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1 Inngangur 
Í 1. mgr. 16. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála (hér eftir skammstöfuð eml.) kemur 

fram að aðili að dómsmáli geti verið hver sá sem borið getur skyldur eða átt réttindi að 

landslögum, hvort sem um ræðir einstakling, félag, lögpersónu eða stofnun. Hugtakið aðili 

eða málsaðili á því við um þann eða þá, sem eiga hlut að dómsmáli og gera þar ákveðnar 

kröfur um málsúrslit eða þá að slíkum kröfum sé beint að þeim og er þá sagt að þeir eigi aðild 

að einkamáli.1 Verður í ritgerð þessari fjallað almennt um aðild að einkamáli og aðildarhæfi. 

Verður megináherslan þó lögð á aðild félaga og samtaka að einkamálum. Munu valdir dómar 

Hæstaréttar verða reifaðir til þess að reyna að varpa ljósi á þau skilyrði og þær kröfur sem 

gerðar eru til félaga og samtaka við rekstur einkamáls. 

Í 3. mgr. 25. eml. kemur fram að félag eða samtök manna geti í eigin nafni rekið mál til 

viðurkenningar á tilteknum réttindum félagsmanna eða lausnar undan tilteknum skyldum 

þeirra, enda samrýmist það tilgangi félagsins eða samtakanna að gæta þeirra hagsmuna sem 

dómkrafan tekur til. Málsgrein þessi var nýmæli í lögum nr. 91/1991 um meðferð einkamála. 

Í greinargerð með frumvarpi sem varð að eml. segir: 

 
Undirstrika verður sérstaklega að þetta ákvæði breytir á engan hátt þeim almenna áskilnaði 
réttarfarsreglna, að dómstólar veiti eingöngu úrlausn um lögvarða hagsmuni. Ákvæðið miðað 
við að félagsmenn þurfi að hafa lögvarða hagsmuni af því, að fá úrlausn um réttindi sín eða 
réttarstöðu, en að því fullnægðu geti félag eða samtök rekið mál í þessu skyni í eigin nafni.2(áh. 
höf.) 
 

Það er ljóst samkvæmt þessu að gerð er krafa um lögvarða hagsmuni félaga- og hagsmuna 

samtaka til þess að reka mál fyrir dómstólum fyrir hönd félagsmanna sinna. Það er þó ekki 

nægilegt að eiga lögvarða hagsmuni að úrlausn máls þegar kemur að aðild eða aðildarhæfi 

félaga og samtaka. Verða félög einnig að uppfylla m.a. skilyrði um form, skipulag og tilgang 

en nánari útlistun á þessum skilyrðum verður gerð síðar í ritgerðinni. 

 

2 Aðili máls 
2.1 Almennt um aðild að einkamáli 

Hugtakið aðili á við um þá, sem eiga hlut að dómsmáli og hafa þar uppi kröfur um málsúrslit 

eða að slíkum kröfum sé beint að þeim og úrlausn þess máls bindi þá og eru þeir þá sagðir 

eiga aðild að einkamáli. Um nánari skilyrði þess hverjir skulu eiga aðild að dómsmáli til þess 

að það nái tilgangi sínum segir í bók Markúsar Sigurbjörnssonar, Einkamálaréttarfar: 

                                                        
1 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls 59 
2  Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 1078 
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Í ljósi þess einkennis á aðilum að um sé að ræða þá, sem gera kröfur, kröfum er beint að og 
verða bundnir af dómsúrlausn, blasir við að eitt af grundvallaratriðunum, sem þarf að huga að 
við undirbúning að málshöfðun, er það hverjir þurfa að eiga aðild að máli til að það nái tilgangi 
sínum. Af augljósum ástæðum eru engar ákveðnar reglur um þetta í EML, enda ræðst af 
efnisatriðum í hverju og einu máli hverjir það séu nánar, sem geta átt eða verða að eiga aðild að 
því. Ganga má þó út frá því að sá einn geti að réttu lagi höfðað mál, sem er rétthafi að þeim 
hagsmunum, sem á að leita dómsúrlausnar um, og að máli verði ekki réttilega beint að öðrum en 
þeim, sem getur látið hagsmunina af hendi eða verður að þola þá.  

 

Má álykta svo að ef brotið er gegn þessum grundvallarreglum, þ.e. ef maður höfðar mál 

um hagsmuni sem annar á með réttu eða máli sé beint að röngum manni þá sé uppi 

aðildarskortur sem leiði til sýknu stefnda skv. 2. mgr. 16. gr. eml. Það gefur auga leið að 

aðilar að dómsmáli verða að vera rétthafar að þeim hagsmunum sem um er deilt og hafa 

hagsmuna að gæta af úrlausn málsins. Það er því útséð að aðilar að dómsmáli þurfa að vera að 

minnsta kosti tveir þótt hvergi sé gerð grein fyrir því í ákvæðum eml. Stafar það af því að 

enginn getur átt kröfu á hendur sjálfum sér.3  Þessi meginregla endurspeglast í dómi 

Hæstaréttar Hrd. 1981, bls. 182 (Botn Mývatns) en í því máli var deilt um töku íslenska 

ríkisins af kísilgúr utan netlaga jarða sem land áttu að Mývatni en tveir af stefnendum bjuggu 

á jörðum sem voru í eigu ríkisins. Um þetta segir í dómi Hæstaréttar: 

 
Ábúendur umræddra tveggja jarða beina kröfum sínum að ríkinu, sem að því leyti, sem hér 
skiptir máli, telst vera eigandi jarðanna. Sem varnaraðili mótmælir ríkið eignaréttartilkalli því 
sem fyrrgreindir ábúendur hafa uppi vegna ábýlisjarða sinna. Það er andstætt meginreglum 
réttarfars um málsaðild í dómsmálum, að hafðar séu með þessum hætti uppi kröfur af hendi 
ríkisins gegn því sjálfu, sem mótmælir sem varnaraðili, að kröfurnar nái fram að ganga. 

