðingu eignarréttar. Aftur á móti gegnir öðru máli um almennar takmarkanir á bæði 

atvinnufrelsi og eignarréttindum en engar bætur koma fyrir slíkar bætur, eins og vikið hefur 

verið að.  

Samkvæmt 2. málsl. 1. mgr. 75. gr. stjskr. má því setja atvinnufrelsinu í sinni víðtækustu 

mynd skorður ef almenningsheill krefst en hér er þá m.a. átt við frelsi manna til að hefja störf 
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í ákveðnum atvinnugreinum. Ekki er þó þar með sagt að löggjafinn megi svipta menn 

hömlulaust atvinnu sinni. 1. mgr. 75. gr. segir ekkert til um hversu langt megi ganga í að 

skerða atvinnufrelsið, enda er það hlutverk löggjafans að meta hvað felst í almenningsheill 

þegar sett eru lagaákvæði sem takmarka umrætt frelsi, og það mat verður að vera byggt á 

málefnalegum forsendum. Litið hefur verið svo á að 1. mgr. 75. gr. stjskr. skeri þannig ekki á 

neinn hátt úr um það hvort löggjafinn geti bótalaust svipt menn þeirri atvinnu sem þeir eru 

þegar farnir að stunda eða hafa fengið sérstakt leyfi til. 1. mgr. 72. gr. stjskr. verndar aftur á 

móti rétt manna til þeirrar atvinnu sem þeir hafa tekið upp og stunda í skjóli opinberra leyfa, 

en frjálsræði manna til að velja sér atvinnu getur hins vegar ekki talist vera eign í skilningi 1. 

mgr. 72. gr. stjskr., og þrengir því 1. mgr. 75. gr. í raun ekki að sviði 1. mgr. 72. gr. að neinu 

leyti.
248

  

Sú staðreynd að menn fái ekki bætur fyrir skerðingu á rétti til að velja sér atvinnu styðst 

m.a. við það sjónarmið að atvinnufrelsið feli í sér heimild til svo margvíslegra athafna að það 

hafi litla sem enga þýðingu fyrir fjárhag manna þótt hún sé þrengd með þeim hætti að viss 

störf eða athafnir séu þar undan teknar að meira eða minna leyti.
249

 Þegar lög takmarka 

aðgang manna að ákveðnum atvinnugreinum með því að áskilja tiltekið leyfi sem þeir hafa 

ekki útvegað sér hafa engin atvinnuréttindi stofnast andstætt því sem á við þegar menn hafa 

tekið upp ákveðin störf eða hlotið til þeirra opinbert leyfi eða löggildingu. Þess vegna er í 

fyrrnefndum tilvikum ekki um nein fjárhagsleg réttindi að ræða sem bætur ættu að koma fyrir 

á meðan ekki er réttlætanlegt að svipta menn fyrirvaralaust atvinnu sinni sem menn hafa 

stundað í skjóli stjórnvaldsleyfis án þess að bætur komi fyrir. Í þessu efni er þannig skýr 

munur á réttarvernd 1. mgr. 75. gr. stjskr. og 1. mgr. 72. gr. stjskr., enda getur aðeins verið um 

fjárhagslega hagsmuni að ræða þegar menn hafa þegar haft einhvern efnahagslegan ávinning 

sér til viðurværis af atvinnu sinni.  

Í íslenskri dómaframkvæmd tengjast stjórnarskrárákvæðin fyrst og fremst í ljósi þeirrar 

staðreyndar að í flestum tilvikum er um að ræða atvinnuréttindi manna sem skert eru með 

einum eða öðrum hætti. Beiting beggja stjórnarskrárákvæða helgast aðallega af þeim ástæðum 

að þau leggja áherslu á ólík réttindi, en mikilvægi 1. mgr. 75. gr. byggist að mjög miklu leyti á 

því að handhöfum framkvæmdavalds sé óheimilt að skerða atvinnufrelsi manna. Merking 1. 

mgr. 72. gr. birtist helst í því að hún verndar eignarréttindi en atvinnuréttindi falla undir slík 
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réttindi, einkum vegna þess að þau eru rétthafanum mikilvæg fjárhagslega.
250

 Í dómsmálum 

þeim sem reifuð voru eru atvinnuréttindin þannig ýmist takmörkuð á grundvelli fyrirmæla 

framkvæmdavaldshafa svo að brýtur í bága við 1. mgr. 75. gr. með því að lagastoð skortir, 

og/eða að lögum er breytt í þá átt að leyfi manna til að stunda áfram atvinnu sína er 

afturkallað eða skilyrðum þess er breytt með þeim hætti að menn telji sig bera fjárhagslegt 

tjón af og þannig sé brotið á atvinnuréttindum þeirra sem njóta verndar 1. mgr. 72. gr. stjskr. 

Að lokum má geta þess að því hefur verið haldið fram að við ákveðnar aðstæður geti 

vernd atvinnufrelsis tengst vernd eignarréttarins, en við það að menn hagnýti sér atvinnufrelsi 

sitt þá öðlist þeir atvinnuréttindi. Slík þróun hefur einkum átt sér stað í 

fiskveiðistjórnunarkerfinu hér á landi en skv. því var mönnum úthlutað veiðiheimildum á 

grundvelli fyrri veiðireynslu þegar kvótakerfinu var komið á fót á níunda áratug síðustu aldar. 

Veiðiheimildum var þannig úthlutað til þeirra sem höfðu stundað fiskveiðar um ákveðið skeið 

og í því skyni fjárfest í atvinnutækjum og mannskap, en fram til 1976 var aðgangur að veiðum 

við Íslandsstrendur nokkuð frjáls. Útgerðarmenn nýttu sér þannig atvinnufrelsi sitt til að 

stunda fiskveiðar og öðluðust með því atvinnuréttindi á grundvelli hefðar. Ekki gefst hér tóm 

til að gera þróun þessari nánari skil þar sem um langt og flókið ferli er að ræða, en eingöngu 

bent á þessi tengsl atvinnufrelsis og atvinnuréttinda í stuttu máli.
251

  

 

4.3. Beiting atvinnufrelsisákvæðisins og eignarréttarákvæðisins í íslenskum og dönskum 

rétti  

 

4.3.1. Inngangur  

Í þessum kafla verður greint við hvaða aðstæður 1. mgr. 75. gr. og 1. mgr. 72. gr. er beitt í 

íslenskri réttarframkvæmd. Hér verður einnig litið á hvort skaðabótakrafa hafi verið gerð í 

málunum en sum mál hafa sýnt það að þegar lagastoð brestur með því að atvinnufrelsið er 

takmarkað á grundvelli stjórnvaldsfyrirmæla hefur það leitt til bótaskyldu ríkisins. Til nánari 

glöggvunar á samanburði ákvæðanna verður þeim varpað hér fram aftur:  

 

75. gr. Öllum er frjálst að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa. Þessu frelsi má þó setja skorður 

með lögum, enda krefjist almannahagsmunir þess. 

 

72. gr. Eignarrétturinn er friðhelgur. Engan má skylda til að láta af hendi eign sína nema 

almenningsþörf krefji. Þarf til þess lagafyrirmæli og komi fullt verð fyrir.  
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 Sigurður Líndal og Þorgeir Örlygsson: „Um nýtingu fiskistofna og töku gjalds fyrir nýtingu þeirra,“ bls. 115 
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Ljóst er eins nefnt hefur verið, að skilyrði takmarkana beggja ákvæða eru í báðum tilvikum 

hin sömu, að því undanskildu að eignarréttarákvæðið geymir sérreglu um bótaskyldu við 

eignarnám.  

