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Útdráttur  

Markmið greinargerðarinnar er að varpa ljósi á það hvað felst í hugtakinu almannahagsmunir, sem 

er m.a. skilyrði takmörkunar á mannréttindaákvæðum stjórnarskár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. 

Við skoðunina var beitt orðskýringu, markmiðaskýringu og lögfræðilegri aðferðafræði við 

skýringu á umfangi hugtaksins.   

Niðurstöður greingerðarinnar eru í megindráttum þær að mannréttindi hafa þróast, með tilkomu 

aukinnar kröfu almennings um ákveðin félagsleg, efnahagsleg og menningarleg réttindi. Til að 

tryggja slík réttindi hafa mannréttindi einstaklinga verið takmörkuð að vissu leyti í þágu 

almannahagsmuna. Sú hugmyndafræði sem liggur þar að baki, svipar til siðfræðilegrar kenningar 

nytjastefnunar, þar sem athafnir öðlast réttlætingu í ljósi afleiðinga þeirra fyrir almannaheill.  

Sú ályktun er dregin, að við ákvörðun takmarkana á mannréttindum eigi að fara fram hlutlægt mat 

um hvort hagsmunir einstaklinga eða lögaðila eigi að víkja fyrir almannahagsmunum, þó kunna að 

vera tilvik þar sem hagsmunir eru svo augljósir að huglægt mat dugi til.  

Af dómaframkvæmdum má sjá að dómstólar beita meðalhófi við mat um réttmæti takmarkana, en 

því meira íþyngjandi sem takmörkun er þeim mun ríkari kröfur setja dómstólar á löggjafann um 

efni lagasetningar. Einnig má sjá að því ríkari sem almannahagsmunir eru þeim mun víðtækara 

svigrúm fær löggjafinn um mat á nauðsyn takmarkana.  

Í lokin má sjá að hugtakið almannahagsmunir er mjög teygjanlegt hugtak og ytri mörk þess enn 

óljós, sem best sést af túlkun hugtaksins af Mannréttindardómstól Evrópu. 
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Formáli 

Þegar höfundur fór að leiða hugann að lokaverkefni var hávær umræða í samfélaginu vegna laga 

nr. 24/2014 um frestun verkfallsaðgerða á Herjólfi VE og laga nr. 34/2014 um frestun 

verkfallsaðgerða Félags íslenskra atvinnuflugmanna gegn Icelandair ehf. Við það vöknuðu upp 

spurningar hjá höfundi um hvað felst í almannahagsmunum og hvernig þeir hagsmunir eru metnir. 

Höfundur ákvað að taka saman og útskýra hvert sé inntak og umfang orðsins almannahagsmunir. 

Skoða þurfti þau mannréttindi sem heimila takmörkun og þá sérstaklega þau ákvæði sem gera það 

í þágu almannahagsmuna. Þar sem vilji löggjafans er ekki nægilega skýr í lögskýringargögnum, 

var leitað í lögum, lögskýringargögn og dómum til fyllingar.  

Markmið greinargerðarinnar var að gera samantekt á orðinu almannahagsmunum sem 

alþingismenn gætu notað sér til viðmiðunar við setningu frumvarpa í þágu almannahagsmuna. 

Höfundur vill þakka þeim sem lögðu honum lið við úrlausn verkefnisins, þá sérstaklega Unnari 

Steini Bjarndal Björnssyni fyrir góðar athugasemdir, Hafdísi Hrönn Hafsteinsdóttir fyrir þolinmæði 

og rólyndi með því að sýna höfundi skilning á þeim tíma sem greinagerðin tók og það svigrúm sem 

höfundur fékk til að geta lokið henni ásamt Birnu Dís Andradóttur fyrir þolinmæði. 

________________________ 

Andri Björgvin Arnþórsson      
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1. Inngangur 

Í greinargerð þessari er lögð áhersla á að finna hvað felst í almannahagsmunum sem skilyrði 

takmörkunar mannréttinda sem vernduð eru í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/19441, en svo 

virðist sem færst hafi í aukana undanfarin ár að löggjafinn setji lagafyrirmæli í þágu 

almannahagsmuna.2  

Með beitingu orðskýringar á orðinu almannahagsmunir felst í því samkvæmt orðanna hljóðan að 

um hagsmuni almennings sé ræða. Í lögfræðiorðabók með skýringum, sem ritstýrt var af Páli 

Sigurðssyni, er þessi skilningur staðfestur. Þar segir einnig að almannahagsmunir geti verið 

lögmætt markmið lagasetningar sem takmarki mannréttindi, sbr. 1. mgr. 75. gr. stjórnarskrárinnar 

um atvinnufrelsi, en með orðinu almannahagsmunir er einnig vísað í hugtakið almenningsþörf.3 

Með orðinu almenningsþörf er átt við þörf eða hagsmuni heildarinnar, alls almennings, 

almenningsheillar.4 Almenningsþörf er skilyrði takmörkunar á eignarréttar ákvæði 72. gr. 

stjórnarskrárinnar. Almannaheill vísar einnig til almannahagsmuna en með almannaheill er átt við 

heill þjóðar eða hagsmuni almennings.5 Út frá orðskýringu má sjá að þar sem lagasetning takmarkar 

stjórnarskrárvernduð mannréttindi í þágu almannahagsmuna, almannaþarfar eða almannaheilla 

vegast á hagsmunir almennings og einstaklinga. 

Heimild til takmörkunar á mannréttindum er að finna í 71. gr. – 75. gr. stjskr., að ákveðnum 

skilyrðum uppfylltum. Til að byrja með voru mannréttindaákvæði í stjórnarskránni heldur fáorð 

þar sem framsetning og efnisleg uppbygging mannréttindaákvæða voru ekki samræmd á neinn 

ákveðinn hátt. Í þeim voru ákveðin réttindi en fátt um heimilar takmarkanir.6 Með 

stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 voru mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar breytt en til 

hliðsjónar við samningu frumvarpsins var stefnt að þremur megin markmiðum. Í fyrsta lagi þurfti 

að efla, samhæfa og samræma mannréttindaákvæðin þannig að þau gegndu betur því hlutverki að 

vera vörn almennings í samskiptum við þá sem fara með ríkisvald. Í öðru lagi þurfti að færa ýmis 

ákvæði kaflans í nútímalegra horf. Í þriðja lagi þurfti að taka mið af þeim þjóðréttarlegu 

                                                      
1 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, skammstafað „stjskr.“ 
2 Aukningin sést m.a. með lagasetningum sem settar voru gegn verkfallsrétti starfsmanna á Herjólfi og svo aftur á 

flugmenn hjá Icelandair, en lagasetningarnar voru mikið í umræðunni í byrjun árs 2014. 
3 Páll Sigurðsson Ritstj. (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. Bls. 16. 
4 Páll Sigurðsson Ritstj. (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. Bls. 19. 
5 Páll Sigurðsson Ritstj. (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. Bls. 16. 
6 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi. Bls. 75. 
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skuldbindingum sem íslenska ríkið hafði gengist undir með aðild sinni að alþjóðlegum 

mannréttindasáttmálum. 

Með stjórnskipunarlögum nr. 95/1995 tóku ákvæði 63. – 78. gr. stjskr. breytingum en í greinargerð 

þessari er fjallað um skilyrði takmörkunar í þágu almannahagsmuna sem birtist með mismunandi 

hætti í 71. gr. – 75. gr. stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. 

Greinargerð þessi miðar að því að afmarka og skýra hvert inntak hugtaksins almannahagsmunir sé 

sem er skilyrði takmörkunar á mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar. Í upphafi greinar-

gerðarinnar er hugtakið almannahagsmunir skoðað út frá orðskýringu. Með markmiðaskýringu er 

svo komist að tilgangi lögfestingu mannréttindaákvæða stjórnarskrárinnar.   

Í meginmáli verða gerð skil á því hvaða meginreglur gilda almennt um takmarkanir á 

mannréttindum og hvaða lögskýringarsjónarmið koma þar helst til greina. Þar kemur m.a. fram að 

túlka eigi mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar í samræmi við þjóðarréttarsamninga, enda var 

það eitt markmiðanna við lögfestingu mannréttindanna í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 

33/1944.  

Kjarni greinargerðarinnar snýr að því að skoða 71. gr. – 75. gr. stjskr. og afmarka þær með 

lögskýringargögnum. Með markmiðaskýringu er reynt að sýna fram á hvaða rétt er verið að tryggja 

einstaklingum og í hvaða tilvikum er heimilt að takmarka mannréttindi þeirra. Þegar þangað er 

komið er takmörkun skoðuð í framkvæmd löggjafans og dómstóla.  

Með þeirri aðferðafræði sem greinargerðin byggir á er reynt að fanga kjarna hugtaksins 

almannahagsmunir sem dregnar verða síðan saman í niðurstöðu.  

Vegna lengdartakmörkunar var lagt upp með það að markmiði að skoða almannahagsmuni út frá 

71. gr. – 75. gr. stjskr. Þar með var hugtakið ekki skoðað út frá skaðabótarétti né 67. gr. stjskr.  

Hugtakið er ekki heldur skoðað út frá sköttum eða skattarétti. Við rannsókn var komist að því að 

lög og dómar gefa misskýra túlkun á því hvað felst í almannahagsmunum, reyndi höfundur því að 

velja þau lög og þá dóma sem best lýsa hugtakinu. Vegna lengdartakmörkunar var að mest stuðst 

við íslenska dóma og lagasetningu, en ekki var farið í að skýra hugtakið út frá umfjöllun norrænna 

fræðimanna eða með dómum Mannréttindadómstóls Evrópu nema til fyllingar þar sem sérstaklega 

þurfti. 
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2. Meginreglur stjórnskipunar um takmörkun mannréttinda 

Mannréttindaákvæði eru mikilvægur hluti stjórnarskráa og eru óumdeilanlega álitin ein af 

undirstöðum hvers lýðræðisþjóðfélags. Með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 var sú stefna tekin 

að leggja fyrst og fremst áherslu á borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi sem einkennist af því 

markmiði að vernda einstaklinginn fyrir afskiptum eða ágangi ríkisins. Eitt helsta einkenni þessara 

réttinda, sem oft eru kölluð neikvæð réttindi, er að ríki verða að sýna af sér athafnaleysi, þ.e. 

aðhafast ekkert sem brýtur gegn þessum réttindum, til þess að einstaklingarnir njóti þannig 

óskorðaðs frelsis. 

Í 71. gr. – 75. gr. stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, er þó gert ráð fyrir undantekningum 

á þeim meginreglum sem ákvæðin segja til um. Þegar um er að ræða lagaákvæði sem takmarkar 

grundvallarréttindi stjórnarskrárinnar er almennt viðurkennt við lögskýringu að beitt sé þrengjandi 

lögskýringu þannig að skýra eigi slík lagaákvæði borgurunum í hag,7 en með „þrengjandi 

lögskýringu er átt við, að efni lagaákvæðis sé ákvarðað þrengra en orð þess gefa til kynna“8 

Mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar eru afdráttarlaus um að lagaboð er skilyrði takmörkunar og 

það ræðst af skýringu á viðeigandi lagaákvæði hvort stjórnvöld hafi heimild til þess að taka 

íþyngjandi ákvörðun. Með lögskýringu er almennt á því byggt, að því meira íþyngjandi sem 

stjórnvaldsákvörðun er þeim mun strangari kröfur eru gerðar um að lagaheimild sem ákvörðunin 

byggir á sé skýr. Við mat á því hvort efni ákvörðunar er íþyngjandi er litið til þess hvaða réttindi 

eru skert ásamt umfangi og eðli skerðingar.9 Hæstiréttur hefur slegið því föstu með dómi í máli nr. 

15/2000, að fyrirmæli stjórnarskrárinnar verða ekki túlkuð öðruvísi en svo, að hinum almenna 

löggjafa sé óheimilt að fela framkvæmdarvaldinu óhefta ákvörðun um takmörkun á 

mannréttindum. Þannig verður löggjöfin að mæla fyrir um meginreglur, þar sem fram komi 

takmörk og umfang þeirra réttindaskerðingar, sem talin er nauðsynleg. 

2.1. Túlkun í samræmi við þjóðréttarsamninga  

Íslensk réttarskipan byggir á tvíeðli landsréttar og þjóðarréttar, því fá þjóðréttarsamningar ekki 

lagagildi að íslenskum rétti nema sérstakar aðgerðir löggjafavaldsins komi til. Þótt þjóðréttar-

samningar fái ekki sama gildi og lög er það almenn skylda að leitast jafnan við að túlka lög í 

                                                      
7 Davíð Þór Björgvinsson. (2008). Lögskýringar. Bls. 150. 
8 Davíð Þór Björgvinsson. (2008). Lögskýringar. Bls. 165. 
9 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi. Bls. 522. 
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samræmi við þjóðréttarskuldbindingar. Í því felst að þjóðréttarsamningar verða ótvíræð 

lögskýringargögn í íslenskum landsrétti.10 Sem dæmi um túlkun í samræmi við þjóðréttarsamninga 

hefur Hæstiréttur vísað í ólögfestan þjóðarréttarsamning sér til fyllingar varðandi takmörkun á 

atvinnufrelsi 1. mgr. 75. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. dóma Hæstaréttar í málum nr. 12/2000 og nr. 

177/2012, en í seinni dómnum segir Hæstiréttur það samrýmast þeim skuldbindingum sem íslenska 

ríkið hefur undirgengist með aðild sinni að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið sem hefur 

lagagildi hér á landi sbr. í 1. mgr. 2. gr. laga nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið. 

2.2. Túlkun stjórnarskrár með breytilegri skýringu 

Björg Thorarensen bendir á í bók sinni, Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, að stjórnarskrárákvæði 

njóta ákveðinnar sérstöðu, efni þeirra er almennt orðað og veitir ákveðið sigrúm til þess að 

stjórnskipunin þróist í samræmi við þarfir þjóðfélagsins.11 Þá eru skýringaraðferðir 

Mannréttindadómstólsins lýsandi fyrir túlkun mannréttindaákvæða. Dómstólinn lítur svo á að 

sáttmálinn sé lifandi tæki sem þróist í takt við breytingar í aðildarríkjum og alþjóðlegri samvinnu. 

Dómstóllinn leggur þannig minna upp úr þeim aðstæðum sem voru uppi þegar hann var 

samþykktur.12  

2.3. Takmörkun þarf að gæta jafnræðis 

Jafnræðisregla 65. gr. stjórnarskrárinnar er ein helsta undirstaða íslenskrar stjórnskipan og almennt 

í íslenskum rétti. Þrátt fyrir að í henni séu ekki fólgin ákveðin efnisréttindi er mikilvægi hennar í 

að vera leiðbeiningarregla um bann við mismunun, sem ber að hafa að leiðarljósi. Ekki einungis 

við lagasetningar heldur einnig við skýringu laga, þar á meðal annarra stjórnarskrárbundinna 

mannréttindaákvæða.13 Með beitingu jafnræðisreglunnar hafa dómstólar komist að niðurstöðu um 

að lagasetning getur verið í andstöðu við jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, 

sbr. dóm Hæstaréttar í máli nr. 145/1998. 