 
 

Var máli þessu vísað frá er þessa tvo stefnendur varðaði. Í þessum dómi slær Hæstiréttur 

þessari óskráðu grundvallarreglu fastri en það er ekki alltaf jafn skýrt hvar þessi mörk liggja. 

Svipað álitamál var uppi á teningnum í Hrd. 2005 bls. 3015 (367/2005) en þar höfðaði 

íslenska ríkið mál á hendur nokkrum jarðareigendum í Hornafirði til þess að fá hnekkt 

niðurstöðu óbyggðanefndar samkvæmt lögum nr. 58/1998 um þjóðlendur þar sem dregin voru 

mörk eignarlanda jarðanna og þjóðlendna. Beindi íslenska ríkið meðal annars kröfum að 

sjálfu sér sem eiganda tveggja jarða. Segir í niðurstöðu Hæstaréttar að samkvæmt 

meginreglum einkamálaréttarfars verði dómsmál ekki rekið milli sama aðila til sóknar og 

varnar. Var því staðfest frávísun héraðsdóms er varðaði íslenska ríkið. 

 

                                                        
3 Markús Sigurbjörnsson; Einkamálaréttarfar, bls. 59 
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 Í Hrd. 1967, bls. 2514  var einnig um að ræða álitaefni er varðaði íslenska ríkið en þar 

komst Hæstiréttur að því að sjálfstæði þeirra undirstofnana sem málið varðaði væri nægilegt 

til þess að stofnanirnar gætu haft uppi mál á hendur hvor annarri. Það er ljóst af þessari 

dómaframkvæmd að reglan er ekki alveg fortakslaus en augljóst er að kröfur eru gerðar að því 

er aðildina varðar. Eins og komið hefur fram í ofangreindri umfjöllun er ljóst að aðilar að 

einkamáli verða að minnsta kosti að vera tveir, þ.e. einn til sóknar og einn til varnar. Hvergi 

er þó kveðið á um hámarksfjölda aðila að dómsmáli og má áætla að engar takmarkanir séu á 

hámarksfjölda sé skilyrðum 18. gr. eða 19. gr. eml. fyrir aðild þeirra uppfyllt. Það einkennir 

aðila að dómsmáli að þeir einir geta haft uppi kröfur í dómsmáli og þeir einir geta bundist af 

kröfum sem gerðar eru til þeirra. Það kemur fram í 1. mgr. 116. gr. eml. að dómur sé bindandi 

um úrslit sakarefnis milli aðila og þeirra, sem koma að lögum í þeirra stað, um þær kröfur sem 

eru dæmdar þar að efni til. Af þessu má leiða að ekki er hægt að leyfa öðrum en aðila máls  að 

hafa forræði á sakarefninu, leggja fram sönnunargögn í máli, gera kröfur eða vera bundinn af 

niðurstöðu málsins. Með öðrum orðum má segja að ekki er heimilt að láta einhvern þola dóm 

sem í raun er ekki aðili að málinu. Þetta kemur skýrt fram í Hrd. 1996, bls. 858 en í því máli 

stefndi þrotabú verktakafyrirtækis, Sjóvá-Almennum tryggingum hf. án þess þó að gera til 

þeirra sérstakar kröfur, heldur aðeins að þeim yrði gert skylt að þola dóm í málinu en 

þrotabúið hafði stefnt öðrum aðila, Grafarvogssókn til greiðslu fyrir verk sem samið hafi 

verið um. Í forsendum dóms Hæstaréttar segir að samkvæmt meginreglum einkamálaréttarfars 

geti ekki aðrir talist aðilar að einkamáli en þeir sem geri þar dómkröfur eða kröfum sé beint 

að.  

Það er ljóst af þessum dómi að til þess að teljast aðili að einkamáli verður aðili að leggja 

fram kröfur eða þá að kröfu eða kröfum sé beint að aðila. Til er undantekning frá þessari 

meginreglu en þá er talað um réttargæsluaðild. Um réttargæsluaðild er fjallað um í 1. mgr. 21. 

gr. eml. en þar kemur fram að ef úrslit máls geta skipt þriðja mann máli að lögum getur aðili 

