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Mánudaginn 26. oktéber ,1981,

Sæinundur JóússonNr. 8/1981.

Mál þetta, sem tekiö var
meö stefnu 21. ágúSt s.l.

Stefnandi er Sæmundijr

(Gunnar SÉmundsson hdl.)
gegn

Alþfðusambandi Íslands
f.h. Landssambands vörubifreiðarstjóra
vesy 

Jörgitsrjórafélagsins Fytkis
(Baldur Guðlaugrron'hdl.¡ 1

. ': l

Deilt um félagsréttindi. Lög nr. 36/1970. sikna að svo sröddu.

Dómur.
til dóms 13. þ,mán., var höföaö

1. ::
Jónsson, Lækjarbraut !4, Rauöalæk,

Rangárvallasyslu.
Stefndi er Alþ¡iðusamband Íslands fyrir hond Landssambands

vörubifreiöarstjóra vegna vörubíls tjór:af€lagsins Fylkis.
Dómkröfui stçfnanda eru þær að varnaraðila, Vorubílstjórafélag-

inu Fylki, verði dæmt skylt aö veita honum.inngöngu í félagið með
fullum félagsréttindum, án frek.ari tafiar, og að því-veröi aãmt að
greiöa honum málskostnað.

Stefndi hefur gert þær dómkröfur aö hann veröi sÍknaður af
kröfum stefnand a, o)gað srefnandi veröi dæmdur tir að ereið;,n¿rt
kostnað.

vörubílstjórafélagið Fylkir er stéçtarfélag sjálfseignarvöru-
bifreiðarstjóra í Rangárvallasyslu og er félagssvæði þess allt s¡islu.
félagið. , ,

Lög félagsins, samþyfçkt á aðalfundi árið I 978, hafa verið lögð
fram í málinu. Þar segir svo m.a.:

,,1. gr.
Félagið heitir vörubílstjórafélagið Fylkir. Starfssvæði þess er

Rangárvallasysla.. Félagiö er aðili að L.V. og er háð lögum þess og
samþykktum.;, ; ?. gr,. ', ,

Tilgangur félagsins ,er að efla samvinnu og h4g sjálfseignavöru-
bifreiöastjóra innan Rangárvallasyslu meö því aö setja fasta taxra
fyrir akstur á vörubifreiðum á félagssvæðinu og áL annan hátt aö
vinna að hagsmunamálum félagsmanna á hverjum tíma.
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''. 13' gr' , i l

Rétt-til þess að ganga í félagiö og vera meðlimur þess, hafa allir

sjálfseignavörubifreiðastjórar í Rangárvallasyslu, sem eiga ekki

nema eina vör.ubifreið og aka henni sjálfir.
4. gr.

,,. Sá, seûì vill verða meðlimur félagsins, ve-rður að senda formanni

skriflega inntökubeiðni og veitir , stjórnin honum félagsréttindi ef

hann uppfyllir :aö dórni ,hennar skilyrði' félagslaga, en leggja skal

allar inntökubeiönir fyri'r næsta félagsfund til endanlegrar

afgreiðslu., Vinnuréttindi eru þó á hverjum tíma háð þeim reglum,

sem s¡islunefnd eða viökomandi ráðuneyti kunna að setja um

atvinnuleyfi og takmörkun á fjölda vörubíla til leiguaksturs."
I,ög,um,leigubifreiðar, flr, t/1966, kváðu svo á í,1. gr. 2. mgr.

að samgöngumálaráðuneytinu væri heimilt, að fengnum tillögum

hlutaðeigandi vörubifreiöarstjórafélags, sem hefðu 2 eða fleiri
sveitarfélög að félagssvæöi, að takmarka fjölda leigubifreiða til
vöruflutninga innan félagssvæðisins, enda kæmu til meðmæli þeirra
syslunefnda eða bæjarstjórna, er félagssvæði félli undir.
: Með heir¡r-ild í lögurn þessum var sett reglugerð nr. 163/ 1966 um

hán'lafkstölu'vörubifreiða í Rangárvallasyslu. Í t. gr. hennar segir

a,ð 'syslunefnd ,geti að fengnum tillögum Vörubílstjérafétagsins
Fylkis, og með samþykki samgöngumálaráðuneytisins, ákveðiö

háma.r*Stölu, þeirra vörubifreiða í Rangárvallasfslu, sem nota megi

til alesturs fyrir almenning gegn borgun. -3. gr.ák¡veöur að syslu-

nefnd, skuli taka ákvörðun um hámarkstölu vörubifreiða,, og gildi

sú' álcvörðr¡n I ân'i' 'senn.