 

 

                                                      
10 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi. Bls. 85. 
11 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi. Bls. 96. 
12 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi. Bls. 72. 
13 Frumvarp til stjórnskipunarlaga á stjórnarskrá lýðveldis Íslands, með síðari breytingum. Þskj. 389, 118. 

löggjafarþing, 297. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html [Sótt á 

vefinn 08.10.2014]. 

http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html
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2.4. Takmörkun þarf að gæta meðalhófs 

Aukin áhrif Mannréttindadómstóls Evrópu við skýringu ákvæða mannréttindasáttmála Evrópu 

birtast m.a. í því að meðalhófsreglu stjórnskipunarréttar er beitt við úrlausn um hvort gengið sé of 

langt í takmörkunum á mannréttindum.14 Meðalhófið birtist m.a. í því að ekki megi ganga lengra 

en nauðsynlegt þykir, sbr. dóm Hæstaréttar í máli nr. 220/200515, þar sem deilt var um hvort algjört 

auglýsingabann á tóbaksvörum væri of íþyngjandi sbr. 6. mgr. 7. gr. laga nr. 6/2002, en Hæstiréttur 

sagði að með algjöru banni hefði löggjafinn farið út fyrir þau mörk sem 75. gr. og 73. gr. 

stjórnarskrárinnar setja. Þá nægir ekki að takmörkunin byggi á lögum, heldur verður jafnframt 

vegna meginreglu íslenskrar stjórnskipunar um meðalhóf að gæta að því hvort lagaboð íþyngi 

mönnum að óþörfu og hvort unnt sé að ná sama markmiði með öðru og vægara móti, sbr. dóm 

Hæstaréttar í máli nr. 144/2014, en í dómnum var deilt um hvort fasteignasala yrði skylt að gerast 

félagsmaður að Félagi fasteignasala, en Hæstiréttur komst að niðurstöðu um að svo væri ekki með 

vísan til meðalhófs.16 

                                                      
14 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi. Bls. 378. 
15 Dómurinn er reifaður í kafla 5.2.1. 
16 Dómurinn er reifaður í kafla 6.2.1. 
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3. Friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu (71. gr. stjskr.) 

Friðhelgi einkalíf, heimilis og fjölskyldu er verndað í 1. mgr. 71. gr. stjórnarskrár lýðveldis Íslands 

nr. 33/1944. Samkvæmt ákvæðinu skulu allir njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. Í 

friðhelgi einkalífs felst fyrst og fremst réttur manna til að ráða yfir lífi sínu og líkama og til þess að 

njóta friðar um lífshætti sína og einkahagi. Ákvæðið er í samræmi við ákvæði alþjóðlegra 

mannréttindasamninga um efnið eins og sjá má í 8. gr. mannréttindasáttmála Evrópu og 17. gr. 

alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. Í athugasemdum með frumvarpi laga nr. 

97/1995 segir, að ákvæðið tryggir einstaklingum víðtækan rétt til þess að lifa án afskipta ríkisvalds 

og annarra. Krafan um friðhelgi einkalífs felur ekki aðeins í sér að ríkið gangi ekki á þennan rétt 

heldur einnig að því sé skylt að setja reglur í löggjöf til verndar einstaklingum í innbyrðis 

samskiptum þeirra á milli.  

3.1. Skilyrði takmarkana 

Takmarkanir á þeim réttindum sem talin eru upp í 1. mgr. 71. gr. stjórnarskrárinnar eru m.a. talin 

upp í 2. mgr. ákvæðisins. Samkvæmt því má ekki gera líkamsrannsókn eða leit á manni, leit í 

húsakynnum hans eða munum, nema samkvæmt dómsúrskurði eða sérstakri lagaheimild. Á það 

einnig við um rannsókn á skjölum og póstsendingum, símtölum og öðrum fjarskiptum, svo og hvers 

konar sambærilegri skerðingu á einkalífi manns. Þær takmarkanir sem koma fram í 2. mgr. geta 

þurft bæði lagaheimild og dómsúrskurð til þess að heimildinni sé beitt þegar um er að ræða mjög 

mikilvæga þætti í friðhelgi einkalífs. Með yfirlýsingu um friðhelgi er áréttað mikilvægi þeirra 

réttinda sem talin eru upp í 71. gr. stjórnarskrárinnar og einnig gefið til kynna að túlka beri allar 

takmarkanir á þeim þröngt, einkum þegar stjórnvöldum eru veittar heimildir til að takmarka þessi 

réttindi í lögum.17 

Önnur undantekningartilvik sem takmarka 1. mgr. 71. gr. stjórnarskrárinnar er að finna í 3. mgr. 

sem segir að þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. megi með sérstakri lagaheimild takmarka á annan hátt 

friðhelgi einkalífs, heimilis eða fjölskyldu ef brýna nauðsyn ber til vegna réttinda annarra. Í 

athugasemdum með frumvarpi laga nr. 97/1995 segir að með þessu sé löggjafanum veitt svigrúm 

til að takmarka í undantekningartilvikum þau réttindi sem felast í 1. mgr., ef brýna nauðsyn beri til 

                                                      
17 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi. Bls. 285. 
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og sé vegna réttinda annarra. En það getur verið vandasamt að finna mörk milli réttinda annarra og 

almanna-hagsmuna.18  

3.2. Takmörkun í framkvæmd 

Með lagasetningum má sjá skýr dæmi þess að almannahagsmunir eru notaðir við takmarkanir á 

friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. Þar má helst nefna lög nr. 77/2000, um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga, og upplýsingalög nr. 140/2012. Hugtakið almannahagsmunir er 

einnig að finna í öðrum lögum sem lúta að friðhelgi einkalífs. Sem dæmi má nefna lög nr. 85/2011, 

um nálgunarbann og brottvísun af heimili. Efnislega er þó ekkert í þeim lögum eða lögskýringar-

gögnum sem segir til um hvernig túlka eigi almannahagsmuni.  

3.2.1. Lög nr. 139/1998 um gagnagrunn á heilbrigðissviði 

Markmið laga nr. 139/1998, um gagnagrunn á heilbrigðissviði, er samkvæmt 1. gr. laganna að 

heimila gerð og starfrækslu miðlægs gagnagrunns með ópersónugreinanlegum heilsufars-

upplýsingum í þeim tilgangi að auka þekkingu til þess að bæta heilsu og efla heilbrigðisþjónustu. 

Þrátt fyrir að almannahagsmunir komi ekki fram í lögunum eða athugasemdum með frumvarpi má 

sjá af markmiði laganna að þau eru til þess fallin að bæta heilsu og efla heilbrigðisþjónustu sem er 

í þágu almennings.  

Hrd. nr. 151/2003. Í dómnum krafðist stefnandi þess að ógilt yrði með dómi synjun landlæknis 

á beiðni hennar um að ekki yrðu færðar í gagnagrunninn heilsufarsupplýsingar sem skráðar 

hefðu verið í sjúkraskrá um látinn föður hennar. Stefnandi reisti aðild sína að málinu á því að 

hún ætti persónulegra hagsmuna að gæta af því að upplýsingar úr sjúkraskrá föður hennar yrðu 

ekki fluttar í gagnagrunn „þar sem ráða megi af slíku upplýsingum atriði varðandi arfgenga 

eiginleika föðurins, sem einnig geti átt við um hana.“ Hæstiréttur féllst á sjónarmið stefnanda 

og sagði að friðhelgi einkalífs kynni að vera ógnað af þessari meðferð upplýsinga vegna hættu 

á, að af þeim verði ályktað um atriði, sem varða einkahagi hennar. 

Í dómnum er ekki beinlínis tekist á um almannahagsmuni en álykta má út frá markmiði laganna og 

niðurstöðu Hæstaréttar að hér séu hagsmunir almennings af bættri heilsu og betri heilbrigðis-

þjónustu að víkja fyrir einstaklingshagsmunum stefnanda. 

 

 

 

                                                      
18 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi. Bls. 422. 
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3.2.2. Lög nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga 

Meginmarkmiði laga nr. 77/2000, um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, er lýst í 1. gr. 

laganna og er ætlað að tryggja grundvallarmannréttindi einstaklinga, þá sérstaklega rétti manna til 

þess að njóta friðhelgi einkalífs í tengslum við meðferð persónuupplýsinga. Ákvæðið byggir á 

tilskipun ESB og eru markmið tilskipunar 95/46/EB og laganna sambærileg.   

Almannahagsmunir koma fyrir í 8. gr., 9. gr., 21. gr., 26. gr. og 30 gr. laganna. Í ákvæðunum eru 

einstaklingum tryggður ákveðinn réttur en með beitingu almannahagsmuna er í öllum tilfellum um 

að ræða undanþágu frá ákveðnum réttindum. Í frumvarpinu er vikið mun ýtarlegar að 

almannahagsmunum en ákvæðin gera, er m.a. vísað til almannahagsmuna í umsögn um 7. gr. 

laganna þar sem settar eru fram meginreglur um gæði gagna og vinnslu. Þar koma fram þau skilyrði 

sem þarf að uppfylla svo heimilt sé að víkja frá 71. gr. stjórnarskrár um friðhelgi einkalífs en 

skilyrðin þurfa að vera sanngjörn, málefnaleg og lögmæt. Óheimilt er að vinna með 

persónuupplýsingar sem er ósamrýmanlegar þeim tilgangi sem lagt var upp með við söfnun þeirra. 

Þó má rökstyðja að ávinningur vinnslu í sagnfræðilegum, tölfræðilegum og vísindalegum tilgangi 

geti verið meiri en óhagræði fyrir þá einstaklinga sem eiga í hlut. Niðurstaða slíks hagsmunamats 

hlýtur þó að vera önnur þegar tillit til hins skráða telst af einhverjum ástæðum vega þyngra en 

hagsmunir samfélagsins af því að fá niðurstöðu rannsóknar. Því viðkvæmari sem þær upplýsingar 

eru sem unnið er með þeim mun meiri kröfur verður að gera til mikilvægis almannahagsmuna. 

Almennar reglur um heimildir fyrir vinnslu persónuupplýsinga eru settar fram 8. gr. en samkvæmt 

5. tölul. 1. mgr. er m.a. heimilt að vinna persónuupplýsingar ef vinnslan er nauðsynleg vegna verks 

sem unnið er í þágu almannahagsmuna. Í athugasemdum með frumvarpi laganna segir að með 

þessu sé átt við verkefni sem sé í almannaþágu, þ.e. sem hafa þýðingu fyrir breiðan hóp manna. 

Vinnsla getur talist fara fram í þágu almenningshagsmuna þótt hún fari ekki fram á vegum hins 

opinbera svo fremi hún þjóni hagsmunum breiðs hóps manna. Þótt vinnsla eigi sér stað í 

fjárhagslegum augnamiði útilokar það ekki að hún geti verið í þágu almannahagsmuna. 

Sérstök skilyrði fyrir vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga eru sett fram í 9. gr. laganna. Í 2. tölul. 

1. mgr. 9. gr., segir að vinna megi með viðkvæmar persónuupplýsingar standi til þess sérstök 

heimild í öðrum lögum. Í umsögn um 9. gr. með frumvarpi laganna segir að túlkun viðkomandi 

lagaákvæðis ráði um hvort skilyrðið sé uppfyllt en því meiri íhlutun í einkalíf einstaklingsins þeim 

mun ótvíræðari þarf lagaheimildin að vera. Skýring slíks ákvæðis ræðst m.a. af því hvort löggjafinn 
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hafi í raun tekið tillit til þeirra almennu persónuverndarsjónarmiða sem á reynir við meðferð 

viðkvæmra persónuupplýsinga. Skilyrði 2. töluliðs, um sérstaka heimild í öðrum lögum, telst ekki 

uppfyllt nema löggjafinn hafi skoðað þau persónuverndarsjónarmið en engu síður talið vinnsluna 

nauðsynlega vegna almannahagsmuna. Dæmi um heimild samkvæmt þessari grein er skylda 

ríkissaksóknara til að halda sakaskrá fyrir allt landið þar sem skráð eru úrslit sakamála, sbr. 225. 

gr. laga nr. 88/2008, um meðferð sakamála. 

Samkvæmt 3. mgr. 9. gr. getur Persónuvernd heimilað vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga í 

öðrum tilvikum en þeim er greinir í 1. mgr. og 2. mgr. þegar ríkir almannahagsmunir krefjast þess, 

enda séu viðhafðar ráðstafanir til að vernda hagsmuni hins skráða. Í athugasemdum með frumvarpi 

er ekki fjallað um hvað felist í almannahagsmunum í þessu tilviki en vísað er til dæma um 

mikilvæga almannahagsmuni sem heimila vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga í 34. – 36. lið 

formála tilskipunar 95/45/EB.  

34) Ef sýna má fram á að brýnir almannahagsmunir krefjist þess skulu aðildarríkin einnig geta 

vikið frá banni um vinnslu viðkvæmra flokka upplýsinga, til dæmis á sviði almannaheilbrigðis 

og almannatrygginga, einkum til að tryggja gæði og hagkvæmni málsmeðferðarreglna um 

uppgjör krafna um bætur og þjónustu í sjúkratryggingakerfi, á sviði vísindarannsókna og 

opinberra hagskýrslna. Þeim ber þó skylda til að setja sértæk og viðeigandi öryggisákvæði til 

verndar grundvallarréttindi manna og rétt þeirra til friðhelgi einkalífs. 

35) Ef brýnir almannahagsmunir krefjast þess fer auk þess fram vinnsla opinberra yfirvalda á 

persónuupplýsingum fyrir opinberlega viðurkennd trúarsamtök til að ná markmiðum 

samkvæmt sjónskipunarlögum eða þjóðarrétti. 

36) Ef starfsemi vegna kosninga í ákveðnum aðildarríkjum útheimtir að stjórnmálaflokkar safni 

upplýsingum um stjórnmálaskoðanir manna til að lýðræðiskerfi geti þjóna hlutverki sínu er 

heimilt að leyfa vinnslu þessara upplýsinga ef sýnt er fram á að brýnir almannahagsmunir 

krefjist þess, að því tilskildu að sett hafi verið viðeigandi öryggisákvæði. 

Af ákvæðinu má sjá að almannahagsmunir geta verið á sviði almannaheilbrigðis, almanna-

trygginga, vísindarannsókna og opinberra hagskýrslna. Hér má velta því fyrir sér hvort ekki sé búið 

að teygja hugtakið almannahagsmuni óþarflega mikið með því að fella trúarsamtök og 

stjórnmálaskoðanir almennings undir hugtakið. 

Skylt er samkvæmt 21. gr. að láta hinn skráða vita um vinnslu persónuupplýsinga þegar þeirra er 

aflað hjá öðrum en honum sjálfum. Hagsmunir hans eiga þó samkvæmt 4. tölul. 4. mgr. 21. gr., að 

víkja fyrir veigamiklum almannahagsmunum eða einkahagsmunum. Í umsögn um 21. gr. í 

frumvarpi laganna segir að ákvæðinu verði aðeins beitt að undangengnu mati í hverju tilviki fyrir 
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sig. Ekki er fjallað nánar um almannahagsmuni heldur vísað til þess að nefnd undanþágan er nánast 

samhljóða þeirri undanþágu sem fram kemur í 1. mgr. 30 gr. dönsku persónuupplýsingalaganna. 