                                                        
4 Landnámsstjóri höfðaði mál f.h Landnáms ríkisins gegn landgræðslustjóra f.h Landgræðslu ríkisins vegna 
Sandgræðslu ríkisins og vátryggjandanum Vátryggingafélagið h/f til heimtu bóta vegna skemmda, sem dráttarél 
skráð eign Sandgræðslu ríkisins, olli á bifreið í eigu Landnáms ríkisins. Í héraðsdómi, sem staðfestur var af 
meirihluta Hæstaréttar kom fram: „[...]landbúnaðarráðherra hafði lögum samkvæmt yfirstjórn Landnáms ríkisins 
og Sandgræðslunnar, og báðar heyrðu stofnanir þessar undir landbúnaðarráðuneytið og voru ríkiseign. Hér eru 
hins vegar tvær sjálfstæðar ríkisstofnanir, sem starfa samkvæmt sérstökum lögum og eru alveg óháðar hvor 
annarri, bæði hvað snertir rekstur og reikningsskil. Dráttarvélin L.d. 92 var skrásett eign Sandgræðslunnar og 
rekin á kostnað og áhættu þeirrar stofnunar. Það tjón, sem dráttarvélin olli á bifreið Landnáms ríkisins, á að 
bætast af fé Sandgræðslunnar, og er það eigi á valdi framkvæmdarvalds ríkisins að gera þar aðra skipan á án 
sérstakrar lagaheimildar. Á grundvelli þess ber að fallast á það með stefnanda, að umræddar stofnanir komi fram 
sem sjálfstæðir aðiljar í lögskiptum þeim, sem hér um fjallar." 
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stefnt honum og skorað á hann að veita sér styrk í málinu eða til þess að gæta þar réttar síns. Í 

2. mgr. sömu greinar kemur fram að sá aðili geti ekki gert kröfur um annað en málskostnað 

sér til handa og getur réttargæslu aðili ekki sett fram sjálfstæðar kröfur, enda telst hann ekki 

eiginlegur aðili. Má því segja að með aðild réttargæsluaðila sé um að ræða skilyrta 

undantekningu frá meginreglu einkamálaréttarfars um að aðilar að einkamáli verði einungis 

þeir sem setja þar fram kröfur eða kröfum er beint að.  

 

2.2 Almennt um aðildarhæfi. 

Með hugtakinu aðildarhæfi er átt við þá eiginleika, sem maður eða ef á við, annað en 

einstaklingur, verður að hafa til að mega njóta aðildar að dómsmáli.5 Í áðurnefndri 1. mgr. 16. 

gr. eml. kemur fram að aðili að dómsmáli getur verið einstaklingur, félag eða stofnun, sem átt 

getur réttindi eða borið skyldur að landslögum. Í 16. gr. eml. er reyndar ekki átalið frekar um 

það hvenær maður eða ópersónulegur aðili sé í raun bær um að eiga réttindi eða bera skyldur 

og njóta þar með aðildarhæfis, heldur er það í raun hlutverk annarra laga eins og komist er að 

orði í greininni sjálfri. Það er því aðallega hlutverk reglna á sviði persónuréttar um rétthæfi 

sem ráða aðildarhæfi einstaklinga á meðan fjöldi réttarreglna ráða aðildarhæfi félaga, 

stofnana, sjóða, nefnda, samtaka eða annara ópersónulegra aðila hvort þau geta átt réttindi eða 

borið skyldur.6 Þannig er það einna helst á sviði efnisréttar þar sem finna má svör hvort hvort 

aðili telst hæfur til að eiga aðild að einkamáli en það er óhjákvæmilegt að til þessara athugana 

komi í réttarfari þar sem dómstólum er ómögulegt að kveða á um rétt eða skyldu aðila nema 

sá aðili sé til þess hæfur að bera skyldur eða njóta réttinda. Það myndi varða frávísun máls ef 

aðildarhæfi væri ekki til staðar þar sem slíkt myndi vera slíkur galli á máli og gildir einu hvort 

það er stefnandi eða stefndi sem skortir slíkt hæfi. Verður dómari að gæta þessa að 

sjálfsdáðum (l. ex officio) líkt og er gert í Hrd. 2004 bls. 3398 (358/2004) en í þeim dómi 

krafðist H þess að lagt yrði lögbann við fyrirhugaðri efnismeðferð siðanefndar Háskóla 

Íslands á kæru til hennar vegna bókar sem H hafði skrifað. Segir svo í forsendum Hæstaréttar: 

 
[...]Ekki eru ákvæði í lögum um skipun siðanefndar Háskóla Íslands eða hlutverk hennar. Eins 
og nánar er rakið í hinum kærða úrskurði var nefndinni komið á fót með samþykkt 
háskólafundar og verkefni hennar og hlutverk ákveðið með reglum, sem samþykktar voru á 
þeim vettvangi. Siðanefnd Háskóla Íslands er ekki með lögum markað hlutverk. Verður hún ekki 
talin hafa slíka stöðu innan stjórnkerfis Háskóla Íslands að hún geti borið skyldur eða átt 
réttindi að landslögum og átt þannig aðild að dómsmáli, sbr. 1. mgr. 16. gr. laga nr 91/1991 um 
meðferð einkamála. Samkvæmt því verður kröfum varnaraðila á hendur siðanefnd Háskóla 

                                                        
5 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar bls. 61 
6 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar bls. 61 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Íslands vísað frá héraðsdómi, en málskostnaður verður ekki dæmdur siðanefndinni, enda skortir 
hana eftir framansögðu hæfi til að eignast slík réttindi. (áh. höf.) 
 