 

4.3.2. Beiting ákvæðanna í íslenskum rétti  

Í þessum kafla er leitast við að varpa ljósi á í hvaða tilvikum atvinnufrelsisákvæði 1. mgr. 75. 

gr. stjskr. er eingöngu beitt, hvenær einungis 1. mgr. 72. gr. stjskr. er beitt og hvenær báðum í 

senn. Fyrst verður hugað að þeim dómum þar sem því hefur verið borið við að brestur á 

lagaheimild hafi orðið þess valdur að brotið var gegn atvinnufrelsi manna, sbr. 2. málsl. 1. 

mgr. 75. gr. stjskr. Síðan verður vikið að málum um lögmæltar takmarkanir á atvinnufrelsinu 

með vísan til almannahagsmuna, einnig sbr. 1. mgr. 75. gr. stjskr. sem haldið hefur verið fram 

að gengju of langt. Þá reka lestina dómar þar sem ný lög eða breytingar á lagaskilyrðum 

stjórnvaldsleyfa hafa leitt til skerðingar atvinnuréttinda með þeim hætti að hún hefur verið 

álitin brjóta í bága við 1. mgr. 72. gr. stjskr., en í mörgum þeirra er einnig vitnað til 1. mgr. 

75. gr. stjskr. sem er til vitnis um að atvinnuréttindi njóti verndar beggja ákvæða í senn.  

 

4.3.2.1. Takmarkanir á atvinnuréttindum brjóta í bága við lagaáskilnaðarregluna  

Í kafla 2.5. sem fjallar um takmarkanir á atvinnufrelsinu var rakin þróun þess hvernig hin 

stranga lagaáskilnaðarregla skv. síðari málsl. 1. mgr. 75. gr. stjskr. festi sig í sessi í 

dómaframkvæmd með Hrd. 1988, bls. 1532 (Framadómur), en í eldri dómum, svo sem eins 

og Hrd. 1984, bls. 1126 (Svipting atvinnuleyfis vegna notkunarleysis), var álitið réttlætanlegt 

að takmarka atvinnufrelsi á grundvelli stjórnvaldsfyrirmæla eingöngu. Í kjölfar Framadóms 

féllu síðan nokkrir dómar þar sem nánar var útfært hvaða kröfur skyldi gera til laga sem 

takmarka atvinnufrelsi, þ.e. hvaða kröfur væru heimilar og hvernig þær skyldu framkvæmdar, 

sbr. Hrd. 1996, bls. 2956 (Samherjamál), Hrd. 1999, bls. 1709 (Ósonmál), og Hrd. 2000, bls. 

1621 (Stjörnugrís).  

Eins og áður var nefnt er yfirleitt vísað í senn til 1. mgr. 75. gr. og 1. mgr. 72. gr. í 

dómsmálum þar sem deilt er um skerðingu atvinnuréttinda sem menn hafa þegar notið og þá 

jafnframt gerð krafa um greiðslu bóta vegna tjóns sem skerðingin hefur valdið.
252

 Athygli 

vekur að í þessum dómum var aðeins atvinnufrelsisákvæðinu beitt fyrir utan Hrd. 2000, bls. 

1621 (Stjörnugrís), en þar var bæði 1. mgr. 75. gr. og 1. mgr. 72. gr. beitt. Nú snérust sum 

málanna um atvinnuréttindi sem njóta verndar skv. 1. mgr. 72. gr. stjskr. og sem menn höfðu 
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þegar haft í skjóli opinberra leyfa, en engu að síður var eignarréttarákvæðinu ekki beitt. Þetta 

er einkum áberandi í leigubílstjóramálunum tveimur en þar kröfðust stefnendur þess eingöngu 

að ákvörðun um afturköllun atvinnuleyfis síns til leigubifreiðaaksturs yrði dæmd ógild, þar 

sem hana skorti lagastoð. Ekki var gerð krafa um skaðabætur í málunum þótt stefnendur hefðu 

hugsanlega getað sett fram slíka kröfu og e.t.v. er það ástæðan fyrir því að 1. mgr. 72. gr. 

stjskr. var ekki beitt. Þótt niðurstaðan í málunum tveimur hafi verið afar ólík - þar sem Hrd. 

1988, bls. 1532 (Framadómur), markaði ákveðin þáttaskil - eru þeir einkum til vitnis um að 

þegar atvinnuréttindi manna eru takmörkuð á grundvelli stjórnvaldsfyrirmæla og lagastoð 

fyrir því brestur, virðist það fyrst og fremst vera 1. mgr. 75. gr. sem byggt er á. 

Í Hrd. 1996, bls. 2956 (Samherjamál), var S synjað um útflutningsleyfi af hálfu 

utanríkisráðuneytisins á grundvelli fyrirmæla í reglugerð þar sem. S krafðist skaðabóta í 

málinu og féllst Hæstiréttur á að ríkið bæri ábyrgð á því tjóni sem S hefði orðið fyrir, þar sem 

ekki reyndist lagastoð fyrir þeirri takmörkun á atvinnufrelsi S sem fólst í synjun 

útflutningsleyfisins. Í þessu máli var þannig viðurkennt að ef lagastoð skortir fyrir takmörkun 

á atvinnufrelsi manna stofnist til bótaskyldu af hálfu ríkisins þar sem ákvörðun stjórnvaldsins 

reyndist hér ólögmæt.
253

 Þar sem málið snérist um útflutningsleyfi sem fékkst ekki og tap S 

mátti rekja til þess að fyrirtækinu var ókleift að selja vöru erlendis hærra verði en hér á landi, 

má segja að atvinnuréttindi á grundvelli þessa leyfis hafi í raun ekki stofnast. Hér er þannig 

ljóst að 1. mgr. 72. gr., átti ekki við, enda ljóst að málið snérist í öllum meginatriðum um 

ólögmætt valdframsal sem braut í bága við 1. mgr. 75. gr. stjskr.  

Í Hrd. 1999, bls. 1709 (Ósonmál), var deilt um innflutningstakmarkanir á 

vetnisklórflúorkolefni sem Hæstiréttur áleit að brotið hefðu í bága við 1. mgr. 75. gr. stjskr. 

Líkt og í Samherjamálinu féllst Hæstiréttur hér á bótaskyldu ríkisins, enda hefði lagastoð 

brostið sem gerði það að verkum að auglýsing umhverfisráðuneytisins var ólögmæt og voru 

stefnanda því dæmdar bætur að álitum. Hér var 1. mgr. 75. gr. stjskr. vitaskuld réttilega beitt 

þar sem handhöfum framkvæmdavalds er óheimilt að skerða atvinnufrelsi manna. Stefnandi 

hóf ekki innflutning efnisins fyrr en 1995 og sótti þá um heimildir til innflutnings til 

Hollustuverndar ríkisins og aftur vegna áranna 1996-1997. Fram kom í málinu að stefnandi 

hefði fengið ákveðnum heimildum úthlutað en ekki nándar nærri því sem hann fór fram á. Hér 

væri hugsanlega hægt að spyrja hvers vegna stefnandi bar ekki fyrir sig 1. mgr. 72. gr. stjskr. 

þar sem umræddar innflutningstakmarkanir þrengdu að atvinnuréttindum hans, þar sem hann 
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hafði þegar fengið úthlutað innflutningsheimildum fyrir árið 1995 sem hann hafði haft tekjur 

af.  

