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Í ritgerð þessari mun ég leitast við að gera grein fyrir því hvenær skylduaðild að 

félögum er réttlætanleg með hliðsjón af almannahagsmunum. Einnig mun ég fjalla um 

hvað felst í neikvæðu félagafrelsi þ.e. frelsinu til að standa utan félaga, hversu ríka 

vernd stjórnarskrá lýðveldisins Íslands veitir þessari tegund félagafrelsis og hvaða 

áhrif Mannréttindasáttmáli Evrópu hefur á túlkun hugtaksins almannahagsmunir í     

2. mgr. 74. gr. stjórnarskrárinnar. 

Félagafrelsið og vernd þess hefur verið mönnum hugleikið um langa tíð enda 

myndaði það ásamt tjáningarfrelsinu grundvöllinn að lýðræðisbaráttu einstaklinga. 

Þegar hugmyndir um félagafrelsi litu fyrst dagsins ljós var verndin eingöngu bundin 

við þann rétt að stofna og ganga í félög.1 Síðan þá hefur þróunin á alþjóðavettvangi 

verið á þá leið að viðurkenna einnig að hið neikvæða félagafrelsi njóti 

stjórnarskrárverndar enda er það í raun hin hliðin á sama peningi. Á Íslandi hafa ekki 

komið upp mörg deilumál hvað varðar skylduaðild að félögum. Þar af leiðandi hafa 

fáar spurningar vaknað um það hvort lögbundin skylduaðild að þeim félögum sem 

mæla fyrir um slíkt fyrirkomulag sé yfir höfuð nauðsynleg. Svo virðist sem víða sé 

pottur brotinn þegar skoðuð er löggjöf um hin ýmsu félög og liggur því beinast við að 

velta upp þeim málum sem komið hafa til kasta dómstóla og umboðsmanns Alþingis 

til að fá betri innsýn inn í hvenær fær staðist að skylda einstaklinga til aðildar að 

félögum með vísan til almannahagsmuna. Enn fremur mun ég kanna sérstaklega hvort 

skylduaðild að Lögmannafélagi Íslands, Félagi löggiltra endurskoðenda og að Félagi 

fasteignasala sé réttlætanleg í ljósi takmarkana 2. mgr. 74. gr. stjórnarskrárinnar eins 

og hún er túlkuð með 2. mgr. 11. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, þ.e. með tilliti til 

almannahagsmuna. 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 589. 
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1. Þróun verndar félagafrelsis í stjórnskipun Íslands 

Á Íslandi ríkir lýðræði. Líkt og í flestum lýðræðisríkjum er að finna í stjórnarskránni  

fjölmörg ákvæði sem ætlað er að vernda mannréttindi, ein mikilvægustu réttindi 

borgaranna sem óheimilt er að skerða nema að ákveðnum skilyrðum uppfylltum.  

Allt frá því að Íslendingum var fyrst sett stjórnarskrá um hin sérstaklegu málefni 

Íslands þann 5. janúar 1874 hafa mannréttindi verið stjórnarskrárbundin hér á landi.2 

Mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar þjónuðu hlutverki sínu lengi vel með ágætum 

en þó þótti þörf á að breyta þeim með stjórnskipunarlögum árið 1995 enda var þá 

orðið ljóst að þau samræmdust ekki fullkomlega ákvæðum Mannréttindasáttmála 

Evrópu (framvegis ritað MSE) sem Ísland hafði þá fullgilt. Eitt af þeim ákvæðum 

stjórnarskrárinnar sem tók breytingum með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 

(framvegis ritað stjskl.) var ákvæðið sem verndaði félaga og fundafrelsi.                    

74. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands (framvegis ritað stjskr.) hefur nú að geyma 

félagafrelsisákvæði okkar Íslendinga. Hinu neikvæða félagafrelsi er fundin sérstök 

vernd í 2. mgr. 74. gr. stjskr. og gengur íslenska ákvæðið framar í vernd sinni á hinu 

neikvæða félagafrelsi en sambærileg ákvæði hinna ýmsu mannréttindasamninga þar 

sem það er sérstaklega tilgreint í stjskr. og nýtur þar af leiðandi sérstakrar verndar.  

Í 2. mgr. 74. gr. stjskr. segir að engan megi skylda til aðildar að félagi. Frá þessari 

meginreglu er þó að finna tvær undantekningar. Löggjafanum er heimilt að leggja 

þessa skylduaðild á svo félag geti sinnt lögbundnu hlutverki vegna almannahagsmuna 

og einnig ef félagsskyldan er nauðsynleg vegna réttinda annarra. Í ákvæðinu kemur 

skýrt fram að unnt sé að skylda einstaklinga til aðildar að félagi ef almannahagsmunir 

krefjast þess. Hverjir eru þessir almannahagsmunir og hver ákveður hvað í þessu 

hugtaki felst?  

 

 

 

                                                        
2 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2073. 



  5 

2. Túlkun 2. mgr. 74. gr. stjskr. með hliðsjón af  2. mgr. 11. gr. 

MSE. 

Skiptar skoðanir eru meðal fræðimanna hér á landi hvort hin almenna 

lögskýringarregla, um að leitast eigi við að túlka ákvæði landslaga til samræmis við 

þjóðarétt, eigi við þegar um stjórnarskrárákvæði er að ræða.  

Sú venja hefur þó þróast í dómaframkvæmd og með hliðsjón af frumvarpi til 

stjskl. að enginn vafi sé á því að túlka beri mannréttindaákvæði stjskr. til samræmis 

við þjóðréttarlegar skuldbindingar. MSE var lögfestur hér á landi með lögum           

nr. 62/1994. Markmiðið með lögfestingu sáttmálans var m.a. að veita réttindum 

einstaklinga aukna vernd með því að fylla upp í eyður sem myndast höfðu á 

mannréttindaákvæðum stjskr. enda þau fremur fáorð.3 Þegar litið er til þess að eitt af 

meginmarkmiðunum með þeim breytingum sem gerðar voru á mannréttindakafla 

stjskr. með stjskl. var að færa ákvæði stjskr. til samræmis við ákvæði alþjóðlegra 

mannréttindasáttmála liggur ljóst fyrir að til að ná því markmiði er vænlegast að túlka 