 

2.2.1 Aðildarhæfi einstaklinga. 

Eins og áður hefur fram komið segir í 1. mgr. 16. gr. eml. að menn njóti aðildarhæfis ef þeir 

geta borið skyldur eða átt réttindi að landslögum. Þýðir þetta ákvæði í raun að aðildarhæfi 

manns fari saman við réttindi hans samkvæmt lögum til þess að eignast réttindi og bera 

skyldur. Þannig er hægt að álykta að aðilahæfir einstaklingar séu rétthæfir í skilningi 

persónuréttar, enda er þar tekin afstaða til hæfis manna til að eiga réttindi og bera skyldur. Í 

skilningi persónuréttar er gengið út frá því að allir lifandi menn njóti í raun rétthæfis, það hæfi 

komi til við fæðingu og ljúki við andlát og hefur ófæddu barni verið áskilið að nokkru leyti 

rétthæfi.7 Nokkurn fyrirvara verður þó að gera um samsvörunina milli aðildarhæfis og 

rétthæfis. Eins og á sviði perónuréttar er litið svo á að við andlát ljúki rétthæfi manna þó svo 

talið sé að þeir geti notið verndar gegn æru sinni og þagnarskyldu.8 Að þessu leyti má því 

segja að töluverður munur sé á rétthæfi og aðildarhæfi þar sem í 2. mgr. 22. gr. eml. og 2. 

mgr. 23. gr. eml. kemur fram að láti aðili lífið taki dánarbú hans við réttindum hans og 

skyldum og má því ráða að aðildarhæfi einstaklingsins endi við andlát hans. Það er í raun ekki 

að finna í íslenskum lögum að menn verði sviptir rétthæfi og má leiða að því að menn verði 

að sama skapi ekki sviptir aðildarhæfi. Hins vegar er eftir lögræðislögum hægt að svipta mann 

gerhæfi og er það þá gert með lögræðissviptingu. Lögræðissvipting breytir ekki því að maður 

geti átt réttindi, en gerir það að verkum að hann ræður ekki lengur yfir réttindum sínum. Á 

sviði réttarfars kemur þetta þannig fyrir að við lögræðissviptingu missir maður 

málflutningshæfi sitt, en heldur jafnframt aðildarhæfinu. Getur þá lögráðamaður verið 

málflutningsmaður eða höfðað mál fyrir hönd aðila. Í dómi Hæstaréttar Hrd. 1997 bls. 3476 

segir:  

 
Samkvæmt 3. mgr. 17. gr. laga nr. 91/1991 kemur lögráðamaður fram sem fyrirsvarsmaður 
ólögráða manns, sem á aðild að máli og brestur hæfi til að ráðstafa sakarefninu. Svo sem greinir 
í hinum kærða úrskurði, höfðaði lögráðamaður sóknaraðila málið fyrir hennar hönd. Stendur 36. 
gr. lögræðislaga nr. 68/1984 því ekki í vegi, eins og aðstæðum hér er háttað. Enda þótt R sé einn 
lögerfingja sóknaraðila, verður ekki talið, að það leiði til þess, að skipa verði sérstakan 
lögráðamann til þess að fara með mál þetta. 

 

                                                        
7 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar bls. 61 
8 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar bls. 62 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Í máli þessu sem vísað var aftur til héraðsdóms til efnismeðferðar var um að ræða eldri 

konu sem sat í óskiptu búi eiginmanns síns sem látist hafði 1993. Taldist konan aðili að 

málinu. Sonur hennar R hafði verið skipaður lögráðamaður hennar og annaðist fjármál 

hennar. Áður hafði þó annar sonur hennar, H annast fjármál móðurinnar. Stuttu eftir að R tók 

að annast fjármál hennar varð hann þess áskynja að móðir hans var verr stödd fjárhagslega en 

hann hafði ætlað. Það var þó ekki talið, þó svo að sonur hennar væri einn lögerfingja, að þörf 

væri á að skipa sérstakan lögráðamann. Draga má þá ályktun af dómi þessum að 

lögráðamaður geti haft hagsmuna að gæta persónulega en samt komið í máli fram fyrir annan 

aðila.  

 

2.2.2 Aðildarhæfi hins opinbera. 

Aðildarhæfi hins opinbera er nokkuð frábrugðið aðildarhæfi einstaklinga, félaga og samtaka. 

Þær lögpersónur sem koma fram í dómsmáli eru einkum ríkið, sveitarfélög, stofnanir auk 

opinberra nefnda, ráða og sjóða. Í málum er snerta hið opinbera snýst aðildarhæfi þeirra 

minna um það hvort sá hluti ríkisins eða sveitastjórna sem við á sé til, heldur fremur hvort sú 

nefnd, það ráð eða sá sjóður telst nægilega sjálfstæður til þess að vera aðildarhæf lögpersóna. 

Það er í raun hvergi beinum orðum vikið að aðildarhæfi hins opinbera í ákvæðum laga en 

draga má þá ályktun að sú almenna regla sem í 1. mgr. 16. eml. greinir eigi við um ríkið og 

sveitarfélög enda er í 5. mgr. 17. eml. tekið fram að sá sem hefur ákvörðunarvald yfir þeim 

hagsmunum þegar ríkið eða sveitarfélag kemur fram í máli sé fyrirsvarsmaður þess aðila 

nema lög kveði á um annað. Með ákvæði þessu er þannig tekinn af sá vafi hvort ríki eða 

sveitarfélög teljist almennt aðilahæf. 

