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Útdráttur 

Í ritgerðinni verður gerð grein fyrir þeim ástæðum er liggja að baki lagasetningu sem sett er á 

verkföll  hvaða reglum löggjafinn fer eftir í þessum málum. Rök ríkisvaldsins eru almannaheill 

og vikið verður að túlkun á því hugtaki út frá dómaframkvæmd hér á landi. Sérstaklega 

verður þó litið til dóma Hæstaréttar, Hrd. frá 13. ágúst 2015, nr. 467/2015. (Verkfall BHM) og 

Hrd. frá 14. nóvember 2002, nr. 167/2002, (Sjómannaverkfallið) sem vísað var frá 

Mannréttindadómstólnum árið 2004, með tilliti til rökstuðnings ríkisvaldsins fyrir 

lagasetningu á vinnudeilur. Auk þess verður litið til úrlausna og dómaframkvæmdar 

Evrópudómstólsins í málum af þessu tagi, þar á meðal einn fyrsta dóminn sem þar féll, mál 

nr. 44 64/70, þar sem Félag belgískra lögreglumanna höfðaði gegn belgíska ríkinu  árið 1975. 

Evrópudómstóllinn virðist í úrlausnum sínum líta til þess svigrúms sem aðildarríkin hafa til að 

uppfylla ákvæði 11. gr. MSE. Einnig verður litið til nýlegri dóma, mál Unison gegn Bretlandi og 

Federation of Offshore Workers Trade Unions gegn Noregi, þar sem fjárhagsleg neyðarstaða 

og öryggissjónarmið voru til umfjöllunar. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 ECTS eininga lokaverkefni til B.S. gráðu í viðskiptalögfræði við lagasvið 

Háskólans á Bifröst. Yfirskrift ritgerðarinnar er:  Hvaða forsendur þurfa að vera til staðar til 

að setja megi lög á verkföll? Túlkun dómstóla á hugtakinu „almannaheill“. 

Með dómi Hæstaréttar, Hrd. 467/2015, frá 13. ágúst 2015, sló rétturinn því föstu að með 

lögum nr. 31/2015, sem sett voru vegna verkfalls aðildarfélaga Bandalags háskólamanna og 

Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, hefði löggjafinn ekki gengið lengra en réttmætt hefði 

verið við takmörkun verkfallsréttar. Höfundi lék forvitni á að bera forsendur dómsins saman  

við eldri fordæmi Hæstaréttar og Mannréttindadómstóls Evrópu, þá sérstaklega Hrd. 

167/2002, frá 14. nóvember 2002 (sjómannaverkfallið), með tilliti til almannaheilla og 

meðalhófsreglu stjórnskipunarréttar.  

Ritgerðin var unnin undir traustri og öruggri leiðsögn leiðbeinanda míns, Ástráðs 

Haraldssonar, hæstaréttarlögmanns og dósents við Háskólann á Bifröst. Höfundur þakkar 

honum fyrir góð ráð og leiðbeiningar við gerð ritgerðarinnar. Hafdís Lilja Haraldsdóttir, 

Ólafur Freyr Frímannsson og Þórdís Friðbjörnsdóttir fá góðar þakkir fyrir aðstoð og yfirlestur. 

Ég vil þakka fjölskyldu og félögum mínum frá Bifröst fyrir að hafa trú á mér sérstakar þakkir 

fyrir uppbyggjandi stuðning og góðan félagsskap.   
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1. Inngangur 

Vinnumarkaði á Íslandi má skipta í tvo flokka, almennan og opinberan. Meðal 

grundvallarréttinda á sviði vinnuréttar er rétturinn til að stofna stéttarfélög sem huga að 

réttindum félagsmanna og gæta hagsmuna þeirra. Í kjaradeilum er verkfallsrétturinn 

neyðarúrræði sem gripið er til ef deiluaðilar ná ekki samningum. Af hálfu Alþingis hefur 

stundum verið gripið til þess úrræðis að setja lög sem banna verkföll. Helsti rökstuðningur 

ríkisins fyrir lagasetningu er sjónarmiðið um almannaheill. Í ritgerðinni verður þetta hugtak 

skoðað með hliðsjón af túlkun Hæstaréttar Íslands og Mannréttindadómsstóls Evrópu auk 

þess verður skrifum fræðimanna gerð skil.  

Í Lögfræðiorðabókinni er hugtakið almannaheill skilgreint: „Heill þjóðar, hagsmunir 

almennings, túlkun á hugtakinu almannahagsmunir, hagsmuni almennings, átt er við lögmæt 

markmið lagasetningar sbr. 1. mgr. 78. gr. stjórnarskrárinnar varðandi takmarkanir á t.d. 

atvinnufrelsi eða almenningsþörf sem er þá hagsmunir heildarinnar, alls almennings.“1 

Dómstólar hafa þurft að meta hvort almannaheill hafi krafist lagasetningar á verkföll, sbr. 

m.a. Hrd. 467/2015 frá 13. ágúst 2015 (verkfall BHM) og Hrd. 167/2002 frá 14. nóvember 

2002 (sjómannaverkfallið). Áhugavert er að skoða samningsréttinn, sem verndaður er í 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/19442, í ljósi þeirra alþjóðasáttmála sem innleiddir 

hafa verið hér á landi og styðja við þessi ákvæði stjórnarskrárinnar. Samkvæmt 

grundvallarsamþykktum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar telst lagasetning  vera brot á þeim 

samþykktum. Sérfræðinefnd er starfar undir merkjum Félagsmálasáttmála Evrópu hefur 

gagnrýnt íslenska ríkið fyrir hversu oft gripið hafi verið til lagasetningar til að stöðva verkföll. 

Sérfræðinefndin telur slíkar aðgerðir af hálfu ríkisvaldsins fela í sér alvarleg inngrip í 

samningsfrelsi aðila. Til eru fræðimenn sem telja að bann gegn verkföllum geti brotið gegn 

mannréttindum en þegar löglega boðuð verkföll eru stöðvuð með lagasetningu þarf að fylgja 

góður og skýr rökstuðningur.3 

                                                                 
 
1
Páll Sigurðsson. (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. 

2
Hér eftir stjskr., eða stjórnarskráin. 

3
Björg Thorarensen. (2008 ). Eðli mannréttindareglna í stjórnarskránni og eftirlitshlutverk dómstóla. Afmælisrit 

Háskóla Íslands. Bls. 97-98. 
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Í ritgerðinni er gerð grein fyrir dómum Mannréttindadómstóls Evrópu auk þeirra 

hæstaréttardóma sem nýlega hafa fallið um efnið. Einnig verða skrifum fræðimanna um 

efnið gerð skil og þeim sjónarmiðum sem ríkið ber fyrir sig þegar gripið er inn í 

samningsfrelsið með lagasetningu. Leiða má að því líkur að ekki kæmi til málareksturs fyrir 

dómstólum, eins og Íslendingar hafa orðið vitni að, ef sjónarmið ríkisvaldsins væru talin 

lögmæt og til þess fallin að ná sáttum á milli deiluaðila. 

 

2. Verkfallsréttur 

Verkfallsrétturinn var lögfestur á almenna vinnumarkaðnum með lögum nr. 80/1938 um 

stéttarfélög og vinnudeilur en  ekki fyrr en árið  1976 á hinum opinbera markaði með lögum 

nr. 29/1976 um opinbera starfsmenn.4 Auk þess nýtur verkfallsrétturinn verndar í 

mannréttindakafla stjórnarskrárinnar. Samkvæmt vinnulöggjöfinni er eitt af hlutverkum 

laganna að tryggja að tjón verði sem minnst fyrir land og þjóð og því eru verkföll, sem eru í 

raun neyðarúrræði í kjarabaráttum, háð ákveðnum takmörkunum.5 Friðarskyldan er einn 

megintilgangur kjarasamninga, ef hún er í gildi ríkir friður á vinnumarkaði. Friðarskylda hvílir 

á aðilum sem bundnir eru af kjarasamningum og þeim er óheimilt að leggja niður störf og 

krefjast úrbóta á því sem samið hefur verið um. Ef kjarasamningur er fallinn úr gildi þá er 

friðarskyldan ekki lengur til staðar.6 Þau réttindi sem hafa áunnist í áranna rás varðandi 

verkföll hafa ætíð notið verndar stéttarfélaga og öllum tillögum sem  rýra verkfallsrétt hefur 

verið mótmælt harðlega af þeim.7 

Gæta þarf varúðar við beitingu verkfallsréttarins. Beiting hans getur haft í för með sér lömun 

heillar starfsstéttar en það hefur áhrif á allt samfélagið. Stéttarfélög eru í mismunandi 

aðstöðu þegar kemur að viðsemjendum. Smærri stéttarfélög hafa oft meiri sveigjanleika og 

geta farið í verkfall án mikils undirbúnings en það getur gefið þeim meira vægi við gerð 

kjarasamninga. Á milli samningsaðila hvílir ákveðin trúnaðarskylda, sbr. 5. gr. laga nr. 

80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur. Sú skylda gerir það að verkum að félagsmönnum 

                                                                 
4
Arnmundur Backman og Gunnar Eydal. (1985). Vinnuréttur. Bls.11. 

5
Lára V. Júlíusdóttir (1995). Stéttarfélög og Vinnudeilur. Handrit við kennslu við Háskóla Íslands.  

6
Lára V. Júlíusdóttir (1995). Stéttarfélög og Vinnudeilur. Handrit við kennslu við Háskóla Íslands. 

7
Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2005). Um verkfallshneigð opinberra starfsmanna. Rannsóknir í félagsvísindum. 
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viðkomandi stéttarfélags ber að virða gerða kjarasamninga.8 Markmið vinnulöggjafarinnar 

eru skýr hvað varðar samskipti aðila á vinnumarkaði. Lágmarka vinnudeilur og þar með 

verkföll, slíkt er hagkvæmast fyrir þjóðarbúið, það er að virða friðarskylduna eftir fremsta 

megni.  