Í Hrd. 2000, bls. 1621 (Stjörnugrís), krafðist félagið S bæði að ákvörðun ráðherra um að 

fyrirhuguð bygging S á svínabúi skyldi sæta mati á umhverfisáhrifum yrði felld úr gildi þar 

sem hún bryti í bága við 1. mgr. 75. gr. og 1. mgr. 72. gr. stjskr. Ákvæðunum tveimur er beitt 

með skýrum hætti í dóminum. Annars vegar bar stefnandi fyrir sig að með ákvörðun ráðherra 

væri brotið gegn atvinnufrelsi hans með því að hann gæti ekki stundað þá atvinnu sem hann 

kysi, þ.e. svínarækt með uppbyggingu svínabús eins og hann ætlaði sér. Hins vegar væri vegið 

að eignarrétti hans með því að mat á umhverfisáhrifum hefði í för með sér skerðingu á rétti 

hans til að nýta sér eign sína með þeim hætti sem hann hafði hugað. Hæstiréttur féllst á að 

ákvörðun ráðherra um mat á umhverfisáhrifum bryti í bága við nefnd ákvæði stjskr. þar sem 

lagaheimild skorti. Hins vegar er ekki vikið að því í dóminum að um skerðingu á 

atvinnuréttindum stefnanda sem stjórnarskrárvarinnar eignar sé að ræða, heldur helgast 

beiting 1. mgr. 72. gr. af því að um skerðingu á óbeinum eignarréttindum er að ræða, þ.e. á 

hagnýtingarrétti. Beiting 1. mgr. 75. gr. helgast síðan af því að takmörkun atvinnufrelsis í 

sínum víðtækasta skilningi eigi sér stað án viðhlítandi lagastoðar. Stefnandi setti ekki fram 

skaðabótakröfu málinu sem vekur að vissu leyti furðu þar sem fram kemur í málsástæðum 

hans að hann hafði þegar beðið fjárhagslegt tjón vegna tafa á framkvæmdum og því ljóst að 

málið varðaði mikla fjárhagslega hagsmuni. Ekkert hefði þannig verið því til fyrirstöðu að 

setja fram slíka kröfu samhliða kröfu um ógildingu í ljósi fordæma réttarins um bótaskyldu 

ríkisins í sambærilegum tilvikum, sbr. Hrd. 1996, bls. 2956 (Samherjamál), og Hrd. 1999, bls. 

1709 (Ósonmál).
254

  

Hrd. 2003, bls. 784 (Einkadansmál), er um margt sérstakur eins og fjallað var um í kafla 

2.5.2.2. en í honum var deilt um hvort takmörkun atvinnufrelsis sem átti sér stoð í 

lögreglusamþykkt bryti í bága við 1. mgr. 75. gr. stjskr. Fyrir héraðsdómi vitnaði stefnandi til 

bæði atvinnufrelsis- og eignarréttarákvæðisins og til hins síðarnefnda með þeim rökum að 

vegið væri að hagnýtingarrétti hans á eign sinni. Bæði í niðurstöðu héraðsdóms og 

Hæstaréttar var í engu vikið að meintri skerðingu á eignarréttindum stefnanda heldur aðeins 

að því hvort bann við einkadansi stæðist lagaáskilnaðarreglu 1. mgr. 75. gr. stjskr. Fyrir 

héraðsdómi hafði stefnanda láðst að gera skaðabótakröfu á hendur ríkinu en gerði aðeins 

kröfu um að ákvæði 2. gr. samþykktar nr. 548/2002 um breytingu á lögreglusamþykkt fyrir 

Reykjavík nr. 625/1987 sem kvað á um bann við einkadansi, yrði dæmd ógild. Við áfrýjun 
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málsins af hálfu ríkisins fyrir Hæstarétti bætti stefndi við kröfu um að viðurkennd yrði 

skaðabótaskylda ríkisins vegna þess tjóns sem röskun á atvinnustarfsemi hans myndi valda en 

án árangurs. Ef fallist hefði verið á það í Hæstarétti að lagastoð hefði brostið líkt og í 

héraðsdómi má leiða líkur að því að stefndi hefði fengið dæmdar skaðabætur á sama 

grundvelli og í Hrd. 1996, bls. 2956 (Samherjamál) og í Hrd. 1999, bls. 1709 (Ósonmál).
255

 

Hins vegar er niðurstaða Hæstaréttar umdeilanleg eins og fyrr hefur verið vikið að og 

rökstuðningurinn einkennilegur, enda hefur því verið haldið fram að almennt verði að líta svo 

á að í banni við tiltekinni ólöglegri starfsemi felist takmarkanir á atvinnufrelsinu fremur en að 

slegið sé föstu að starfsemin falli ekki undir gildssvið 1. mgr. 75. gr. stjskr. með því að hún sé 

ólögleg.
256

  

 

4.3.2.2. Meðalhófs ekki gætt við lögmæltar takmarkanir atvinnuréttinda  

Næst er vikið að málum þar sem litið hefur verið svo á að löggjafinn hafi gengið of langt við 

að setja atvinnufrelsi manna skorður í þágu almannahagsmuna þannig að meðalhófs hafi ekki 

verið gætt. Hvað snertir skilyrði seinni hluta 2. málsl. 1. mgr. 75. gr. stjskr. um að takmörkun 

atvinnufrelsis megi aðeins eiga sér stað í slíkum tilgangi eru elstu dómarnir aðallega til vitnis 

um að Hæstiréttur leit svo á að löggjafinn ætti fullnaðarmat um hvaða ráðstafanir teldust til 

almenningsheilla og dómstólar gætu ekki hróflað við því mati, sbr. Hrd. 1937, bls. 332 

(Mjólkursölumál), og Hrd. 1964, bls. 960 (Leigubílstjóri án atvinnuleyfis). Yngri dómar eins 

og Hrd. 1998, bls. 4076 (Veiðileyfamál), og Hrd. 2000, bls. 1532 (Vatneyrarmál), eru síðan til 

vitnis um hvernig Hæstiréttur hefur í seinni tíð kannað hvort lög sem sett hafa verið með vísan 

til almannahagsmuna og takmarka atvinnufrelsið, samræmist atvinnufrelsisákvæði stjskr. með 

tilliti til reglna um jafnræði og meðalhóf, án þess beinlínis að endurskoða mat löggjafans.  

Í Hrd. 1993, bls. 1217 (Missir atvinnuleyfis vegna aldurs), höfðaði stefnandi málið á þeim 

grundvelli með lögum sem mæltu fyrir um að svipta hann atvinnuleyfi vegna aldurs, hefði 

verið brotin á sér stjórnskipuleg jafnræðisregla þar sem ekki voru sett sambærileg 

aldursskilyrði fyrir veitingu atvinnuleyfis til annarra bifreiðastjóra, svo sem vörubifreiðastjóra 

eða sendbifreiðastjóra og vísaði um þetta til þágildandi 67. og 69. gr. stjskr. um eignarrétt og 

atvinnufrelsi. Vísan stefnanda til eignarréttarákvæðisins er skýr og eðlileg í umræddu máli þar 

sem réttindi hans samkvæmt atvinnuleyfinu hlytu að teljast eign í skilningi ákvæðisins og því 
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njóta verndar þess. Í málinu var í sjálfu sér ekki deilt um hvort atvinnuréttindin sem slík nytu 

verndar eignarréttarákvæðisins heldur var niðurstaða Hæstaréttar sú að þau væru bundin 

aldursskilyrðum sem þættu réttlætanleg á grundvelli öryggis- og þjónustusjónarmiða.
257

  

Hvað vísan stefnanda til atvinnufrelsisákvæðisins varðar þá ber að hafa í huga að 

eignarréttarákvæðið og atvinnufrelsisákvæðið setja sömu skilyrðin um að skerðingar megi 

aðeins eiga sér stað með lögum í þágu almannahagsmuna. Beiting ákvæðisins hér hefur því 

skírskotað til þess að með lögunum væri komið í veg fyrir að stefnandi fengi að stunda þá 

atvinnu sem hann kysi, auk þess sem að löggjafinn hafi gengið of langt í skerðingu. Í þessu 

máli liggur þó beinna við að horfa á skerðinguna út frá eignarréttarákvæðinu þar sem 

stefnandi var sviptur atvinnuréttindum sínum sem njóta verndar þess. Hins vegar er hægt að 

líta svo á að með beitingu beggja ákvæðanna í senn njóti atvinnuréttindi verndar þeirra 

beggja, í víðtækari og þrengri skilningi. Markar þessi dómur því upphaf þess að ákvæðunum 

er beitt saman og þess viðhorfs að atvinnuréttindi njóti bæði verndar 1. mgr. 72. gr. og 1. mgr. 