Hið opinbera getur almennt séð setið hvorum megin við borðið, þ.e hvort sem er til sóknar 

eða varnar. Þó verður að taka tillit til þess að á vegum hins opinbera starfa hinar ýmsu 

stofnanir eða fyrirtæki sem átt geta forræði á vissum réttindum og vaknar þá sú spurning hvort 

sú stofnun eða fyrirtæki eigi sjálft að eiga aðild að málinu eða ríkið sem æðsti handhafi 

framkvæmdavalds. Þegar þessi tilvik koma upp verður að fara fram mat á því hvort það 

fyrirtæki, stofnun eða eftir atvikum stjórnvald sé svo sjálfstætt gagnvart ríkinu að rétt sé að 

það eigi aðild samkvæmt 1. mgr. 16. gr. eml. Ef talið er að svo sé getur svo farið að umrætt 

fyrirtæki, stofnun eða stjórnvald kunni að þurfa að eiga aðild að málinu. Sé komist að því að 

svo sé ekki, verður á hinn bóginn að telja að ríkið eigi þá aðild að málinu. Í dómaframkvæmd 

hefur verið gengið út frá því að atvinnufyrirtæki líkt og Áfengis- og tókbaksverslun ríkisins 
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njóti almennt aðildarhæfis og koma fyrirtæki líkt og þessi oftast sjálf fram sem aðilar að 

málum, sem varða hagsmuni þeirra.9  

Hvað varðar ríkisstofnanir þá þekkist það að þær hafi átt aðild að einkamálum þegar það 

varðar starfsemi þeirra líkt og Vegagerðin og Háskóli Íslands. Þó gengið sé út frá því að slíkar 

stofnanir njóti aðildarhæfis í dómsmálum, þá er það algengt að þær eigi ekki aðild sjálfar að 

málum um hagsmuni sína, heldur er það ríkið sem er þar í fyrirsvari. Má í þessu sambandi 

benda á tvo dóma Hæstaréttar er varða ríkisstofnanir. Í Hrd. 2. október 2008 (619/2007) 

stefndi Veiðifélag Skagamanna (VS), Vegagerðinni (V) um greiðslu lögmannskostnaðar sem 

veiðifélagið hafði greitt vegna ráðgjafar og reksturs kærumáls til umhverfisráðherra í 

tengslum við umhverfismat um lagningu Hringvegarins með tilheyrandi efnistöku á Norðurá í 

Skagafirði. Samkvæmt samningi VS og V í tengslum við framkvæmdina skyldi V greiða m.a. 

fullar bætur vegna tjóns sem yrði vegna þeirra. Matsnefnd eignarnámsbóta taldi ekki tímabært 

að taka afstöðu til einnar kröfu og aðrar kröfur höfðu verið greiddar en sú krafa sem eftir stóð 

snéri aðallega að lögmannskostnaði. Það sem skiptir í raun hér máli er að Vegagerðinni er 

stefnt sem sjálfstæðum aðila, en ekki íslenska ríkinu. Það er algengt að þegar aðili stefnir 

ríkinu sé fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs stefnt einnig, en í þessu máli var Vegagerðinni 

einni stefnt til greiðslu þessa kostnaðar, enda myndi þetta heyra undir starfsemi 

Vegagerðarinnar.  

Þegar einkamál varða hagsmuni eða starfssvið fyrirtækja ríkisins, stofnana eða stjórnvalda 

er aðildarhæfi þeirra oft viðurkennt og oft eiga þau aðild að slíkum málum. Þó koma tilvik þar 

sem svo er ekki og getur þá verið að ríkið eigi aðild að málinu í staðin. Eins og áður hefur 

komið fram er ekki nein sérstök regla um hvernig hæfi eða aðild hins opinbera sé háttað og 

má þá draga þá ályktun út frá dómaframkvæmd að meginreglan sé sú að ríkið eigi að vera 

aðili hvort sem er til sóknar eða varnar í einkamálum þegar það varðar hagsmuni þess. Þó 

hefur dómaframkvæmd sýnt fram á undantekningar frá þessari meginreglu en þá er hægt að 

leggja til grundvallar að í þeim tilvikum þar sem á þetta hefur reynt að ef aðildarhæfi 

stofnunar ríkisins er bundið í lög megi gangi út frá því að hún sjálf og ein eigi aðild að málum 

er varða hagsmuni hennar og er þá málinu ekki beint að ríkinu, hvorki einu né með 

stofnuninni. Einnig má ætla að fyrirtæki sem eru í eigu ríkisins, líkt og ÁTVR njóti 

aðildarhæfis og eigi aðild að málum er þau varða, enda eru þau í raun í hliðstæðum 

atvinnurekstri og einkafyrirtæki. Í þeim tilvikum þegar stofnun ríkisins hefur sjálfstæða stjórn 

má telja af dómaframkvæmd að ekki einungis sé hún aðildarhæf, heldur eigi hún ein aðild að 

                                                        
9 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar bls. 67 
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einkamáli sem varðar hagsmuni hennar enda heyrir hún ekki beint undir ráðherra. Ef stjórn 

stofnunarinnar er kjörin af Alþingi þá á þetta sérstaklega við.10 Má í því sambandi benda á 

Hrd. 1981 bls. 965 en í þeim dómi var deilt um aðild fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs í 

máli er varðaði Húsnæðismálastofnun ríkisins en hún heyrði undir félagsmálaráðuneytið. Með 

lögum sem sett voru um nefnd þessa kom fram að stjórn þessarar stofnunar yrði skipuð 7 

mönnum kosnum af Alþingi og tveimur skipuðum af félagsmálaráðherra samkvæmt 

tilnefningu Alþýðusambands Íslands. Segir svo í dómnum: „Svo sem nú hefur verið rakið, 

hefur stjórn Byggingarsjóðs ríkisins frá öndverðu verið falin sérstakri stjórn, að mestu leyti 

þingkjörinni, sem stjórnarfarslega heyrir undir félagsmálaráðherra. Sú stjórn, 

húsnæðismálastjórn, er sá aðili, sem til þess er bær að lögum að vera í fyrirsvari fyrir 

byggingarsjóð í hvers konar lögskiptum og í dómsmáli sem þessu, er gagnáfrýjandi krefur um 

vangoldna innistæðu sína í sjóðnum. Verður ekki á það fallist, að það eigi einhverju að breyta 

í því efni.“ Var máli þessu vísað frá af þessum sökum. 