Þegar vinnustéttir fara í verkföll og samningsaðilar ná ekki samningum þá hafa ríkisstjórnir, á 

stundum, sett lög á viðkomandi vinnudeilu. Slíkri lagasetningu fylgir ætíð rökstuðningur um 

almannaheill, sem er eitt þeirra skilyrða sem liggja þarf fyrir þegar samningafrelsinu eru 

settar skorður sbr. 74. gr. og 75. gr. stjskr. Auk þess nýtur þessi réttur verndar í  þeim 

alþjóðasamningum sem Ísland hefur gerst aðili að. 

 

2.1 Vernd og takmarkanir verkfallsréttarins   

Félagafrelsisákvæði stjórnarskrárinnar má finna í 1. mgr. 74. gr. stjskr.  Þar er kveðið á um 

rétt manna til að stofna félög í löglegum tilgangi. Ákvæðinu um atvinnufrelsi eru gerð skil í  

75. gr. stjskr. þar er kveðið á um rétt aðila til að semja um starfskjör og vinnutengd réttindi. 

Einnig kemur fram að samningsfrelsinu megi setja skorður með lögum krefjist 

almannahagsmunir þess. Þessi ákvæði stjórnarskrárinnar ber að túlka í ljósi þeirra 

alþjóðasamninga sem Ísland er aðili að. Mannréttindasáttmáli Evrópu9 var lögfestur hér á 

landi með lögum nr. 62/1994.  Í 1. mgr. 11. gr. MSE er kveðið á um rétt einstaklinga til að 

ganga í og stofna stéttarfélög til verndar hagsmunum sínum. Öll takmörkun á þessum 

réttindum verður að vera samkvæmt 2. mgr. 11. gr. MSE og tilgangur lagasetningarinnar 

nauðsynlegur.10 Opinberir starfsmenn sitja ekki alveg við sama borð hvað þessi réttindi 

varðar í 14. gr. laga nr.  94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna. Þar er kveðið á 

um takmörkunum á þessum réttindum. Ákveðnar starfsstéttir hafa ekki heimild til að fara í 

verkfall eins og t.d. lögreglumenn, sýslumenn og starfsmenn spítala. Lögreglumenn hafa ekki 

heimild til að fara í verkfall og semja um kjör sín, kveðið er á um að lögregla og her landa geti 

ekki lagt niður störf vegna ógnar við almannaheill. Hjúkrunarfræðingar hafa t.d. eingöngu 

heimild að leggja niður störf og fara í verkfall ef um kjarabaráttu er að ræða. 

                                                                 
8
Þskj. 739, 120 lögþ. 1995-1996. Bls. 26. 

9
Hér eftir MSE. 

10
Elín Blöndal (2005). Funda- og félagafrelsi. Mannréttindasáttmáli Evrópu. Bls. 394. 
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Í þeim málum sem Mannréttindadómstóll Evrópu hefur fjallað um er varða vernd og 

takmarkanir verkfallsréttarins má draga þá ályktun að að virða beri það svigrúm sem 

aðildarríkjum MSE er gefið til að velja þær leiðir sem henta best í hverju landi fyrir sig. Ríkin 

verða þó ávallt að fylgja og fullnægja þeim skilyrðum sem kveðið er á um í 11. gr. MSE. 

Dómstóllinn virðist líta svo á að ef aðildarríkin fylgi ákvæðum MSE þá sé samningafrelsi aðila 

að einhverju leyti verndað gegn inngripi af hálfu ríkisvaldsins.  Á síðari árum virðast úrlausnir 

MDE gefa til kynna að litið sé til fleiri forsendna en áður var gert eins og t.d. efnahagslegra og 

ákveðinna öryggissjónarmiða þegar deilt er um inngrip ríkisvalds í vinnudeilur. Ávalt er lögð 

áhersla á nauðsyn verkfallsréttarins.    

Samþykktir Alþjóðavinnumálastofnunarinnar11 nr. 87 og 98 veita víðtæka vernd sem fjalla 

um réttinn til að stofna félög og semja sameiginlega. Einnig fjalla þær um athafnafrelsi 

einstaklinga og félagasamtaka án afskipta stjórnvalda. Þau ríki sem hafa fullgilt þennan 

samning eru að samþykkja  að vera undir alþjóðlegu eftirliti til að tryggja að farið sé eftir 

ákvæðum samningsins. Brot á þessum grundvallarsamþykktum er litið alvarlegum augum.12  

Félagsmálasáttmáli Evrópu13 er hliðstæður við MSE á sviði félagslegra og efnahagslegra 

réttinda. Um vernd félagafrelsis má finna í 5. gr. FSE auk þess má finna í þessari lagagrein 

ákveðið svigrúm fyrir stjórnvöld til lagasetninga í hverju landi fyrir sig.  Sérfræðinefnd FSE 

telur að rétturinn til sameiginlegra aðgerða, eins og verkfalla, falli undir þessi atriði 

samningsins. Sérfræðinefnd FSE hefur skilað áliti þess efnis að hún telji íslenska ríkið teygja 

sig ansi langt til að skerða verkfallsrétt opinberra  starfsmanna. Sérfræðinefndin hefur 

gagnrýnt þær hömlur sem finna má í 14. gr. laga nr. 94/1986 um opinbera starfsmenn þess 

efnis að einungis sé heimilt að fara í verkfall þegar verið er að semja um nýja kjarasamninga. 

Slíkar skorður, eins og almennt bann við verkföllum, falla ekki að túlkun sérfræðinefndar FSE 

nema að um sé að ræða löggæslu eða her viðkomandi lands og að almannahagsmunir 

krefjist slíkra ráðstafana. Sérfræðinefndin gagnrýndi íslenska ríkið fyrir það hversu oft gripið 

var til lagasetningar til að stöðva verkfallsaðgerðir á níunda áratugnum. Sérstaklega þó vegna 

bráðabirgðalaga sem sett voru vegna aðgerða í efnahagsmálum þar sem tímabundið bann 

var lagt á öll verkföll og aðrar sameiginlegar aðgerðir með lögum nr. 14/1988 um aðgerðir í 

efnahagsmálum. Sérfræðinganefndin hefur einnig talið að inngrip af þessu tagi, það er að 
                                                                 
11

Hér eftir ILO. 
12

Elín Blöndal. (2003). Vernd verkfallsréttarins skv. 74. gr. stjórnarskrárinnar. Tímarit lögfræðinga 3.tbl. Bls. 288. 
13

Hér eftir FSE. 
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takmarka réttinn til verkfalls af hálfu stjórnvalda skv. 4. mgr. 6. gr. FSE, megi teljast til mjög 

alvarlegra aðgerða sem einungis megi nýta og réttlæta ef ákvæði 31. gr. FSE sé fullnægt og 

þá í eins stuttan tíma og hægt er til að ná markmiðunum sem óskað er eftir.14 

Þessar stofnanir hafa eftirlit með því að aðildarríkin fari eftir ákvæðum sáttmálanna. Þar 

virðist MSE standa best að vígi sem kemur til vegna nálægðar við Mannréttindadómstól 

Evrópu15. Fordæmi MDE skipta mestu máli þar sem þau eru bindandi fyrir aðildarríkin ólíkt 

því sem gildir um fordæmi hinna stofnananna. Aðildarríkin hafa þó mikið svigrúm til túlkunar 

á þessu ákvæði um að tryggja rétt stéttarfélaga. Svigrúm af þessu tagi getur valdið því að 

aðildarríkin reyni að ná jafnvægi á milli deiluaðila. Með andstæða hagsmuni í húfi er slíkt þó 

ekki vænlegt til mikils árangurs og getur reynt mikið á hinn félagslega þátt.16  

Meðalhófsreglan gegnir mikilvægu hlutverki varðandi takmarkanir á grundvallarréttindum. 

Ljóst er að uppfylla þarf ákveðin skilyrði þegar takmarka á þau réttindi. Það er á valdi 

löggjafans að meta þörfina fyrir almannaheill. Dómstólar meta svo hvort jafnræðis eða 

meðalhófs hafi verið gætt. Rétturinn til að leggja niður störf og semja um kjör er hluti af 

vernduðum réttindum aðila. Slíkt ber að meðhöndla af varfærni og meðalhófi, svo eðlilegt er 

að litið sé til almannahagsmuna í málum af þessu tagi.17 

 

3. Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 verndar ákveðin grundvallarmannréttindi. Árið 

1995 var mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar breytt með stjórnskipunarlögum nr. 

97/1995. Talin var þörf á að skýra betur áherslur ríkisins og skyldur þess til að tryggja 

borgurum landsins þau lífsskilyrði sem nauðsynleg eru til að flestir geti lifað mannsæmandi 

lífi. Talið var nauðsynlegt að skilgreina valdmörk ríkisins, það er vernd borgaranna fyrir 

afskiptum ríkisvaldsins. Einnig  var áhersla lögð á félagsleg réttindi, sem voru sérstaklega 

útfærð.18 Auk þess var litið til þess að Ísland var aðili að alþjóðarsamningum sem hafðir voru 

                                                                 
14

Elín Blöndal. (2003). Vernd verkfallsréttarins skv. 74. gr. stjórnarskrárinnar. Tímarit lögfræðinga 3. tbl.Bls.283. 
15

Hér eftir dómstóllinn eða MDE. 
16

Elín Blöndal. (2003). Vernd verkfallsréttarins skv. 74. gr. stjórnarskrárinnar, Tímarit lögfræðinga 3. tbl. Bls. 
274-279. 
17

Björg Thorarensen. (2003). Áhrif meðalhófsreglu við skýringu stjórnarskrárákvæða. Lögberg. Bls. 463/527. 
18

Forsætisráðuneytið. (2005). Ágrip af þróun stjórnarskrárinnar. Sótt 13.11.2015 af  
http://www.forsaetisraduneyti.is/media/frettir/agripaftroun.pdf.  

http://www.forsaetisraduneyti.is/media/frettir/agripaftroun.pdf
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til hliðsjónar. Talið var nauðsynlegt að aðlaga og skýra ákvæði stjórnarskrárinnar til 

samræmis við samningana.19  

 Hugtakið félagafrelsi má finna í 74. gr.stjskr., sem kveður á vernd félaga- og fundafrelsis 

ásamt tjáningarfrelsinu. Þetta ákvæði var skýrt betur þegar mannréttindakafla 

stjórnarskrárinnar var breytt með stjórnskipunarlögunum nr. 97/1995, svo það næði einnig 

yfir athafnafrelsi því án þess væri það fremur innihaldsrýrt.20  Þau réttindi sem fylgdu þessari 

lagagrein eru mikilvæg í lýðræðislegu þjóðfélagi, réttur einstaklinga til að stofna félög í 

löglegum tilgangi, frelsið til að tryggja réttindi og gæta hagsmuna sinna. Af þessu er ljóst að 

samningafrelsið nýtur ákveðinnar verndar til að ná þessum markmiðum21  Þrátt fyrir þessar 

breytingar á 1. mgr. 74. gr. stjskr. gefur orðalag ákvæðisins ekki skýrt til kynna hvort 

verkfallsrétturinn er sannarlega tryggður, ákvæðið er orðað á eftirfarandi hátt:22  

Rétt eiga menn á að stofna félög í sérhverjum löglegum tilgangi, þar með talin 
stjórnmálafélög og stéttarfélög, án þess að sækja um leyfi til þess. Félag má ekki leysa 
upp með ráðstöfun stjórnvalds. Banna má þó um sinn starfsemi félags sem er talið hafa 
ólöglegan tilgang, en höfða verður þá án ástæðulausrar tafar mál gegn því til að fá því 
slitið með dómi. 