75. gr. stjskr.  

Ef þetta mál er stuttlega borið saman við þau eldri mál þar sem reyndi á skerðingu 

atvinnufrelsis leigubílstjóra, virðist ástæðan fyrir því að málsástæða um skerðingu 

atvinnuréttinda sem eignar á grundvelli 1. mgr. 72. gr. stjskr. var ekki sett fram í Hrd. 1984, 

bls. 1126 (Svipting atvinnuleyfis vegna notkunarleysis), og Hrd. 1988, bls. 1532 

(Framadómur), hafa verið sú að þau mál snérust fyrst og fremst um ólögmæta takmörkun 

atvinnufrelsis vegna skorts á lagaheimild, en Hrd. 1993, bls. 1217 (Missir atvinnuleyfis vegna 

aldurs), snérist um takmörkun atvinnuréttinda á grundvelli laga, þar sem talið var að 

meðalhófs hefði ekki verið gætt. Þar skoðaði Hæstiréttur síðan sérstaklega hvort lögin væru 

byggð á málefnalegum sjónarmiðum eins og jafnræði en rétturinn áleit svo vera. Hins vegar 

mætti halda því fram að leigubílstjórarnir í eldri málunum hefðu einnig getað borið því fyrir 

sig að takmarkanir atvinnufrelsis á grundvelli stjórnvaldsfyrirmæla brytu einnig gegn 

atvinnuréttindum þeirra sem nytu verndar 1. mgr. 72. gr. á sama grundvelli og þeir báru fyrir 

sig að brotið væri gegn atvinnufrelsi þeirra, enda má ekki setja eignarrétti manna skorður 

nema með lögum.  

Í Hrd. 27. september 2007, nr. 182/2007 (Björgunardómur), var deilt um styttingu 

gildistíma stjórnvaldsleyfis fyrirtækisins B til vinnslu efna á hafsbotni vegna breyttra skilyrða 

laga, auk ákvörðunar ríkisvaldsins um að efnistakan skyldi háð mati á umhverfisáhrifum. 

Fyrir héraðsdómi vísaði stefnandi til bæði 1. mgr. 72. gr. og 1. mgr. 75. gr. stjskr. um lagarök. 
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Í málsástæðum minntist hann þó aðeins á að leyfið veitti honum atvinnuréttindi, sem nytu 

verndar eignarréttarákvæðis stjórnarskrárinnar en með því að fella það niður 15 árum fyrir 

útrunninn gildistíma hefði verið brotið gegn þessum réttindum og þannig 1. mgr. 72. gr. 

stjskr. Ekkert var þannig vikið að meintri skerðingu atvinnufrelsis. Í niðurstöðu héraðsdóms 

var fallist á að um skerðingu á atvinnu- og afnotaréttindum væri að ræða sem þó réttlætist af 

sjónarmiðum um almenningsþörf/almannaheill og breyttar aðstæður í þjóðfélaginu. 

Niðurstaða héraðsdóms ber þess því merki að litið sé á að atvinnuréttindi njóti verndar bæði 1. 

mgr. 72. og 1. mgr. 75. gr. án þess að sérstaklega sé greint á milli hvaða þættir það séu sem 

njóti verndar hvors ákvæðis fyrir sig. Fyrir Hæstarétti vísaði B, áfrýjandi málsins, síðan til 

þess að leyfið veitti sér eignarréttindi og atvinnuréttindi sem nytu verndar 1. mgr. 72. gr. og 1. 

mgr. 75. gr. Þrátt fyrir að Hæstiréttur féllist ekki á að lög sem breyttu skilyrðum 

stjórnvaldsleyfisins brytu í bága við títtnefnd ákvæði í máli þessu virðist tilvísunin til beggja 

ákvæðanna í einu lagi vera gott dæmi um hvernig atvinnuréttindi njóta verndar bæði 1. mgr. 

72. gr. og 1. mgr. 75. gr. stjskr., án frekari aðgreiningar. Ef tilraun er gerð til að greina á milli 

hvaða þýðingu tilvísunin í hvoru tilviki fyrir sig hefur, þá hlýtur vísunin til 

eignarréttarákvæðisins að vera sú að lögin sem deilt var um hafi gengið of langt við skerðingu 

eignarréttinda með styttingu gildistíma leyfisins. Vísunin til atvinnufrelsisákvæðisins hlýtur 

þá að hafa þá merkingu að með lögunum sé gengið á stjórnarskrárvarinn rétt stefnanda til að 

stunda þá atvinnu sem hann kjósi eða þeim rétti séu settar of þröngar skorður með hinum 

umdeildu lögum. Þannig megi halda því fram að vísun til beggja ákvæðanna í senn helgist af 

því að atvinnuréttindi njóti verndar í þrengri skilningi á grundvelli 1. mgr. 72. gr. stjskr. og í 

víðtækari skilningi á grundvelli 1. mgr. 75. gr. stjskr. 

 

4.3.2.3. Atvinnuréttindi skert vegna nýrra laga eða breyttra skilyrða laga  

Um dóma sem fjalla um skerðingu atvinnuréttinda þegar ný lög mæla fyrir um bann við 

atvinnustarfsemi sem áður var heimil eða þegar lög mæla fyrir um breytingar eða afturköllun 

á opinberum leyfum vegna breyttra lagaskilyrða, er 1. mgr. 72. gr. stjskr. iðulega beitt, sbr. 

umfjöllun um dóma í kafla 3.5. Það er þó ekki einhlítt, sbr. fyrrgreindan Hrd. 27. september 

2007 í máli nr. 182/2007 (Björgunardómur). Elstu dómarnir, þ.e. Lyrd. IX, bls. 809 og Lyrd. 

X, bls. 20 (Svipting áfengisleyfis vegna bannlaga I og II) snérust um skerðingu á 

atvinnuréttindum sem stefnendur málanna álitu að fengju ekki staðist eignarréttarákvæði 

stjórnarskrárinnar. Hæstiréttur leit þó svo á að hér réttlættust skerðingar atvinnuréttinda af 

heimild löggjafans til að banna skaðlega atvinnustarfsemi bótalaust og vísaði til heimilda 

löggjafans til að setja almennar reglur á sviði atvinnumála.  
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Annað dæmi um rúma heimild löggjafans til að banna starfsemi sem talin er skaðleg eða 

þjóðfélagslega óæskileg er síðan í Hrd. 1964, bls. 573 (Sundmarðadómur). Lög nr. 11/1951 

lýstu minkaeldi óheimilt og krafðist stefnandi bóta fyrir atvinnuspjöll sem var hafnað á báðum 

dómstigum en þó með ólíkum rökstuðningi. Stefnandi hafði að vísu ekki fengið sérstakt leyfi 

eða löggildingu til minkaeldis eins og lög um loðdýrarækt þó gerðu ráð fyrir en af hálfu 

ríkisins var ekki á því byggt að ekki hefði verið farið eftir lögunum. Héraðsdómur taldi að 

ekki lægju fyrir sérstök atvinnuréttindi sem talin yrðu eign og yrðu því ekki dæmdar bætur 

fyrir missi hagsvonar á grundvelli 67. gr. stjskr. Rökstuðningur Hæstaréttar var aftur á móti sá 

að minkaeldi hafi verið bannað vegna þeirra hættu og spjalla sem minkar, er úr haldi sleppi 

valdi, og væri að svo vöxnu máli ekki efni til að bæta umrædd atvinnuspjöll.
258

 Hér er aðeins 

vísað til eignarréttarákvæðis þágildandi 67. gr. stjskr. um vernd atvinnuréttinda, en stefnandi 

gerði varakröfu um að með lögunum hefði verið um að ræða skerðingu á atvinnufrelsinu sem 

tryggt væri í þáverandi 69. gr. stjskr. Í þá daga var þó ekki sama áhersla lögð á það í 

atvinnufrelsisákvæði stjórnskrárinnar að öllum væri frjálst að stunda þá atvinnu sem þeir kysu 

en hér má segja að fyrsta vísinn sé að finna að sambeitingu ákvæðanna í dómsmáli.  