ákvæði stjskr. með hliðsjón af sáttmálanum. Með slíkri túlkun kemur fram skýr vilji 

íslenska ríkisins til að standa við skuldbindingar sínar að þjóðarétti sem og að 

stjórnarskrárákvæðin eru í auknu samræmi við alþjóðleg viðmið um verndun 

mannréttinda.4  

Félagafrelsisákvæði stjskr. hefur nokkra sérstöðu hvað þetta varðar. Í greinagerð 

með frumvarpi til stjskl. segir í athugasemdum við 12. gr. að þegar túlka á hvað felst í 

hugtakinu almannahagsmunir verði að líta til þeirra takmarkana sem tilgreindar eru í 

2. mgr. 11. gr. MSE en þeim sé ætlað að vera einskonar samnefnari fyrir þau atriði 

sem geta heimilað að vikið verði frá hinu neikvæða félagafrelsi á grundvelli 

almannahagsmuna.5 Niðurstaða Hæstaréttar í Hrd. 2002, bls 3686 (167/2002)        

(Así – dómur) styrkir þessa túlkun ákvæðanna enn frekar en þar segir að rétt sé að 

túlka félagafrelsisákvæði 74. gr. stjskr. með hliðsjón af 1. og 2. mgr. 11. gr. MSE,  

                                                        
3 Davíð Þór Björgvinsson: „Mannréttindasáttmáli Evrópu, Meginatriði, skýring og beiting“, bls 65. 
4 Davíð Þór Björgvinsson: „Beiting hæstaréttar íslands á lögum um Mannréttindasáttmála Evrópu“, 
bls.172. 
5 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2108. 
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sé slíkt í samræmi við fyrirmæli löggjafans í greinagerð með frumvarpi því sem varð 

að lögum nr. 97/1995.6  

Hliðstætt ákvæði og 2. mgr. 11. gr. MSE er ekki að finna í stjskr. en engu að síður 

eru takmarkanir þær sem heimilaðar eru á hinu neikvæða félagafrelsi, sbr. 2. mgr. 74. 

gr. stjskr. túlkaðar með hliðsjón af því.7 

2.1. Túlkun Mannréttindadómstóls Evrópu á 2. mgr. 11. gr. MSE 

Í 2. mgr. 11. gr. MSE er kveðið á um þær takmarkanir sem heimilar eru á félagafrelsi 

en þar segir: 

2. mgr. 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 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. 

Samkvæmt orðanna hljóðan verndar 11. gr. MSE einungis hinn jákvæða þátt 

félagafrelsisákvæðisins, þ.e. réttinn til að stofna og ganga í félög. 

Mannréttindadómstóll Evrópu (framvegis ritað MDE) hefur hins vegar túlkað 

ákvæðið svo í ljósi þróunar á alþjóðavettvangi að það taki einnig til hins neikvæða 

félagafrelsis þó slíkt komi ekki fram berum orðum og tekið sé fram í 

lögskýringargögnum við samninginn að verndin nái ekki til þess. Það var svo árið 

1993 að þessi túlkun MDE á inntaki 11. gr. MSE kom fyrst fram berum orðum. Var 

það í máli Sigurðar Sigurjónssonar gegn Íslandi en þar var deilt um hvort skylduaðild 

að leigubifreiðastjórafélagi væri heimil sem skilyrði atvinnuleyfis.8 MDE gekk þó 

ekki svo langt að segja að hið neikvæða félagafrelsi væri jafn vel tryggt með 11. gr. 

MSE og rétturinn til að stofna og ganga í félög, taldi hann ekki nauðsynlegt að taka 

beina afstöðu til þess strax. Dómurinn taldi þó rétt að viðurkenna að neikvætt 

félagafrelsi væri verndað að einhverju leyti af 11. gr. MSE þar sem þróun á 

alþjóðavettvangi virtist ganga í þá átt.9  

                                                        
6Hæstiréttur vísar til forsenda héraðsdóms í niðurstöðu sinni og gerir þar með ályktun héraðdsóms að 
sinni eigin. Hrd. 2002, bls 3686 (nr. 167/2002).  
7 Davíð Þór Björgvinsson: „Mannréttindasáttmáli Evrópu, Meginatriði, skýring og beiting“, bls. 68. 
8 Elín Blöndal: „Funda og félagafrelsi“, bls. 403. 
9 MDE. Sigurdur Sigurjonsson gegn Íslandi. 30. Júní 1993. 
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Af dómum MDE verður ekki með skýrum hætti ráðið hvaða skilning hann leggur í 

þessar takmarkanir. Niðurstaða MDE í máli Sigurðar Sigurjónssonar gegn Íslandi 

varpar að einhverju leyti ljósi á hvaða skilning dómstóllinn leggur í þessar 

takmarkanir. Þetta mál átti sér langan aðdraganda hér á landi áður en Sigurður skaut 

málinu til MDE og verður hann ekki rakinn hér heldur eingöngu fjallað um málið eins 

og það lá fyrir MDE.  

Málsatvik í máli Sigurðar Sigurjónssonar gegn Íslandi fyrir MDE voru þau að 

Sigurður vildi ekki sætta sig við að vera skyldaður til aðildar að bifreiðastjórafélaginu 

Frama en skylduaðildin, sem var lögbundin, var jafnframt grundvöllur starfsleyfis 

sem leigubifreiðastjóri. Taldi Sigurður að með þessari þvingun væri brotið á rétti 

sínum til að standa utan félaga og hún gengi lengra en 2. mgr. 11. gr. MSE heimilaði. 

Íslenska ríkið hélt því fram að Frami væri opinbert félag í skilningi 1. mgr. 11. gr. 