,'SÍslufundur Rangárvallasyslu, sem kom saman þann 23. ágúst

[967i.samþykkti að mæla með því aö 'félagatala Fylkis yrði tak-
rnörkuð viö 27 félagsmenn næsta ár.

,Lög¡ nr . '36/ 1970 leystu lög nr. I / 1966 af' ,hókni, þann I . júlí s.á.

Þariof 'að finna svipuð,ákvæöi urn heimild samgöngumálaráðu-
neytisins; til þess að, takrnarka fjölda leigubifeiða til vöruflutni'nga.
i 6,r'gr,.'':,segir að þar'sem takmörkun sé heimiluð, sk'uli hún,ákveðin
af¡ráðuneytinu með sérstakri reglugerð fyrir hvert súæði. í tZ. gr.

segir að við gildistöku laganna falli úr gildi heimilaöar takmarkanir
ä fjolda leigubifieiða eftir eldri lagareglum, sem ekki séu í samræmi
við lög þessi.

Varöandi Rangárvallasfslu hefur.ekki verið sett reglugerð um tak-
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markanir á fjölda leigubifreiða til vöruflutninga eftir að log nr. 36/
1970 tóku gildi. Þó skal þëss' gerið í því sambandi að sarngöngu-
málaráðuneytið hefur þann 26, juni lg72 ritað Vörubílsrjórafélag-
inu Fylki og syslunefnd Rangárvallasysrru bréf,'þar sem fram kornur
að ráðuneytið fellst ekki á r¡irnkun takmarkana þeirra sem fyrir
voru. Þetta bréf var' ritað vegna þeirrar,sislufundarsamþykktarr að
mæla með því' að vö'rubifreiðum lrði fjölgað þar ,I',s¡islu.

Ekki veröui séö að:sfslunefnd Rang,árvallasyslu hafi fjal,lað ofrar
um þetta mále,fni en að fiaman er, l¡ist. :

Stefnandi :Sæmundur Jónsson skrifaði Vörubílstjórafélaginu
Fylkisvolátandibréfþann,i8:ágúst..tr980:

,,Ég undirt'itáöur óskh hér: með eftir inngöngu í vörubílsrjóra-
félagið Fylki ,með öllum skyldum og kvöðurh, sem fullþildur, meö-
limurt.t : 

i,1 ., ,l " . r .,?... ,'..i 
,

Þessu erindii stefnand a var af félagsins hálfu vísað.á bug með
bréfi 16. jânúar 1,981, þar eð hárnarkstala ákveðin,af samgönguráð-
hefra hefði verið fyllt og atvinnuhorfur væru óvissar að svo komnu;

Málaleitan stefnanda var ítrekuð með bréfi, lögmanns hans til
félagsins, dagsettu 29: jvní s.l. Er þess krafist aö stefnanda og 3
öðrum nafngreindum mönnum verði þegar'í stað,, og ekki síðar en
10. júlf' veitt félagsréttindi. Samrit bréfs þessa var jafnframt sent
Landssambandi vörubifreiðarstjóra. , i

Í svari vörubílstjórafétagsins til lögmannsins kemur fram að
öllum umsækjendum um félagsréttindi hefði ver,ið gert uppskátt í
bréfi, dags. 16. janúar l98l,,að atvinnuhorfur virtust ískyggilegar
í stéttinni að mati félagssrjórnar, og síðan hafi sú ;spá fyllilega
gengið eftir. Tekið'er f,rarn aö samkvæmt ,reglugerð rnegi fjöldi
starfandi vörubifreiðarstjórâ í s¡isrunni ekki fara :fram"'úr, tölunni
27, en sú tala sé nú fyllt og vel það.,Að vísu geti félagssrjérn ekki
staðið því í vegi að stefnandi og þeir ,aðrir, er bréf, fögmannsins
nefnir, fái inngöngu sem.félagsmenn, þannig :að þeir njóti þeirrar
vinnu sern núverandi félagsmenn,fái ekki,annað; en:um ,full vinnu-
skipti geti ekki,oröið að ræöa samt sem áður,nema þá með því,,móti
að einhver núverandi félagsmanna hverfi úr félagipu, €ðâ atvinna
aukistaðrnarkiá'féIàessvæöinu.,l'.',i.,';