Í Hrd. 1996, bls. 3002 (Fullvirðisréttur á mjólk), og Hrd. 1997, bls. 2563 (Fullvirðisréttur 

á mjólk II), var deilt um skerðingu framleiðsluréttinda í landbúnaði sem stefnendur álitu að 

nytu verndar eignarréttarákvæðis stjskr. Í rökstuðningi stefnenda í málunum var vísað til bæði 

þágildandi eignarréttarákvæðis og atvinnufrelsisákvæðis stjskr. Í fyrri dóminum kom fram að 

„að þótt atvinnuréttindi almennt nytu aðeins verndar 69. gr. stjskr. þá væru atvinnuréttindi 

sem byggðust á sérstökum samningi við ríkisvaldið, eignarréttindi rétthafans og nytu því 

verndar 67. gr. stjskr.“ Hæstiréttur féllst á að framleiðsluréttindi þessi væru eignarréttindi sem 

nytu verndar 1. mgr. 72. gr. stjskr. en vék þó ekki að neinu leyti að vísan stefnanda til 

atvinnufrelsisákvæðisins. Í dóminum fléttast beiting eignarréttarákvæðisins saman við 

beitingu atvinnufrelsisákvæðisins með því að stefnandi vísar til þess að atvinnuréttindi 

almennt, þá að öllum líkindum atvinnufrelsi í sínum víðtækasta skilningi eða frelsið til að 

velja sér lífsstarf, njóti verndar 69. gr., en atvinnuréttindi sem byggist á sérstökum samningi 

við ríkisvaldið sé eign sem njóti verndar 67. gr. stjskr. Hér að vísu ekki beinlínis um opinbert 

atvinnuleyfi að ræða en engu að síður réttindi útgefin af ríkisvaldinu en tilvísunin til 

atvinnufrelsisákvæðisins af hálfu stefnda virðist hér hafa verið í því skyni að styrkja að 

atvinnuréttindi nytu verndar stjórnarskrárinnar, í þrengri og víðtækari skilningi.  

                                                 
258

 Sbr. umfjöllun Sigurðar Líndal og Þorgeirs Örlygssonar í „Um nýtingu fiskistofna og töku gjalds fyrir nýtingu 

þeirra,“ bls. 121.  
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Í Hrd. 2006, bls. 1689 (Bann við sýningu tóbaks) var deilt um skerðingu atvinnuréttinda 

sem byggði á opinberu leyfi til sölu tóbaks með lögum sem mæltu fyrir um bann við því að 

tóbaksvörur væru sýnilegar viðskiptavinum í tóbaksversluninni B. Stefnandi málsins sem rak 

tóbaksverslunina bar fyrir sig að meðalhófs væri ekki gætt í lögunum og því bryti bann þetta í 

bága við m.a. eignarréttar, tjáningarfrelsis- og atvinnufrelsisákvæði stjórnarskrárinnar. 

Stefnandi vísaði til þess að áhrif bannsins væru eingöngu fólgin í því að skerða 

stjórnarskrárbundin réttindi hans til að stunda þá löglegu atvinnustarfsemi sem hann kysi og 

fælist í 1. mgr. 75. gr. stjórnarskrárinnar, og vísanin til 1. mgr. 72. gr. byggðist á því að með 

lögunum væri komið í veg fyrir að stefnandi gæti nýtt sér eign sína með lögmætum hætti. Hér 

var þannig vísað til beggja ákvæðanna í senn.  

Í niðurstöðu héraðsdóms var fallist á að þrátt fyrir að rök mætti færa fyrir því að þrengt 

væri að atvinnuréttindum stefnanda þannig að í bága færi við 1. mgr. 72. gr. væri hér um að 

ræða almenna takmörkun eignarréttinda sem hinn almenni löggjafi hefði heimild til að setja 

skorður. Um tilvísunina til atvinnufrelsisákvæðisins var aftur á móti ekki talið að stefnanda 

stoðaði að byggja á því að lögin færu gegn 1. mgr. 75. gr. þar sem löggjafarvaldinu væri 

heimilt að setja sérstök fyrirmæli í lög sem mæltu fyrir um með hvaða tiltekna hætti sala á 

tóbaksvörum skyldi fara fram, án þess að með því væri hróflað við stjórnarskrárbundnu 

atvinnufrelsi manna. Héraðsdómur féllst því ekki á málatilbúnað stefnanda. Í niðurstöðu 

Hæstaréttar var ekki vikið að því að sýnileikabannið væri brot á atvinnuréttindum S á 

grundvelli 1. mgr. 72. gr. Hins vegar komst rétturinn að þeirri niðurstöðu að löggjafinn hefði 

með lögum þeim sem mæltu fyrir um títtnefnt bann farið út fyrir þau mörk sem 1. mgr. 75. gr. 

stjskr. setti, og meðalhófs hefði ekki verið gætt. Atvinna áfrýjanda nyti þannig verndar skv. 

ákvæðinu sem ekki yrði komist hjá að virða. Í máli þessu virðist því beitingu ákvæðanna vera 

háttað þannig að vísað sé til 1. mgr. 72. gr. stjskr. þar sem ákvæðið verndi leyfisbundin 

atvinnuréttindi stefnanda en til 1. mgr. 75. gr. sem verndi atvinnufrelsi stefnanda í sínum 

víðtækasta skilningi þótt Hæstiréttur nefni ekki beinlínis að það sé atvinnufrelsi hans. Beiting 

ákvæðanna tveggja í máli þessu er þannig ekki mjög skýr, þ.e. til hvaða þátta hvort ákvæðið 

fyrir sig vísar.  

Að lokum má nefna Hrd. 27. september 2007 í máli nr. 182/2007 (Björgunardómur) en 

þar voru breytt skilyrði laga einnig fyrir hendi sem styttu gildistíma stjórnvaldsleyfis og skertu 

atvinnuréttindi stefnanda, en til umfjöllunar um hann vísast til kaflans hér á undan.  