 

3 Aðild félaga og samtaka 
3.1 Almennt um aðild félaga og samtaka 

Í áðurnefndri 1. mgr. 16. gr. eml. segir að félög og stofnanir njóti hæfis til að eiga aðild að 

einkamáli séu þau til þess bær samkvæmt landslögum. Er þetta einnig nefnt í 34. gr.  

mannréttindasáttmála Evrópu sbr. lög nr. 62/1994 (MSE) en þar kemur fram að 

mannréttindadómstól Evrópu sé heimilt að taka við kærum frá hvaða einstaklingi sem er, 

samtökum eða hópi einstaklinga sem halda því fram að samningsaðili hafi brotið á þeim 

réttindum sem lýst er í samningnum og samningsviðaukum við hann. 

  Með þessum orðum er í raun því slegið föstu að aðildarhæfi sé fyrir hendi hjá félögum 

sem hafa orðið til af manna völdum ef lög og reglur mæla svo fyrir að slíkt félag geti átt 

réttindi eða borið skyldur.11 Orðið lögpersóna hefur skapast í kringum þessa ópersónulegu 

aðila og verður leitast við að nota það orð yfir þessa aðila. Lögpersóna er skilgreind 

samkvæmt lögfræðiorðabók sem „stofnun, félag, fyrirtæki eða annar ópersónulegur aðili sem 

viðurkennt er að geti átt réttindi, borið skyldur og gert löggerninga sem svipuðum hætti og 

menn.“12 Samkvæmt þessari skilgreiningu má draga þá ályktun að lögpersónur njóti að mörgu 

leyti sömu réttinda að einkamáli eins og einstaklingar. Líkt og fram kemur í skilgreiningunni 

á hugtakinu getur verið um hina ýmsu aðila að ræða og eru þeir misjafnir eins og þeir eru 

                                                        
10 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar bls. 67-68 
11 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar bls. 62 
12 Lögfræðiorðabók með skýringum bls 267 
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margir, ólíkir innbyrðis að uppruna, tilgangi og eðli. Af þeim sökum þá er ljóst að álitaefni er 

varða aðildarhæfi þeirra verða ekki leyst með einni almennri reglu.13 Þannig er ljóst að ekki er 

hægt að binda aðild lögpersónu við skráningu samkvæmt Fyrirtækjaskrá skv. lögum nr. 

17/2003 um Fyrirtækjaskrá. Þar segir í 1. tl. 2. gr. að Fyrirtækjaskrá skuli geyma upplýsingar 

um einstaklinga, félög og aðra sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi. Í 4. tl. 

sömu greinar kemur fram að Fyrirtækjaskrá skuli einnig geyma upplýsingar um félög, samtök 

og aðila, aðra en einstaklinga sem hafa með höndum eignaumsýslu, sem eru skattskyldir eða 

bera aðrar skattalegar skyldur. Einnig er að finna fyrirmæli í lögum þar sem slík skráning er 

skilyrði fyrir aðildarhæfi. Hér má nefna sem dæmi 15. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög, 10. 

gr. laga nr. 138/1994 um einkahlutafélög og 9. gr. laga nr. 22/1991 um samvinnufélög. Í raun 

má segja að fyrir utan gildissvið þessara laga og reglna sem eru af þessum meiði verði ekki 

fundin nein almenn skylda um skrásetningu.14 Þannig hefur það gerst að óskráð félag með 

öllu hafi átt aðild að dómsmáli sbr. Hrd. 1989 bls 1404 en í því máli var þingflokkur 

Borgaraflokksins aðili að máli er snerti fjárveitingar af fjárlögum til þingflokka. Það má í raun 

segja að það þurfi ekki meira til en að tveir menn taki sig saman og gefi sér ópersónubundið 

samheiti til þess að geta notið aðildarhæfis sbr. Hrd. 1959 bls. 572 þar sem „nefndarhluti 

neytenda í Verðlagsnefnd landbúnaðarins“ voru stefnendur að máli en voru í raun einungis 

tveir aðilar, sem sátu í opinberri nefnd sem fulltrúar neytenda og snéri málið að því að þeir 

töldu að Framleiðsluráði landbúnaðarins hefði verið óheimilt með auglýsingu að hækka verð 

á dilkakjöti. Í þessu máli eru í raun þeir fulltrúar neytenda sem sitja í verðlagsnefnd 

landbúnaðarafurða að höfða mál sem nefndarhluti neytenda og var það talið átölulaust að þeir 

væru aðilar að máli þessu sem lögpersóna. 