MSE og félli því utan verndar 11. gr. MSE eins og dómstóllinn hefði túlkað það, þar 

sem félagið færi með ýmis lögbundin hlutverk. Skylduaðild væri því nauðsynleg 

vegna almannahagsmuna (e. public interest) þar sem félaginu væri ætlað að setja 

félagsmönnum sínar ákveðnar siðgæðis- og starfsreglur. MDE kemst hins vegar að 

þeirri niðurstöðu að Frami sé félag í einkaréttarlegum skilningi sem setji sér sjálft 

reglur um starfsemi sína. Ítrekar dómstóllinn að þrátt fyrir að félaginu séu falin ýmis 

verkefni sem telja megi opinbers réttar eðlis sé það ekki nægilegt svo að hægt sé að 

telja það til félags að opinberum rétti. Segir ennfremur í 31. gr. niðurstöðunnar að 

eftirlitshlutverk með framkvæmd þessara reglna sem félagsmönnum sé ætlað að fylgja 

sé í höndum sérstakrar stjórnsýslunefndar. Sú nefnd hafi einnig á hendi sér útgáfu 

leyfa til leigubifreiðaaksturs. Í ljósi alls þessa komst MDE m.a. að þeirri niðurstöðu 

að skylduaðild að leigubifreiðastjórafélaginu Frama stæðist ekki ákvæði 2. mgr. 11. 

gr. MSE þar sem gengið væri lengra en þær takmarkanir sem þar eru nefndar 

heimila.10 

Þegar þær takmarkanir sem 2. mgr. 11. gr. MSE heimilar eru skoðaðar nánar má 

sjá að allt eru þetta nánari útfærslur á hugtakinu almannahagsmunir. T.d. hugtökin 

þjóðaröryggi og almannaheill. Einnig hljótum við öll að geta verið sammála að það sé 

                                                        

 
10 MDE, Sigurdur Sigurjonsson gegn Íslandi, 30. Júní 1993. 
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í þágu almannahagsmuna að takmarka glundroða og glæpi og að vernda heilsu og 

siðgæði manna, réttindi þeirra og frelsi.  

Ætla má að túlkun á þessum hugtökum taki breytingum í tímans rás, allt eftir 

réttarvitund einstaklinga hverju sinni. Þar sem að erfitt er að einskorða túlkunina við 

eitthvað eitt verður að leggja sérstakt mat á það í hverju máli fyrir sig. Ljóst er að í    

2. mgr. 74. gr. stjskr. sem og í 2. mgr. 11. gr. MSE er að finna undantekningar sem 

heimila takmarkanir á mannréttindum. Það er víðtekin venja að túlka undantekningar 

þröngt, sér í lagi þegar til úrlausnar eru reglur sem varða mannréttindi. Gott er að hafa 

í huga þau orð sem fram koma í Hrd. 1988, bls. 1532 (Framadóminum): 

 „ Lagaákvæði er takmarka mannréttindi verða að vera ótvíræð. Sé svo ekki ber 

að túlka þau einstaklingi í hag, því mannréttindaákvæði eru sett til verndar 

einstaklingum en ekki stjórnvöldum.“11 

 

3. Félög í skilningi 11. gr. MSE og 2. mgr. 74. gr. stjskr. 

Þegar litið er til 11. gr. MSE um túlkun á þeim takmörkunum sem heimilaðar eru með 

2. mgr. 74. gr. stjskr. er gott að líta einnig til annarra túlkunarreglna sem MDE hefur 

þróað í starfi sínu um beitingu 11. gr. MSE og kanna hvort slíkar reglur eigi við hér. 

Af dómum MDE má leiða að félög sem stofnuð eru með lögum og teljast til félaga 

að opinberum rétti njóta ekki verndar félagafrelsisákvæðis MSE, þ.e. þess konar félög 

teljast ekki vera félög í skilningi 11. gr. MSE. Af þessari túlkun leiðir að skylduaðild 

að félögum sem lúta opinberum rétti telst ekki óheimil þar sem félagið sem slíkt fellur 

utan gildissviðs ákvæðisins. Til glöggvunar á þessari skiptingu má benda á samanburð 

dóma MDE í belgíska læknamálinu12 annars vegar og hins vegar dóms MDE í máli 

Sigurðar Sigurjónssonar13 en í báðum málunum reyndi á það hvort um væri að ræða 

félög í skilningi 11. gr. MSE eður ei. Í belgíska læknamálinu komst dómstóllinn að 

þeirri niðurstöðu að skylduaðild belgískra lækna að læknareglu, Ordre des Médicins, 

bryti ekki gegn félagafrelsisákvæðinu enda gæti læknareglan ekki talist félag í 

                                                        
11Hrd. 1988, bls 1532. 
12 MDE, Le Compte, van Leuven og De Meyere gegn Belgíu, 23. Júní 1981. 
13 MDE, Sigurður Sigurjónsson gegn Íslandi, 30. Júní 1993. 
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skilningi 11. gr. MSE þar sem löggjafinn hafði stofnað regluna, hún væri hluti af 

opinberri stjórnsýslu ríkisins og ynni að markmiðum í þágu almannahagsmuna.14                                           

Í máli Sigurðar Sigurjónssonar valt niðurstaða dómstólsins einnig á því hvort 

leigubifreiðastjórafélagið Frami gæti talist félag í skilningi 11. gr. MSE. Eins og áður 

hefur komið fram komst dómstóllinn að því að þrátt fyrir að félaginu Frama væru 

falin ýmis verkefni sem kveðið væri á um í lögum væri félagið stofnað samkvæmt 

einkarétti og gæti því sjálft ákveðið starfsreglur sínar og markmið. Félagið var því 

talið falla undir skilning 11. gr. MSE á hugtakinu félag og naut þ.a.l. verndar þess.15 

Af þessum tveimur dómum MDE má ráða að við mat á því hvort aðildarskylda að 

félögum brjóti gegn félagafrelsi er það grundvallaratriði að greina á milli félaga að 

opinberum rétti og einkarétti enda njóta þau ekki sömu réttarstöðu.  

3.1. Á túlkunarregla MDE um hugtakið félag í 11. gr. MSE við túlkun á 74. 

gr. stjskr.? 

Þrátt fyrir að í greinagerð með frumvarpi að stjskl. sé mælt fyrir um að túlka beri þær 

takmarkanir sem heimilar eru á hinu neikvæða félagafrelsi með hliðsjón af 2. mgr.  

11. gr. MSE er ekki þar með sagt að regla MDE um mismunandi réttarvernd einka- og 

opinberra félaga eigi við þegar félagafrelsisákvæði stjskr. er túlkað.  