 

 

 



114 

 

4.3.3. Beiting ákvæðanna í dönskum rétti  

Í kafla 2.7. var fjallað um dóma úr danskri réttarframkvæmd þar sem því hefur verið borið við 

að brotið hafi verið á atvinnufrelsi manna. Í kafla 3.6. var síðan fjallað um dóma þar sem 

álitið var að atvinnuréttindi hefðu ýmist verið afnumin eða skert með lögum. Af þessari 

dómaframkvæmd sést vel að ekki er fyrir hendi sambeiting eignarréttarákvæðis 73. gr. 

grundvallarlaganna og atvinnufrelsisákvæða 74. gr. og 1. mgr. 75. gr. grundvallarlaganna í 

málum af þessu tagi, líkt og í íslenskum rétti. Hér gerist því ekki þörf á að greina á jafn 

ítarlegan hátt í hvaða tilvikum annars vegar eignarréttarákvæðinu og hins vegar 

atvinnufrelsisákvæðunum hefur verið beitt þar sem aðgreiningin er vel skýr. Þannig hefur 

eignarréttarákvæðinu þar í landi eingöngu verið borið við í dómsmálum sem fjalla um afnám 

eða skerðingu atvinnuréttinda sem menn hafa þegar haft, óháð því hvort þau byggist á 

stjórnvaldsleyfi eða ekki, en atvinnufrelsisákvæðunum hefur einungis verið beitt í málum þar 

sem menn hafa litið svo á að þrengt hafi verið að frelsi manna og rétti til aðgangs að atvinnu 

með einhverjum hætti, ýmist með lögum en stundum á grundvelli einkaréttarlegra 

samningsákvæða.  

Hvað viðkemur dönsku atvinnufrelsisákvæðunum er sjaldgæft að menn hafi beinlínis 

vísað til þeirra í dómsmálum um atvinnuréttindi en það gerðist þó í UfR. 1967, bls. 46 

(Stuðningur við stjórnmálaflokk með greiðslu stéttarfélagsgjalda), með vísan til 1. mgr. 75. 

gr. grundvallarlaganna, UfR 1984, bls. 888 (Greiðsla dagpeninga úr atvinnuleysissjóði), þar 

sem vísað var til bæði 74. gr. og 1. mgr. 75. gr. grundvallarlaganna, UfR 1986, bls. 898 (HT-

málið), þar sem einnig var vísað til þeirra beggja og loks í UfR. 1998, bls. 1664 (Svipting 

málflutningsleyfis), og UfR. 2002, bls. 1789 (Höfnun atvinnuleyfis vegna skilyrðis um 

ríkisborgararétt), en í tveimur síðastnefndu málunum vísuðu stefnendur til 74. gr. 

grundvallarlaganna. Þannig hefur það aðeins gerst í fáein skipti að beinlínis hafi verið vísað til 

þeirra fyrir dómi en iðulega án þess að fallist sé á beitingu þeirra. Vísun til þeirra hafði því 

enga þýðingu og veitti enga réttarvernd í hinum tilgreindu dómsmálum. Í öðrum málum sem 

reifuð voru í köflum 2.6.4.2.-2.6.4.3. var ekki vísað beinlínis til atvinnufrelsisákvæðanna fyrir 

dómi en þó hefur verið talið að meginregla um atvinnufrelsi hafi haft þar þýðingu, einkum í 

einkaréttarlegum lögskiptum, sbr. UfR 1944, bls. 1092 (Fornbókasalinn) og UfR. 2002, bls. 

74 (Hárskeramál). Af UfR 1979, bls. 253 (Apótekaramál), hefur verið dregin sú ályktun að 

með hliðsjón af 74. gr. grundvallarlaganna sé brýnt á lögmætisreglu, þ.e. að ákvarðanir 

stjórnvalda sem grípi inn í opinber atvinnuleyfi verði að eiga sér ótvíræða stoð í lögum. Þessi 

mál sýna þannig að áhrif 74. gr. grundvallarlaganna eru einungis óbein en geta birst þegar lög 

eða samningsákvæði eru túlkuð með hliðsjón af henni. Þýðing ákvæðisins er þannig bundin 
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við þessi tilvik en taka verður undir með yngri fræðimönnum að þetta geri að verkum að 74. 

gr. sé síður en svo „nánast eða alveg merkingarlaus.“ 1. mgr. 75. gr. hefur aftur á móti haft 

litla sem enga merkingu í dómaframkvæmd eins og rakið hefur verið. Af þessu sést glöggt að 

beiting atvinnufrelsisákvæðanna hefur aldrei ráðið úrslitum um niðurstöðu dómsmáls í 

Danmörku þótt litið hafi verið til þess við túlkun laga og samningsákvæða.  

Í dómsmálum um beitingu eignarréttarákvæðisins í 73. gr. grundvallarlaganna var aðeins í 

tveimur þeirra dómsmála sem rakin voru í kafla 3.6. komist að þeirri niðurstöðu að afnám eða 

skerðing atvinnuréttinda með lögum bryti í bága við eignarréttarákvæðið, sbr. dóma 

Landsréttar í UfR. 1980, bls. 955 (Grænlandssiglingar), og UfR. 2006, bls. 1539 

(Mótekjumál). Í UfR. 1980, bls. 955 (Grænlandssiglingar) komst meirihluti Landsréttar að 

þeirri niðurstöðu að takmörkun sú sem gerð var með lögum á atvinnustarfsemi útgerðarinnar 

fæli í sér eignarnám atvinnuréttinda og bætur ættu að koma fyrir. Í UfR. 2006, bls. 1539 

(Mótekjumál) leit Landsréttur svo á að takmörkun atvinnuréttinda sem ákvæði 

náttúruverndarlaga hafði í för með sér fyrir stefnanda málsins kæmi svo hart niður á honum að 

skerðingin fæli í sér eignarnám. Hæstiréttur var hins vegar á öðru máli og vísast um 

niðurstöðu hans til fyrri umfjöllunar. Í hinum málunum þremur sem reifuð voru í kafla 3.6. 

var heldur ekki fallist á að um bótaskylda skerðingu atvinnuréttinda væri að ræða þar sem hún 

rúmaðist innan heimilda löggjafarvaldsins til að setja almennar reglur um atvinnulífið. Þrátt 

fyrir það er ljóst að 73. gr. grundvallarlaganna hefur veitt ögn meiri réttarvernd í málum af 

þessu tagi í danskri réttarframkvæmd, en 74. gr. og 1. mgr. 75. gr. grundvallarlaganna, 

einkum í ljósi niðurstöðunnar í UfR. 1980, bls. 955 (Grænlandssiglingar).  

 

4.3.4. Niðurstöður  

Þegar á heildina er litið er niðurstaðan sú að af beitingu ákvæðanna tveggja í ljósi 

ofangreindra dóma úr íslenskri réttarframkvæmd liggi ljóst fyrir að 1. mgr. 75. gr. stjskr. er 

iðulega beitt þegar takmörkun atvinnufrelsis og þar með talið atvinnuréttinda sem þar falla 

undir, er talin hafa brostið lagastoð. Það hefur komið skýrt fram í ofangreindum dómum, auk 

þess sem regla um skaðabótaábyrgð ríkisins virðist hafa mótast í þessum tilvikum, með því að 

atvinnuréttindi eru takmörkuð á grundvelli stjórnvaldsfyrirmæla en ekki laga, sbr. Hrd. 1996, 

bls. 2956 (Samherjamál), og Hrd. 1999, bls. 1709 (Ósonmál). Þó skortir á að slík krafa sé sett 

fram í öllum tilvikum þótt full ástæða sé til, sbr. Hrd. 2000, bls. 1621 (Stjörnugrís). Í flestum 

málanna þar sem litið hefur verið svo á að óheimilt framsal á lagasetningarvaldi hafi verið 

fyrir hendi hefur 1. mgr. 75. gr. eingöngu verið beitt en það er þó ekki einhlítt, sbr. t.d. Hrd. 