 

Með tilkomu stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 var einnig gerð ítarlegri skilgreining á 75. gr. 

stjskr.  þar sem atvinnuhugtakið var útfært. Greinin  kveður á um rétt manna til að semja um 

starfskjör sín sem og önnur vinnutengd réttindi. Einnig kemur fram að þessu frelsi megi þó 

setja skorður ef almannahagsmunir krefjist þess. Talið var nauðsynlegt að skýra ákvæðið 

betur til að tryggja atvinnufrelsinu  verndaðan rétt til verkfalla. Ákvæði 75. gr. stjskr. hljóðar 

svo:. „1. mgr. Öllum er frjálst að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa. Þessu frelsi má þó setja skorður 

með lögum enda krefjist almannahagsmunir þess.  2. mgr.  Í lögum skal kveða á um rétt manna til að 

semja um starfskjör sín og önnur réttindi tengd vinnu“ 

 

 

 

                                                                 
19

 
19

Páll Hreinsson (2001). Lagaáskilnaðarregla atvinnufrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar. Líndæla. Bls. 418. 
20

 Ástráður Haraldsson (2003). Verndar  stjórnarskráin verkfallsréttinn? Tímarit lögfræðinga 3. tbl. Bls. 308. 
21

Elín Blöndal (2003). Vernd verkfallsréttarins skv. 74. gr.stjórnarskrárinnar.Tímarit lögfræðinga 3.tbl. Bls. 294. 
22

 Elín Blöndal (2003). Vernd verkfallsréttarins skv. 74.gr.stjórnarskrárinnar. Tímarit lögfræðinga 3. tbl. Bls.274. 
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Í frumvarpinu sem fylgdi stjórnskipunarlögum nr. 97/1995  vegna breytinga á  1. mgr. 75. gr. 

stjskr. komu fram áhugaverð ummæli um hver tilgangur breytinganna væri:   

 Með þessu orðalagi [sem kemur fram í síðari máls. 1. gr. 75. gr.] er reynt að draga mun 
betur fram en áður að skorður við atvinnufrelsi, sem þurfi að ákveða með lögum, eigi að 
heyra til undantekninga og verði að helgast af nauðsyn vegna almannahagsmuna. Með 
því að breyta orðalagi á þennan hátt frá núgildandi reglu er ætlunin að leggja öllu ríkari 
áherslu á að löggjafinn verði að meta sérstaklega hvort almannahagsmunir krefjist í raun 
að meginreglunni um atvinnufrelsi verði vikið til hliðar á afmörkuðu sviði með 
lagasetningu.23  

 

Þessi athugasemd gefur til kynna að með breyttu orðalagi hafi verið lögð frekari skylda á 

löggjafann að meta þær skorður sem settar eru á atvinnufrelsi með lagasetningu hvort um sé 

að ræða nauðsyn vegna almannahagsmuna eins og kveðið er á um. Auk þess gefur þessi 

athugasemd til kynna víðtækari heimild dómstóla til að endurskoða hvort lögmætra 

sjónarmiða um meðalhóf hafi verið gætt við lagasetninguna. Ef til skoðunar kemur hvort 

brotið hafi verið gegn atvinnufrelsinu er hægt að nálgast það álitaefni með því að skoða hver 

markmið takmarkana voru, hvaða leiðir voru farnar til að ná markmiðunum og skoða umfang 

þeirra takmarkana sem lagðar voru á atvinnufrelsið.24  

Samningafrelsinu má setja ákveðnar skorður krefjist almannahagsmuni þess. Allar 

takmarkanir sem settar eru á samningafrelsið eiga að falla innan ákvæða 2. mgr. 11. gr. MSE, 

sem gefur skýra mynd um það hvar mörkin liggja þegar kemur að slíkum takmörkunum.25 

 

3.1 Mannréttindasáttmáli Evrópu 

Ísland varð aðili að Mannréttindasáttmála Evrópu þann 29. júní 1953 sem samþykktur hafði 

verið af Evrópuráðinu árið 1950. Segja má að þegnar aðildarríkjanna njóti bestu verndar 

þegar kemur að mannréttindum en sáttmálinn hefur haft mikla þýðingu í evrópsku 

samfélagi. Í sáttmálanum er kveðið á um ákveðin grundvallarréttindi er varða félagafrelsið en 

auk þess er kveðið á um réttinn til lífs, bann við pyntingum, nauðungarvinnu og friðhelgi 

einkalífs. Hér á landi hefur MSE lagalegt gildi en hann var lögfestur með lögum nr. 62/1994 

um mannréttindasáttmála Evrópu, ólíkt öðrum mannréttindasamningum. Með því að gerast 

                                                                 
23

 Alþt. 1994-95, A-deild. Bls. 2108-2109. 
24

Páll Hreinsson (2001). Lagaáskilnaðarregla atvinnufrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar. Líndæla. Bls. 418. 
25

Ástráður Haraldsson (2003). Verndar stjórnarskráin verkfallsréttinn? Tímarit lögfræðinga 3. tbl. Bls. 308. 
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aðilar að sáttmálanum skuldbinda aðildarríkin sig til að aðlaga löggjöf og dómsýslu 

viðkomandi lands til samræmis við sáttmálann.26  Sú skoðun er þekkt hér á landi að þær 

breytingar sem gerðar voru á mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar árið 1995 hafi að 

mestu leyti verið gerðar til samræmis við sáttmálann.27 Í greinargerð sem fylgdi frumvarpi til 

laga nr. 62/1994 um MSE var áhersla lögð á að íslenskir dómstólar og stjórnvöld hefðu þó á 

valdi sínu að skýra ákvæði mannréttindasáttmálans, sérstaklega að því er varðar þau ákvæði 

sem höfðu á þeim tíma komið til takmarkaðrar skoðunar dómstóla hér á landi.28 

Funda og félagafrelsi er að finna í  11. gr. MSE og í 1. mgr. greinarinnar kemur fram að 

einstaklingar hafi rétt á því að koma saman með friðsömum hætti, mynda stéttarfélög og 

ganga í þau félög sem vernda hagsmuni þeirra best. Þetta ákvæði kemur einnig til skoðunar 

þegar réttur starfsstétta til verkfalls kemur til álita þar sem stéttarfélög eru sérstaklega 

tilgreind í 11. gr. MSE.29 Ákveðin grundvallarviðmið á takmörkunum réttinda má sjá í 2. mgr. 

11. gr. MSE. Öll takmörkun verður að vera samkvæmt lögum, tilgangurinn sem takmörkunin 

stefnir að verður að vera lögmætur og takmörkunin verður að vera nauðsynleg í lýðræðislegu 

þjóðfélagi. Skerðingin verður að vera af gildum ástæðum og byggjast á samfélagslegri þörf á 

takmörkunum. Einnig er skilyrði að takmörkunin gangi ekki lengra en nauðsynlegt er til að ná 

þeim markmiðum sem óskað er eftir.30 

 

3.2 Félagsmálasáttmáli Evrópu 

Félagsmálasáttmáli Evrópu31 er frá 1961 og var fullgildur hér á landi árið 1976. Sáttmálinn er í 

raun hliðstæður við MSE á sviði félagslegra og efnahagslegra réttinda. Ýmsir viðaukar hafa 

verið gerðir í áranna rás við sáttmálann en þeir hafa ekki verið fullgiltir hér á landi. Helstu 

málaflokkar innan sáttmálans eru vinnuréttur, vernd félagslegra réttinda og vernd sérstakra 

                                                                 
26

Davíð Þór Björgvinsson. (2005). Meginatriði, skýring og beiting. Mannréttindasáttmáli Evrópu. Bls. 32-35. 
27

Ástráður Haraldsson. (2003). Verndar  stjórnarskráin verkfallsréttinn? Tímarit lögfræðinga 3. tbl. Bls. 308. 
28

Alþt. 1993, A-deild. Bls. 801. 
29

Elín Blöndal. (2005). Funda og Félagafrelsi. Mannréttindasáttmáli Evrópu. Bls. 394. 
30

Davíð Þór Björgvinsson. (2005). Meginatriði ,skýring og beiting. Mannréttindasáttmáli Evrópu. Bls.59 
31

Hér eftir FSE. 
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réttinda sem ekki falla undir vinnuumhverfi.32  Um vernd félagafrelsis má lesa í 5. gr. 

samningsins, þar segir orðrétt:   

Í því skyni að tryggja og stuðla að frelsi verkafólks og vinnuveitenda til að stofna 
staðbundin félög, landsfélög og fjölþjóðleg sambönd til að gæta hagsmuna þeirra á 
sviði efnahags- og félagsmála og til að ganga í slík félög, skuldbinda samningsaðilar sig 
til að sjá um, að landslög skerði ekki það frelsi né að þeim verði beitt til að skerða 
það. Í landslögum eða reglugerðum skal ákveða að hve miklu leyti trygging sú, sem 
þessi grein veitir, skuli taka til lögreglunnar. Það skal einnig ákvarðast í landslögum 
eða reglugerðum að hve miklu leyti tryggingin um grein þessa gerir ráð fyrir, skuli ná 
til manna í herþjónustu. 