Í 30. gr. dönsku persónuupplýsingalaganna „Persondataloven“19, er komið inn á einkahagsmuni í 

1. mgr. 30. gr. en almannahagsmuni í 2. mgr. en þar segir að undantekning sé heimil ef 

almannahagsmunir eru ríkari en einkahagsmunir einkum í þágu;  

1) þjóðaröryggis,  

2) varnarmála,  

3) opinbers öryggis,  

4) forvarna, rannsókna, greiningu og saksókn afbrota eða brota á siðarreglum fyrir 

lögverndaðar starfsgreinar,  

5) mikilvægra efnahagslegra eða fjárhagslegra hagsmuna aðildarríkis eða Evrópusambandsins, 

þar á meðal í peningamálum, fjárveitingu og skattmálum og  

6) stjórnar, eftirlitshlutverki og eftirlitsstofnunum tímabundina verkefna sem er hluti af 

meðferð opinberra heimilda sem getið er um í tölulið 3-5.20 

Orðalag 2. mgr. um að undantekning sé heimil ef almannahagsmunir eru ríkari en einkahagsmunir 

er áhugavert en samkvæmt orðalaginu eru einkahagsmunirnir ríkjandi, en þeim má víkja til hliðar 

í undantekningartilvikum ef sýnt hefur verið fram á að almannahagsmunir séu ríkari en 

einkahagsmunirnir og á það sérstaklega við þá upptalningu sem fram kemur í greininni. Eins og 

sést af dönsku lagagreininni er áhersla danska löggjafans á hvaða tilvik geta heimilað takmörkun í 

þágu almannahagsmuna, öllu skýrari en þess íslenska.   

Eyðing og bann við notkun persónuupplýsinga kemur fram í 26. gr. þar sem eyða ber 

persónuupplýsingum þegar ekki eru lengur málefnalegar ástæður til að varðveita þær þrátt fyrir að 

þær séu hvorki rangar né villandi. Í 2. mgr. eru aðilum gefin heimild til að krefjast þess að 

upplýsingum um þá verði eytt skv. 1. mgr., ef ákvæði annarra laga standa ekki í vegi fyrir því og 

það teljist réttlætanlegt út frá heildstæðu hagsmunamati. Við slíkt hagsmunamat skal m.a. taka tillit 

til almannahagsmuna. Í athugasemdum með frumvarpi laganna segir að á grundvelli ákvæðisins 

þurfi oft að fara fram umfangsmikið og erfitt hagsmunamat. Þrátt fyrir að persónuverndarsjónarmið 

mæli fyrir eyðingu persónuupplýsinga geta önnur og veigamikil samfélagssjónarmið um 

                                                      
19 30. gr. L 2000-05-31 nr. 429 Perondataloven. 
20 Karnov Jura L 2000-05-31 nr. 429 Persondataloven Slóð: 

http://jura.karnovgroup.dk/document/7000544486/2?versid=197-1-2001 [Sótt þann 9.10.2014]. 

http://jura.karnovgroup.dk/document/7000544486/2?versid=197-1-2001
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réttaröryggi og þjóðfélagshagsmunum vegna sagnfræðirannsókna mælt gegn eyðingu þeirra. Við 

mat á kröfu einstaklings um hvort eyða eigi upplýsingum eða banna notkun þeirra „verður bæði að 

taka tillit til þeirra hagsmuna sem eru þegar til staðar og þeirra hagsmuna sem líklegir eru til að 

koma fram síðar.“ 

Af lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga má sjá að allar undantekningar í þágu 

almannahagsmuna miða að því meginmarkmiði laganna að tryggja grundvallarréttindi einstaklinga 

til þess að njóta friðhelgi einkalífs. Sett eru fram skilyrði um vinnslu og meðferð gagna sem þurfi 

að vera sanngjörn, málefnaleg og lögmæt. Þá er lögð áhersla á að það þurfi að fara fram 

hagsmunamat þegar verið er að takmarka rétt einstaklinga og því meiri íhlutun í einkalíf 

einstaklingsins þeim mun ótvíræðari þarf lagaheimildin að vera.  

3.2.3.  Upplýsingarlög nr. 140/2012 

Markmið upplýsingalaga nr. 140/2012, er skv. 1. gr. laganna að tryggja gegnsæi í stjórnsýslu og 

við meðferð opinberra hagsmuna. Með setningu laganna tóku þau við af eldri upplýsingalögum 

sem sett voru árið 1996, en ástæða þótti til að setja ný lög þar sem frá gildistöku fyrri 

upplýsingalaga hafði stjórnsýslan þróast mikið ásamt því að kröfur almennings til aðgangs að 

upplýsingum um opinber málefni hafði aukist. Í frumvarpi með lögunum var lögð megináhersla á 

að ná jafnvægi á milli þriggja mikilvægra þátta. Í fyrsta lagi að settar yrðu almennar reglur sem 

hefðu það að markmiði að tryggja opna og gegnsæja stjórnsýslu sem væri til þess fallin að auka 

aðhald með starfsemi stjórnvalda, réttaröryggi borgaranna og bæta möguleika þeirra til þátttöku í 

lýðræðissamfélagi en þetta markmið var megintilgangur frumvarpsins. Í öðru lagi fást stjórnvöld í 

störfum sínum við upplýsingar sem teljast viðkvæmar, bæði vegna hagsmuna almennings og hins 

opinbera og vegna einkahagsmuna. Með hliðsjón af því var leitast við að greina og lýsa þeim 

tilvikum þar sem slíkir hagsmunir teldust nægilega ríkir til þess að þeir réttlættu frávik frá 

meginreglu laganna um rétt almennings að gögnum. Í þriðja lagi væri það réttur almennings að fá 

aðgang að gögnum og að framkvæmd þeirra ætti að vera skilvirkt, og ekki óhóflega kostnaðarsöm 

eða íþyngjandi. 

Almannahagsmunir koma fyrir í 10. gr., 13. gr., 14. gr., 29. gr. og 32. gr. upplýsingalaga nr. 

140/2012. Takmarkanir á upplýsingarétti vegna almannahagsmuna koma fram í 10. gr. en 

samkvæmt greininni er heimilt að takmarka aðgang almennings að gögnum þegar mikilvægir 

almannahagsmunir krefjast þess, enda hafi þau að geyma upplýsingar um;  
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1. öryggi ríkisins eða varnarmál, 

2. samskipti við önnur ríki eða fjölþjóðastofnanir,  

3. efnahagslega mikilvæga hagsmuni ríkisins,  

4. viðskipti stofnana og fyrirtækja í eigu ríkis eða sveitarfélaga að því leyti sem þau eru í 

samkeppni við aðra,  

5. fyrirhugaðar ráðstafanir eða próf á vegum hins opinbera ef þau yrðu þýðingarlaus eða skiluðu 

ekki tilætluðum árangri væru þau á almannavitorði, 

6. umhverfismál ef birting gagnanna getur haft alvarleg áhrif á vernd þess hluta umhverfisins 

sem upplýsingarnar varða, t.d. heimkynni fágætra tegunda lífvera, steinda, steingervinga og 

bergmyndana.  

Í athugasemdum með frumvarpi segir að með orðalaginu „þegar mikilvægir almannahagsmunir 

krefjast“ sé vísað til þess að beiðni almennings um aðgengi upplýsinga verði ekki synjað nema að 

það muni skaða einhverja af þeim almannahagsmunum sem tilgreindir eru í ákvæðinu. Eru þeir 

hagsmunir tæmandi taldir og hver töluliður sætir sjálfstæðri skýringu með tilliti til eðlis þeirra 

upplýsinga sem um ræðir. Í umsögn um 10 gr. með frumvarpi laganna kom einnig fram vilji 

löggjafans um töluliði greinarinnar. Í 1. tölulið er með upplýsingum um öryggi ríkisins aðeins verið 

að vísa til veigamestu hagsmuna sem tengjast hlutverki ríkisvaldsins til að tryggja öryggi ríkisins 

inn á við og út á við. Í 2. tölulið er átt við samskipti íslenska ríkisins við erlend ríki og 

fjölþjóðastofnanir. Þeir hagsmunir sem verið er að vernda eru tvenns konar, annars vegar er verið 

tryggja að samningsmarkmiði og samningstöðu okkar Íslendinga sé ekki stefnt í hættu og hins 

vegar er verið að tryggja góð samskipti og gagnkvæmt traust í skiptum við önnur ríki og 

fjölþjóðastofnanir. Í 3. tölulið er vísað til efnahagslegra mikilvægra hagsmuna ríkisins. Undir þetta 

falla upplýsingar um fjármál ríkisins og efnahagsmál sem teljast geta skaðað fjárhag eða efnahag 

ríkisins og tengist ákvæðið 4. og 5. tölulið. Í 4. tölulið er byggt á samkeppnissjónarmiðum þar sem 

meginsjónarmiðið er að opinber aðili á að standa jafnfætis öðrum samkeppnisaðilum í viðskiptum. 

Í 5. tölulið er markmiðið að hindra að nokkur geti aflað sér á ótilhlýðilegan hátt vitneskju um 

fyrirhugaðar ráðstafanir hins opinbera. Með ráðstöfunum er átt við fyrirhugaðar ráðstafanir í 

fjármálum, svo sem aðgerðir í gjaldeyrismálum, skattamálum, tollamálum og öðrum málum sem 

varða tekjuöflun ríkisins. Undir töluliðinn falla einnig ráðstafanir sem ætlað er að tryggja öryggi, 

svo sem fyrirhugaðar eftirlistaðgerðir lögreglu og annarra yfirvalda í þágu umferðaröryggis.  Enn 

fremur er heimilt að takmarka aðgang almennings að gögnum sem lúta að fyrirhuguðum 
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ráðstöfunum í kjaramálum starfsmanna ríkis og sveitarfélaga. Einnig á þetta við í tengslum við 

hagræðingu og breytingu í rekstri opinberra stofnanna og fyrirtækja. Í 6. tölulið er heimilt að 

takmarka aðgang almennings að gögnum þegar mikilvægir almannahagsmunir krefjast, ef þau hafa 

að geyma upplýsingar um umhverfismál, þar sem birting getur haft alvarleg áhrif á vernd 

umhverfisins sem slíkar upplýsingar varða t.d. heimkynni fágætra tegunda lífvera, steinda, 

steingervinga og bergmyndanna. 

Af 10. gr. laganna og athugasemdum með frumvarpi þeirra má sjá nokkuð nákvæma útlistun á því 

hvaða almannahagsmuni er átt við um lögunum. Samkvæmt greininni hafa stjórnvöldum heimild 

til að takmarka upplýsingar, að ákveðnum skilyrðum uppfylltum, í þágu; öryggis og varnarmála, 

vegna utanríkismála, á efnahagslegum forsendum, vegna samkeppni sjónarmiða og umhverfis-

mála. Önnur ákvæði laganna höfðu efnislega litla þýðingu við skýringu á því hvað felst í 

almannahagsmunum.  
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4. Eignarrétturinn er friðhelgur (72. gr. stjskr.) 

Eignarrétturinn er friðhelgur og er hann verndaður í 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins 

Íslands nr. 33/1944. Ákvæðið segir jafnframt að engan megi skylda til að láta af hendi eign sína 

nema almenningsþörf krefji, en til þess þarf lagafyrirmæli og fullt verð fyrir.21 Í 1. gr. 1. viðauka 

við mannréttindasáttmálann nr. 62/1994, kemur fram friðhelgi eignarréttar. Orðalag ákvæðisins er 

almennt þar sem ríkjum er veittar nokkuð opnar heimildir til takmarkana.22 Samkvæmt 1. mgr. 1. 

gr. viðaukans, ber öllum mönnum og lögaðilum réttur til að njóta eigna sinna í friði. Skal engan 

svipta eign sinni, nema hagur almennings bjóði og gætt sé ákvæða í lögum og almennra 

meginreglna þjóðaréttar. Í 2. mgr. 1. gr. viðaukans er tekið fram að eigi skulu þó ákvæði 1. mgr. á 

nokkurn hátt rýra réttindi ríkis til þess að fullnægja þeim lögum sem það telur nauðsynlegt 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. Með túlkun á 2. mgr. 1. gr. viðaukans, 

hefur Mannréttindadómstóll Evrópu lagt áherslu á að takmarkanirnar séu „almennar og hlutlægar, 

jafnræðis sé gætt og að þær megi ekki bitna óeðlilega þungt á fáum eða litlum hópi manna þegar 

litið er til markmiðs þeirra“.23 

4.1. Skilyrði eignarnáms.  

Tilgreind eru þrjú skilyrði eignarnáms í 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar. Í fyrsta lagi er það að 

almenningsþörf krefjist þess, í öðru lagi þarf til þess lagafyrirmæli og í þriðja lagi skal fullt verð 

koma fyrir. Löggjafanum eru settar skorður um efni eignarnáms og framkvæmd þess með 1. mgr. 

72. gr. en með orðinu „eignarnám“ er átt við nauðungarafhendingu eða nauðungarafsal á 

eignarrétti, beinum eða óbeinum.24 Skilyrðið um lagafyrirmæli í 1. mgr. segir ekkert um hvernig 

lagaheimild þurfi til eða hvort hún skuli vera sértæk eða almenn. Sértæk lagafyrirmæli eru lög sem 

veita tilteknum aðila heimild til eignarnáms á tilteknum gæðum. Almenn lagafyrirmæli eru 

algengari þar sem eignarnámsheimild er veitt í eitt skipti fyrir öll og kemur til þegar tilteknar þarfir 

eru fyrir hendi.25 Með almennum lagafyrirmælum getur löggjafinn falið stjórnvöldum að meta 

hvort almenningsþörf sé fyrir hendi við eignarnám, sbr. Raforkulög nr. 65/2003. 

                                                      
21 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi. Bls. 440. 
22 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi. Bls. 443. 
23 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi. Bls. 445. 
24 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi. Bls. 466. 
25 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi. Bls. 470. 
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Eignarnámsheimild má þó ekki vera of almenn þar sem það á að vera hlutverk löggjafans að meta 

hvort almannahagsmunir krefjist eignarnámsins, og því verður löggjöfin að mæla fyrir um 

meginreglur þar sem fram koma takmörk og umfang þeirrar skerðingar sem talin er nauðsynleg, 

sbr. dóm Hæstaréttar í máli nr. 15/2000, en þar var deilt var um hvort umhverfisráðherra hefði verið 

gefin of víðtæk heimild til að takmarka atvinnufrelsi og eignarráð aðila út frá umhverfisáhrifum.26 

Hugtakið almenningsþörf er nokkuð matskennt og liggur ekki fyrir formleg skilgreining á inntaki 

þess en „í því felst þó fyrst og fremst að einhvers konar samfélagslegir hagsmunir verða að liggja 

að baki ákvörðun um eignarnám, en ekki persónulegir hagsmunir eins eða fárra manna.“27 Þá er 

ekki gerð sú krafa að öll þjóðin þurfi að eiga hagsmuni að gæta eða að víðtækir samfélagslegir 

hagsmunir þurfi að vera til staðar.28 Björg Thorarensen bendir á, í bók sinni, Stjórnskipunarréttur 

Mannréttindi, að skilyrðið um almenningsþörf hefur verið talið tvíþætt.  

Annars vegar felst í því að tiltekin starfsemi eða aðstaða sé í sjálfu sér svo þýðingarmikil að 

réttlætanlegt sé að svipta menn eigum sínum í þágu hennar. Hins vegar felst í skilyrðinu að 

tillitið til þeirra aðstöðu eða starfsemi knýi á um framkvæmd eignarsviptingar, en þó megi ekki 

gagna lengra í henni en þörf er á til að fullnægja þörfum þeirra starfsemi eða aðstöðu sem á 

hlut í máli.29 

Samkvæmt orðskýringu í inngangskaflanum á orðinu almannahagsmunir er vísað einnig í 

almenningsþörf, sem er þörf eða hagsmunir heildarinnar, alls almennings, almenningsheillar.  