1997, bls. 2563 (Fullvirðisréttur á mjólk II), og Hrd. 2000, bls. 1621 (Stjörnugrís).  
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Þegar ágreiningur um takmarkanir á atvinnufrelsi í sínum víðtækasta skilningi, þ.e. á rétti 

manna til að velja sér atvinnu eða hefja störf í tilteknum atvinnugreinum, kemur til kasta 

dómstóla er venjulega eingöngu byggt á atvinnufrelsisákvæðinu í 1. mgr. 75. gr., en ekki 

eignarréttarákvæðinu, sbr. Hrd. 1998, bls. 4076 (Veiðileyfamál), og Hrd. 2000, bls. 1534 

(Vatneyrarmál), enda hafa engin atvinnuréttindi sem hægt er að byggja rétt á stofnast í slíkum 

málum. Í þessum tveimur tegundum mála, þ.e. ýmist þegar lagastoð brestur eða möguleikar 

manna til að hefja störf á ákveðnum vettvangi eru takmarkaðir, er 1. mgr. 75. gr. þannig 

eingöngu beitt. Einnig hefur komið fyrir í eldri rétti að einungis atvinnufrelsisákvæðinu hafi 

verið beitt þegar lög hafa verið talin brjóta í bága við skilyrðið um almannahagsmuni, þ.e. að 

gengið hafi verið of langt í þeim tilvikum, sbr. Hrd. 1937, bls. 332 (Mjólkursölumál), og Hrd. 

1964, bls. 960 (Leigubílstjóri án atvinnuleyfis).  

Um beitingu eignarréttarákvæðisins í ofangreindum dómum er ljóst að í eldri rétti er því 

beitt einu og sér þegar litið hefur verið svo á að lög sem skerði atvinnuréttindi er byggjast á 

stjórnvaldsleyfi gangi of langt, sbr. áfengisdómana. Í Hrd. 1964, bls. 573 (Sundmarðadómur), 

var einnig eingöngu vitnað til eignarréttarákvæðisins en það hafði stefnandi að vísu ekki ekki 

fengið sérstakt leyfi eða löggildingu stjórnvalda til minkaeldis. Eftir það er bæði eignarréttar- 

og atvinnufrelsisákvæðinu iðulega beitt saman í málum sem varða skerðingu atvinnuréttinda á 

grundvelli stjórnvaldsleyfis sem er til vitnis um að atvinnuréttindi njóti verndar beggja 

ákvæða þótt stundum sé óljóst nákvæmlega til hvaða þátta tilvísunin eigi sér stað. Hér er þó 

komist að þeirri niðurstöðu að almennt skírskoti ákvæðin til atvinnuréttinda í þrengri 

merkingu með afturköllun/breytingu á stjórnvaldsleyfi (skerðing á eignarrétti) og víðtækari 

skilningi (þrengt að valfrelsi manna til að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa sem afleiðing af 

lögum sem afturkalla/breyta stjórnvaldsleyfi). Þessi oft og tíðum óskýra beiting ákvæðanna í 

senn kemur best fram í Hrd. 1993, bls. 1217 (Missir atvinnuleyfis vegna aldurs), Hrd. 1996, 

bls. 3002 (Fullvirðisréttur á mjólk I), Hrd. 2006, bls. 1689 (Bann við sýningu tóbaks), og Hrd. 

27. september 2007 í máli nr. 182/2007 (Björgunardómur). 

Af dómum þar sem ákvæðunum tveimur er beitt saman má segja að Hrd. 2000, bls. 1621 

(Stjörnugrís) skeri sig úr að þessu leyti þar sem því má halda því fram að beiting ákvæðanna 

hafi verið nokkuð vel aðgreind þar. 1. mgr. 72. gr. stjskr. skírskotaði einkum til þess að girt 

væri fyrir að stefnandi gæti hagnýtt sér eign sína með þeim hætti sem hann kysi en tilvísunin 

til 1. mgr. 75. gr. stjskr. var fyrst fremst vegna óheimils framsals lagasetningarvalds sem braut 

í bága við lagaáskilnaðarreglu 2. málsl. 1. mgr. 75. gr. stjskr.  

Eins og rakið var er ekki um sambeitingu ákvæðanna að ræða í dönskum rétti í málum 

sem fjalla um skerðingu atvinnuréttinda. Í þeim fáu málum þar sem menn hafa borið því við 
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að brotið hafi verið gegn atvinnufrelsi þeirra er ljóst að beiting 74. og 1. mgr. 75. gr. 

grundvallarlaganna hefur aldrei ráðið úrslitum um niðurstöðu dómsmáls þar í landi. Danskir 

dómstólar hafa þannig aldrei komist að þeirri niðurstöðu að almenn lög brjóti í bága við 

atvinnufrelsisákvæðin, en sú staðreynd gæti bent til þess að hugsanlega sé löggjöf þar í landi 

vandaðri en hér á landi, þar sem íslensk réttarframkvæmd leiðir í ljós að það hefur komið fyrir 

að lögum hafi verið breytt í kjölfar þess að Hæstiréttur hafi talið þau brjóta í bága við 1. mgr. 

75. gr. stjskr. Sem dæmi um það má nefna Hrd. 1998, bls. 4076 (Veiðileyfamál), en 

upphaflegri 1. mgr. 5. gr. laga nr. 38/1990 um stjórn fiskveiða var breytt í kjölfar niðurstöðu 

Hæstaréttar í málinu.
259

  

Mjög skýr greinarmunur kemur einnig í ljós varðandi mikilvægi lagaáskilnaðarreglu 

atvinnufrelsisákvæðisins í íslenskum og dönskum rétti, þar sem mikil áhersla hefur verið lögð 

á hana í íslenskri dómaframkvæmd en lítil sem engin í danskri, sbr. þó niðurstöðu í UfR 1979, 

bls. 253 (Apótekaramál), þótt það tilvik sé ekki fyllilega sambærilegt. Aftur á móti gilda sömu 

reglur og viðhorf í rétti landanna tveggja um skilyrðið um almannahagsmuni, þ.e. að 

löggjafinn eigi um það fullnaðarmat hvað teljist til almannaheilla. Í seinni tíð hefur síðan 

þróast sú venja hjá dómstólum að þeir kanni mat dómstóla á því hvort lög sem takmarki 

atvinnufrelsi með skírskotun til almannahagsmuna séu byggð á málefnalegum sjónarmiðum 

um jafnræði og meðalhóf. Þrátt fyrir að sama þróun sé fyrir hendi í þessu efni í Danmörku
260

 

og hér á landi fer mun minna fyrir slíkum rökstuðningi í niðurstöðum danskra dómstóla í þeim 

málum sem fyrr voru reifuð um beitingu atvinnufrelsisákvæðanna.  

Þegar kemur að íslenskri dómaframkvæmd um atvinnufrelsisákvæði stjskr. sést að hún er 

mun umfangsmeiri og afdráttarlausari en í dönskum rétti og ljóst að 1. mgr. 75. gr. stjskr. 

hefur veitt löggjafanum mun meira aðhald hér á landi. Hvað viðkemur beitingu 

eignarréttarákvæðisins þá eru þau tilvik í íslenskri og danskri dómaframkvæmd mun áþekkari 

þegar því er borið við að atvinnuréttindi hafi verið takmörkuð með ólögmætum hætti. Málin 

snúast enda vel flest um löggjöf sem ýmist afnemur atvinnuréttindi eða hefur í för með sér 

skerðingu þeirra vegna breyttra lagaskilyrða, óháð því hvort atvinnuréttindin byggist á 

opinberu leyfi eða löggildingu. Eflaust á þessi staðreynd rætur sínar að rekja til þess hversu 

                                                 
259

 Samkvæmt upphaflegri 1. mgr. 5. gr. laga nr. 38/1990 gátu útgerðir skipa fengið veiðileyfi í atvinnuskyni sem 

höfðu fengið slík leyfi skv. 4. og 10. gr. laga um stjórn fiskveiða nr. 3/1988 og höfðu ekki horfið varanlega úr 

rekstri. Nánar tiltekið var réttur til veiða þannig bundinn eignarhaldi á skipi sem hafði fengið útgefið veiðileyfi 

á níunda áratugnum. Sjá nánar um þetta Helga Áss Grétarsson í Réttarsaga fiskveiða frá landnámi til 1990, bls. 