                                    

Þessi grein gefur stjórnvöldum ákveðið svigrúm til að setja lög í hverju landi fyrir sig, þó ekki 

megi takmarka funda og félagafrelsi. Lögregla og her hvers lands geta þá samið sameiginlega, 

sbr. 6. gr. FSE, sem er þá í  raun  verkfallsréttur þessara starfsstétta. Grein þessi fjallar um 

skuldbindingu samningsaðila til að koma á viðræðum milli launþega og atvinnurekenda.  

Segja má að 6. gr. FSE fjalli að mestu leyti um skyldu aðildarríkjanna að tryggja 

stéttarfélögum verkfallsréttinn og heimild ríkisvaldsins til að setja lög og reglur sem takmarka 

þennan rétt. Einnig má sjá í  4. mgr. 6. gr. FSE hvernig bregðast eigi við hagsmunaárekstrum 

milli samningsaðila sem gætu valdið því að samningar náist ekki. Í því sambandi er minnst á 

verkfallsréttinn og þau úrræði sem launþegar hafa til að ná þeim samningum sem óskað er 

eftir, til dæmis yfirvinnubann og að leggja niður vinnu í ákveðinn tíma.33 Allar takmarkanir á 

verkfallsréttinum verða að falla innan þeirra skilyrða sem finna má í 31. gr. FSE. Þar kemur 

fram að allar takmarkanir á verkfallsréttinum séu einungis heimilar til verndar 

almannahagsmunum, öryggi þjóðar, heilsu og siðgæði í lýðræðisþjóðfélagi.34 Í 4. gr. FSE er 

kveðið á um að viðurkenndur skuli vera sá réttur að afla tekna og þéna sanngjörn laun til að 

lifa sómasamlegu lífi. Þessi réttindi skulu nást með frjálsum heildarsamningum, lögskipan eða 

með þeim hætti sem hæfir í viðkomandi landi.35 

 

                                                                 
32

 Velferðarráðuneytið. (e.d.). Félagsmálasáttmáli Evrópu. Almennar upplýsingar.  Sótt 15.10.2015 af 
http://www.velferdarraduneyti.is/malaflokkar/vinnumal/felagsmalasattmali 
33

Ástráður Haraldsson. (2003). Verndar stjórnarskráin verkfallsréttinn? Tímarit lögfræðinga 3.tbl. Bls. 23. 
34

Elín Blöndal. (2003). Vernd verkfallsréttarins skv. 74. gr. Stjórnarskrárinnar.Tímarit lögfræðinga 3. tbl. Bls. 283. 
35

Velferðarráðuneytið. (e.d.).  Félagsmálasáttmáli Evrópu. Texti sáttmálans. Sótt 16.10.2015 af 
http://www.velferdarraduneyti.is/malaflokkar/vinnumal/felagsmalasattmali/nr/405 

http://www.velferdarraduneyti.is/malaflokkar/vinnumal/felagsmalasattmali
http://www.velferdarraduneyti.is/malaflokkar/vinnumal/felagsmalasattmali/nr/405
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3.3 Samþykktir Alþjóðavinnumálastofnunninnar ILO 

Alþjóðavinnumálastofnunin36
 var stofnuð 1919. Grunnhugmyndin að baki henni voru 

friðarsamningarnir sem bundu enda á fyrri heimsstyrjöldina og voru undirritaðir í Versölum 

árið 1918. Í fyrstu var helsta hlutverk ILO að vinna gegn þeim félagslegu vandamálum sem 

þjóðir heimsins áttu við að glíma. Nú er ILO ein af stofnunum Sameinuðu þjóðanna og Ísland 

gerðist aðili að ILO árið 1945. Nú felst starfssemi ILO helst í félags- og vinnumálum, að efla 

öryggi á vinnustöðum og samræma grundvallarréttindi í atvinnulífinu. Grundvallarsamþykktir 

stofnunarinnar eru átta en þær samþykktir sem hér skipta máli eru nr. 87, um félagafrelsi og 

verndun þess og  nr. 98, um beitingu grundvallarreglna um réttinn til að stofna félög og semja 

sameiginlega. Þessar greinar varða athafnafrelsi einstaklinga og félagasamtaka en þeim er 

heimilt að haga málum sínum og semja án afskipta stjórnvalda. Auk þess má finna samþykktir 

um jöfn laun karla og kvenna fyrir jafn verðmæt störf, afnám nauðungarvinnu og misrétti 

með tilliti til atvinnu og starfs.
37   

Á vettvangi ILO hefur verið litið svo á að verkfallsrétturinn sé meðal grundvallarréttinda og 

rökin með því byggja á 3. og 10. grein samþykktar nr. 87. Þar er sérstaklega fjallað um rétt 

starfsmannafélaga, vinnuveitenda og launþega til að stjórna, skipuleggja starfsemi sína og 

vernda og bæta hag verkamanna eða vinnuveitenda.38 Þau lönd sem hafa fullgilt þennan 

samning eru um leið að samþykkja að vera undir alþjóðlegu eftirliti og fylgst er með því að 

samþykktinni sé fylgt eftir. Leiki grunur á vanefndum á þessum grundvallarsamþykktum er 

slíkt rannsakað af félagafrelsisnefnd. Brot á mannréttindum er litið mjög alvarlegum augum 

sbr. samþykktir nr. 87. og 98. Þá skiptir ekki máli hvort viðkomandi ríkisstjórn hafi fullgilt 

samþykktirnar eða ekki. Slíkt er þá tekið upp á þingi ILO, ríkisstjórn viðkomandi lands gefinn 

kostur og svigrúm til að lagfæra mistökin sem áttu sér stað. Að því loknu þarf að upplýsa 

stjórn ILO um framgang mála og þeirra aðgerða sem gripið var til.39 

Árið 1996 var lagt fram frumvarp til breytinga á vinnulöggjöfinni hér á landi. Við vinnslu 

frumvarpsins var horft til félagafrelsisnefndar ILO. Frumvarpið varð síðar að lögum nr. 

75/1996 um stéttarfélög og vinnudeilur. Við vinnslu frumvarpsins var lagt til að tilteknir 

                                                                 
36

Hér eftir Alþjóðavinnumálastofnunin eða  ILO. 
37

Velferðarráðuneytið. (e.d.). Alþjóðavinnumálastofnunin. Sótt 17.10.2015 af  
http://www.velferdarraduneyti.is/malaflokkar/vinnumal/samthykktir-ilo/ 
38

Elín Blöndal. (2003). Vernd verkfallsréttarins skv. 74. gr. stjórnarskrárinnar. Tímarit lögfræðinga 3.tbl. Bls. 288. 
39

Velferðarráðuneytið. (e.d.). Alþjóðavinnumálastofnunin, Saga stofnunarinnar. Sótt 17.10.2015 af 
http://www.velferdarraduneyti.is/malaflokkar/vinnumal/samthykktir-ilo/saga-stofnunarinnar/ 

http://www.velferdarraduneyti.is/malaflokkar/vinnumal/samthykktir-ilo/
http://www.velferdarraduneyti.is/malaflokkar/vinnumal/samthykktir-ilo/saga-stofnunarinnar/
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ríkisstarfsmenn yrðu embættismenn svo þeir nytu ekki verkfalls- og samningsréttar.  Leitað 

var eftir álitsgerð frá Lagastofnun Háskóla Íslands hvort ákvæði í frumvarpinu brytu gegn 

ákvæðum alþjóðasamninga og í stjórnarskrár. Lagastofnun Háskóla Íslands taldi að breyta 

þyrfti ákvæðum sem sköruðust á við samþykktir ILO varðandi félagafrelsið. Tekið var mið af 

þeim athugasemdum og nýtt frumvarp lagt fram sem síðar varð að lögum  nr. 70/1996  um 

réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins40 Þessa breytingu á frumvarpinu má rekja til 

samþykkta ILO nr. 87 og 98. Þessar tvær samþykktir ILO veita víðtækari vernd þegar kemur að 

rétti launafólks til sameiginlegra aðgerða og um leið er verkfallsrétturinn túlkaður mjög 

þröngt, sbr. 3. gr. og 10. gr. samþykktar ILO nr. 87., þrátt fyrir að ekki sé skýrt kveðið á um 

það.
 41

 
  Þegar litið er til sögunnar hér á landi hafa ríkisstjórnir samþykkt lög sem falið hafa í sér 

skerðingu á samningafrelsi aðila og réttinda á vinnumarkaði, til að mynda að því er varðar 

kjaramál sjómanna. Deilurnar hafa þá helst snúist um það hvort ákvæði í viðkomandi 

frumvörpum samræmist samþykktum ILO.
42  Vert er að benda á að vinnudeilum hefur verið 

skotið til ILO í nokkur skipti fyrir að brjóta gegn rétti stéttarfélaga.  