4.2. Takmörkun í lögum 

4.2.1. Lög nr. 17/1991 um einkaleyfi 

Tilgangur laga um einkaleyfi nr. 17/1991, er að stuðla að alhliða tækniframförum og eru lögin 

hugsuð sem hvatning fyrir þá sem vinna að nýsköpun. Í þeim er komið inn á almannahagsmuni í 

47. gr. og hefur greinin staðið óbreytt frá setningu laganna. Þar kemur fram að heimilt sé að veita 

aðila sem hagnýta vill í atvinnuskyni uppfinningu, sem annar hefur einkaleyfi fyrir, sérstakt 

nauðungarleyfi til slíkrar hagnýtingar, ef það telst nauðsynlegt vegna ríkra almannahagsmuna. Í 

athugasemdum með frumvarpi er lagt til að heimilað sé að veita nauðungarleyfi ef það telst 

nauðsynlegt vegna ríkra almannahagsmuna en eins og fram kemur í frumvarpi með lögunum, ber 

heimildin svip af eignarnámi og því þarf að beita henni af mikilli gát. Nauðungarleyfi samkvæmt 

                                                      
26 Dómurinn er reifaður í kafla 7.3.2. 
27 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi. Bls. 466. 
28 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi. Bls. 467. 
29 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi. Bls. 467. 
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ákvæðinu á aðeins að veita ef það telst nauðsynleg vegna ríkra almannahagsmuna en með því er 

átt við opinbera hagsmuni, t.d. öryggi ríkisins, nauðsynleg framboð á lyfjum og neysluefnum, 

orkuframboð og samgöngur. Einkahagsmunir koma ekki til álita sem grundvöllur að nauðungar-

leyfi samkvæmt greininni. Í sögulegu yfirliti einkaleyfa sem fram kemur í frumvarpi með lögunum 

koma ýmis rök sem mæla með einkarétti einkaleyfishafa.  

Hins vegar eru líka sterk rök byggð á almannahagsmunum sem mæla gegn einkaréttinum. 

Þjóðfélaginu er nauðsyn að tækniframfarir komi öllum þegnum þess til góða. Enn fremur er 

nauðsynlegt að einkarétturinn hindri ekki áframhaldandi þróun tækni og vísinda. Þessi 

sjónarmið hafa leitt til þess að einkarétturinn hefur alltaf verið takmarkaður. Mikilvægasta 

takmörkunin er gildistími einkaleyfa sem er yfirleitt 15-20 ár. 

Af orðalagi greinargerðarinnar má sjá tvennt, þ.e. annars vegar að almannahagsmunirnir í þessu 

tilfelli eru nauðsynlegir fyrir þjóðfélagið svo að tækniframfarir komi öllum þegnum þess til góða, 

og að einkarétturinn hindri ekki áframhaldandi þróun tækni og vísinda. Og hins vegar má sjá dæmi 

um meðalhóf þar sem einstaklingum er gefið svigrúm til að fá einkaleyfi í tiltekin tíma. 

4.2.2. Raforkulög nr. 65/2003 

Markmið laga um raforku nr. 65/2003, er að stuðla að þjóðhagslega hagkvæmu raforkukerfi og efla 

þannig atvinnulíf og byggð í landinu. Í því skyni skal skapa forsendur fyrir samkeppni í vinnslu og 

viðskiptum með raforku, með þeim takmörkunum sem nauðsynlegar reynast vegna öryggis 

raforkuafhendingar og annarra almannahagsmuna. Í frumvarpi laganna kemur fram að almanna-

hagsmunir af öruggum flutningum og öruggri stjórn kerfisins séu ríkir og verður ábyrgð 

viðkomandi fyrirtækis því mikil. Í ljósi framangreindra almannahagsmuna er æskilegt að 

flutningsfyrirtækið eigi öll flutningsvirki og þess vegna að allir eigendur flutningsvirkja leggi 

flutningsvirki sín til fyrirtækisins. 

Af orðalagi frumvarpsins fæst ekki betur séð en hagsmunir almennings felast í því að rekið sé 

öruggt raforkukerfi og því haldið við. 

  



  

Andri Björgvin Arnþórsson   17 

4.2.3. Lög nr. 60/2013 um náttúruvernd  

Lög nr. 60/2013 um náttúruvernd, hafa margvíslegan tilgang sem kemur fram í 1. gr. – 3. gr. 

laganna en meginmarkmið þeirra er að vernda til framtíðar fjölbreytni íslenskrar náttúru, þar á 

meðal líffræðilega og jarðfræðilega fjölbreytni og fjölbreytni landslags. Orðalagið „til framtíðar“ 

undirstrikar að stefnu náttúruverndar þarf að hugsa til lengri tíma, með hagsmuni komandi kynslóða 

í huga. Lögin miða jafnframt að vernd og sjálfbærri nýtingu auðlinda og annarra náttúrugæða. Í 

athugasemdum við frumvarp laganna er farið nokkuð ýtarlega í helstu þætti laganna og 

verndarandlag þeirra. Þar kemur m.a. fram að eitt af því sem einkennir náttúruverndarlöggjöf er að 

hún varðar marga og ólíka hagsmuni. Þar má í fyrsta lagi nefna hagsmuni landeigenda og annarra 

rétthafa. Í öðru lagi eru það hagsmunir almennings sem lúta bæði að því að geta notið náttúrunnar 

og að tryggt sé að hún sé vernduð til framtíðar. Í þriðja lagi eru það hagsmunir náttúrunnar sjálfrar, 

þ.e. lífríkisins. Af þessu má sjá að réttarreglur um náttúruvernd þurfa að taka mið af ólíkum 

hagsmunum og þurfa lögin að vera til þess fallin að sætta ólík sjónarmið. 

Í frumvarpinu segir einnig að löggjöf um náttúruvernd getur falið í sér takmarkanir á 

eignarheimildum sem njóta verndar 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar. Mörk skerðinga eignarréttar 

sem talist geta til almennra takmarkana og hinna sem telja verður til eignarnáms geta oft verið óljós 

og því verður löggjöfin að tryggja að við ákvarðanatöku sé ávallt gætt hagsmuna þeirra sem 

ákvarðanirnar snerta sérstaklega. Sjöundi kafli laganna hefur að geyma almenn ákvæði um 

friðlýsingu landsvæða, undirbúning hennar, réttaráhrif og fleira. Þar er m.a. leitast við að gera 

málsmeðferð friðlýsinga markvissari. Friðlýsing felur að öllu jöfnu í sér takmarkanir á 

eignarréttindum. Þótt löggjafinn geti heimilað ýmsar skerðingar og takmarkanir á eignarréttindum 

í þágu almannahagsmuna verður að gæta þess að ekki sé gengið of langt í þeim efnum og 

„mikilvægt er að vanda það hagsmunamat sem felst í ákvörðun um friðlýsingu. Því meiri og 

íþyngjandi áhrif sem fyrirhuguð friðlýsing hefur á hagsmuni landeigenda þeim mun brýnni þarf 

nauðsyn á vernd að vera.“ 

Vilji löggjafans virðist hafa tekið breytingum á síðari árum og sést það best á lögum um 

náttúruvernd sem sett voru árið 2013. Þar er mun ýtarlegar en áður tekið fram að mjög mikilvægt 

sé að hagsmunamat fari fram og að ekki sé gengið lengra á rétt manna en nauðsyn beri til. Með 

frumvarpinu má einnig sjá að vandað er til verka þannig að skýr vilji löggjafans komi fram. Einnig 

er lögð fram ákveðin málmeðferð þar sem rökstyðja þarf eignarskerðingu. Slíkt ætti að auðvelda 
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dómstólum að skera úr um hvort almannahagsmunir hafa legið fyrir eða ekki en álykta má að það 

mat muni yfirleitt ganga út á meðalhóf og hvort gengið hafi verið lengra en nauðsynlegt þykir og 

hvort að skerðing tiltekins máls sé það brýn að til hennar hafi þurft að koma. 

4.3. Takmörkun í dómaframkvæmd 

4.3.1. Eignarnám  

Fjölmargir dómar eru til um eignarnám en fæstir þeirra skýra hvað felst í almannahagsmunum eða 

almannaþágu. Þó má sjá vísan til þess í dómi Hæstaréttar í máli nr. 511/2005, þar sem deilt var um 

hvort heimilt hefði verið að taka eignarnám í hluta fasteignar.  

Hrd. 511/2005. Í dómnum krafðist stefnandi þess að ógild yrði ákvörðun samgönguráðherra 

um að heimila stefnda, Landsímanum, eignarnám á hluta fasteignar í eigu stefnanda. Stefnandi 

bar fyrir sig að 70. gr. laga nr. 81/2003 um fjarskipti, stæðist ekki meðalhófsreglu 72. gr. 

stjórnarskrárinnar. Í kröfu stefnanda var byggt á því að almenningsþörf hefði ekki verið 

uppfyllt við beitingu eignarnámsheimildar. Í svari stefnda Landsímans segir: 

„Almenningsþörfin í þessu tilviki felst í því að umrædd fjarskiptastarfsemi og aðstaðan til 

fjarskiptareksturs sé svo þýðingarmikil að réttlætanlegt hafi verið að eignarnema réttindin. 

Bæði samgönguráðuneytið í sinni ákvörðun og Póst- og fjarskiptastofnun í umsögn sinni séu 

sammála um nauðsyn stefnda á að tryggja sér lóðarskikann vegna reksturs fjarskiptamasturs. 

Almenningsþörfin birtist einnig í þeirri þýðingu að umrædd staðsetning fjarskiptamastursins 

tryggi að varasamband við Stykkishólm skerðist ekki og fjarskipti liggi ekki niðri ef ljósleiðari 

fari í sundur. Þannig sé mikilvægt að hafa varaleiðir ef aðalleiðir rofni, t.d. vegna 

náttúruhamfara. Meðal fjarskiptasambanda sem fari í gegnum mastrið séu talsímasambönd, 

neyðar- og uppkallsrása fyrir skipafjarskipti, NMT farsímaþjónusta, GSM farsímaþjónusta og 

hljóðvarps- og útvarpsþjónusta. Íbúar, sæfarendur og aðrir á því svæði sem 

fjarskiptasendingarnar úr mastrinu nái til, njóti því óyggjandi öruggari fjarskiptaþjónustu með 

því að fjarskiptamastrið sé staðsett á lóðarskikanum.“ Hæstiréttur staðfesti dóm Héraðsdóms 

með vísan til forsenda hans, en héraðsdómur sagði: „Telja verður sýnt, og er ekki í raun 

umdeilt, að fjarskiptabúnaður sá sem í mastrinu er gegnir þýðingarmiklu öryggishlutverki á 

Snæfellsnesi og nágrenni og nauðsyn ber til að tryggja staðsetningu búnaðarins á þeim stað 

sem hann hefur verið.“ 

Af dómnum má sjá að eignarnám í þágu almennings getur verið til þess að tryggja öryggi 

almennings á tilteknu svæði. Með öðrum dómi Hæstaréttar í máli nr. 425/2008, var deilt um 

eignarnám Vegagerðarinnar þar sem einnig kom til álita almenningsþörf og var niðurstaðan sú að 

skilyrði almenningsþarfar hafi ekki verið uppfyllt. 

Hrd. 425/2008. Ágreiningur stefnanda og Vegagerðarinnar var um hvort skilyrði um 

almenningsþörf hafi verið fullnægt til að ganga mætti á landareign viðkomandi. Hæstiréttur 

sagði: Alþingi hefur ákveðið í samgönguáætlun að Norðausturvegur skuli lagður. Með þeirri 

ákvörðun hefur enginn afstaða verið tekin til þess hvaða veglínu skuli fylgt af þeim kostum 

sem ásættanlegir töldust við mat á umhverfisáhrifum, eða að almenningsþörf krefjist þess að 

farin skuli sú leið í landi stefnanda, sem eignarnám stefna beinist að. Vegagerðin er ein af 

stofnunum íslenska ríkisins og kostnaður af gerð Norðausturvegar er greiddur úr ríkissjóði. Þrír 
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kostir voru fyrir hendi um val á leið vestast á þeim vegi, þar sem í einu tilviki var um að ræða 

land ríkisins, en í hinum tilvikunum land áfrýjenda. Eignarréttur þeirra væri varinn af 1. mgr. 

72. gr. stjórnarskrárinnar, sem heimildar aðeins skerðingu þess réttar ef almenningsþörf krefji, 

en við mat á því yrði að gæta meðalhófs. Ef unnt væri með ásættanlegum hætti að ná markmiði 

þessarar framkvæmdar með því að leggja veginn um eigið land ríkisins bar stefnda 

Vegagerðinni að fara þá leið. Í lok segir Hæstiréttur: „Samkvæmt öllu framanröktu var skilyrði 

stjórnarskrárinnar um almenningsþörf ekki uppfyllt til þess að stefndi Vegagerðin gæti beitt 

eignarnámi gegn áfrýjendum í umrætt sinn. Krafa þeirra um ógildingu eignarnáms verður því 

tekin til greina.“ 

Hæstiréttur segir í dómnum skýrum orðum að við mat á því hvort almenningsþörf krefjist 

eignarnáms verði að gæta meðalhófs. Í dómnum bar Vegagerðin einnig fyrir sig 

umhverfissjónarmiðum og að þessi leið hefði verið valin þar sem hún var styttri en hinar tvær 

leiðirnar sem komu til greina. Hvorugt þeirra sjónarmiða hélt þar sem aðeins munaði einum 

kílómetra í lengd og umhverfismat leiddi í ljós að röskun væri álíka mikil í þeim valmöguleikum 

sem fyrir lágu. 

4.3.2. Skerðing á atvinnuréttindum 

Með dómi Hæstaréttar í máli nr. 182/2007 má sjá samspil 72. gr. og 75. gr. stjórnarskrárinnar 

varðandi takmörkun á atvinnuréttindum en fleiri dómar falla undir takmörkun á atvinnuréttindum 

sem vikið verður betur að í kafla 7.3.  

Hrd. 182/2007. Í dómnum krafðist stefnandi þess að úrskurður umhverfis-ráðherra, um að 

efnistaka stefnanda af hafsbotni í Kollafirði, yrði felldur úr gildi. Félag stefnanda hafði stundað 

vinnslu af hafsbotni frá árinu 1963. Árið 1990 veitti iðnaðarráðuneytið því leyfi til þrjátíu ára 

til vinnslu á hafsbotni á grundvelli laga nr. 73/1990 um eignarrétt íslenska ríkisins að 

auðlindum hafsbotnsins. Árið 2000 samþykkti Alþingi lög nr. 101/2000 (brottfallin), um 

breytingar á lögum um eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins. Í þeim 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. Í kjölfarið fékk hann bréf þess efnis að 

leyfið myndi falla úr gildi í maí 2005. Stefnandi reisti kröfur sínar á því að leyfið sem honum 

var veitt 1990 hafi veitt honum eignarréttindi og atvinnuréttindi sem vernduð séu af 1. mgr. 72. 

gr. og 1. mgr. 75. gr. stjórnarskrárinnar sem ekki væri unnt að svipta. Hæstiréttur sagði: „Að 

fallist er á með áfrýjanda að breytingar, sem gerðar voru á lögum, nr. 73/1990 með 3., 4. og 6. 

gr. laga nr. 101/2000, hafi verið íþyngjandi fyrir hann og fólu í sér skerðingu á eignarréttindum 

og atvinnuréttindum sem njóta verndar 1. mgr. 72. gr. og 1. mgr. 75. gr. sjónarskrárinnar.“  

Í athugasemdum við frumvarp er varð að lögum nr. 101/2000 kemur fram að tilgangur þeirra 

sé meðal annars sá að koma í veg fyrir ósamræmi og óeðlilega ásókn í þær auðlindir 

hafsbotnsins sem lögin ná til. Sama dag og lög 101/2000 tóku gildi tóku einnig í gildi lög nr. 