Í málflutningi af hálfu stefnanda er vísað á bug.þeim rökuflr, sem
forráðamenn vörubílstjórafélagsins Fylkis hafa boriö fram,gegn því
að stefnanda verði.veitt fullkomin félagsréttindi. Enginn vaf,i sé á
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því aö hann fullnægi þeim skilyrðum að eiga eina vörubifreið, og

aö'hann aki henhi sjálfur. Hann eigi því kröfu â aö fá inngöngu
í stéttarfélagið.:Félagsstjórn hafi og boöið honum inngöngu í félagið
en með takmörkuöum félagsréttindum. Þessi afstaða verði að teljast
ólögmæt gagnvart stefnandâ, og beri,margt til þess.

Vel komi til mála að synjun sú, er stefnandi mætti, sé andstæð
69. gr. stjórnarskrán. En þó ekki yrði á það fallist sé ljóst aö synjun
um félaþsréttindi stefnanda til handa styðjist ekki við lög. Reglugerð
nr, 163/1966 um hámarkstölu vörubifreiða í Rangárvallas¡islu hafi
aldrei verið gildandi réttur, og þó svo hafi verið þá sé hún nú úr
gildi fallin. Engin gild ákvörðun um takmörkun á fjölda leigu-
bifreiða til yöruflutninga sé nú varðandi félagssvæði Fylkis.

Minnt er â,það að i 12. gr. laga nr.36/1970 sé svo fyrir rnælt
að þau taki,gildi l. júlí'1970 og falli þá rir gildi lög nr. l/1966
og jafnframt þessu falli úr gildi heimilaöar takmarkanir á fjölda
leigubifreiöa eftir eldri lagareglum, séu þær ekki í sarnræmi við

þessi lög. Skfringar hafi ekki fylgt frumvarpi til þessara laga og

umræður ekki orðið um það á Alþingi og sé því rétt aö álykta að

skyra beri greinar frumvarpsins eftir orðahljóðan. Samkvæmt þvÍ
fari ;u'm gildi fjoldatakmörkunar, byggörar á rg. 16311966 eftir því
hvort reglugerðin sé í samræmi viö lög nr. 36/1970.

Það komi nú fram er athugaöar séu reglugerðir þær, þar â 'rneðal
reglugefð nr. 163/1966, er settar voru igildistíð eldri laga, sem giltu
um leigubifreiöar, að ,ákvörðun um fjöldatakmarkanir hafi verið
tögð 'í' hen'tiur viðkomandi bæjar'stjórnar eða, syshlnefndar. Hafi
þetta'riatrmast"verið lögmætt,þar eð login hafi kveðið svo á að aðild
slíkrar ákvörðunar væri, í höndurn samgönguráðherra, sem skyldi

þó leita til'lagna viðkomandi stéttarfélags og meömæla,sveitarstjórn-
ar eða sy,slunefndar. Ver,ði aö telja að hér hafi veriö um að, ræöa

óheimi:lt rframsal ákvörðunarvalds, og þar af leiðandi ógilda
stjórnarat'höfn. :' '

Í logum þeim, er nri gilda um leigubifreiöar, nr.36/1970'; sé s'úo

fyrir mælt Í 6i¡gr. aö takm'örkun.'á fjölda leigubifreiöa til vöruflutn-
injga Skuli ákveðin af 'samgönguráðherra með, sérstakri reglugerð
fyrir: hvert 'svæði, og , hafì 'Sí'ðan settar ,reglugeröir verið þannig
gerðar, svo og breytingar á gerðum fjöldatakmörkunum.

Samgönguráðuneytið hafi í júní 1972 ákveöið hámarkstölu vöru-
f'lutningabifreiða til leiguaksturS í Rangárvallasyslu, sbr. bréf þess
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er hefur komið fram í málinu. við þessa ákvörðun sé að athuga
að eins og að framani segir hefði átt aö láta hana koma fram:í formi
reglugerðar, en af því'hafi teitt að hana heföi átt aô birta Í stjórnar-
tíðindum, skv. 2. gr; laga nr..64/1943. Þar eð svo,hafi ekki verið
gert, sé nefnd ákvörðun ráðuneytisins þ¡fðingarlaus fyrir úrslit máls
þessa'.