Einnig þekkist það að félög séu stofnuð í þeim tilgangi að höfða tiltekið dómsmál. Slík 

félög eru jafnan kölluð málsóknarfélög. Það fer ekki mikið fyrir slíkum félögum hér á land en 

slík félög eru tíðari erlendis.15 Þekkjast þó slík félög hér á landi og má nefna í því tilliti dóm 

Hæstaréttar Hrd. 1986 bls. 528 þar sem Hagsmunafélag lóðareigenda á byggingarreit I við 

Nesbala á Seltjarnarnesi stóð að málsókn til heimtu skaðabóta vegna vanefnda á 

kaupsamningi sem lóðareigendur höfðu gert við Byggingarfélagið Ós hf. er varðaði 

fyllingarefni í heimreiðar lóðanna. Sérstakt félag var stofnað um málarekstur þennan og segir 

í dómi Hæstaréttar: 

 

                                                        
13 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar bls. 62 
14 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar bls. 62-63 
15 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar bls. 63 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Gagnáfrýjandi er félag með sérstakri stjórn kjörinni samkvæmt félagslögum er hann hefur sett 
sér. Hann hefur fengið framseldar skaðabótakröfur á hendur aðaláfrýjanda, þær sem málssókn 
þessi er reist á, vegna allra húsanna tólf á byggingarreit I við Nesbala, ýmist frá upphaflegum 
viðsemjendum aðaláfrýjanda eða réttartökum þeirra. Stendur það ekki málsaðild félagsins í vegi 
þótt það sé ekki skráð í firmaskrá og hafi ekki sérstakt nafnnúmer í fyrirtækjaskrá Hagstofu 
Íslands.(áh. höf.)  

 

Má draga þá ályktun frá dómi þessum að skráning félags sé ekki nauðsynleg til þess að 

félagið getið talist aðildarhæft og höfðað mál fyrir dómstólum.  

 

3.2 Aðildarhæfi félaga 

Tilvist félaga og samtaka og starfsemi þeirra er eitt af því sem einkennir lýðræðisríki. Í 

felögum geta menn sameinast um það sem þeir hafa áhuga á af meiri krafti en 

einstaklingurinn getur og er því ávinningurinn af því að stofna félag oft líklegur til árangurs til 

þess að vinna að hagsmunum eða annara hugsjóna.16 Hugtakið félag myndi ná yfir hvers 

konar varanlega samvinnu einstaklinga og/eða lögaðila um ákveðin tilgang, sem stofnað er til 

af fúsum og frjálsum vilja með einkaréttarlegum löggerningi, að jafnaði með gagnkvæmum 

samningi tvegga eða fleiri aðila. Félög er eitt afbrigði samtaka og segir í bók Áslaugar 

Björgvinsdóttur Félagaréttur um samtök:  

 
Samtök eru hvers konar varanleg samvinna einstakinga og/eða lögaðila í þágu ákveðins tilgangs 
hvort sem er á sviði einkaréttar eða opinbers réttar. Eins og félög starfa samtök um ótilgreindan 
tíma í ákveðnum tilgangi og innan þeirra starfa meðlimir sem eiga aðild að þeim. Tilurð 
samtaka getur hins vegar verið ólík og þau ýmist stofnuð á sviði einkaréttar eða opinber réttar. 
Félög eiga sér stoð í einkaréttarlegum löggerningi. Félög eru því stundum kölluð einkaréttarleg 
samtök eða einkasamtök til aðgreiningar frá samtökum á sviði opinbers réttar eða þjóðaréttar.17  

 

Almenn félög verða lögaðilar um leið og þau hafa verið stofnuð, en skráning þeirra er þó 

eins og áður segir ekki skilyrði fyrir rétthæfi þeirra. Þó svo að það sé ekki skylda þá er hægt 

að fá þau skráð í fyrirtækjaskrá Hagstofunnar skv. lögum nr. 62/1969 um Fyrirtækjaskrá.18 

Líkt og fyrr kom fram í dómi Hrd. 1986 bls. 528 (Hagsmunafélag lóðareigenda við Nesbala) 

er skráning félags ekki skilyrði fyrir því að félag geti átt aðild eða verið aðildarhæft í 

dómsmáli en í forsendum Hæstaréttar sagði: „Stendur það ekki málsaðild félagsins í vegi þótt 

það sé ekki skráð í firmaskrá og hafi ekki sérstakt nafnnúmer í fyrirtækjaskrá Hagstofu 

Íslands.“ Þegar þau félög sem ekki eru háð skrásetningu er torvelt að að finna reglu sem 

                                                        
16 Áslaug Björgvinsdóttir: Félagaréttur bls. 11 
17 Áslaug Björgvinsdóttir: Félagaréttur bls. 12 
18 Áslaug Björgvinsdóttir Félagaréttur bls. 67 
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afmarkar hvenær félög eða samtök eru talin aðildarhæf, enda ljóst að tilgangur og form þeirra 

getur verið margbreytilegt.19  

 

3.2.1 Form og skipulag félaga 

Ljóst er að gera verður lágmarkskröfur um form og skipulag félaga til þess að þau teljist 

aðildarhæf sbr. Hrd. 2000 bls. 115 (339/1999) en málsatvik í því máli voru þau að Öflun ehf. 

bauð Félagi Framhaldsskólanema, Jafningjafræðslunni og Hinu Húsinu að taka þátt í útgáfu á 

tímariti sem dreifa átti til ungs fólk um verslunarmannahelgina 1997. Ætlaði Öflun ehf. að 

gefa út ritið og safna auglýsingum en hlutverk stefndu var að leggja til efni í blaðið. Fékk 

Öflun ehf. merki félaganna í tölvutæku formi og sendi út kynningarbækling til fyrirtækja sem 

kynnu að hafa áhuga á að auglýsa í blaðinu. Töldu stefnendur að með því að setja merki 

þeirra í umræddan bækling hefði sú hugmynd geta vaknað að þau tækju beinan þátt í 

útgáfunni og nytu fjárhagslegs ávinnings af henni og höfnuðu því að leggja til efni í blaðið. 