106/2000 um mat á umhverfisáhrifum. Í athugasemdum með frumvarpi þeirra kom fram að 

Íslendingar hafa með aðild að ýmsum alþjóðasamningum skuldbundið sig til að meta áhrif 

tiltekinna framkvæmda sem líklegar séu til að hafa veruleg og skaðleg áhrif á umhverfið. 

Nauðsyn bæri til að meta umhverfisárhrif framkvæmda þar sem hætta væri á óbætanlegum eða 

verulegum skaða á umhverfinu. Hæstiréttur sagði svo: „Löggjafinn hefur metið það svo að 
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almannaþörf hafi krafist þeirra breytinga sem fólust í lögum nr. 101/2000, en dómstólar hafa 

úrskurðarvald um hvort við það mat hafi verið gætt réttra og lögmætra sjónarmiða. Ríkir og 

augljósir almannahagsmunir eru bundnir við verndun og hagkvæma nýtingu á auðlindum 

hafsbotnsins. Krefjast almannahagsmunir þess að frelsi manna til að nýta þessar auðlindir í 

atvinnuskyni séu settar skorður.“ 

Í dómnum koma fram umhverfissjónarmið sem fallast má á með Hæstarétti að eru augljósir 

hagsmunir almennings að ekki sé gengið of langt á náttúruna hvort sem er á landi eða botni sjávar.  

4.3.3. Ógn við tilvist samfélagsins. 

Með dómi Hæstaréttar nr. 340/2011 var deilt um lögmæti lagasetningar nr. 125/2008, um heimild 

til fjárveitingar úr ríkisjóði vegna sérstakrar aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl. sem lögfest voru eftir 

fall íslensku bankanna.  

Hrd. 340/2011. Málsókn sóknaraðila var í grundvallaratriðum reist á því að 6. gr. laga nr. 

125/2008 færi í bága við 72. gr. stjórnarskrárinnar um vernd eignarréttar, sbr. einnig 1. gr. 1. 

viðauka við mannréttindasáttmála Evrópu og 65. gr. stjórnarskrárinnar um jafnræði. Þá töldu 

sóknaraðilar að markmið með setningu laganna hafi verið óljóst og ekki rökrænt samhengi 

milli tilefnis og úrræða sem gripið var til með lagasetningunni. Þannig hafi ekki verið sýnt fram 

á að nauðsynlegt hafi verið að veita innistæðum forgang í réttindaröð við slit 

fjármálafyrirtækja. Hæstiréttur sagði, að þegar hið alvarlega efnahagsástand væri haft í huga 

og skyldur ríkisins gagnvart íslensku samfélagi og fjölþjóðlegum samningum yrði ekki fallist 

á að brotið hefði verið gegn meðalhófi með setningu laga nr. 125/2008. „Við úrlausn um 

stjórnskipulegt gildi laganna hefði að framan verið vísað til víðstæks svigrúms löggjafans við 

mat á nauðsyn þeirra ákvarðana, sem í lögunum fólust, við aðstæður þar sem stórfelld hætta 

hefði ógnað tilvist samfélagsins vegna keðjuverkandi áhrifa falls stærstu viðskiptabankanna, 

sem hefði getað endað með hruni efnahagslífs í landinu. Löggjafanum hefði við þessar 

aðstæður ekki aðeins borið réttur heldur fyrst og fremst stjórnskipuleg skylda til að gæta 

velferðar almennings og fjárhagslegt uppgjör vegna falls bankanna hefði fyrst og fremst hlotið 

að verða innbyrðis á milli þeirra sem ættu beinna hagsmuna að gæta gagnvart þeim.“ 

Í dómnum segir að íslenska ríkið hafði engin tök á að endurfjármagna bankana og því var 

löggjafanum veitt víðtækt svigrúm við mat á nauðsyn þeirra ákvarðana sem í lögunum fólust en 

aðstæður hefðu verið slíkar að stórfelld hætta ógnaði tilvist alls samfélagsins. Þannig hefði 

löggjafanum við þessar aðstæður ekki aðeins borið réttur heldur fyrst og fremst stjórnskipuleg 

skylda til að gæta velferðar almennings. Samkvæmt þessu má álykta að nauðsyn geti orðið svo 

mikil að hún leggi skyldur á hendur löggjafanum til að grípa inn í.  
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5. Allir eru frjálsir skoðana sinna og sannfæringa (73. gr. stjskr.)  

Skoðana- og tjáningarfrelsi er verndað í 1. mgr. 73. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 

33/1944, en þar kemur fram sú grundvallarregla að allir eru frjálsir skoðana sinna og sannfæringar. 

Í athugasemdum með frumvarpi laga nr. 97/1995 segir að skoðana- og tjáningarfrelsið eru ein elstu 

og mikilvægustu réttindi þegnanna og eru óumdeilanlega ein af undirstöðum lýðræðisþjóðfélags. 

Tjáningarfrelsið er vandmeðfarið enda ekki hægt að njóta þess án ábyrgðar og getur því verið 

nauðsynlegt að setja þessu frelsi skorður vegna tillits til hagsmuna annarra. Í 2. mgr. er lýst rétti 

einstaklinga til að láta í ljós hugsanir sínar sem viðkomandi verður þó að ábyrgjast fyrir dómi. Með 

2. málslið 2. gr. er lagt fram bann við ritskoðun og öðrum sambærilegum tálmunum á 

tjáningarfrelsinu.  

5.1. Takmarkanir á tjáningarfrelsinu 

Í 3. mgr. koma fram þau skilyrði sem heimila takmörkun tjáningarfrelsis en því má aðeins setja 

skorður með lögum í þágu allsherjarreglu eða öryggis ríkisins, til verndar heilsu eða siðgæði manna 

eða vegna réttinda eða mannorðs annarra, enda teljist þær nauðsynlegar og samrýmast 

lýðræðishefðum. Í athugasemdum með frumvarpi stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 segir að í 

málsgreininni er beinlínis tekið fram að grunnreglan um rétt manna til að tjá sig geti sætt ýmiss 

konar undantekningum sem geti réttlætt að meginreglunni um tjáningarfrelsið verði vikið til hliðar 

með lögum. Í ákvæðinu felast þrjú meginskilyrði, í fyrsta lagi verður takmörkunin að koma fram í 

lögum, í öðru lagi verður markmið takmörkunar að vera í þágu allsherjarreglu eða öryggis ríkisins, 

til verndar heilsu eða siðgæði manna eða vegna réttinda eða mannorðs annarra og loks verður 

takmörkunin að vera nauðsynleg og samrýmast lýðræðishefðum. Til þess að réttlæta 

undantekningu á tjáningarfrelsinu verða öll þrjú skilyrðin að vera uppfyllt.30 

Með lögmætisreglu 3. mgr. 73. gr. er byggt á því að almenningi þurfi að vera ljósar þær skorður 

sem þeim eru settar, svo að þeir geti hagað sér í samræmi við þær. Þá má takmörkunin ekki vera 

of almenn, heldur verður hún að vera bundin við ákveðnar aðstæður eða tilvik, svo ekki leiki vafi 

á því til hvaða aðstæðna hún nær.31 Takmörkun 3. mgr. 73. gr. svipar til 2. mgr. 10. gr. 

mannréttindasáttmálans sem lögfestur er með lögum nr. 62/1994, en þar er heimil takmörkun 

„vegna þjóðaröryggis, landvarna eða almannaheilla, til þess að firra glundroða eða glæpum, til 

                                                      
30 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi. Bls. 373. 
31 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi. Bls. 373. 
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verndar heilsu eða siðgæði manna, mannorði eða réttindum og til þess að koma í veg fyrir 

uppljóstran trúnaðarmála eða til þess að tryggja vald og óhlutdrægni dómstóla.“ Orðalag 10. gr. 

mannréttindasáttmála Evrópu er víðtækara og veitir ekki minni rétt heldur en orðalag 2. mgr. 11. 

gr. sem hugtakið almannahagsmunir byggir á, eins og vikið verður að í kafla 6.1. Því má álykta að 

sú takmörkunin sem talin er upp í 3. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar feli í sér sjónarmið 

almannahagsmuna eða réttindum annarra. 

5.2. Takmörkun í framkvæmd 

Skoðana- og tjáningarfrelsi 73. gr. stjórnarskrárinnar getur skarast á við friðhelgi einkalífs. Sem 

dæmi má nefna þagnarskyldu aðila sem lögfest er í fjölmörg lög en þar þarf tjáningarfrelsið að 

víkja fyrir friðhelgi einkalífs manna.  

Með 5. gr. laga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, er heimilt að því 

marki sem það er nauðsynlegt, til að samræma sjónarmið um rétt til einkalífs og tjáningarfrelsis, 

að víkja frá ákvæðum laganna í þágu fjölmiðlunar, lista eða bókmennta. Í athugasemdum með 

frumvarpi laganna segir að með þessu sé verið að lögfesta almenna vísireglu sem feli í sér að 

hvenær sem á þetta reynir þurfi að meta hvernig sjónarmið um persónuvernd og sjónarmið um 

tjáningarfrelsi vegist á og komast að niðurstöðu sem byggð sé á eðlilegu jafnvægi þessara 

sjónarmiða. 

5.2.1. Lög nr. 6/2002 um tóbaksvarnir 

Lög nr. 6/2002 um tóbaksvarnir, segja ekki beinum orðum að þau séu sett í þágu 

almannahagsmuna, en markmið þeirra og tilgangur er að draga úr heilsutjóni og dauðsföllum af 

völdum tóbaks með því að minnka tóbaksneyslu og vernda fólk fyrir áhrifum tóbaksreyks. Ein 

helsta forvörnin sem fram kemur í lögunum er bann við hvers konar auglýsingum á tóbaki og 

reykfærum hér á landi sbr. dóm Hæstaréttar nr. 220/2005, þar sem deilt var um hvort 6. mgr. 7. gr. 

laga nr. 6/2002 um tóbaksvarnir, hefði verið of íþyngjandi þar sem ákvæðið sagði fyrir um algjört 

bann á sýnileika tóbaks og vörumerkjum tóbaks.  

Hrd. 220/2005. Í dómnum krafðist stefnandi þess að þrátt fyrir 6. mgr. 7. gr. tóbaksvarnarlaga 

nr. 6/2002, væri Tóbaksversluninni Björk heimilt að hafa tóbaksvörur sýnilegar 

viðskiptavinum verslunarinnar. Stefnandi játaði að löggjafanum væri stjórnskipulega rétt að 

takmarka heimildir manna til að auglýsa og kynna tóbaksvörur með það að markmiði að draga 

úr tóbaksneyslu en að sama skapi töldu stefnendur að löggjafinn hefði gengið lengra og 

svigrúm stefnenda skert meira en nauðsynlegt þætti og því hefði verið brotið gegn 72. gr. 73. 

gr. og 75. gr. stjórnarskrárinnar, 10. gr. mannréttindasáttmála Evrópu og meðalhófsreglu 
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stjórnskipunarréttar. Stefndi, íslenska ríkið, lagði áherslu á að tóbaksreykingar væru ekki 

aðeins skaðlegar heilsu manna heldur lífshættulegar og sannað væri að um 350 manns létust 

hér á landi árlega af völdum þeirra. „Verði í því ljósi að játa löggjafanum mjög miklu svigrúmi 

til að setja þær hömlur sem duga til að draga úr tóbaksreykingum. Almannahagsmunir séu 

stórfelldir þegar til þessa sé litið og hljóti viðskiptahagsmunir stefnanda að þoka fyrir þeim. 

Notkun tóbaks hafi ekki verið bönnuð, sem þó væri rík ástæða til að virtu því tjóni, sem af 

henni hljótist.“ Stefnandi krafðist í kröfulið tvö að þeim yrði viðurkenndur réttur til að miðla 

nánar tilteknum staðreyndum um tóbaksvörur til tóbaksverslunar þrátt fyrir 1. tölul. 3. mgr. 7. 

gr. laga nr. 6/2002. Hæstiréttur vísaði því á bug með vísan til ofangreinds rökfærslu stefnda 

íslenska ríkinu að lögð hefðu verið fram margvísleg gögn, sem sýna með ótvíræðum hætti fram 

á mjög mikla skaðsemi tóbaksreykinga fyrir heilsu manna. 

Varðandi meðalhófið sagði Hæstiréttur: „Bann við sýnileika tóbaks er algert. Við úrlausn um 

hvort meðalhófs hafi verið gætt með setningu 6. mgr. 7. gr. laga nr. 6/2002 verður að meta 

hvort það hafi verið virt við beitingu úrræða miðað við þá hagsmuni, sem í húfi voru, og hvort 

beitt hafi verið vægasta úrræðinu, sem að gagni kæmi. Þótt fallist sé á að viss hvatning til að 

kaupa tóbak geti falist í því að stilla vörunni upp á sölustað, hefur ekki verið sýnt fram á 

nauðsyn þess að gagna svo langt, sem gert var, með því að leggja að jöfnu alla sölustaði 

tóbaksvöru að þessu leyti. Þó að heimilt geti verið að setja þær skorður sem um ræðir gildir 

ekki hið sama um verslanir þar sem helst eiga erindi þeir sem vilja kynna sér tóbak og kaupa 

það.“ Með algjöru banni 6. mgr. 7. gr. laga nr. 6/2002 hefði löggjafinn því farið út fyrir þau 

mörk sem 75. gr. og 73. gr. stjórnarskrárinnar setja.  

Rök íslenska ríkisins eru áhugaverð þar sem þau segja að viðskiptahagsmunir stefnenda verði að 

víkja fyrir ríkum almannahagsmunum, þ.e. hag almennings af því að tóbak sé ekki sýnilegt á 

útsölustöðum. Dómurinn túlkar ekki sjálfur hvað felist í almannahagsmunum en tekur undir 

sjónarmið íslenska ríkisins og segir að sýnt sé  með ótvíræðum hætti fram á mjög mikla skaðsemi 

tóbaksreykinga fyrir heilsu manna.  

Álykta má út frá dómnum að takmörkun á tjáningarfrelsi 73. gr. stjórnarkrár þurfi að gæta 

meðalhófs og að meðalhófsregla sé undirliggjandi við heimild takmörkunar á mannréttinda-

ákvæðum stjórnarskrárinnar eins og getið var um í kafla 2.4. Það má sjá ljóst merki þess bæði í 

niðurstöðu Hæstaréttar og í afstöðu löggjafans eftir að dómurinn féll en eftir dóminn var bætt 

öðrum málslið við 6. mgr. 7. gr. laga nr. 6/2002 um tóbaksvarnir sem segir: „Sérverslunum með 

tóbak, þ.e. verslunum sem einkum hafa tóbak og reykfæri á boðstólnum, er þó heimilt að koma 

tóbaki og vörumerkjum tóbaks þannig fyrir innan verslunar að það sé sýnilegt viðskiptavinum 

þegar inn í verslunina er komið.“32 

                                                      
32 Í meðferð á frumvarpi til laga kom fram í nefndaráliti um frv. til l. um breyt. á l. nr. 6/2002, um tóbaksvarnir, sú 

breyting sem um ræðir. Þar segir m.a. að breytingin er tilefni ágreinings milli tóbaksframleiðenda og íslenska 

ríkisins sem skorið var úr um í Hæstarétti í málum 220/2005 og 462/2005. Með hliðsjón af framangreindum 

dómum Hæstaréttar leggur nefndin til að gerðar verði breytingar á frumvarpinu þess efnis að gerð verði 

undantekning frá banni 6. mgr. 7 gr. laganna. 
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6. Félaga- og fundafrelsi (74. gr. stjskr.) 