Af hálfu stefnda er viðurkennt að stefnandi hafi rétt til að ganga
í vorubítstjórafélaeið Fylki, en þess sé að gæta aô 4. gr. félagslaga
mæli svo fyrir að vinnuréttindi séu á hverjum tíma háð þeim reglum
er, sÍslunefnd eða viðkomandi ráðneyti kunni að setja urn atvinnu-
leyfi .og takmörkun á fjölda vörubifreiða til leiguaksturs. Þannig
sé ljóst að ,fé,lagslög geri ráð fyrir aö vera kunni aö ekki hafi"allir
félagsmenn vinnuréttindi. Ekker,t sé því til fyrirstöðu að stefnandi
geti fengið inngöngu í félagið, þar eð hann eigi eina vörubifr.eið og
aki henni sjálfur, en í gildi séu á félagssvæöinu reglur um tak-
mörkun fjölda vörubifreiða, og þar eð talan sé nú full, sé hvorki
skylt né heimilt að veita stefnanda inngöngu þannig aö hann fái
jafnframt full vinnuréttindi þegar í stað.

Rakin er nokkuð forsaga þess að lög nr. l/1966 um leigubifreiöar
voru sett, og minnt á tilgang lagasetningar um þetta efni, að stofna
til þess að leiguakstur megi verða þeim, sem hann stunda, lífvænleg
atvinnugrein.

Lög nr. l/1966 hafi mæl! svo fyrir í I gr. að samgönguráðherra
gæti sett með reglugerð nánari ákvæði um þá takmörkun á fjölda
leigubifreiða til vöruflutninga innan félagssvæðis, sem heimilu:ð hafi
verið í lögunum. Fyrir Rangárvallas¡fslu hafi veriö sett reglugerð nr.
163/1966. Í t. gr. hennar segi að s¡islunefnd geti að fengnum ril.-
lögum vörubílstjórafélagsins og með samþykki samgönguráðu-
neytisins ákveðið þessa hámarkstölu, og gildi þessi ákvörðun 1 ár
í senn. Á grundvelli þessarar reglugerðar ,hafi s¡islunefnd Rangár-
vallasyslu ákveðið, í ágúst 1967, að bifreiðar þessar mæ-rtu vera 27
alls, ,og sú tala sé síðan óbreytt.

Þar eð lög nr: l/1966 hafi ekki ákveöið nânar hvernig staðið
skyldi aö takmörkunum þessum,, verði ekki fallist â aô það hafi
veriöbheimilt framsal valds að reglugerðin mælti svo fyrir að s¡islu-
nefnd ákvæði þessa hámarkstölu.

Nú hafi lög nr.36/1970 leyst lög,nr. t/r966 af hólmi. i,tz. gr.
segi að vrÕ gildrstöku laganna,, þ.e. þann l. júlí 1970, falli úr gildi
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allar takmarkanir gerðar á grundvelli eldri lagafyrirmæla, ef þær
fari í bâga við fyrirmæli þessara laga. Það veröi nú alls ekki talið
að ákvæði reglugeröar nr. 163/1966 fari ibága við ákvæði laga nr.
36/1970 og haldi reglugerðin því gildi sÍnu enda þótt sett hafi verið
á gildistíma fyrri laga. Það sé að sönnu rétt að,sÍslunefnd Rangár-
vallasyslu hafi ekki endurn¡ijað árlega ákvörðun um hámarkstölu,
en fráleitt sé að það eigi að valda því að engar slíkar takmarkanir
séu í gildi í syslunni, enda aðeins um að ræða verklagsreglu en ekki
efnisákvæði. Verði að tú'lka þetta ákvæði með hliðsjón af yngri
reglugerðum, sem kveði yfirleitt svo á aö hámarkstala, sem tiltekin
hafi verið skuli haldast aö svo komnu, en endurskoöa megi hana

â 2ja ára fresti. En þó talið yrði að reglugerö nr. 163/1966 væri
ekki í gildi sé þess þó aô gæta að samgönguráðherra hafi á löglegan
hátt ákveöið á árinu 1972 að'hámarkstala vörubifreiða skyldi vera

óbreytt frá því er verið haföi, þ.e.. 27 bifreiðar
Át¡t dómsins.
Ekki veröur talið að sk¡irine á 69. gr. stjórnarskrár geti staðið

því í vegi að löggjafarvaldið setji reglur um takmarkanir á atvinnu-
réttindurn manna svo; sem gert var rneð lögum nr. 36/ 1970 og
undanfarandi lögum um sama málefni.