207. Í kjölfar Veiðileyfadóms var umræddri málsgrein breytt á þá leið að skv. 1. málsl. 1. mgr. 5. gr. laga. nr. 

116/2006 um stjórn fiskveiða koma nú aðeins til greina þau fiskiskip sem hafa haffærisskírteini og skrásett eru 

á skipaskrá Siglingastofnunar Íslands við veitingu leyfa til veiða í atvinnuskyni. Með öðrum orðum þá er 

útgáfa veiðileyfa ekki lengur bundin því skilyrði að menn hafi eignast fiskiskip á ákveðnu tímabili.  
260

 Sbr. umfjöllun Peters Germer í lok kafla. 2.6.4.4.  
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lík ákvæðin eru, enda er íslenska ákvæðið í raun aðeins þýðing á hinu danska, og ekki síst 

vegna þess að lengi hefur verið viðurkennt í rétti beggja landa að atvinnuréttindi njóti 

óumdeilanlega verndar eignarréttarákvæðisins.  

 

5. Lokaorð  

Í ritsmíð þessari hefur ólík beiting íslenskrar og danskrar réttarframkvæmdar þegar kemur 

að beitingu atvinnufrelsisákvæða og eignarréttarákvæða landanna tveggja verið rannsökuð í 

málum þar sem því er borið við að atvinnuréttindi manna séu skert. Einnig hefur saga og 

uppruni umræddra stjórnarskrárákvæða verið rakin sem og kenningar fræðimanna beggja 

landa í því skyni að draga upp sem skýrasta mynd af því hvernig stjórnarskrárvernd 

atvinnuréttinda er háttað í löndunum tveimur. Ljóst er að nokkur greinarmunur er þar á.  

Í kjölfar þeirrar umfjöllunar sem hér hefur farið fram blasir við að atvinnuréttindi njóta 

verndar bæði atvinnufrelsisákvæðisins í 1. mgr. 75. gr. stjskr. og eignarréttarákvæðis 1. mgr. 

72. gr. stjskr., enda er vísað til ákvæðanna jöfnum höndum í dómsmálum þar sem ágreiningur 

stendur um skerðingu atvinnuréttina. Í grófum dráttum má segja að tilvísunin til beggja 

ákvæða í senn skírskoti þannig til verndar atvinnuréttinda í breiðri merkingu, sbr. 1. mgr. 75. 

gr. um atvinnufrelsið í sínum víðtækasta skilningi, en í þrengri merkingu með vísan til 1. mgr. 

72. gr. um vernd eignarréttarins, en vernd síðarnefnda ákvæðisins byggist einkum á hinum 

fjárhagslega þætti atvinnuréttinda. Af danskri dómaframkvæmd er aftur á móti ljóst að 

atvinnuréttindi manna njóta eingöngu verndar eignarréttarákvæðis 73. gr. grundvallarlaganna. 

Sú spurning vaknar hvers vegna þessi greinarmunur sé fyrir hendi þar sem 

atvinnufrelsisákvæði íslensks og dansks réttar eru sprottin úr sama jarðvegi, líkt og 

eignarréttarákvæðið.  

Ástæðan hlýtur fyrst og fremst að vera sú að 74. gr. og 1. mgr. 75. gr. hafa takmarkað 

gildi í réttarframkvæmd, sbr. þá dönsku dóma sem gerð hafa verið skil og þannig njóti 

atvinnuréttindi manna aðeins óbeinnar og afar takmarkaðrar réttarverndar ákvæðanna. Það er 

þá einkum 74. gr. grundvallarlaganna sem hefur í raun haft hina óbeina þýðingu í 

réttarframkvæmd þar sem litið hefur verið til ákvæðisins við túlkun laga og samningsákvæða, 

en ljóst er hins vegar að ekki er hægt að byggja neinn rétt á ákvæðinu einu sér. Það sama 

gildir um 1. mgr. 75. gr. grundvallarlaganna þótt fræðimenn hafi ekki viljað útiloka að hún 

hafi þýðingu í einhverju samhengi, einkum á sviði vinnuréttarlöggjafar. Þetta er þá 

meginástæða þess að atvinnuréttindi njóta ekki verndar atvinnufrelsisákvæðanna í dönskum 

rétti, ólíkt því sem tíðkast í íslenskum rétti, og ákvæðum 74. gr. og 1. mgr. 75. gr. er þar af 
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leiðandi ekki beitt samhliða eignarréttarákvæði 73. gr. grundvallarlaganna í málum þar sem 

deilt er um skerðingu atvinnuréttinda.  

Íslenska ákvæði stjórnarskrárinnar um vernd atvinnufrelsisins rekur uppruna sinn til hins 

danska eins og áður var fjallað um og lengi vel litu íslenskir fræðimenn svo á að í því fælist 

fyrst og fremst stefnuyfirlýsing löggjafans án eiginlegrar réttarlegrar þýðingar. Á meðan þetta 

viðhorf er að sumu leyti enn ríkjandi í dönskum rétti, hefur íslenska ákvæðið náð að brjótast 

út fyrir ramma stefnuyfirlýsingarinnar og leitt af sér raunverulega vernd fyrir borgara landsins 

gagnvart heimildum löggjafans til þess að takmarka atvinnufrelsi, og þar með atvinnuréttindi 

þeirra, í þágu almannahagsmuna. Vissulega hafa danskir fræðimenn hneigst til þeirrar 

skoðunar að atvinnufrelsisákvæði grundvallarlaganna séu ekki fyllilega merkingarlaus í seinni 

tíð, sbr. fyrri umfjöllun, en þó er ljóst að það hefur miklu takmarkaðri merkingu heldur en hið 

íslenska. Ekki verður hér fullyrt um hvort það sé aðeins af hinu góða að 1. mgr. 75. gr. stjskr. 

veiti eins virka vernd og raun ber vitni undanfarin ár þar sem það getur bent til þess að vanda 

megi betur til verka við löggjöf. Aftur á móti er ljóst að fyrst löggjafinn er ekki óbrigðull er 

nauðsynlegt að mannréttindaákvæði á borð við atvinnufrelsisákvæðið veiti virka vernd 

borgurunum til handa þegar á það reynir.  
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Lov nr. 129/1939 - Beværterlov  

Lov nr. 207/1958 - Beværterlov   

Lov om håndværks- og fabriksdrift samt handel og beværtning m.m“ av 1857 [Næringsloven] 
Grundloven nr. 169/1953  

Lov nr. 209/1972 om ændring av lov om bybefolkningens forsyning med mælk og fløde 

Lov nr. 324/1973 om forbud mod søtransport af gods til Grønland  

Lov nr. 513/1975 om apotekervæsenet  

Lov nr. 285/1982 om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold  

Lov nr. 530/1984 - Naturfredningsloven  

Lov nr. 600/1986 - Aftaleloven  
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Lov nr. 404/1990 om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers 

regnskaber  

Lov nr. 936/1991 om ændring af forskellige lovbestemmelser om erhvervsudøvelse på 

grundlag af autorisation m.v.  

Lov nr. 329/1997 om taxikørsel m.v. 

Lov nr. 394/1995 om ændring av lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse 

af politiske partiers regnskaber  

Lov nr. 594/2008 - Retsplejeloven  

 

 

 