Árið 1988 vísaði Alþýðusamband Íslands43 til ILO vegna bráðabirgðalaga nr. 14/1998, sem 

staðfest voru sem lög nr. 8/1989 um aðgerðir í efnahagsmálum, vegna brota á samþykktum 

þeirra er varða félagafrelsi. Lögin bönnuðu verkföll og vinnustöðvanir í heilt ár vegna 

aðgerða íslenska ríkisins í efnahagsmálum.44 Hálfu ári síðar breytti Alþingi lögunum og felldi 

út  4. gr. laganna.  Rökstuðningur Alþingis vegna þessa var sá að verkalýðshreyfingin hafði 

gagnrýnt ákvæðið, talið það mannréttindabrot og ögrun við launþega.45 Árið 1990 vísaði 

Bandalag ríkismenntaðra háskólamanna til ILO vegna bráðabirgðalaga nr. 89/1990, um 

launamál, sem staðfest voru sem lög nr. 4/1991, sem sett voru til að koma í veg fyrir 

víxlverkanir og launaákvæði gildandi kjarasamninga voru felld niður.46  

Árið 1994 vísaði ASÍ deilu við íslenska ríkið til ILO  vegna stöðvunar verkfallsaðgerða á 

Herjólfi, niðurstaða Félagafrelsisnefndarinnar var að íslenska ríkið hefði brotið á rétti 

                                                                 
40

 Starfsmannalögin 
41

Elín Blöndal. (2003). Vernd verkfallsréttarins skv. 74. gr. stjórnarskrárinnar. Tímarit lögfræðinga 3. tbl. Bls. 
298-99. 
42

Alþingi. Frumvarp til laga. 120. Löggjafarþing 1995-1996.  Sótt 17.10.2015 af 
http://www.althingi.is/altext/120/s/0650.html. 
43

 Hér eftir ASÍ 
44

Elín Blöndal. (2003). Alþjóðavinnumálastofnunin og áhrif samþykkta hennar á íslenskan rétt. Lögberg. Bls. 278. 
45

 Þskj.202,111. Löggjafarþing 1988-189 
46

Iceland, 29. nóvember 1990. (Case no. 1563). 

http://www.althingi.is/altext/120/s/0650.html
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samningsaðila skv. samþykktum ILO.47 Nefna má vinnustöðvun fiskimanna árið 2001 vegna 

ólögmætra afskipta af starfsemi stéttarfélaga þegar bráðabrigðarlög nr.  8/2001 voru sett á 

vinnudeiluna sem síðar urðu að lögum nr. 34/2001. ILO fór sérstaklega yfir mál fiskimanna til 

að kanna hvort lög nr. 34/2001 féllu að ákvæðum samþykktar ILO nr. 87 og 98. Niðurstaða 

nefndarinnar var sú að þrátt fyrir að aðilar hefðu fullreynt að ná samningum sín á milli 

nægðu þau rök ein og sér ekki til þess að stöðva löglega boðaðar verkfallsaðgerðir. Auk þess 

var bent á að þrátt fyrir neikvæðar afleiðingar verkfallsaðgerða á atvinnu- og efnahagslíf 

þjóðarinnar væri það hvorki ógn við heilsu eða öryggi aðila í viðkomandi starfsstétt, né ógn 

við samfélagið og því ekki hægt að tala um hættuástand í þjóðfélaginu. Að mati nefndarinnar 

var íslenska ríkið talið hafa brotið á réttindum aðila máls og gegn samþykktum ILO nr. 87 og 

98.48  

Af framangreindum málum má draga þá ályktun að það sé afstaða ILO að inngrip í löglega 

boðuð verkföll séu heimil þá og því aðeins að um sé að ræða algjört hættuástand. 

Rökstuðningur fyrir lagasetningu verði að vera á þá leið að verið sé að forða frekari vá sem 

ógnað geti heilsu og öryggi manna. Þau rök íslenska ríkisins að um efnahagslega ógn við 

almannaheill hafi verið að ræða voru ekki talin nægjanleg og að íslenska ríkið hafi ekki litið  

meðalhófsreglunnar.
49  Ætla mætti að samþykktir ILO og sá möguleiki stéttarfélaga að kæra 

inngrip á samningarétt aðila til ILO  gerði það að verkum að ríkisstjórnir myndu huga vel að 

þeim rökstuðningi sem fylgja ætti lagasetningu og jafnvel hafa varnaðaráhrif á inngrip af 

þessu tagi.50
 

Í skýrslu sem Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, lét Alþingi í té eftir 102. 

og 103. Alþjóðavinnumálaþingið í Genf árið 2015 kom fram að talsverð deila hefði verið á 

milli atvinnurekenda og sérfræðinefndarinnar hvað varðaði réttinn til verkfalls. 

Sérfræðinefndin teldi að rétturinn til verkfalla væri verndaður af samþykkt ILO nr. 87 um 

félagafrelsi en talsmenn atvinnurekanda væru ósammála þessari staðhæfingu. Miklar deilur 

urðu sem höfðu talsverð áhrif á  Alþjóðavinnumálaþingið. Því var velt upp hvort þessi deila 

um verkfallsréttindi yrði að fara fyrir Alþjóðadómstólinn í Haag  til að fá niðurstöðu í þetta 

                                                                 
47

 Iceland, 29. mars 1994 (Case no. 1768), 112. mgr. 
48

 Report No. 330, mgr. 893. (Case no. 2170). 
49

Friðrik Friðriksson og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson. (2010). Lög á verkföll á Íslandi 1985-2010. Stofnun 
stjórnsýslufræða og stjórnmála 2.tbl. Bls. 174. 
50

Elín Blöndal. (2003). Vernd verkfallsréttarins skv. 74. gr. stjórnarskrárinnar. Tímarit lögfræðinga 3.tbl. Bls. 300. 
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mál.51
 Árið 2015 var haldinn fundur að beiðni forstjóra Alþjóðavinnumálastofnunarinnar þar 

sem markmiðið var að finna lausn á þessari viðkvæmu deilu52 Af þessum ágreiningi er ljóst að 

Alþjóðavinnumálastofnunin stendur frammi fyrir ágreiningi sem virðist vera einn þeirra 

erfiðustu sem upp hafa komið hjá stofnuninni. Niðurstaða á túlkun samþykktar nr. 87 og 

lausn á þessari deilu er mjög nauðsynleg fyrir öll  aðildarríkin svo ekki leiki vafi á  hver réttur 

aðila er varðandi samningafrelsið.53 

 

4. Verkföll 

Þegar kjarasamningar eru lausir og aðilar vinnumarkaðarins ná ekki samningum hafa 

stéttarfélög heimild til að fara í verkföll. Þetta er hluti samningsréttar aðila sem er verndaður 

í  stjórnarskránni auk þess verndaður af þeim alþjóðarsamningum sem Ísland er aðili að. Í 

þessum samningum er einnig kveðið á um þær skorður sem setja má samningafrelsinu.  

Afskipti stjórnvalda hér á landi af vinnudeilum hafa verið talsvert. Þá er átt við þegar 

stjórnvöld hafa afskipti með lagasetningu á löglega boðuð verkföll.54 Á síðari árum virðist 

hafa dregið úr afskiptum ríkisins á vinnudeilum. Hér á landi virðist vera gripið tímalega inn í 

vinnudeilur með lagasetningu og gerðadómur ákveður hver niðurstaða deilunnar verður. 55 

Frá árinu 1985 hefur ríkisvaldið stöðvað talsvert margar vinnudeilur með lagasetningu sem 

ætíð hefur mætt andstöðu verkalýðshreyfingarinnar, sem litið hefur svo á að verið sé að taka 

stjórnarskrárvarinn samningsrétt af launþegum. Verkalýðsfélögin telja að verið sé að brjóta á 

samningsréttindum þeirra með slíku inngrip sem er í raun þvert á þá vernd sem þessi réttindi 

njóta.  

Hér verða nokkrar gamlar vinnudeilur nefndar. Árið 1985 fór Flugfreyjufélag Íslands í verkfall 

sem var stöðvað með bráðabirgðalögum  nr. 96/1985. Röksemdin var erfiðleikar þriðja aðila,  

litið var til fjölda ferðamanna. Bráðabirgðalög nr. 4/1988 voru sett vegna aðgerða í 

efnahagsmálum 1988. Þau voru svo staðfest með lögum nr. 8/1989 um aðgerðir í 

                                                                 
51

Alþingi. (2015). Alþjóðavinnumálaráðuneytið í Genf  2013-2014. Bls. 18. Sótt 18.10.2015 af  
http://www.althingi.is/altext/pdf/144/s/1373.pdf 
52

Alþingi. (2015). Alþjóðavinnumálaráðuneytið í Genf 2013-2014. Bls. 6. Sótt 18.10.2015  af. 
http://www.althingi.is/altext/pdf/144/s/1373.pdf   
53

Alþingi. (2015). Alþjóðavinnumálaráðuneytið í Genf 2013-2014. Bls. 6. Sótt 18.10.2015  af. 
http://www.althingi.is/altext/pdf/144/s/1373.pdf   
54

 Ástráður Haraldsson. (2003). Verndar  stjórnarskráin verkfallsréttinn? Tímarit lögfræðinga 3. tbl. Bls. 314. 
55

 Ástráður Haraldsson. (2003). Verndar  stjórnarskráin verkfallsréttinn? Tímarit lögfræðinga 3. tbl. Bls. 315. 

http://www.althingi.is/altext/pdf/144/s/1373.pdf
http://www.althingi.is/altext/pdf/144/s/1373.pdf
http://www.althingi.is/altext/pdf/144/s/1373.pdf
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efnahagsmálum sem lögðu bann við öllum verkföllum í eitt ár.56 Markmið þessarar 

lagasetningar var að tryggja aðgerðir stjórnvalda til að verja íslensku krónuna fyrir 

gengisbreytingu. Það var svo árið 1990 að  fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs og BSRB 

gerðu með sér samning  til að stöðva deilu sem hafði staðið lengi yfir með bráðabirgðalögum 

nr. 89/1990 um launamál sem síðar voru samþykkt sem lög nr. 4/1991. Þessir samningar 

voru kallaðir þjóðarsáttin þá var búið að reka þessa deilu fyrir Hæstarétti,  Hrd. 129/1991 frá 

3. desember 1992. Árið 1994 fór Sjómannasamband Íslands og fleiri í verkfall sem stöðvað 

var með bráðabirgðalögum.  