Þegar höfð er hliðsjón af þeim markmiðum sem ná átti með lögfestingu MSE að 

íslenskum rétti, að auka réttarvernd einstaklinga í samræmi við þjóðréttarlegar 

skuldbindingar, verður að telja vafasamt að túlka hugtakið félag með sama hætti og 

MDE gerir. Er slík túlkun til þess fallin að gera löggjafanum kleift að fela hvaða 

félagi sem er lögboðið hlutverk að opinberum rétti og undanskilja þau þar með frá 

réttarverndinni sem þeim er ætlað að njóta með 74. gr. stjskr. Réttara væri því að láta 

takmarkanirnar á félagafrelsinu einungis stjórnast af þeim hömlum sem mælt er fyrir 

um í 2. mgr. 74. gr. stjsrkr. eins og þær eru skýrðar með hliðsjón af 2. mgr. 11. gr. 

MSE, þ.e. að einungis má skylda einstakling til aðildar að félagi ef almannahagsmunir 

krefjast eða vegna réttinda annarra. 

 

                                                        
14 Áslaug Björgvinsdóttir: „Neikvætt félagafrelsi og staða Lögmannafélags Íslands“, bls. 230. 
15 Áslaug Björgvinsdóttir: „Neikvætt félagafrelsi og staða Lögmannafélags Íslands“, bls. 232. 
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4. Félagsskylda í lögbundnum félögum 

Það hvenær skylduaðild að félögum sé nauðsynleg vegna almannahagsmuna hefur 

ekki orðið mörgum íslenskum fræðimönnum ræðuefni. Ástæðuna má eflaust rekja til 

þess að lítið sem ekkert hefur reynt á þetta álitaefni fyrir dómstólum landsins og þar af 

leiðandi verið fremur óumdeilt. Umboðsmaður Alþingis hefur einna helst tekið þetta 

álitaefni til skoðunar og þá varðandi það álitaefni hvort félagsskylda í lögbundnum 

félögum sé nauðsynleg með tilliti til almannahagsmuna. Sem dæmi um þetta ákveðna 

félagaform má nefna Lögmannafélag Íslands, Félag endurskoðenda og Félag 

fasteignasala. Verða þessi þrjú félög nú skoðuð hvert fyrir sig með það að leiðarljósi 

hvort skylduaðild að þeim sé nauðsynleg vegna almannahagsmuna, sbr. 2. mgr. 74. 

gr. stjskr. 

4.1 Lögmannafélag Íslands 

Setning stjórnarskrárákvæðisins um neikvætt félagafrelsi með stjskl. nr. 97/1995 var 

eitt af því sem ýtti undir heildarendurskoðun á lögum nr. 61/1942 um málflytjendur. 16    

Í lögum nr. 61/1942 um málflytjendur var mælt fyrir um að stjórn félags, sem 

lögmönnum var skylt að vera í, skyldi hafa eftirlit með því að félagsmenn færu að 

lögum í starfa sínum og ræktu skyldur sínar af trúmennsku og samviskusemi. Enn 

fremur var stjórninni veitt úrskurðarvald ef upp kom ágreiningur um endurgjald fyrir 

málflutningsstarf. Þá var stjórninni heimilað að veita félagsmönnum áminningar og 

gera þeim sektir ef framferði þeirra í starfi var ekki lögmannastéttinni til sóma.17  

Lög nr. 77/1998 um lögmenn (framvegis ritað lml.), fólu í sér miklar breytingar á 

stöðu Lögmannafélagsins og var það nýmæli sett að félagið var svipt agavaldi yfir 

lögmönnum og það falið sérstakri stjórnsýslunefnd,  úrskurðarnefnd lögmanna, sem 

stendur utan félagsins. Í frumvarpi til lml. var upphaflega gert ráð fyrir því að 

skylduaðild að lögmannafélaginu yrði afnumin og að eftirliti með störfum lögmanna 

og agavaldið yfir þeim yrði að öllu leyti fært frá félaginu og falið stjórnvöldum.  

                                                        
16Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 757. 
17Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 760.  
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Þótti þetta vera nauðsynlegt vegna breyttra viðhorfa á alþjóðavettvangi, sem og í ljósi 

MDE í máli Sigurðar Sigurjónssonar gegn Íslandi og hinu nýja stjórnarskrárákvæði 2. 

mgr. 74. gr.18 

Alþingi steig skrefið þó ekki til fulls og er í lögunum mælt fyrir um að í tengslum 

við lögmannafélagið skuli starfa úrskurðarnefnd lögmanna sem leysi úr málum eftir 

ákvæðum laganna, sbr. 3. mgr. 3. gr. lml. Í 2. mgr. 27. gr. lml. segir svo að það sé á 

hendi úrskurðarnefndarinnar að finna að vinnubrögðum eða háttsemi lögmanns, eins 

getur hún veitt honum viðvörun eða áminningu og lagt til við dómsmálaráðherra að 

lögmaður verði sviptur réttindum sínum telji hún að hann hafi brotið gegn reglum 

starfs síns. Sjálfstæði þessarar nefndar er hins vegar ótvírætt enda er kveðið á um í    

4. gr. lml. að hér sé um að ræða stjórnsýslunefnd og að fara skuli um meðferð mála 

fyrir henni eftir stjórnsýslulögum nr. 37/1993. Til að styrkja sjálfstæði þessarar 

úrskurðarnefndar enn frekar sæta ákvarðanir hennar ekki málskots innan 

Lögmannafélags Íslands og það getur ekki sett reglur um starfsemi hennar í 

félagssamþykktir sínar.  

Þrátt fyrir þessar breytingar á starfsemi Lögmannafélags Íslands er enn 

skylduaðild að félaginu, sbr. 1. mgr. 3. gr. lml. Þó Lögmannafélaginu sé áfram falið 

eftirlit með góðum starfsháttum lögmanna þá geta þeir ekki beitt neinum viðurlögum 

við brotum á þeim. Ljóst er að félagið getur ekki haft virk áhrif á háttsemi lögmanna 

ef það hefur ekki neinar heimildir til að beita viðurlögum. Ekki verður ráðið með 

skýrum hætti af lögskýringargögnum sem fylgja lml. afhverju löggjafinn telur 

skylduaðildina vera nauðsynlega með vísan til almannahagsmuna. Í 2. mgr. 74. gr. 

stjskr. er skýrt kveðið á um að skylduaðild að félagi geti verið heimil ef 

almannahagsmunir krefjast þess eða vegna réttinda annarra. Í tíð fyrri laga um 

málflytjendur, sbr. l. nr. 61/1942, var enginn vafi á að skylduaðildin samrýmdist 

þessu ákvæði enda hafði stjórn Lögmannafélagsins þá agavald yfir lögmönnum og var 

félagsskyldan nauðsynleg svo unnt væri að hafa virkt eftirlit með því að lögmenn 

ynnu störf sín af kostgæfni og eftir siðareglum lögmanna. Nú er agavaldið hjá 

úrskurðarnefnd lögmanna sem lýtur stjórnsýslulögum og er sjálfstæð í störfum sínum, 

óháð lögmannafélaginu.  