Félaga- og fundafrelsi einstaklinga er tryggt í 1. mgr. 74. gr. stjórnarskrár lýðveldis Íslands nr. 

33/1944, og kveður á um rétt manna til að stofna félög í sérhverjum löglegum tilgangi án þess að 

sækja um leyfi til þess. Félag má ekki leysa upp með ráðstöfunum stjórnvalds en banna má um sinn 

starfsemi félags sem er talið hafa ólöglegan tilgang og verður þá án tafar að höfða mál gegn því til 

að fá því slitið með dómi. Í 2. mgr. 74. gr. er sett fram meginreglan um neikvætt félagafrelsi og þau 

skilyrði sem heimila undantekningu á því. Í 3. mgr. 74. gr. er verndaður réttur manna til að safnast 

saman vopnlausir.  

6.1. Heimild takmörkunar 

Meginreglan um að engan megi skylda til aðildar að félagi er að finna í 2. mgr. 74. gr. 

stjórnarskrárinnar. Neikvætt félagafrelsi byggir á niðurstöðu Hæstaréttar í máli nr. 239/1987, þar 

sem ekki var talið heimilt að skylda aðila gegn vilja sínum til að vera í tilteknu stéttarfélagi sem 

var skilyrði fyrir veitingu atvinnuleyfis til leigubifreiðaraksturs. Með lögum má þó kveðja á um 

slíka skyldu ef það er nauðsynlegt til að félag geti sinnt lögmætu hlutverki vegna almannahagsmuna 

eða réttinda annarra. Í athugasemdum með frumvarpi stjórnskipunarlaga nr. 95/1997 segir að 

samkvæmt orðalagi ákvæðisins sé takmörkunin háð þeim skilyrðum að um hana verður að vera 

mælt í lögum og skyldan til félagsaðildar verður að vera nauðsynleg til að viðkomandi félag getur 

sinnt hlutverki sem því væri ákveðið með lögum. Að fullnægðum þessum almennu skilyrðum 

mætti skylda mann til aðildar að félagi vegna almannahagsmuna. Í sambandi við 74. gr. hefur verið 

talið að almannahagsmunir eigi við um félög sem gegna ákveðnu lögbundnu hlutverki.33 Í 

athugasemdum með frumvarpi laganna segir: 

Viðmiðunin um almannahagsmuni getur óneitanlega virst vera nokkuð teygjanleg. Ástæða er 

þó til að taka sérstaklega fram að ætlast er til að litið verði á þetta hugtak sem nokkurs konar 

samnefnara hér fyrir þau atriði sem eru talin upp í 2. mgr. 11. gr. mannréttindasáttmála Evrópu 

og geta heimilað að vikið verði frá meginreglu þeirrar greinar um félagafrelsi. 

Í 2. mgr. 11. gr. mannréttindasáttmála Evrópu sem lögfestur er í lög nr. 62/1994 segir um félaga- 

og fundafrelsi: 

Eigi skal réttur þessi háður öðrum takmörkunum en þeim sem lög mæla fyrir um og nauðsyn 

ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi vegna þjóðaröryggis eða almannaheilla, til þess að firra 

glundroða eða glæpum, til verndar heilsu eða siðgæði manna eða réttindum og frelsi. Ákvæði 

                                                      
33 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi. Bls. 422. 
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þessarar greinar skulu eigi vera því til fyrirstöðu að löglegar takmarkanir séu settar við því að 

liðsmenn hers og lögreglu eða stjórnarstarfsmenn beiti þessum rétti. 

Af þessu má sjá að hugtakið almannahagsmunir eru samnefnari fyrir „þjóðaröryggis eða almanna-

heilla, til þess að firra glundroða eða glæpum, til verndar heilsu eða siðgæði manna eða réttindum 

og frelsi.“ Þessi upptalning svipar að mörgu leiti til þeirra upptalninga sem koma fram í 8. gr., 9. 

gr. og 10. gr. mannréttindasáttmálans, sem 71. gr. 72. gr. og 73. gr. stjórnarskrárinnar byggja á. 

6.2. Takmörkun í framkvæmd 

6.2.1. Félagafrelsi 

Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 504/2008 voru málavextir þeir að stefnandi hóf útgerð smábáta og var 

gert að inna af hendi lögbundna greiðslu til félags Landsambands smábátaeigenda samkvæmt 8. 

gr. laga nr. 24/1986 um skiptaverðmæti. Stefnandi var ekki í félagi Landsambands smábátaeigenda 

og var andvígur því að greiða félagsgjöld til félagsins.  

Hrd. 504/2008. Í dómnum var stefnanda gert að greiða 8,4% af af samanlögðu hráefnisverði 

afla inn á greiðslumiðlunarreikning smábáta hjá Gildi. Stefnandi var ekki félagsmaður í 

landsambandi smábátaeigenda og sætti sig ekki við þann hluta gjaldtökunnar sem merktur var 

félagi Landssambands smábátaeigenda og höfðaði mál á hendur þeim þar sem hann taldi 

lagaákvæðið meðal annars fara í bága við 72. gr. og 2. mgr. 74. gr. stjórnarskrárinnar. Í 

niðurstöðu Hæstaréttar segir: „Sú skylda sem um ræðir í málinu og lögð er á stefnanda er 

samkvæmt lögum. Var því uppfyllt fyrsta þeirra skilyrða sem þurfa að vera fyrir hendi 

samkvæmt síðari málslið 2. mgr. 74. gr. stjórnarskrárinnar, en við úrlausn um það hvort skilyrði 

séu uppfyllt af öðru leyti verður að líta til þess hvort stefndi Landssamband smábátaeigenda 

hafi lögmætu hlutverki að gegna, en sé svo þarf að skera úr um hvort greiðsluskylda annarra 

en félagsmanna hans sé nauðsynleg svo að hann geti gegnt því hlutverki í þágu 

almannahagsmuna eða réttindi annarra.“ Hlutverk stefnda Landssambands smábátaeigenda var 

ekki markað í lögum, heldur var einungis mælt fyrir um tiltekin verkefni í óverulegum mæli. 

Þá var skylda stefnanda til að inna af hendi fjárframlög til stefnda hvorki studd handbærum 

rökum um að slíkt væri nauðsynlegt til að hann gæti rækt þau viðfangsefni sem á hann voru 

lögð með lögum, né útskýrt hvernig almannahagsmunir eða réttindi annarra gætu legið að baki 

því að slík nauðsyn teldust vera fyrir hendi. Því var fallist á með stefnanda að umrædd lög færu 

í bága við 72. gr. og 2. mgr. 74. gr. stjórnarskrárinnar.  

Ljóst er af dómnum að skilyrðið um almannahagsmuni eða réttindi annarra í seinni málslið 2. mgr. 

74. gr. stjórnarskrárinnar telst ekki uppfyllt nema að hlutverk félags sé markað með lögum og að 

fjárframlög séu nauðsynleg til þess að viðkomandi félag geti sinnt þeim lögbundnum skyldum 

sínum í þágu almennings eða vegna réttinda annarra.  
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Sambærilegt dæmi má finna í dómi Hæstaréttar í máli nr. 144/2014, en þar var tekist á um 

skylduaðild fasteignasala að Félagi fasteignasala sem lögfest er í  1. mgr. 18. gr. laga nr. 99/2004, 

um sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa.  

Hrd. 144/2014. Gagnstefnandi („hún“) fékk löggildingu samkvæmt 6. gr. laga nr. 99/2004 til 

að vera fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali. Í sama mánuði var hún krafin um félagsgjöld til 

stefnanda Félags fasteignasala („FF“). FF höfðaði mál gegn henni fyrir félagsgjöldum, en hún 

höfðaði jafnframt gagnsókn og krafðist viðurkenningar á því að sér væri óskylt að vera 

félagsmaður FF, þar sem hún taldi að skylduaðild sú, sem kveðið væri á um í 1. mgr. 18. gr. 

laga nr. 99/2004 bryti í bága við félagafrelsisákvæði 2. mgr. 74. gr. stjórnarskrár lýðveldisins 

íslands. FF hélt því fram að nauðsyn væri fyrir að leggja á fasteignasala þá skyldu sem mælt 

væri fyrir um í 1. mgr. 18. gr. laganna, til þess að félagið gæti sinnt lögmætu hlutverki sínu í 

þágu almannahagsmuna. „Felist það hlutverk m.a. í eftirliti með fasteignasölum og að tilkynna 

eftirlistnefnd um trúverðugar ábendingar sem félaginu berast um brest í starfi þeirra.“ 

Hæstiréttur sagði að þegar metin er hvort nauðsyn þeirrar aðildarskyldu sem mælt er fyrir um 

í 1. mgr. 18. gr. laga nr. 99/2004, samrýmist skilyrði 2. mgr. 74. gr. stjórnarskrárinnar, er ekki 

unnt að horfa til annarra atriða varðandi hlutverk áfrýjanda en þeirra sem mælt er fyrir um í 

lögum. „Við þetta mat verður þó ekki aðeins litið til þess sem mælt er fyrir um í lögum heldur 

verður vegna meginreglu íslenskrar stjórnskipunar um meðalhóf að gæta jafnframt að því hvort 

lagaboð íþyngi mönnum að óþörfu og unnt yrði að ná sama markmiði með öðru og vægara 

móti.“ Eftirlitsnefnd FF bar að rannsaka trúverðugar ábendingar sem þeim berast um bresti í 

störfum fasteignasala. Hæstiréttur taldi af lögum, að hlutverk FF ætti ekki að vera annað og 

meira en að taka við ábendingum og senda þær áfram á eftirlitsnefndina. Var því ekki séð að 

hlutverk FF, eins og því væri lýst í lögum, gæti staðið til þess að nauðsynlegt væri að skylda 

fasteignasala til aðildar að FF á grundvelli almannahagsmuna. 

Dómurinn er mjög áhugaverður, einkum vegna þess að löggjafinn mat það svo, samkvæmt 

frumvarpi til laga nr. 99/2004, að félagsskylda Félags fasteignasala væri nauðsynleg svo að Félag 

fasteignasala gæti starfað. Þá kemur fram í frumvarpi um 18. gr. laganna að skyldan sé í þágu 

hagsmuna almennings og að fullyrða megi að störf fasteignasala og eftirlit með þeim sé í þágu 

almannahagsmuna. Dómurinn er engu að síður afdráttarlaus, og segja má að þrátt fyrir að lög og 

lögskýringargögn mæli fyrir um félagsskyldu þá verði að vera ótvíræð nauðsyn í þágu 

almannahagsmuna fyrir þeirri félagsskyldu í lögum svo að umrætt félag geti sinnt lögbundnu 

hlutverki sínu. 
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6.2.2. Réttur til vinnustöðvunar sbr. 74. gr. og 2. mgr. 75. gr. stjskr. 

Árið 2001 boðuðu félög innan Sjómannasambands Íslands og Farmanna- og fiskimannasambands 

Íslands til verkfalls sem hófst 15. mars 2001. Með lögum um frestun á verkfalli fiskimanna nr. 

8/2001 (brottfallin), var verkfalli aðildarfélaga Sjómannasambandsins frestað 19. mars til 1. apríl 

2001. Ekki náðust samningar með aðilum á þeim tíma og hófst verkfallið aftur 2. apríl 2001. Þann 

16. maí 2001 tóku í gildi lög nr. 34/2001 um kjaramál fiskimanna og fleira, með lögunum var sett 

bann við vinnustöðvun félaganna. 

Hrd. 167/2002. Hæstiréttur staðfesti dóm héraðsdóms með vísan til forsenda hans. Í dómnum 

krafðist stefnandi þess að viðurkennt yrði að stéttarfélögum innan raða Alþýðusambands 

Íslands væri heimilt að efna til verkfalls. Stefnandi hélt því fram að með setningu umræddra 

laga nr. 34/2001 hefði verið brotið gegn samningafrelsi og verkfallsrétti stéttarfélaga sem 

verndað væri með 74. gr. stjórnarskrárinnar og 11. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. 

Héraðsdómur vísaði til athugasemda með frumvarpi laganna en þar kom fram að: 

„Vinnustöðvunin hefur nú þegar valdið miklum skaða fyrir atvinnulíf landsmanna, nýtingu 

auðlinda sjávar, útflutningshagsmuna og fleiri þátta. Áhrif hennar eru hvað alvarlegust fyrir 

einstaklinga sem starfa við fiskvinnslu og fyrirtæki og sveitarfélög sem byggja afkomu sína á 

sjávarútvegi, en að auki hefur hún þegar haft áhrif langt út fyrir þá hagsmuni sem 

samningsaðilar fjalla um. Skýr merki eru um neikvæð áhrif vinnustöðvunarinnar á 

efnahagslífið og ef ekkert er að gert mun hún valda óbætanlegu tjóni fyrir þjóðarbúið í heild. 

Hér séu því ríkir almannahagsmunir í húfi og nauðsynlegt að grípa til aðgerða til að koma í veg 

fyrir þann mikla efnahagsskaða sem áframhaldandi stöðvun fiskiskipaflotans mundi annars 

valda.“  

Héraðsdómur vísaðir einnig í framsöguræðu sjávarútvegsráðherra með frumvarpinu þar sem 

aðdraganda lagasetningarinnar og áhrifum verkfallsins var lýst: „Ljóst er að þetta verkfall hefur 

haft gríðarleg áhrif á þjóðlífið allt. Það er farið að hafa veruleg áhrif á heimilin í landinu, á 

fjárhag heimilanna í landinu. [...] Verkfallið hefur [...] stórkostleg áhrif á útflutningstekjur 

þjóðarinnar sem dragast að sjálfsögðu verulega saman því að um er að ræða atvinnugrein sem 

skilar á milli 40 og 50% af heildarútflutningstekjum þjóðarinnar. Þar af leiðandi hefur þetta 

áhrif á stöðu krónunnar, á gengið, eins og menn hafa séð og þar með á efnahagsmál okkar 

allra.“  

Í niðurstöðu héraðsdóms segir: „Fyrir liggur að þegar lög nr. 34/2001 voru sett höfðu verkföll 

og verkbönn lamað fiskveiðar í 6 vikur. Haldnir höfðu verið yfir 70 sáttafundir hjá 

ríkissáttasemjara með deiluaðilum og óumdeilt er að engin lausn virtist í sjónmáli í deilunni. 

[...] Í framangreindum lögskýringargögnum er að finna haldgóð efnahagsleg rök fyrir því mati 

löggjafans á aðstæðum í þjóðfélaginu að ríkir almannahagsmunir hafi verið að því að banna 

tímabundið þau verkföll og verkbönn sem orsökuðu vinnustöðvun á þeim tíma sem lögin tóku 

gildi. Með vísan til framangreinds þykir ekki rétt að hnekkja því mati.“ 

Heimfærsla héraðsdóms er mjög ýtarleg og góð, því hefur tilvitnun í hann fengið að halda sér að 

mestu óbreytt. Af dómnum má sjá almannahagsmunir geta verið efnahagslegir. Það er mjög 

áhugavert að dómurinn fer mjög ýtarlega ofan í það hvort raunverulegir almannahagsmunir séu í 

húfi eða ekki. Það er ólíkt mörgum, ef ekki flestum dómum sem höfundur hefur skoðað, en almennt 
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veita dómstólar löggjafanum töluvert svigrúm varðandi almannahagsmuni í stað þess að leggja mat 

um það hvort raunverulegir almannahagsmunir liggi að baki ákvörðun löggjafans eða ekki. 