Ekki virðist skipta mál á hvaða tímapunkti ríkisvaldið grípur inn í aðgerðir af þessu tagi með 

lagasetningu.  Helstu rökin fyrir lagasetningu hafa verið þau að löggjafinn hafi lagt mat á þá 

hagsmuni sem reynir á, í hverju tilviki fyrir sig og að samningsaðilum hafi verið gefið tækifæri 

að ná samkomulagi um kjarasamning en það ekki tekist. Löggjafi hafi þá talið nauðsynlegt að 

grípa til íþyngjandi úrræðis með lagasetningu til að tryggja almannahagsmuni. Leiða má að 

því líkur að þetta séu helstu ástæður þess að löggjafinn hafi stigið frekar varlega til jarðar 

þegar stöðva á vinnudeilu með lagasetningu.57   

Áhugavert er að  skoða  skýrslu ríkissáttasemjara frá árinu 2014. Þar kom fram að á árunum 

2000 - 2013 voru ekki átök og aðgerðir á vinnumarkaði, almennt samið um kaup og kjör. Það 

var svo árið 2014 sem stéttarfélög ákváðu að láta reyna á heimildir til verkfallsaðgerða.  Mikil 

ólga hefur verið á vinnumarkaði undanfarið en á árinu 2014 var 55 kjaradeilum vísað til 

sáttameðferðar og af þeim var boðað til verkfallsaðgerða í 24 málum. Í 13 málum kom til 

verkfalls og ríkisvaldið greip til lagasetningar í þrígang til að stöðva deilurnar. Rökstuðningur 

ríkisins var ólíkur í hverju tilviki. Litið var til viðskiptalegra forsendna í Herjólfsmálinu58, að 

útflutningur á fiskafurðum myndi skaðast ef aðgerðir drægjust á langinn. Í deilu flugmanna 

og flugvirkja var einnig litið til viðskiptalegra sjónarmiða en þar var áherslan á hagsmuni 

þriðja aðila, flugfarþega.59 

 

                                                                 
56

 Friðrik Friðriksson og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson. (2010). Bls. 165 
57

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson. (2010). Vinnulöggjöfin. Stjórnmál og stjórnsýsla 1.tbl. Bls.161. 
58

 Lög nr. 24/2014 um frestun verkfallsaðgerða á Herjólfi 
59

Ríkissáttasemjari. (2014).  Ársskýrsla ríkissáttasemjara 2014. Sótt þann 21.11.2015  af 
http://rikissattasemjari.is/static/files/2014/arsskyrsla-rikissattasemjara-2014.pdf. Bls. 6 /11. 

http://rikissattasemjari.is/static/files/2014/arsskyrsla-rikissattasemjara-2014.pdf
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4.1 Stjórnskipuleg meðalhófsregla 

Meðalhófsregla stjórnskipunarréttar er hvergi nefnd í stjórnarskránni. Einungis má þar finna 

helstu grundvallarreglur um stjórnskipulag ríkisins. Ekki er hægt að gera þær kröfur að 

stjórnarskráin geymi þær réttarreglur sem snúa að stjórnskipulagi og skýringum á 

stjórnskipunarrétti.60 Í riti Gauks Jörundssonar, Meðalhófsreglan í stjórnskipunarrétti og 

stjórnsýslurétti kemur fram að ríkið hafi leitast við að setja þau sjónarmið, sem 

meðalhófsregla hvílir á, fram í meginreglu sem gilt hafi í stjórnskipunar- eða 

stjórnsýslurétti.61 Meðalhófsregla stjórnskipunarréttar hefur verið túlkuð á þann hátt að við 

alla takmörkun á mannréttindum þurfi löggjafinn að sýna fram á að þörf sé fyrir þessum 

takmörkunum og að ekki megi ganga lengra en nauðsynlegt er til að ná fram þeim 

markmiðum sem stefnt er að.62   

Þegar ákvæðum mannréttindakafla stjórnarskrárinnar var breytt með lögum nr. 97/1995 þá 

skýrðist og styrktist túlkun á stjórnskipunarlegri meðalhófsreglu. Þá var ákvæðum bætt inn í 

stjórnarskrána sem ekki höfðu verið orðuð þar áður. Í því sambandi má nefna atvinnufrelsið, 

sbr. 75. gr. stjskr., jafnræðisregluna 65. gr. stjskr. og tjáningarfrelsisákvæði  73. gr. stjskr. Öll 

ákvæðin eiga sér stoð í þeim alþjóðasamningum sem Ísland er aðili að.63 

Meðalhófsregluna á að hafa til hliðsjónar þegar opinberu valdi eru settar skorður á grundvelli 

laga. Reglan kveður á um val á úrræðum þegar margar leiðir eru til staðar en þá ber að velja 

vægasta úrræðið sem dugar til að  ná settu marki. Þessi regla felur einnig í sér að handhöfum 

ríkisvaldsins ber að meta þá stöðu sem uppi er og finna meðalveginn á milli þeirra andstæðu 

hagsmuna sem eru til skoðunar hverju sinni.64 Í úrlausnum dómstóla hefur reglan fengið 

aukið vægi þegar kemur að rökstuðningi takmarkana sem löggjafinn hefur sett á 

mannréttindi.65 Löggjafinn þarf að meta hverju sinni hvað telst vera almannahagur, svo er 

                                                                 
60

Gunnar G. Schram. (1999). Stjórnskipunarréttur. Bls. 24 og 31-32. 
61

Gaukur Jörundsson (1992). Meðalhófsreglan í stjórnskipunarrétti og stjórnsýslurétti. Afmælisrit Gizur 
Bergsteinsson níræður. Bls. 207. 
62

Björg Thorarensen. (2003). Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi. Um lög og rétt. Bls. 565. 
63

Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi. Um lög og rétt. Bls. 349-350. 
64

Gaukur Jörundsson. (1992). Meðalhófsreglan í stjórnskipunarrétti og stjórnsýslurétti. Afmælisrit Gizur 
Bergsteinsson níræður. Bls.207. 
65

Björg Thorarensen. (2003). Áhrif meðalhófsreglu við skýringu stjórnarskrárákvæða. Lögberg. Bls. 52. 
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það dómstólanna að úrskurða hvort meðalhófs og jafnræðis hafi verið gætt við 

lagasetninguna í þágu almannaheilla.66 

Í máli Alþýðusambandsins gegn íslenska ríkinu fyrir ILO67 voru rök ASÍ þau að íslenska ríkið 

hefði brotið gegn meðalhófsreglu stjórnskipunarréttar með lagasetningu þegar lög nr. 

34/2001 um kjaramál fiskimanna voru sett á verkfall sjómanna. Rökin gegn þessum 

málflutningi voru þau að ekki væri að finna í stjórnarskránni afmörkun eða skilgreiningu á 

meðalhófsreglunni og því ekki hægt að byggja dómsmál á grundvelli hennar. Eins væri hægt 

að túlka meðalhófsregluna á þann hátt að heimilt væri að takmarka réttindi ef nauðsynlegar 

og tilgreindar takmarkanir lægju fyrir samkvæmt ákvæðum mannréttindakafla 

stjórnarskrárinnar.68 Niðurstöður ILO voru að rök íslenska ríkisins hafi ekki verið nægjanleg til 

að réttlæta inngrip, þar með hafi verið gengið lengra en nauðsynlegt var.  

Þegar deilt er um mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar, hvort þau veiti vernd eða 

takmarkanir má segja að deilan snúist um túlkun á stjórnskipulegri meðalhófsreglu, án tillits 

til þess frá hvaða handhafa ríkisvalds sú skerðing stafar.69 Meðalhófsreglan gegnir mikilvægu 

hlutverki í Mannréttindasáttmála Evrópu. Byggt er á þeim sjónarmiðum sem reglan stendur 

fyrir þrátt fyrir að hvergi finnist orðrétt í sáttmálanum vísun í meðalhófsregluna og hún ekki 

lögfest. Í málum sem rekin hafa verið fyrir Mannréttindanefnd og MDE hefur 

meðalhófsreglan, á stundum, haft úrslitaþýðingu. Af dómaframkvæmd verður ráðið að 

dómstóllinn telji meðalhófsregluna til einna meginreglna MSE og hefur nýtt hana þegar meta 

þarf hvort aðildarríki hafi brotið gegn réttindum sem sáttmálinn verndar eða hvort þau séu 

innan þess svigrúms sem ríkin hafa til að finna jafnvægið þar á milli. Ljóst er að þeim ríkjum, 

sem  aðild eiga að Mannréttindasáttmálanum, er heimilt að setja takmörk á mannréttindi. 

Takmarkanirnar verða þó að þjóna ákveðnum tilgangi og uppfylla skilyrði sem  byggja á 

lögum, sbr. 11. gr. MSE en það er lykilatriði í lýðræðislegu þjóðfélagi.70 

Í dómaframkvæmd MDE hefur ekki verið vísað til meðalhófsreglunnar, sem hugsanlega gæti 

sett stjórnvöldum í aðildarríkjunum ákveðnar skorður. Þó hafa lagaákvæði byggst á þeim 

sjónarmiðum sem meðalhófsreglan geymir. Einstaka fræðimenn halda fram þeirri kenningu 

                                                                 
66

 Björg Thorarensen. (2003). Áhrif meðalhófsreglu við skýringu stjórnarskrárákvæða. Lögberg. Bls. 78. 
67

 Report No. 330, mgr. 893. (Case no. 2170). 
68

Hrd.167/2002 frá 14. nóvember 2002. 
69

Björg Thorarensen. (2003). Áhrif meðalhófsreglu við skýringu stjórnarskrárákvæða. Lögberg. Bls. 55. 
70

Björg Thorarensen. (2003). Áhrif meðalhófsreglu við skýringu stjórnarskrárákvæða. Lögberg. Bls. 52. 
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að á ákveðnum sviðum stjórnsýslunnar gildi ólögfestar meginreglur eins og meðalhófsreglan. 

Reglan leiðir ekki til endanlegrar niðurstöðu í málum þar sem hún er ekki algild en getur gefið 

vísbendingar um þau sjónarmið sem nýta ætti við skýringu á reglum og úrlausnum. Túlkun á 

meðalhófsreglunni fer eftir því lagasviði sem við á hverju sinni. Stundum getur verið um 

lögfest sjónarmið í settum lagareglum að ræða og stundum eingöngu lögskýringarsjónarmið. 