                                                        
18 Alþt. 1997-98,  A-deild, bls. 760.  
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Forsendurnar fyrir því að almannahagsmunir krefjist skylduaðildar eru því brostnar 

þegar höfð er hliðsjón af hlutverki úrskurðarnefndar lögmanna. Því má líka halda 

fram að það sé tæpast í samræmi við almenn viðhorf til nútímastjórnsýsluhátta að 

einni stétt manna, þ.e. lögmönnum, sé falið með lagasetningu að hafa eftirlit með 

sjálfri sér. Til að gera slíkt eftirlit fyllilega trúverðugt þurfi það að vera í höndum 

opinberra aðila.19     

Réttaróvissa er óviðunandi í nútíma réttarríki. Eins og lml. eru sett fram er ekki 

nægilega skýr afstaða tekin til þess hvort löggjafinn hafi ætlað lögmannafélaginu stað 

í opinberum rétti eða einkarétti. Virðist hann af ásettu ráði hafa skylduaðildina á gráu 

svæði, með því að undanskilja úrskurðarnefndina ekki algjörlega frá 

lögmannafélaginu. Eðlilegast hefði verið í ljósi ákvæða 2. mgr. 74. gr. stjskr. og        

2. mgr. 11. gr. MSE að haga skipan félagsins á annan hvorn veginn. Þ.e. að haga 

skipan félagsins líkt og gert var í lögum nr. 61/1942 og láta eftirlitshlutverkið og 

agavaldið vera enn í höndum lögmannafélagsins enda mælir ýmislegt með því að 

lögmannafélagið sjái sjálft um þessi mál, t.d. sjálfstæði lögmannastéttarinnar gagnvart 

framkvæmdarvaldinu.20 Eða að fela þetta vald í hendurnar á úrskurðarnefnd sem væri 

algjörlega óháð tengslum við lögmannafélagið, skipuð af dómsmálaráðherra og um 

hana yrðu sett sér lög þar sem kveðið væri á um starfsemi hennar og heimildir. 

Félagsskyldan yrði þá afnumin og eingöngu byggð á frjálsri þáttöku lögmanna. Sem 

dæmi má nefna að í Noregi njóta lögmenn einkaréttar til málflutnings, en þar er 

félagsskylda ekki fyrir hendi. Í reynd eru samt um 90% allra lögmanna í félaginu, og  

felst í því ákveðið gæðamerki að lögmaður kynni sig þannig að hann sé í norska 

lögmannafélaginu.21 

Í greinagerðinni sem fylgdi lml. var sérstaklega tekið fram að skylduaðild að 

félaginu væri vafasöm vegna ákvæða 2. mgr. 74. gr. stjskr og 2. mgr. 11. gr. MSE. 

Spurningin sem nú þarf að svara er sú hvort nauðsynlegt sé vegna almannahagsmuna 

að skylda lögmenn til aðildar að félagi sem ekki fer lengur með neitt opinbert vald 

yfir þeim né hefur valdheimildir til að taka á brotum þeirra í starfi? Telja verður 

verulegan vafa á að slík skylduaðild fái staðist ákvæði 2. mgr. 74. gr. stjskr. að teknu 

tilliti til almannahagsmuna.  
                                                        
19 Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 761. 
20 Áslaug Björgvinsdóttir: „Neikvætt félagafrelsi og staða Lögmannafélags Íslands.“, bls 247. 
21Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 761. 
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4.2 Félag löggiltra endurskoðenda 

Með lögum nr. 79/2008 um endurskoðendur voru gerðar umtalsverðar breytingar frá 

fyrri lögum um endurskoðendur nr. 18/1997. Breytingarnar eru tilkomnar vegna 

innleiðingar tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB frá 17. maí 2006 um 

lögboðna endurskoðun ársreikninga og samstæðureikninga.22 Meðal helstu breytinga 

sem gerðar voru á l. nr. 18/1997 er að tekin var upp skylduaðild endurskoðenda að 

Félagi löggiltra endurskoðenda og einnig voru gerðar breytingar á hlutverki 

endurskoðendaráðs. Gegnir það nú eftirlitshlutverki varðandi skráningu 

endurskoðenda og endurskoðunarfyrirtækja, endurmenntun og reglulegu gæðaeftirliti  

og gætir þess að endurskoðandi uppfylli skilyrði til löggildingar.  

Í greinagerð með frumvarpi til laga 79/2008 segir um 12.gr., sem mælir fyrir um 

skylduaðild að Félagi löggiltra endurskoðenda, að skylduaðildin tengist þeim 

verkefnum sem félaginu er falið að annast. Verkefnin snúi að öllum sem hafa 

löggildingu til endurskoðunarstarfa og þar sem verkefni félagsins ná til allra 

endurskoðenda er talið nauðsynlegt að þeim sé skylt að vera félagar í Félagi löggiltra 

endurskoðenda. 23 Þegar verkefni Félags löggiltra endurskoðenda eru skoðuð nánar 

kemur í ljós að þau eru fremur almenns eðlis, líkt og verkefni Lögmannafélags 

Íslands. Eru þetta einkum verkefni eins og að setja almennar siða og gæðareglur fyrir 

endurskoðendur, koma fram fyrir hönd endurskoðenda gagnvart dómstólum og 

stjórnvöldum um þau málefni sem stétt þeirra varða og því um líkt.  