Til samanburðar við þennan dóm er athyglivert að skoða lög nr. 24/2014 um frestun 

verkfallsaðgerða á Herjólfi VE og lög nr. 34/2014 um frestun verkfallsaðgerða Félags íslenskra 

atvinnuflugmanna gegn Icelandair ehf. Þess ber þó að geta að ofangreind lög eru ólík lögum nr. 

34/2001 um kjaramál fiskimanna og fleira, að því leiti að þau eru um frestun verkfallsaðgerða en 

ekki um bann vinnustöðvunar eins og lögin frá 2001.  

Með lögum nr. 24/2014 um frestun verkfallsaðgerða á Herjólfi VE er hugtakið almannahagsmunir 

hvorki að finna í  lögum, né athugasemdum með frumvarpi laganna. Þar er þó vísað í ítrekun 

bæjarráðs Vestmanneyja en þar kemur fram að verkfallið hafi áhrif á allt mann- og viðskiptalíf í 

Vestmanneyjum. Fiski var síður landað þar enda nánast vonlaust að koma afurðum á markað, 

ferðaþjónusta væri stopp, framleiðsla fyrirtækja á ferskvörumarkaði stæði tæp og að íþróttalið 

Vestmannaeyja yrði jafnvel að draga sig úr keppni. Þá væri ljóst að verkfallið hafði þegar áhrif á 

atvinnuöryggi og ferðafrelsi eyjamanna almennt. Í frumvarpinu segir löggjafinn að það sem 

sameiginlegt sé með inngripum Alþingis í kjaradeilum er að forðast hefur þurft efnahagsleg tjón 

eða að lögbundum verkefnum hins opinbera hafi verið stefnt í hættu. Ljóst væri að þeir hagsmunir 

sem hér vógust á voru kjaramál sex einstaklinga gagnvart velferð og lífskjörum um 4.300 íbúa 

Vestmanneyja. Þegar borin eru saman lögin frá 2001 og 2014 virðist sem löggjafinn í síðari 

lögunum hafi ekki gert sér nægilega grein fyrir þeirri skerðingu sem verkfallsbann hefur í för með 

sér enda má sjá í umræðum á Alþingi að deilt var frekar harkalega um málið.  

Einum og hálfum mánuði síðar voru sett lög nr. 34/2014 um frestun verkfallsaðgerða Félags 

Íslenskra atvinnuflugmanna gegn Icelandair ehf. en í athugasemdum með frumvarpinu er mun 

skýrari afstaða tekin til nauðsynjar þess að koma í veg fyrir verkfallsaðgerðir sem svipa meira til 

afstöðu löggjafans í lögunum frá 2001. Í frumvarpinu er byrjað á efnislegum sjónarmiðum þar sem 

sýnt er fram á þau áhrif sem verkfallið myndi hafa á ferðamenn, ferðaþjónustuna og sjávarútveginn. 

Þannig segir að verkfallsaðgerðirnar muni ná til þrjú hundruð flugmanna, að það myndi hafa áhrif 

á um sex hundruð flug til og frá landinu og hundrað þúsund farþega í þá níu daga sem vinnustöðvun 

næði til. Að auki myndu falla niður um sex flug daglega á meðan yfirvinnubannið stæði. Þá hafði 

Icelandair þurft að aflýsa tugum flugferða með tilheyrandi kostnaði og óhagræði fyrir farþega. Það 

væri því ljóst að gríðarlegir samfélagslegir og efnahagslegir hagsmunir væru í húfi. Ferðaþjónustan 
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aflaði um 274 milljarða kr. í gjaldeyristekjur árið áður og talið er að fjölgun ferðamanna sé um 

35% milli ára. Áætlað tekjutap á hverjum degi verkfallsaðgerða væri um 900 milljónir kr., hér væri 

því mikið í húfi fyrir ferðaþjónustu og afleiddar atvinnugreinar. Þá ætti eftir að taka tillit til 

tekjutaps sjávarútvegsins en langstærstur hluti ferskfisks sé fluttur út með flugvélum Icelandair. 

Ferskfiskur er viðkvæm vara og samningsstaða íslenskra fyrirtækja byggist á afhendingaröryggi. 

Áhrif þess að sjávarútvegsfyrirtækin geti ekki staðið við gerða samninga um afhendingu valda 

miklu tjóni og markaði tapast. „Að öllu framangreindu er ljóst að ríkir almannahagsmunir séu til 

staðar fyrir því að fresta verkfallsaðgerðum. Inngrip Alþingis sé því nauðsynlegt til að tryggja þá 

hagsmuni sem hér séu undir.“34 

Af dómnum og þeim lögum sem fjallað er um í kaflanum má sjá að þegar löggjafinn beitir heimild 

sinni til takmörkunar á rétti til vinnustöðvunar þurfa að koma fram skýr efnisleg sjónarmið 

löggjafans fyrir takmörkuninni. Að öðrum kosti má áætla að íhlutun löggjafans yrði dæmd 

ólögmæt.   

                                                      
34 Frumvarp til laga um frestun verkfallaðgerða Félags íslenskra atvinnuflugmanna gegn Icelandair. Þskj. 1149, 143. 

löggjafarþing, 600. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/143/s/1149.html [Sótt á 

vefinn 14.10.2014]. 

http://www.althingi.is/altext/143/s/1149.html
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7. Atvinnufrelsi (75.gr. stjskr.) 

7.1. Takmörkun atvinnufrelsis 

Með fyrri málslið 1. mgr. 75. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, er sett fram 

meginreglan um að öllum sé frjálst að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa sjálfir. Í seinni málslið 1. 

mgr. kemur fram undantekningin frá meginreglunni um að því frelsi megi aðeins setja skorður með 

lögum, enda krefjist almannahagsmunir þess. Í athugasemdum með frumvarpi stjórnskipunarlaga 

nr. 97/1995 segir að með því verður löggjafinn að meta sérstaklega hvort almannahagsmunir 

krefjist þess í raun að meginreglunni verði vikið til hliðar á afmörkuðu sviði með lagasetningu. 

7.2. Takmörkun í lögum 

7.2.1. Lög nr. 81/2003 um fjarskipti 

Markmið laga nr. 81/2003 um fjarskipti, er skv. 2. mgr. 1. gr. laganna að tryggja hagkvæm og 

örugg fjarskipti hér á landi og efla virka samkeppni á fjarskiptamarkaði. Í 12. gr. laganna er fjallað 

um breytingar og afturköllun á réttindum en samkvæmt 2. mgr. 12. gr. má afturkalla réttindi til 

notkunar tíðna í þágu almannahagsmuna ef mikilvægar forsendur fyrir réttindunum breytast eða 

bresta, t.d. vegna alþjóðlegra samþykkta sem Ísland er aðili að. Í umsögn um 6. gr. í frumvarpi til 

fjarskiptalaga, eins og henni var breytt, segir að gert sé ráð fyrir að afturköllun komi einungis til 

greina í afar afmörkuðum tilvikum, enda um íþyngjandi úrræði að ræða. Því þurfi ríkir hagsmunir 

að standa fyrir slíkri ákvörðun, svo sem að hún sé nauðsynleg í þágu almannahagsmuna. Í 

athugasemdum með frumvarpi fjarskiptalaga segir að yfirráðaréttur íslenska ríkisins yfir tíðnum 

og númerum sé staðfestur og notkun tíðna og númera feli aðeins í sér skilyrtan afnotarétt í tiltekinn 

tíma en ekki eignarrétt. „Tíðnir og númer eru takmörkuð auðlind og eru umtalsverð verðmæti falin 

í réttindum til notkunar þeirra“. Miklu máli skiptir að við úthlutun þeirra fari eftir hlutlægum og 

gagnsæjum sjónarmiðum sem byggi á sanngirni og jafnræði. Að sama skapi þarf úthlutun tíðna að 

þjóna almannahagsmunum með tilliti til útbreiðslu og aðgengis að fjarskiptaþjónustu um allt land. 

Eins og fram kemur í frumvarpi laganna er verið að tryggja rétta málsmeðferð við úthlutun tíðna 

og að almannahagsmunir felast í útbreiðslu og aðgengi að fjarskiptaþjónustu. 
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7.2.2. Lög nr. 76/2011 um þjónustuviðskipti á innri markaði 

Evrópska efnahagssvæðisins 

Markmið laga nr. 76/2011, um þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins er 

skv. 1. gr. laganna að greiða fyrir frjálsum þjónustuviðskiptum og tryggja jafnræði þeirra sem veita 

þjónustu innan Evrópska efnahagssvæðisins en viðhalda jafnframt hágæðaþjónustu. Hugtakið 

almannahagsmunir kemur fyrir níu sinnum í lögunum og er að finna í ákvæðum 5. gr., 8. gr., 9. gr., 

10. gr., og 19. gr. Í viðbót við það kemur hugtakið almannaþága fyrir fjórum sinnum í 2. gr. laganna. 

Efnislega er eitthvað að finna í ákvæðum og frumvarpi laganna en við athugun á lögunum og 

frumvarpi þeirra kom í ljós að lögin byggja á tilskipun 2006/123/EB um þjónustu á innri 

markaðnum. Í 40. lið tilskipunarinnar kemur fram upptalning á því sem fellur undir „brýna 

almannahagsmuni“ sem er eftirfarandi:  

40) Hugtakið „brýnir almannahagsmunir“, sem vísað er í tilteknum ákvæðum þessarar 

tilskipunar, hefur þróast hjá Dómstólnum í dómaframkvæmd hans í tengslum við 43. og 49. gr. 

sáttmálans og getur haldið áfram að þróast. Eftirfarandi svið a.m.k. falla undir hugtakið eins 

og það er viðurkennt í dómaframkvæmd Dómstólsins: allsherjarregla, almannaöryggi og 

lýðheilsa í skilningi 46. og 55. gr. sáttmálans, viðhald reglu í samfélaginu, félagsleg stefnumið, 

vernd viðtakenda þjónustu, neytendavernd, starfsmannavernd, þ.m.t. félagsleg vernd starfs-

manna, velferð dýra, varðveisla fjárhagslegs jafnvægis almannatryggingakerfisins, forvarnir 

gegn svikum, forvarnir gegn ósanngjarnri samkeppni, vernd umhverfisins og þéttbýlis, þ.m.t. 

borgar- og landsbyggðarskipulag, vernd lánadrottna, vernd öruggrar réttarvörslu, umferðar-

öryggi, vernd hugverka, markmið í menningarstefnu, þ.m.t. vernd tjáningarfrelsis á 

mismunandi sviðum, einkum félagslegra, menningarlegra, trúarlegra og heimspekilegra gilda 

samfélagsins, þörfin fyrir að tryggja góða menntun, viðhalda fjölbreyttrar fjölmiðlunar og 

efling þjóðartungunnar, varðveisla sögulegs og listræns þjóðararfs og stefna í dýraheil-

brigðismálum.35 

Af þessari upptalningu sem fram kemur í tilskipun 2006/123/EB má sjá að túlkun 

Mannréttindadómstóls Evrópu á „brýnir almannahagsmunir“ er mjög víð. Ekki er ljóst hvort 

upptalningin einskorðist við 43. gr. og 49. gr. stofnsáttmála Evrópubandalagsins eða hvort hún sé 

almennt túlkun MDE á þeim sviðum sem falla undir „brýna almannahagsmuni“, en af almennu 

orðalagi upptalningarinnar má sjá að þetta eru allavega þau svið sem falla undir orðasambandið. Í 

frumvarpi stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 kemur fram að viðmiðunin um almannahagsmuni er 

nokkuð teygjanlegt og líta yrði á hugtakið sem samnefnara fyrir 2. mgr. 11. gr. mannréttinda-

sáttmála Evrópu. Samkvæmt því má líta svo á að túlka eigi hugtakið almannahagsmuni, sem fram 

kemur í stjórnarskránni í samræmi við þá túlkun sem talin er upp í tilskipuninni.  

                                                      
35 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2006/123/EB um þjónustu á innri markaðinum. 
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7.3. Takmörkun í dómaframkvæmd 

Atvinnufrelsið er nátengt félagafrelsinu og rétti manna til að ganga í stéttarfélög til verndar 

hagsmunum sínum, að því leyti skarast 75. gr. við 74. gr. stjórnarskrárinnar. Eins lúta ákveðnir 

þættir atvinnufrelsisins að vernd atvinnuréttinda sem telst til eignarréttinda og njóta því verndar 

72. gr. stjórnarskrárinnar, að því leyti skarast 75. gr. og 72. gr. stjórnarskrá lýðveldisins Íslands.36 

7.3.1. Atvinnufrelsi – Veiðiheimildir 

Segja má að takmörkun veiðiheimilda byggi á umhverfissjónarmiðum en túlkun takmörkunar er 

m.a. að finna í dómi Hæstaréttar í máli nr. 145/1998 þar sem stefnandi krafðist þess að dæmd yrði 

ógild ákvörðun sjávarútvegsráðuneytisins um synjun á leyfi til veiða í atvinnuskyni. 

Hrd. 145/1995. Málavextir voru þeir að stefnandi óskaði, í lok árs 1996, eftir að sér yrði veitt 

veiðiheimild í upphafi næsta fiskveiðiárs með vísan til 1. mgr. 4. gr. laga nr. 38/1990 um stjórn 

fiskveiða. Sjávarútvegsráðherra hafnaði erindi stefnanda með þeim rökum að samkvæmt 

lögunum væru leyfin bundin við fiskiskip og yrði ekki veitt einstaklingum né lögpersónum. 

Samkvæmt 5. gr. laganna voru leyfi til veiða bundin við skip sem haldið höfðu til veiða á 

ákveðnum tíma. Stefnandi krafðist þess að ákvörðun sjávarútvegsráðherra yrði dæmd ógild 

með vísan til þess að 5. gr. laga nr. 38/1990 bryti í bága við 65. gr. og 75. gr. stjórnarskrár 

lýðveldis Íslands nr. 33/1944. Hæstiréttur sagði, varðandi almannahagsmuni, að af forsögu 

núgildandi fiskveiðistjórnunarlaga væri ljóst að löggjafinn hefði talið að almannaheill tæki til 

takmörkunar veiðanna. „Eins og áður getur, taldi löggjafinn brýnt að grípa til sérstakra úrræða 

árið 1983 vegna þverrandi fiskistofna við Ísland“ og taldi Hæstiréttur ekki efni til þess að hagga 

mati löggjafans.  

Af dómnum má sjá að löggjafinn greip til lagasetningarinnar „vegna þverrandi fiskistofna við 

Ísland“ en fallast má á þau sjónarmið að það sé í þágu almennings að ekki sé gengið of langt á 

auðlindir hafsins. Svipuð sjónarmið eru upp í dómi Hæstaréttar í máli nr. 182/2007, sem reifaður 

er í kafla 4.3.2. Einnig koma fram sambærileg sjónarmið í dómi Hæstaréttar í máli nr. 12/2000 þar 

sem þess var krafist af ákæruvaldinu að ákærðu yrðu sakfelldir og dæmdir til refsinga fyrir að 

stunda ólögmætar veiðar, þar sem ákærðu voru að veiða án aflaheimildar.  