Þegar setja á stjórnvaldi valmörk er verið að veita svigrúm til ákvarðana og athafna. Reglan er 

þýðingarmikil þegar um frjálst mat stjórnvalda er að ræða.71 

 

4.2 Hæstiréttur Íslands dómar og rökstuðningur 

Þegar sjómenn fóru í verkfall í mars 2001 var það stöðvað strax með lögum nr. 8/2001 um 

frestun á verkfalli fiskimanna. Í maí var vinnudeilunni frestað aftur, með lögum nr. 34/2001 

um kjaramál fiskimanna og fleira en hún hafði þá staðið yfir í sex vikur. Rökstuðningur ríkisins 

fyrir lagasetningu var sá að vinnustöðvanir sjómanna hefðu í för með sér óbætanlegt tjón 

fyrir atvinnulífið, sem og fyrir þjóðarbúið í heild sinni. Störf í fiskvinnslum landsins legðust 

tímabundið niður svo sveitarfélög sem byggðu afkomu sína á fiskvinnslu væru í hættu hvað 

varðaði efnahagslegt hrun.72  Alþýðusambandið höfðaði mál gegn íslenska ríkinu á þeim 

forsendum að um ólögmætt inngrip ríkisins, á löglega boðuðu verkfalli, væri að ræða. ASÍ 

byggði á því að óheimilt væri að skerða samningsfrelsi og verkfallsrétt á þennan hátt, sem  

nyti verndar 74. gr. stjskr. en sú grein tekur ekki eingöngu til frelsis aðila, heldur einnig að til 

verkfallsréttarins. Samningsréttur aðila og sú vernd sem finna má í mannréttindakafla 

stjórnarskrárinnar, auk þeirra alþjóðasamninga sem Ísland , sbr. 2.  mgr.  11. gr. MSE  verndi 

þessi réttindi stéttarfélaga. Auk þess var talið að brotið hefði verið gegn meðalhófsreglu 

stjórnskipunarréttar.73 Röksemd íslenska ríkisins var hin efnahagslega vá er 

sjómannaverkfallinu fylgdi sem skaðað gæti íslenskt efnahagslíf. Ríkið byggði á því að slíkt 

tjón yrði seint bætt svo um ríka almannahagsmuni væri að ræða.74 
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Hæstiréttur staðfesti dóm héraðsdóms og helstu niðurstöður voru að ekki hefði komið fram 

nógu veigamikil rök um að löggjafinn hefði gengið lengra en þörf hefði verið á með 

lagasetningunni. Hæstiréttur féllst þó á rök ASÍ um að lagasetningin ætti ekki við um öll 

aðildarfélögin og væri þeim félögum því heimilt að efna til verkfalls. Einnig var það staðfest 

að gerðardómur gæti ekki ráðið kjörum fiskimanna í þessum félögum.75  Þrátt fyrir að 74. gr. 

stjskr. fæli ekki í sér skilyrðislausa vernd á verkfallsréttinum og mætti einungis takmarka 

samkvæmt þeim ákvæðum sem finna mætti í 2. mgr. 11. gr. MSE. Ekki væri hægt að útiloka 

alvarleg efnahagsleg áhrif sem ógnað gætu almannahagsmunum og réttlætt gætu bann við 

verkföllum. Að mati dómsins væri hægt að finna haldbær og efnisleg gögn í málinu, í þeim 

aðstæðum sem ríktu í þjóðfélaginu og fyrir því banni sem lagt var á verkfallið, svo löglegt 

teldist og félli innan takmarkana sem kveðið væri á um í MSE. Því væri hægt að tala um 

efnahagslega neyðarstöðu.76 Alþýðusamband Íslands77 kærði íslenska ríkið til ILO þar sem 

talið var að afskipti ríkisins á samningarétti aðila hefðu verið brot gegn 3. gr. 87. samþykktar 

ILO. Félagafrelsisnefnd ILO tók undir með ASÍ og samþykkti ekki þau rök íslenska ríkisins að 

efnahagsleg ógn hefði verið nægjanleg ástæða fyrir lagasetningu. 

Nýjasta dæmið um lagasetningu á verkfall var þegar lög nr. 31/2015.78  Sem sett voru á 

verkfall.79 Málið var til umfjöllunar í Hrd. 467/2015 frá 13. ágúst 2015. Í málinu kröfðust 

félagsmenn þess að kjör þeirra yrðu ekki afráðin með ákvörðun gerðardóms, sbr. lög nr. 

31/2015. BHM taldi að áður en verkfallsaðgerðir hefðu farið af stað hafi verið búið að girða 

fyrir þær ógnir sem notaðar væru til rökstuðnings lagasetningunni. BHM minnti á  mannfrelsi 

og þá vernd stéttarfélaga að standa vörð um og tryggja hagsmuni félagsmanna sinna með því 

að fá tækifæri og svigrúm til að semja um laun sín og önnur kjör. Verkfallsrétturinn væri 

löghelgað úrræði til að fá menn að samningaborðinu, þrátt fyrir að sá réttur sæti ákveðnum 

takmörkunum sem lytu að þjóðaröryggi og almannaheil 

Ástæða lagasetningarinnar hafi verið mat löggjafans að verkföll í svona langan tíma hafi 

neikvæð áhrif á almannahagsmuni, sett heilbrigðisþjónustu og önnur verkefni ríkisins í 

uppnám svo að ekki var hægt að una við slíkt lengur. Rökstuðningur Hæstaréttar var á þá leið 
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að þær undanþágur sem heimilar væru til að halda uppi starfi á heilbrigðisstofnunum hefðu 

ekki nægt til að komast hjá þeirri alvarlegu ógn sem við blasti. Gripið hefði verið til 

lagasetningar til að forðast frekari ógn við almannaheill og þau réttindi almennings að fá þá 

heilbrigðisþjónustu eins og kveðið væri á um í  1. mgr. 76. gr. stjskr.  Ekki hafi verið gengið 

lengra en réttmætt gæti talist við takmörkun verkfallsréttarins. Rökstuðningur af þessu tagi 

uppfyllti skilyrði 1. mgr. 75. gr. stjskr.  Varðandi þá staðreynd að lögin næðu einnig yfir þá 

aðila sem ekki væru í verkfalli var vísað til þess að félögin hefðu gert með sér samkomulag 

um að skrifa ekki undir kjarasamninga við ríkið án samráðs sín á milli.80  Hæstiréttur taldi að 

ekki hafi verið gengið lengra en nauðsynlegt var að uppfylltum þeim ákvæðum sem kveða á 

um skerðingu á samningafrelsi aðila. 

Af þessum tveimur dómum sem hér hafa verið reifaðir má sjá að vernd samningsfrelsisins, 

sem finna má í stjórnarskránni og þeim alþjóðasamningum sem Ísland er aðili að veitir ekki 

fullnægjandi vernd ef löggjafinn metur að um ógn við almannaheill sé að  ræða og beitir 

slíkum rökstuðningi þá má leiða að því líkum að samningafrelsið víki fyrir almannaheill.  

 

4.3 Mannréttindadómstóll Evrópu dómar og rökstuðningur  

Við túlkun á 11. gr. MSE hefur MDE haft að leiðarljósi þann rétt aðila að mega stofna til 

stéttarfélaga sem standa vörð um réttindi og hagsmuni viðkomandi og krafa er um að 

stjórnvöld gefi aðilum nægjanlegt svigrúm til þess. Undantekningar á þessum skilyrðum eru 

þó heimilar með lagasetningu en þá vegna almannahagsmuna, eða ef félag getur ekki sinnt 

því lögmæta hlutverki sem því er ætlað að gera.81 

Mörg mála MDE varða afskipti og heimildir ríkisins af málefnum stéttarfélaga og félögum 

atvinnurekenda. Í málum er varða 11. gr. MSE hefur dómstóllinn byggt niðurstöður sínar á 

þeim verndaráhrifum sem felast í þessari lagagrein gagnvart lögum aðildarríkjanna og notað 

sambærileg rök í öllum málum.82 Um það má sjá í dómaúrlausnum MDE sem  fallið hafa um 

takmörkun og samningafrelsi aðila í máli Félags belgískra lögreglumanna gegn Belgíu frá 
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árinu 1975.83  Í Belgíu var heimilt að takmarka þann hóp félagasamtaka sem höfðu heimild til 

að semja fyrir hönd félagsmanna sinna. Þá var fjöldi félagsmanna í hverju félagi sem réði því 

hver fengi að setjast að samningaborðinu sem átti þá að endurspegla þörfina í fámennari 

félögum. Niðurstaða MDE var í þá veru að ekki væri um að ræða brot á 11. gr. MSE þar sem 

ekki væri fjallað sérstaka um meðferð stéttarfélaga af hálfu stjórnvalda í þessari lagagrein. 

Hins vegar taldi dómurinn að um brot væri að ræða hvað varðaði frelsi félaga til að starfa en 

það fæli í sér brot á 11.  gr. MSE.84 Sambærileg niðurstaða varð í máli Sænska 

Járnbrautafélagsins 85, máli Schmidt og Dahlström86, máli Schettini87 og Gustafsson málinu88. 

Í þessum málum samþykkti dómstóllinn svigrúm aðildarríkjanna til að velja þær leiðir sem 

hentuðu viðkomandi landi til að fullnægja 11. gr. MSE. Þá virðist dómstóllinn hafa litið svo á 

að lagagreinin verndaði samningafrelsið gagnvart öllu inngripi af hálfu ríkisvaldsins. 

Í máli Wilson, National Union of Journalists89 höfðu vinnuveitendur það á sínu valdi hvort 

þeir viðurkenndu stéttarfélögin sem samningsaðila eða ekki. Starfsmenn fyrirtækjanna unnu 

samkvæmt kjarasamningum. Vinnuveitendur viðurkenndu þó ekki stéttarfélögin sem 

samningsaðila en buðu starfsmönnum sínum betri kjör ef þeir semdu sjálfir beint við sinn 

vinnuveitanda. Þeir sem neituðu að samþykkja fengu lakari samninga og kjarabætur en þeir 

sem samþykktu. Niðurstaða MDE var á þann veg að breska ríkið hefði brotið gegn 11. gr. 

MSE en vinnuveitendur gátu með þessu grafið undan stéttarfélögum og þeim þrýstingi sem 

fylgdi kröfum þeirra. 