Í 5. kafla laganna er kveðið á um stofnun svokallaðs Endurskoðendaráðs,  

sbr. 14. – 18. gr. l. nr. 79/2008. Endurskoðendaráð hefur það hlutverk skv. 15. gr. að 

hafa eftirlit með því að endurskoðendur og endurskoðunarfyrirtæki ræki störf sín í 

samræmi við ákvæði þessara laga og þær reglur sem að öðru leyti gilda um störf 

endurskoðenda. Einnig getur það gert frumkvæðisathuganir á störfum endurskoðenda 

og hefur agavald yfir þeim í formi áminninga vegna brota í starfi og farið þess á leit 

við ráðherra að hann afturkalli starfsréttindi viðkomandi, sbr. 17. gr. l. nr. 79/2008. 

Af þessu má ráða að Endurskoðendaráði er ætlað að gegna svipuðu hlutverki og 

úrskurðanefnd Lögmanna. Hér hefur löggjafinn þó stigið skrefið til fulls og aðskilið 

þessa eftirlitsstofnun alfarið frá félaginu sjálfu, þ.e. Félagi löggiltra endurskoðenda.  

 

                                                        
22Alþt. 2007-08, A-deild, bls 4779. 
23Alþt. 2007-08, A-deild, bls 4787.  
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Hefur félagið sem slíkt ekkert virkt eftirlitshlutverk með félagsmönnum sínum heldur 

er það alfarið í höndum Endurskoðendaráðsins. Er skylduaðild að Félagi löggiltra 

endurskoðenda nauðsynleg í ljósi almannahagsmuna? Af þessari ótvíræðu skiptingu 

milli verkefna Félags löggiltra endurskoðenda og agavalds og eftirlitshlutverks 

Endurskoðendaráðs verður að telja vafa leika á því hvort skylduaðild að félaginu 

standist ákvæði 2. mgr. 74. gr. stjskr. eins og hún er skýrð með hliðsjón af 

almannahagsmunum. 

Settur umboðsmaður Alþingis tók til frumkvæðisathugunar hvort skylduaðild að 

Félagi löggiltra endurskoðenda væri nauðsynleg í ljósi 2. mgr. 74. gr. stjskr. sem 

kveður á um að skylduaðild að félagi sé einungis heimil ef almannahagsmunir krefjast 

eða slíkt sé nauðsynlegt vegna réttinda annarra. Tók umboðsmaður þetta til athugunar 

eftir að honum barst kvörtun frá löggiltum endurskoðanda sem gerði athugasemdir við 

12. gr. laga nr. 79/2008, um endurskoðendur en þar er kveðið á um að öllum 

endurskoðendum sé skylt að vera félagsmenn í Félagi löggiltra endurskoðenda. Í 

kjölfarið á kvörtun þessari sendi umboðsmaður Alþingis fjármálaráðuneytinu bréf þar 

sem hann óskaði eftir skýringum þess á því á hvaða sjónarmiði skylduaðildin að 

Félagi löggiltra endurskoðenda byggðist á. Lagði umboðsmaður sérstaka áherslu á 

það í bréfi sínu að ráðuneytið lýsti afstöðu sinni til þess hvort og þá að hvaða leyti 

hlutverk félagsins eins og það væri afmarkað í lögum um endurskoðendur gerði það 

að verkum að skylduaðild að félaginu samrýmdist þeim áskilnaði 2. mgr. 74. gr. 

stjórnarskrárinnar að vera nauðsynleg til að félagið gæti sinnt lögmæltu hlutverki 

vegna almannahagsmuna.24 Í svari því sem umboðsmaður Alþingis fékk frá 

fjármálaráðuneytinu kemur bersýnilega fram að þegar litið er til þeirra verkefna sem 

Félagi endurskoðenda er falið samkvæmt lögunum sé í besta falli umdeilt hvort 

skylduaðild að félaginu sé nauðsynleg vegna almannahagsmuna enda ljóst að það 

hefur ekkert agavald né eftirlitshlutverk með félagsmönnum sínum. Ennfremur segir í 

svari ráðuneytisins að það hyggst endurskoða lög um endurskoðendur í ljósi þessara 

athugasemda. Umboðsmaður tekur enga nánari afstöðu til þess hvort meinbugir kunni 

að vera á lögunum í ljósi þessa svars.25 Ýtir þetta álit umboðsmanns Alþingis enn 

frekar undir þá niðurstöðu að eftir að aga- og eftirlitshlutverk félaganna hafur verið 

                                                        
24 UA, 8. febrúar 2010 (5559/2009). 
25UA, 8. febrúar 2010 (5559/2009).  
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fært til stjórnsýslunefnda sem starfa óháðar félögunum sjálfum, glatast um leið þeir 

almannahagsmunir sem réttlættu skyldaðildina í upphafi.  

4.3. Félag fasteignasala 

Í 18. gr. l. nr. 99/2004 um sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa er mælt fyrir um að 

fasteignasalar skuli hafa með sér félag, Félag fasteignasala, og er ennfremur mælt 

fyrir um skylduaðild að félaginu. Af frumvarpi því sem varð að lögum nr. 99/2004 eru 

m.a. tilgreindar ástæður þess að ráðist var í endurbætur á hinum eldri lögum, sbr. l. nr. 

54/1997. Tilefnið var ásamt fleiru beiðni frá Félagi fasteignasala um nauðsyn þess að 

auka eftirlit með störfum fasteignasala og heimildir til að bregðast við brotum af 

þeirra hálfu en slík ráðstöfun myndi auka hagsmuni neytenda enda ljóst að oft er 

mikið í húfi. Ýmsar aðrar nýjungar litu dagsins ljós og má þar nefna skylduaðild að 

Félagi fasteignasala sem talin var nauðsynleg vegna hins veigamikla eftirlitshlutverks 

sem því var ætlað með félagsmönnum sínum. Er í framhaldi af þessu kveðið á um 

stofnun stjórnsýslunefndar, Eftirlitsnefndar Félags fasteignasala, sem starfar í 

tengslum við félagið og á kostnað þess. Er nefndinni ætlað að hafa eftirlit með 

fasteignasölum í starfi þeirra og lögmönnum að því leyti sem þeir stunda 

fasteignasölu.26 Í meðför frumvarpsins á Alþingi urðu þó grundvallarbreytingar á 

ákvæðum þessum. Eftirlitsnefndin var gerð mun sjálfstæðari í störfum sínum og t.d. 

mælt fyrir um að í stað þess að Félag fasteignasala stæði straum af rekstri 

nefndarinnar færi það nú einungis með innheimtu á árlegu gjaldi sem rynni til 

hennar.27  

Ljóst er að umrædd nefnd er ekki hluti af Félagi fasteignasala heldur er hún 

sjálfstæð stjórnsýslunefnd sem hefur eftirlit með því að fasteignasalar starfi í 

samræmi við fyrirmæli laganna, siðareglur Félags fasteignasala og góðar venjur í 

fasteignasölu, sbr. 1. mgr. 20. gr. laga nr. 99/2004. Með þessum breytingum urðu hin 

nánu tengsl sem gert var ráð fyrir milli eftirlitsnefndarinnar og Félags fasteignasala í 

frumvarpinu nánast engin.  