Þess var áður getiö'að l. gr.laga nr. I /1966 heimilaöi samgöngu-
ráðuneytinu, aö fengnum tillögum htutaöeigandi vörubifreiðar-
stjórafélags, að takmarka fjölda leigubifreiöa til vöruflutninga
innan f;élagssvæðis, enda kæmu og til meömæli þeirra sfslunefnda
og bæjarstjór.na; er félagssvæði félli undir.

Reglugerð nr. 163/1966, er sett var fyrir Rangárvallasjrslu á

grundvelli laga þessara, kveður þó svo á, i l. gr. að s¡islunefnd geti,
að fengnum tillögum Vörubílstjórafélagsins Fylkis, og með sam-

þykki samgönguráöuneytisins, ákveðið hámarkstölu vörubifreiða á
félagssvæöinu. Samkværnt þessu hefur s¡islunefnd mælt r.neö því aö
hámarkstala skuli vera 27 vorubifreiðar. ,

Af hálfu stefnanda hefur því verið haldiö fram að hér hafi verið
um að ræ,ôa óheimilt framsal valds af hálfu ráðuneytisins, og reglu-
gerðin þvi ógild frá upphafi vega :

Eins og l. gr. reglugerðarinnar er sett fram þykir mega "stcira

hana á þann veg að ákvöröunarvald í þessu efni sé í raun hjá ráöu-
neytinu, þar eö ályktun syslunefndar sæti samþykki þess. Þykir því
ekki fært að kveða svo á að ráöuneytiö hafi látiö af hendi vald



Ir-

Samgönguráðuneytið ákvað í'júní 1972, þ.e. nokkru efrir gildis-
töku laga nr. 36/1970, aö hámarkstala sú, er ákveðin hafði veriðfyrir Rarigárvallasyslu, skyldi vera óbr,eytt. Þar eð hér var ekki umað ræða ákvörðun um takmörkunrr,á,.fjölda: vörubifreiða, skv, l.mgr. 6.,Er.nefndra laga, heldur,,aðeins yfirl¡isingu um að synjaðværi um breytingu á áöur gerðri takmörkun, þykir ekki hafa borið
nauðsyn til að þessi ákvörðun ráðuneytisins uæri látin korn-a frainí formi,reglugeröâr, sbr. 3. mgr. sörnu.greinar. r , r .

Ekki þykir ástæöa til:,að dæmt:verið um, þann þátt krofugerðar
stefnanda að vörubírstjórafélaginu Fyrki-verði dæmt skylt,að veitahon'm inngöngu í félagið, enda hefur því margsinnis verið lyst yfir.af hálfu félagsins, og staðfest í málflutningi stefnda hér fyrir dómi,aðstefnandastanditilboðaaðgerastfelagsmaður.

Leggja verður til grundvalrar þann málflutning aðilanna aö íkröfu stefnanda um fuil féragsréttindi sér til handa sé átt viö öilréttindi er félagsmenn hafa notið, þar á,meðal ,og sérstakr.gr uinnu.réttindi, þ.e. rétti"ril að halda úti leigubifreið til.-vOrunrr"i*" fyrir
almenning.

Með vísun til þess, er að framan segiri þykir verða
stefnda að svo stöddu af þessari krö.fu stefnand a i mari
rétt er að málskostnaður verði látinn falla niöur.

Dóm þennan kváðu. upp Þorsteinn .Thqrarensen,
Þorbjörnsson, Björn Helgason, Árni Guðjónsso,n , og
Guðmundsson.

D ó m. s o r ð:" Stefndi Alþ)tðusarnband Íslands f.h,. I andssambands vöru_
bifreiðarstjóra vegna vörubílstjóraféragsins Fyrkis át aö vera
s¡ikn að svo stöddu af kröfum stefnanda Sæmundar'Jónssonar
í máli þessu.

Málskostnaður fellur niður.

sitt með þeim hærti og í þeim
þessarar.
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mæli að valda eigi ógildi,reglugerðar

að s¡ikna

þessu, en

Halldór
Gunnar