Eins og áður hefur komið fram þá virðist MDE viðurkenna fleiri forsendur til lagasetningar á 

verkföll, sem leiða má af 2. mgr. 11. gr. MSE að fyrirbyggja ógn við almannaheill eða til að 

forða efnahagslegri neyðarstöðu ríkja. Þessar áherslubreytingar má sjá í Unison gegn 

Bretlandi90 og Federation of Offshore Workers Trade Unions gegn Noregi91  Í breska málinu 

var verkfallið ekki vegna kjarabóta starfsmanna heldur til að mótmæla fyrirhugaðri 
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einkavæðingu. Í norska málinu var um að ræða deilu vegna verkfalls starfsmanna á 

olíuborpöllunum. Lagasetningunni var ætlað að fyrirbyggja efnahagslega neyðarstöðu 

landsins og litið var til öryggissjónarmiða varðandi dreifingu á olíu og gasi. Ekki var talið að 

brotið hafi verið gegn 11. gr. MSE. Af þessari niðurstöðu MDE má telja að verkfallsrétturinn 

er ekki verndaður gegn lagasetningu og að verkföll sem fjalla ekki um kjarakröfur 

starfsmanna njóti minni verndar. 

 

5. Niðurstaða  

Vinnulöggjöfin er skýr fyrir aðila vinnumarkaðarins. Helstu markmiðin eru að lágmarka 

vinnudeilur og halda í friðarskylduna sem er hagkvæmust fyrir þjóðfélagið.  Litið hefur verið 

svo á að verkfallsrétturinn sé neyðarúrræði sem starfsstéttir geta gripið til þegar samningar 

nást ekki á milli deiluaðila. Alla meðferð verkfallsréttarins þarf að vanda, beiting þessara 

réttinda getur lamað heilar starfsstéttir sem getur haft mikil áhrif á allt samfélagið. 

Verkfallsrétturinn er hluti af samningsrétti einstaklinga sem verndaður er í stjórnarskránni og 

í þeim alþjóðasamningum sem Ísland er aðili að.  

Að sama skapi þá er það neyðarúrræði ríkisvaldsins að setja lög á viðkomandi vinnudeilu. 

Rökstuðningur vegna lagasetningar er almannaheill og að forða þurfi frekari vá.  Í þeim 

vinnudeilum sem hafa verið stöðvaðar með lagasetningu hér á landi þá hefur 

rökstuðningurinn verið sá að ríkið hafi ekki getað sinnt lögmætu hlutverki sínu t.d. 

heilbrigðisþjónustu eða menntun barna, atvinnugreinum geti stafað ógn af verkfallinu og svo 

er um að ræða hina efnahagslegu ógn sem reynt er að fyrirbyggja. Túlkun ríkisvaldsins hefur 

verið á þann hátt að þessi röksemd uppfylli þau skilyrði sem finna má í mannréttindakafla 

stjórnarskrárinnar og þeim alþjóðasamningum sem Ísland er aðili að. 

MDE hefur túlkað 11. gr. MSE svo að hún tryggi stéttarfélögum það rými sem til þarf til að 

gæta hagsmuna sinna. Í úrlausnum MDE má sjá þá túlkun að almennt neyðarástand er 

hryðjuverk, stríðsástand og í raun allt það sem er ógn við reglur og skipulag þjóðar. 

Aðildarríkjunum er þó gefið svigrúm til að finna þær leiðir sem henti best hverju landi fyrir sig 

að uppfylltu skilyrði 2. mgr. 11. gr. MSE. Takmörkunin verður að vera lögmæt og nauðsynleg í 

lýðræðislegu þjóðfélagi. Mannréttindadómstóllinn túlkar þessi réttindi þröngt og missir ekki 
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sjónar á markmiðum sínum sem eru  „til verndar hagsmunum mínum“. í þeim dómum sem 

nefndir voru áður eins og Schmidt og Dahlström  þá virtist MDE ekki taka beina afstöðu til 

þess hvort verkfallsrétturinn væri sannanlega verndaður af 11. gr. MSE. Tekið var þó fram að 

tilteknar takmarkanir væru heimilar og að ríki megi ekki ganga á þessi réttindi en deilt hefur 

verið um þessa niðurstöðu. Í nýlegri úrskurðum eins og í norska málinu þá virðist  MDE líta til 

efnahagslegra forsendna, almannaheilla og að starfsmenn í þessum iðnaði væru með mjög 

há laun og ekki var talið að brotið hafi verið gegn 11. gr. MSE. Dómstóllinn tók þó fram að 

ekki mætti gera ráð fyrir að úrskurðir yrðu á þennan veg í sambærilegum málum, alltaf þyrfti 

að meta hvert og eitt mál fyrir sig. 

 ILO metur það svo að ef heimila á lagasetningu á verkföll þá verði slík inngrip í 

samningafrelsið einungis heimil ef um neyðarástand er að ræða. Rétturinn til að fara í 

verkfall er grundvallarréttur sem eingöngu verður takmarkaður með lögum sem standast 

skoðun meðalhófs.  Nefndin vinnur eftir þeirri meginreglu að verkföll séu heimil og skerðing 

á þeim réttindum sé mjög takmörkuð til að tryggja réttindi launafólks. Sérfræðinefnd FSE 

túlkar þessi réttindi sem svo að aðildarríkjum beri að viðurkenna réttindi launafólks. Ríkjum 

er þó heimilt að setja  lög og takmarka þessi réttindi að uppfylltum skilyrðum 31. gr. 

sáttmálans.  

Íslensk stjórnvöld hafa á liðnum árum nýtt sér þessa heimild, fjórum sinnum hefur verið kært 

til ILO vegna þessa. Í úrskurðum  félagafrelsisnefndar stofnunarinnar var fundið að þessum 

lagasetningum, rökstuðningur var ekki talinn nægjanlegur og gengið hafi verið lengra en 

sáttmálinn leyfði og því væri ekki hægt að samþykkja rök ríkisstjórnarinnar. Sérstaklega 

mótmæltu þeir harðlega lagasetningu sem bannaði öll verkföll í landinu með lögum nr. 

14/1988, vegna aðgerða í efnahagsmálum. Það var talið til mjög alvarlegra aðgerða og þótti 

ekki uppfylla ákvæði 31. gr. FES. Hins vegar samþykkti nefndin að þegar lög nr. 10/1998 um 

kjarasamninga sjómanna, voru sett á, sem bundu enda á verkfall þeirra, þótti 

rökstuðningurinn hafa verið lögmætur, því allt benti til að verkfallið myndi standa lengi og 

gæti haft gríðarlega alvarlegar afleiðingar fyrir efnahag landsins. FSE hefur á liðnum 

áratugum gagnrýnt íslenska ríkið fyrir að grípa of oft til lagasetningar á verkfallsaðgerðir. 
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Árið 2014 kom til verkfalla í 13 vinnudeilum á Íslandi.  Til lagasetningar kom í þremur deilum, 

hjá starfsmönnum Herjólfs, flugvirkjum og flugmönnum. Litið var til viðskiptalegra forsendna 

í öllum þessum málum.  Leiða má að því líkum að Alþingi standi frammi fyrir ákveðnum 

vanda þegar tekin er ákvörðun um hvort lagasetning á vinnudeilur sé réttlætanleg. Þar 

skarast á, réttur aðila til að ákveða verkföll að uppfylltum þeim reglum sem eiga við og svo 

mat ríkisvaldsins á heildarhagsmunum þjóðarinnar. Erfitt geti verið fyrir ríkisvaldið að 

rökstyðja að þjóðarhagsmunir og þjóðaröryggi hafi verið í húfi í þessum deilum. 

Í deilu BHM við ríkið árið 2015 voru rökin við lagasetninguna þau að verið væri að uppfylla 

ákvæði 76. gr. stjskr. Deilan snerist að mestu um hvort gengið hafi verið lengra en 

nauðsynlegt væri við lagasetninguna þar sem hún náði yfir öll aðildarfélögin. Niðurstaða 

Hæstaréttar var sú að félögin hafi kosið að standa saman í kjarabaráttunni og ganga ekki að 

samningum við ríkið án samráðs. Þessi niðurstaða Hæstaréttar vekur mann til umhugsunar 

um áðurnefnda alþjóðasamninga og því velt upp hvort ekki hafi verið hægt að undanskilja 

þau félög sem ekki ógnuðu almannaheill. Þar sem deila af þessu tagi snýst ekki bara um 

verkfallsrétt heldur miklu frekar samningsrétt einstaklinga. Ekki verður dregið í efa að á 

heilbrigðisstofnunum landsins hafi álagið verið orðið mikið vegna vinnudeilna og leysa þurfti 

þessa deilu sem fyrst. Geislafræðingar höfðu verið lengi í verkfalli sem farið var að hafa mikil 

áhrif og svo þegar hjúkrunarfræðingar fóru í verkfall þá tók það ríkisvaldið ekki nema 16 daga 

að setja lög á öll aðildarfélög BHM vegna ógnar við almannaheill. Það verður að teljast 

umhugsunarvert þar sem læknar höfðu áður verið í verkfalli í allt að átta vikum og þá virtist 

ógn við almannheill ekki vera til staðar.  

Í stjórnskipunarrétti er hin ólögfesta meginregla að gæta þurfi meðalhófs þegar löggjafinn 

setur takmarkanir á mannréttindi. Líta beri til meðalhófs þegar lagasetning kemur til 

skoðunar þegar takmarka á réttindi aðila. Hér á landi virðist ekki skipta máli hvenær 

ríkisvaldið grípur inn í vinnudeilur með lagasetningu en verkföll virðast að jafnaði ekki hafa 

staðið lengi yfir þegar gripið er inn í samningafrelsið með þessum hætti.  Slíkt getur orðið til 

þess að allur hvati hjá atvinnurekendum minnkar til að semja við launþega, þurfi þeir bara að 

bíða eftir lagasetningu og þá er það gerðardómur sem stjórnar niðurstöðu deilunnar. Að 

sama skapi getur verið erfitt að meta hverjar afleiðingar verkfalls geti verið fyrir þjóðfélagið.  
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Almannaheill og meðalhóf er það sem stjórnarskráin og alþjóðasamningarnir kveða á um 

þegar gripið er inn í samningsrétt aðila með lagasetningu. Hvað varðar úrlausnir þeirra mála 

sem nefnd hafa verið í þessu riti þá virðist Mannréttindadómstóllinn túlka þessi ákvæði 

talsvert þrengra en sjá má í úrlausnum Hæstaréttar. Þá virðist túlkun á hugtakinu 

almannaheill vera rýmri hér á landi heldur er í þeim alþjóðasamningum sem Ísland er aðili 

að.  
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