 

                                                        
26 Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 2769. 
27 UA, 13. júlí 2006 (4225/2004). 
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Þegar hlutverk félagsins er skoðað nánar má sjá að líkt og hin fyrrnefndu félög, 

Lögmannafélag Íslands og Félag löggiltra endurskoðenda, er því falin ýmis hlutverk á 

sviði opinbers réttar. Má þar t.d. nefna að samkvæmt 5. mgr. 18. gr. kemur félagið 

fram fyrir hönd fasteignasala gagnvart dómstólum og stjórnvöldum um þau málefni 

sem stétt þeirra varðar og í 3. mgr. 3. gr. segir að félagið eigi að tilnefna einn 

nefndarmann í prófanefnd fasteignasala.  

Þó margt mæli með því að fasteignasalar hafi með sér félag sem haldi utan um 

félagsmenn sína t.d. með skylduaðild þá verður að horfa til stjórnarskrárákvæðisins í 

2. mgr. 74. gr. Er þar skýrt kveðið á um að einungis megi skylda einstaklinga til 

aðildar að félagi ef það er nauðsynlegt svo félag geti sinnt lögmæltu hlutverki sínu 

vegna almannahagsmuna. Þetta er undantekningarregla sem ber að túlka þröngt. Af 

því má ráða að ekki getur hvaða lögbundna hlutverk félags sem er fallið hér undir, 

takmörkunin verður eingöngu vegna almannahagsmuna eða réttinda annarra. Í lögum 

nr. 99/2004 er sem áður segir kveðið á um hver hlutverk Félags fasteignasala eru. Af 

ákvæðunum má sjá að félagið hefur ekkert virkt eftirlit með félagsmönnum sínum og 

hvað þá agavald yfir þeim ef þeir verða uppvísir að broti í starfi. Með lögum nr. 

99/2004 var komið á fót sjálfstæðri stjórnsýslunefnd sem hefur það hlutverk að sinna 

eftirliti og að beita agaviðurlögum. Ekki verður betur séð en að það sé í besta falli 

vafasamt að skylduaðild að Félagi fasteignasala sé nauðsynleg vegna 

almannahagsmuna enda hafa hlutverk þess ekkert með hagsmuni neytenda að gera.  

Umboðsmaður Alþingis tók þessa skylduaðild til frumkvæðisathugunar eftir að 

honum barst kvörtun er laut að greiðslu eftirlitsgjalds til eftirlitsnefndar Félags 

fasteignasala. Vildi hann kanna enn frekar hvort 18. gr. l. nr. 99/2004 stæðist              

2. mgr. 74. gr. stjskr. að virtri þeirri réttindavernd sem af henni leiðir, þ.e. hinum 

stjórnarskrárvarða rétti einstaklinga til að standa utan félaga. 28 Áhugavert er að lesa í 

heild sinni niðurstöðu umboðsmanns Alþingis í máli UA. 13. júlí 2006 ( 4225/2004 ) 

en þar rekur hann í smáatriðum þetta álitaefni. Kemst umboðsmaður Alþingis að 

lokum að þeirri niðurstöðu, eftir að hafa skoðað hvert efnislegt inntak þeirra lögmæltu 

verkefna sem félaginu er falið að sinna, að vafi leiki á um hvort skylduaðild að félagi 

                                                        
28 UA, 13. júlí 2006 (4225/2004). 
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fasteignasala fái staðist í ljósi þeirra skilyrða sem 2. mgr. 74. gr. stjskr. setur, þ.e. að 

skylduaðildin sé nauðsynleg vegna almannahagsmuna.29  

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið óskaði, í kjölfar þessarar frumkvæðisathugunar 

umboðsmanns Alþingis, eftir álitsgerð á því hvort skylduaðild að félagi fasteignasala 

væri nauðsynleg, sbr. 2. Mgr. 74. Gr. stjskr. Var þar ítrekað að ákvæði 18. gr. l. nr. 

99/2004 væri eingöngu til bráðabirgða og ætti að koma til sérstakrar endurskoðunar 

við endurskoðun laganna þann 1. janúar 2008 hvort gera ætti félagsaðildina frjálsa. 

Þessi endurskoðun á lögunum hefur ekki enn farið fram.30 

 

5. Niðurstaða. 

Löggjafinn hefur með setningu ákvæðis 2. mgr. 74. gr. stjskr. lagt til grundvallar að 

menn verði ekki skyldaðir til aðildar að félagi nema mælt sé annars vegar fyrir um 

slíka skyldu í lögum og hins vegar að sú skylda sé nauðsynleg til þess að félag geti 

sinnt lögmæltu hlutverki vegna almannahagsmuna eða réttinda annarra. Í frumvarpi til 

stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 segir svo enn fremur í 12. gr. að þegar túlka eigi 

hugtakið almannahagsmunir í 2. mgr. 74. gr. stjskr. skuli hafa hliðsjón af þeim 

takmörkunum sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 11. gr. MSE.31 Þegar ráðist er í það 

verkefni að athuga hvenær skylduaðild að félagi er réttlætanleg með tilliti til 

almannahagsmuna er nauðsynlegt að hafa nokkrar meginreglur í huga. Annars vegar 

að 2. mgr. 74. gr. stjskr. hefur að geyma undanþágu frá vernd hins neikvæða 

félagafrelsis sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 74. gr. stjskr og allar slíkar 

undantekningar ber að túlka þröngt. Hins vegar eru mannréttindaákvæði sett til 

verndar einstaklingum en ekki stjórnvöldum og ef lagaákvæði sem takmarka 

mannréttindi eru óskýr, ber að túlka þau einstaklingi í hag.  

