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Abstract 
 

The French social and political thinker Montesquieu (1698-1755) thought it 
was necessary that power by checked by power. He was influential in framing 
the Separation of Powers doctrine.  According to the pure doctrine, state 
power is to be divided into three completely distinct branches, each confined 
exclusively to its own proper functions. Article 2 of the Constitution of the 
Republic of Iceland allocates legislative power to Althingi, and to the 
President, executive power to the President and “other governmental 
authorities”, and judicial power to the judges. The branches of the Icelandic 
state are interdependent, and in particular the legislative and the executive 
branches. The Ministers are members of the government and the leaders of 
the majority of the members of Althingi at the same time. Legislative power 
can be delegated to the executive branch. A large portion of legislation in 
modern bureaucratic countries is inevitably delegated legislation.  However, 
there are limitations due to the separation of powers and the Rule of Law. 
Article 75 of the Constitution protects the right to work and stipulates that it will 
only be restricted by law. Strong requirements must therefore be fulfilled in 
order to legitimately restrict the right to work with delegated legislation. In this 
thesis these requirements are investigated by examining relevant decisions of 
the Supreme Court. Even though the Supreme Court has not been entirely 
consistent, three general rules appear in the cases examined, although they 
are sometimes violated. Firstly, the purpose of the restrictions must be clear in 
the enabling act. Secondly, the enabling act must contain guidance 
concerning how to restrict the right to work and thirdly it must have principles 
regarding the scope of the necessary restrictions.  
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Útdráttur 

 
Franski þjóðfélags- og stjórnmála hugsuðurinn Montesquieu (1698-1755) taldi 
að nauðsynlegt væri að vald reisti valdi skorður. Skrif hans höfðu mikil áhrif á 
mótun kenningarinnar um þrískiptingu valdsins. Samkvæmt hinni hreinu 
kenningu á ríkisvaldið að skiptast í þrjár algerlega aðskildar og sjálfstæðar 
greinar, sem hver um sig hefur einvörðungu sinn þátt ríkisvaldsins til 
meðferðar. Samkvæmt 2. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands fara Alþingi og 
forseti Íslands með löggjafarvaldið, forseti og önnur stjórnvöld með 
framkvæmdavalið og dómendur með dómsvaldið. Hinar mismunandi greinar 
ríkisvaldsins eru innbyrðis háðar. Löggjafarvaldið og framkvæmdavaldið 
tengjast sérlega nánum böndum. Ráðherrarnir, sem sitja í ríkisstjórn, eru 
jafnframt leiðtogar meirihlutans á Alþingi. Löggjafarvald getur verið framselt til 
framkvæmdavaldsins. Í nútíma ríkjum eru stjórnvaldsfyrirmæli óumflýjanlega 
fyrirferðamikil. Framsal lagasetningarvaldsins lýtur þó takmörkunum vegna 
þrígreiningar valdsins og lögmætisreglunnar. Atvinnufrelsið er varið með 75. 
gr. stjórnarskrárinnar og verður einungis skert með lögum. Af þessum sökum 
verður að gera ríkar kröfur til lagastoðar, eigi að skerða atvinnufrelsið með 
stjórnvaldsfyrirmælum. Í þessari ritgerð eru þessi skilyrði könnuð með því að 
skoða dóma sem um þetta hafa gengið í Hæstarétti. Jafnvel þó að skort hafi 
upp á samræmi í þeim dómum, sem skoðaðir eru, má engu að síður greina 
þrjú megin skilyrði sem uppfylla þarf, þó að Hæstiréttur hafi stundum litið 
framhjá þeim. Til þess að framsalið geti talist lögmætt þurfa pólitísk markmið 
og tilgangur skerðingarinnar að koma fram í lögum, svo og leiðbeiningar um 
þær leiðir sem fara á til að skerða frelsið. Einnig þurfa að vera til staðar 
meginreglur í settum lögum um umfang og takmörk hinnar nauðsynlegu 
skerðingar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