Hrd. 12/2000. Varnir ákærðu voru 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 

nytjastofnum sem nauðsynlegt þætti að takmarka veiðar á. Töldu ákærðu að sú skipan 

fullnægði ekki skilyrði 1. mgr. 75. gr. stjórnarskrár lýðveldis Íslands nr. 33/1994 um að 

atvinnufrelsi yrði aðeins settar skorður með lögum. Hæstiréttur benti á að lög 38/1990 hefðu 

að geyma ákveðnar reglur um hvernig skipta ætti leyfðum heildarafla og væri skiptingin því 

ekki óheft á valdi ráðherra. Því yrði ekki fallist á að umrætt ákvæði hefði falið ráðherra óheft 

ákvörðunarvald um takmarkanir. Svo sagði Hæstiréttur: „Ríkir og augljósir almannahagsmunir 

eru bundnir við verndun og hagkvæma nýtingu fiskistofna á Íslandsmiðum. Hefur íslenska 

                                                      
36 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur Mannréttindi. Bls. 509. 
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ríkið og skuldbundið sig að þjóðarrétti til þess að tryggja skynsamlega nýtingu þessarar 

auðlindar samkvæmt [...] hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna [...]. Ráðstafanir til að koma í 

veg fyrir ofveiði með aflatakmörkunum eru nauðsynlegur þáttur í verndun og skynsamlegri 

nýtingu fiskistofna. Krefjast almannahagsmunir þess að frelsi manna til að stunda fiskveiðar í 

atvinnuskyni séu settar skorður af þessum sökum.“ 

Af dómnum má sjá að Hæstiréttur vísar til markmiðs laganna þar sem hann telur ríka og augljósa 

almannahagsmuni vera bundna við verndun og hagkvæma nýtingu fiskistofna á Íslandsmiðum. Þá 

vísar Hæstiréttur til fyllingar í þjóðréttarlegar skuldbindingar íslenska ríkisins sem staðfestir túlkun 

stjórnarskrárinnar í samræmi við þjóðréttarlegar skuldbindingar.  

Dómi Hæstaréttar í máli nr. 12/2000 hefur verið beitt sem dómafordæmi í dómum Hæstaréttar nr. 

177/2012 og 652/2012, sem byggja á sömu túlkun. Í seinni dómnum nr. 652/2012, segir einnig í 

niðurstöðu héraðsdóms og reifun Hæstaréttar að „málefnalegt þykir að hagsmunir fiskveiði-

stjórnunarkerfisins séu látnir vega þyngra en hagsmunir þeirra sem brjóta gegn kerfinu“ en við mat 

á almannahagsmunum felst hagsmunamat á hagsmunum almennings gagnvart hagsmunum 

einstaklings eða lögaðila.  

7.3.2. Atvinnufrelsi - Umhverfismál 

Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 15/2000 var deilt um hvort framkvæmdarvaldinu hefði verið gefin of 

víðtæk heimild til skerðingar á eignarráðum og atvinnufrelsi. Stefnandi krafðist þess að felld yrði 

úr gildi ákvörðun umhverfisráðherra sem hafnaði fyrirhugaðri byggingu og rekstri svínabús vegna 

umhverfisáhrifa.  

Hrd. 15/2000. Stefnandi byggði mál sitt m.a. á því að ákvæði 6. gr. laga nr. 63/1993 

(brottfallin), stæðist ekki ákvæði 72. gr. stjórnarskrárinnar um friðhelgi eignarréttar. Í dómi 

Hæstaréttar segir: „Í 72. gr. stjórnarskrár lýðveldis Íslands nr. 33/1944 er kveðið á um friðhelgi 

eignarréttar og í 75. gr. hennar um atvinnufrelsi [...]. Má hvorugt skerða nema með lagaboði 

að því tilskildu, að almenningsþörf krefji. Þessi fyrirmæli stjórnarskrárinnar verða ekki túlkuð 

öðruvísi en svo, að hinum almenna löggjafa sé óheimilt að fela framkvæmdarvaldinu óhefta 

ákvörðun um þessi efni. Löggjöfin verður að mæla fyrir um meginreglur, þar sem fram komi 

takmörk og umfang þeirra réttindaskerðingar, sem talin er nauðsynleg.“ Með 6. gr. laga nr. 

63/1993 var umhverfisráðherra fengið vald til þess að ákveða, að fengnu áliti skipulagsstjóra, 

að tilteknar framkvæmdir yrðu áður metnar samkvæmt lögum. Engar efnisreglur komu hins 

vegar fram í ákvæðinu. Þessi heimild var því ótakmörkuð af öðru en almennri markmiðalýsingu 

1. gr. laganna og háð mati ráðherra. Í niðurstöðu Hæstaréttar segir: „Svo víðtækt og óheft 

framsal löggjafans á valdi sínu til framkvæmdarvaldsins stríðir gegn framangreindum 

mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar og er ólögmætt.“  

Af orðalagi Hæstaréttar þarf að vera krafa í þágu almennings fyrir ákveðnum réttindum svo að til 

skerðingar komi, þá þarf skerðingin, sem byggir á almannaþágu að lögfesta. Álykta má að með 
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orðalaginu „takmörk og umfang“ sé verið að vísa í markmið og meðalhóf. Önnur umhverfis-

sjónarmið komu fram í dómi Hæstaréttar í máli nr. 182/2007 sem reifaður er í kafla 4.3.2. en í 

niðurstöðu Hæstaréttar segir m.a.: 

Hrd. 182/2007. Löggjafinn hefur metið það svo að almannaþörf hafi krafist þeirra breytinga 

sem fólust í lögum 101/2000, en dómstólar hafa úrskurðarvald um hvort við það mat hafi verið 

gætt réttra og lögmæta sjónarmiða. Ríkir og augljósir almannahagsmunir eru bundnir við 

verndun og hagkvæma nýtingu á auðlindum hafsbotnsins. Krefjast almannahagsmunir þess að 

frelsi manna til að nýta þessar auðlindir í atvinnuskyni séu settar skorður. 

Af dómnum má sjá að Hæstiréttur telur efnistöku sem auðlind og beitir dómurinn sambærilegum 

rökum og gert er í dómum Hæstaréttar í málum nr. 145/1998 og 182/2007, þar sem fallist er á þau 

sjónarmið að það sé í þágu almennings að ekki sé gengið of langt á takmarkaðar auðlindir. 
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8. Niðurstöður 

Markmið greinargerðarinnar var að skýra inntak hugtaksins almannahagsmunir út frá 71. gr. – 75. 

gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. Hugtakið almannahagsmunir kemur þar fram 

með einum eða öðrum hætti sem skilyrði fyrir takmörkun á mannréttindaákvæðunum. Ákvæðin 

eiga sér sum hver langa sögu en þau voru lögfest í stjórnarskránna í þeirri mynd sem þau eru í dag 

með lögum nr. 97/1995. Ákvæðunum er ætlað að tryggja einstaklingum ákveðin grundvallarréttindi 

sem byggir á afskiptaleysi ríkisvaldsins. Þau réttindi sem þar eru vernduð flokkast undir borgaraleg 

og stjórnmálaleg réttindi sem að öðru nafni kallast neikvæð réttindi. Það eru þessi réttindi sem 

verið er að takmarka í þágu almannahagsmuna, en segja má að almannahagsmunir eru annars konar 

mannréttindi þar sem verið er að tryggja almenningi ákveðin gæði sem stundum getur falið í sér 

íhlutun gegn réttindum einstaklinga. Það er þó ekki alltaf þannig að verið sé að takmarka rétt 

einstaklings, því í flestum tilfellum er verið að tryggja almenningi það að geta lifað mannsæmandi 

lífi í þjóðfélaginu, en sem dæmi um það má nefna t.d. lög nr. 82/2008 um almannavarnir, lög nr. 

18/2013 um rannsókn samgönguslysa og lög nr. 23/2013 um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í 

almannaþágu. 

Það eru að verða tuttugu ár síðan mannréttindaákvæðin voru lögfest í stjórnarskránna, en margt 

hefur breyst á þeim tíma. Þar á meðal hefur orðið mikil vitundarvakning um loftlagsbreytingar og 

ágang mannsins á auðlindir náttúrunnar og náttúruna sjálfa. Eins hefur tjáningarfrelsi fólks aukist 

töluvert með auknu aðgengi að fjölmiðlum og internetinu, þar sem fólk gerir síauknar kröfur á þá 

sem fara með ríkisvaldið og að það grípi til íhlutunar sem tryggir þessi og fleiri réttindi, en það að 

ríkið grípi til ákveðinna og oft kostnaðarsamra aðgerða til að tryggja almenningi slík réttindi kallast 

jákvæð réttindi.37 Því má segja að með takmörkun mannréttinda í þágu almenningshagsmuna er 

verið að víkja frá neikvæðum réttindum fyrir jákvæð. Sú hugmyndafræði sem býr hér að baki 

tilheyrir svokallaðri nytjastefnu „en megineinkenni hennar er að athafnir öðlast réttlætingu í ljósi 

afleiðinga þeirra fyrir almannaheill“38. 

                                                      
37 Frumvarp til stjórnskipunarlaga á stjórnarskrá lýðveldis Íslands, með síðari breytingum. Þskj. 389, 118. 

löggjafarþing, 297. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html [Sótt á 

vefinn 17.10.2014]. 
38 Vilhjálmur Árnason. (2004). Hvað getið þið sagt mér um samanburð Kants og Mills. Slóð: 

http://www.visindavefur.is/svar.php?id=4344 [Sótt á vefinn 17.10.2014] 

http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html
http://www.visindavefur.is/svar.php?id=4344
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Með almannahagsmunum er löggjafanum veitt heimild til að víkja frá mannréttindaákvæðum 

stjórnarskrárinnar í undantekningartilvikum, sem ætlað er að vernda hagsmuni almennings. 

Hugtakið almannahagsmunir hefur þó ekki alltaf verið notað við lagasetningu og er því í sumum 

tilfellum aðeins dæmt út frá markmiði laganna eins og kom fram í dómi Hæstaréttar í máli nr. 

145/1995. Af lögunum má sjá ákveðin vísi af því að löggjafinn sjálfur setur meiri áherslu á 

rökstuðningi varðandi almannahagsmuni og að það þurfi að fara fram efnislegt hagsmunamat á 

þeim hagmunum sem vegast á sbr. lög nr. 60/2013 um náttúruvernd. 

Löggjafinn fer sjálfur með mat um það hvort tiltekin löggjöf sé í þágu almannahagsmuna eða ekki, 

en af dómum Hæstaréttar má m.a. sjá að í þeim tilvikum sem löggjafinn beitir heimildinni verður 

hann að gæta að meginreglum stjórnskipunar um jafnrétti og meðalhóf, en í því felst að með 

takmörkuninni má ekki mismuna þeim sem takmörkunin beinist að og að ekki er gengið lengra en 

nauðsyn þykir, til þess að ná því markmiði sem stefnt er að. Í tilvikum þar sem löggjafinn veitir 

framkvæmdarvaldinu heimild til takmörkunar í þágu almannahagsmuna þarf löggjöfin að mæla 

fyrir um meginreglur þar sem takmörk og umfang koma fram sbr. dóm Hæstaréttar í máli nr. 

15/2000, með öðrum orðum þarf löggjöfin að tilgreina um markmið takmörkunarinnar og upp að 

hvaða marki hún telst nauðsynlegt.  

Þrátt fyrir að löggjafinn taki fram skýra afstöðu um almannahagsmuni með rökstuðningi, líkt og í 

lögum og lögskýringargögnum laga nr. 99/2004 um sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa, þarf samt 

sem áður að koma fram nauðsyn takmörkunar líkt og fram kom í dómi Hæstaréttar í máli nr. 

144/2014. Þeir dómar sem takmörkun var ekki talin réttmæt eiga allir það sameignlegt að dómstólar 

töldu að löggjafann hafa gengið lengra en nauðsyn bar til m.t.t. meginreglunnar um meðalhóf.  

Dómstólar hafa úrskurðarvald um hvort skerðing mannréttindanna byggir á réttmætum forsendum 

en af dómum Hæstaréttar má sjá að því meira íþyngjandi sem takmörkun er, þeim mun ríkari kröfu 

setja dómstólar á löggjafann um efni lagasetningar. Einnig má sjá að því ríkari sem 

almannahagsmunirnir eru þeim mun víðtækara svigrúm fær löggjafinn um mat á nauðsyn 

takmarkana sbr. dóm Hæstaréttar í máli nr. 340/2011, en Hæstiréttur taldi það ekki aðeins heimilt, 

heldur einnig stjórnskipuleg skylda löggjafans að grípa inn í með lagasetningu þar sem um var að 

ræða stórfelda ógn við tilvist alls samfélagsins.  

Af lögum og dómum má sjá að við takmörkun mannréttinda í þágu almannahagsmuna á að fara 

fram hagsmunamat, er því best lýst í lögum nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð 
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persónuupplýsinga, lögum nr. 60/2013 um náttúruvernd og lögum nr. 34/2014 um frestun 

verkfallsaðgerða Félags íslenskra atvinnuflugmanna gegn Icelandair ehf. og í dómi Hæstaréttar í 

máli nr. 167/2002. Af lögunum og dómnum að ráða er áhersla lögð á efnislegt hagmunamat, sem 

samkvæmt orðanna hljóðan er hlutlægt mat. Sú ályktun er dregin að við takmörkun eigi löggjafinn 

að ráðast í hlutlægt mat um hvort hagsmunir einstaklings eða lögaðila eiga að víkja fyrir 

almannahagsmunum. Þó verður að telja að hægt sé að beita eðli máls, þ.e. huglægu mati um 

hagsmuni sem í eðli sínu eru svo augljósir að ekki þurfi að koma til hlutlægs mats, sbr. dóm 

Hæstaréttar í máli nr. 145/1995.   

Að lokum má sjá af dómum Hæstaréttar að hugtakið almannahagsmunir nær m.a. til að tryggja 

öryggi almennings, umhverfissjónarmiða, forvarna sem stuðla að heilsu manna, efnahagslegra 

sjónarmiða og að sporna við ofveiði og vegna verndunar og hagkvæmar nýtingar auðlinda. Óhætt 

er að fullyrða að hugtakið takmarkist ekki eingöngu við ofangreinda upptalningu en eins og 

frumvarpið til laga nr. 97/1995 sagði, þá getur viðmiðunin um almannahagsmuni óneitanlega virst 

vera nokkuð teygjanlegt.  

Þau tilfelli sem geta fallið undir almannahagsmuni er líkar nær þeirri upptalningu sem fram kom í 

kafla 7.2.2. þar sem vitnað er í túlkun Mannréttindadómstóls Evrópu um að eftirfarandi svið falla 

a.m.k. undir hugtakið eins og það er viðurkennt í dómaframkvæmd mannréttindadómstólsins: 

allsherjarregla, almannaöryggi og lýðheilsa í skilningi 46. og 55. gr. sáttmálans, viðhald reglu í 

samfélaginu, félagsleg stefnumið, vernd viðtakenda þjónustu, neytendavernd, starfsmannavernd, 

þ.m.t. félagsleg vernd starfsmanna, velferð dýra, varðveisla fjárhagslegs jafnvægis 

almannatryggingakerfisins, forvarnir gegn svikum, forvarnir gegn ósanngjarnri samkeppni, vernd 

umhverfisins og þéttbýlis, þ.m.t. borgar- og landsbyggðarskipulag, vernd lánadrottna, vernd 

öruggrar réttarvörslu, umferðaröryggi, vernd hugverka, markmið í menningarstefnu, þ.m.t. vernd 

tjáningarfrelsis á mismunandi sviðum, einkum félagslegra, menningarlegra, trúarlegra og 

heimspekilegra gilda samfélagsins, þörfin fyrir að tryggja góða menntun, viðhalda fjölbreyttrar 

fjölmiðlunar og efling þjóðartungunnar, varðveisla sögulegs og listræns þjóðararfs og stefna í 

dýraheilbrigðismálum.  

Af þessari upptalningu má leiða hugann að því hvort ekki þurfi að setja hugtakinu frekari takmörk. 
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