Hér að framan voru skoðuð þrjú lögbundin félög með það í huga hvort 

skylduaðild að þeim samræmdist þeim skilyrðum sem 2. mgr. 74. gr. stjskr. kveður á 

um þegar takmarka á félagafrelsi einstaklinga.  

                                                        
29 UA, 13. júli 2006 (4225/2004). 
30UA, 13. júli 2006 (4225/2004). 
31Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2108. 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Þegar skoðuð voru verkefni þessara félaga mátti sjá að þeim voru falin ýmis hlutverk 

sem teljast opinbers réttar eðlis. T.d. er það í verkahring allra félaganna að setja 

félagsmönnum sínum siðareglur og koma félögin fram fyrir hönd félagsmanna sinna 

gagnvart dómstólum og stjórnvöldum um þau málefni er stétt þeirra varðar. Ekkert 

þessara félaga fer með virkt eftirlits eða agavald yfir félagsmönnum sínum ef þeir 

verða uppvísir að brotum í starfi. Slíkt vald hefur verið fært til sjálfstæðra 

stjórnsýslunefnda.  

Þrátt fyrir að í lml. nr. 77/1998 og lögum nr. 99/2004 sé kveðið á um að þessar 

eftirlitsnefndir skuli starfa „í tengslum“ við félögin þá getur það eitt og sér ekki leitt 

til þess að almannahagsmunir krefjist félagaskyldunnar. Í frumvarpi til beggja þessara 

laga er tekið fram að eftirlits- og úrskurðanefndirnar séu sjálfstæðar stjórnsýslunefndir 

og að félögin geti ekki sett þeim reglur að neinu marki. Tengsl félaganna við 

nefndirnar eru byggð á fjárframlögum þeirra sem renna til rekstrar nefndanna. Félag 

fasteignasala sér um innheimtu á svokölluðu ársgjaldi sem rennur til eftirlitsnefndar 

félagsins og í 4. mgr. 3. gr. lml. er kveðið á um að Lögmannafélag Íslands beri 

kostnað af þeim störfum sem úrskurðarnefnd lögmanna eru falin með lögum. 

Greinilegt er því að félögin sjálf hafa ekki töglin og hagldirnar þegar kemur að hinu 

virka eftirliti og verður að teljast afar hæpið í ljósi þess hvernig verkefnum þessara 

félaga er háttað að þau gætu ekki sinnt þeim nema með félagsskyldu.  

Ýmis rök má færa fyrir nauðsyn þess að hafa skylduaðild að félagi. Til dæmis svo 

unnt sé að halda utan um fjölda þeirra er öðlast hafa tiltekin réttindi. Einnig væri 

auðveldara að fjármagna félögin ef félagsskylda væri fyrir hendi. Eftirlitsstofnanirnar 

og/eða úrskurðanefndirnar gætu auðveldlega fengið þessar upplýsingar annars staðar 

frá. Ef stuðst er áfram við þessi þrjú félög, Lögmannafélag Íslands, Félag 

fasteignasala og Félag endurskoðenda, er hér um að ræða starfsstéttir sem allar þurfa 

að ljúka tilskyldum prófum til að fá starfsleyfi. Eru slík gögn opinber og ætti því að 

vera leikur einn fyrir þessar stjórnsýslunefndir að afla þessara upplýsinga. Til að 

mynda segir í greinagerð með frumvarpi laga nr. 79/2008 um 4. gr. að ráðuneytið 

haldi opinbera skrá um þá sem hafa fengið starfsleyfi þannig að þeir sem kaupa 

endurskoðunarþjónustu og almenningur geti með einföldum hætti séð hverjir hafi 

réttindi til að veita slíka þjónustu.32  

                                                        
32Alþt. 2007-08, A-deild, bls, 4783. 
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Þar sem unnt er að afla þessara gagna annar staðar frá, án þvingunar til félagsskyldu, 

verður ekki séð að þessi atriði geti talist til almannahagsmuna og uppfylla þau þar af 

leiðandi ekki skilyrði undantekningarákvæðis 2. mgr. 74. gr. stjskr. 

Lykillinn að framförum liggur í gagnrýni. Gagnrýnni hugsun á gjörðir 

ríkisvaldsins og stöðugri endurskoðun. Því er mikilvægt að einstaklingar láti ekki 

staðar numið þegar einhverjum áfanga í réttindabaráttu er náð heldur haldi áfram leit 

sinni að því samfélagi sem þeir vilja búa í. Umboðsmaður Alþingis gegnir hér 

mikilvægu hlutverki enda þótt störf Alþingis falli að meginstefnu utan starfssviðs 

umboðsmanns er í 11. gr. laga nr. 85/1997 að finna undantekningu frá þessari 

meginreglu, en þar er umboðsmanni fengin heimild til þess að tilkynna Alþingi verði 

hann þess var að meinbugir séu á gildandi lögum.  

Þeirri spurningu, sem sett var fram í upphafi,  „Hvenær skylduaðild að félögum sé 

réttlætanleg með hliðsjón af almannahagsmunum?“ er ekki auðsvarað. Af 

framangreindu má þó draga þá ályktun að mikið þurfi að liggja við svo heimilt sé að 

skylda einstaklinga til aðildar að félögum ef skylduaðildin á að standast 2. mgr. 74. 

gr. stjskr. eins og hún er túlkuð með hliðsjón af 2. mgr. 11. gr. stjskr. og þörfin fyrir 

skylduaðildina verður að vera ótvíræð. Í ljósi tveggja nýlegra álita frá umboðsmanni 

Alþingis, UA, 13. júlí 2006 (4225/2004) og UA, 8. febrúar 2010 (5559/2009) er unnt að slá því 

föstu að vafi leikur á um hvort skylduaðild að félögum sem þessum sé nauðsynleg í 

ljósi almannahagsmuna þegar horft er til verkefna félaganna og þess að eftirlits- og 

agavaldið er í höndum sjálfstæðra stjórnsýslunefnda. 33  

 

  

 

 

 

 

 

                                                        
33 UA, 13. júlí 2006 (4225/2004) og UA, 8. febrúar 2010 (5559/2009). 
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