Taldi Öflun ehf. stefndu þar með hafa vanefnt samninginn. Um aðild Hins Hússins að máli 

þessu segir Hæstiréttur:  

 
Samkvæmt málatilbúnaði stefndu er Hitt húsið heiti á upplýsinga- og menningarmiðstöð á 
vegum Reykjavíkurborgar, sem heyrir undir íþrótta- og tómstundaráð borgarinnar. Kveða 
stefndu Reykjavíkurborg bera fjárhagslega ábyrgð á þessari starfsemi og að þeir, sem vinni við 
hana, þiggi laun úr borgarsjóði. Áfrýjandi hefur ekki andmælt staðhæfingum stefndu um þetta 
efni. Í því ljósi verður að líta svo á að Hitt húsið sé aðeins nafngift á tiltekinni starfsemi 
Reykjavíkurborgar, sem verði hvorki talið sjálfstætt fyrirtæki hennar né stofnun. Skortir því 
með öllu skilyrði til að Hitt húsið geti borið skyldur eða átt réttindi að landslögum og átt þannig 
aðild að dómsmáli, sbr. 1. mgr. 16. gr. laga nr. 91/1991. Samkvæmt því verður kröfum 
áfrýjanda á hendur Hinu húsinu vísað sjálfkrafa frá héraðsdómi, en málskostnaður verður ekki 
dæmdur þeim stefnda, enda skortir hann eftir framansögðu hæfi til að eignast slík réttindi. 

 

Þarna slær Hæstiréttur því fram að Hitt Húsið sé aðeins nafngift á tiltekinni starfsemi 

Reykjavíkurborgar og sé hvorki sjálfstætt fyrirtæki borgarinnar né stofnun og geti því ekki 

borið skyldur eða átt réttindi að landslögum og skortir því með öllu skilyrði að eiga aðild að 

dómsmáli sbr. 1. mgr. 16. gr. eml. Um aðildarhæfi Jafningjafræðslunnar að máli þessu segir 

Hæstiréttur:  

 
Í málatilbúnaði stefnda er skipulagi Jafningjafræðslunnar 96 lýst þannig að um sé að ræða 
verkefnahóp, sem berjist gegn fíkniefnavanda ungs fólks. Sé verkefnastjóri tilnefndur af 
Menntamálaráðherra, en að öðru leyti lúti starfsemin stjórn fulltrúa frá félagi 
framhaldsskólanema, Skólameistarafélagi Íslands, samtökum kennara og samtökum 
námsráðgjafa. Stefndu kveða Jafningjafræðsluna 96 hafa verið skráða sem félagasamtök hjá 

                                                        
19 Markús Sigurbjörnsson Einkamálaréttarfar bls. 63 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Hagstofu Íslands á árinu 1996. Ekkert liggur hins vegar nánar fyrir í málinu um stofnun 
Jafningjafræðslunnar 96, skipulag hennar, starfsemi eða fjárhagslega ábyrgð. Eins og málið er 
úr garði gert er því ekki unnt að leggja mat á hvort hér sé um að ræða persónu að lögum, sem 
geti sjálfstætt átt aðild að dómsmáli, sbr. 1. mgr. 16. gr. laga nr. 91/1991. Er málið því að þessu 
leyti svo vanreifað af hendi áfrýjanda að óhjákvæmilegt er að vísa sjálfkrafa frá héraðsdómi 
kröfum hans á hendur Jafningjafræðslunni 96. (áh. höf)  

 

Þarna telur Hæstiréttur að óskýrleiki er varðar Jafningjafræðsluna 96 sem félags sé svo 

mikill að ekki sé hægt að leggja mat á hvort um persónu að lögum sé um að ræða. Þessi 

dómur sýnir að lágmarksskýrleiki sé nauðsynlegur fyrir aðild og að kröfur verður að gera til 

forms og skipulags félaga og samtaka svo þau teljist aðildarhæf. Í dómi Hæstaréttar Hrd. 

2005 bls. 5200 (514/2005) var svipað álitaefni uppi á teningnum. Skógræktarfélagið Hnúki 

(S) höfðaði mál á hendur íslenska ríkinu og krafðist bóta vegna haldlagningar á traktorsgröfu. 

Í héraði þótti form félagsins mjög óskýrt sem og samþykktir þess. Þóttu þær upplýsingar sem 

lágu fyrir um félagið vera ófullnægjandi. Segir svo í forsendum héraðsdóms: 

Samkvæmt 1. mgr. 16. gr. laga nr. 91/1991 getur aðili dómsmáls verið hver sá einstaklingur, 
félag eða stofnun sem getur átt réttindi eða borið skyldur að landslögum. Samkvæmt umræddri 
reglu fer ekki á milli mála að svonefnd almenn félög geta verið aðilar að dómsmáli. Ræður ekki 
úrslitum í því sambandi hvort slíkt félag hefur orðið til með formlegum hætti, t.d. með skriflegri 
stofnsamþykkt, eða hvort það hefur verið skráð opinberri skráningu. Til þess að um geti verið 
að ræða almennt félag, sem borið getur rétt og skyldu að landslögum, verður þó að gera kröfu til 
þess að um sé að ræða einhverskonar skipulagða samvinnu einstaklinga sem stofnað hefur verið 
til í ákveðnum tilgangi. Leiðir af þessu að félag verður óhjákvæmilega að styðjast við einhvers 
konar stofnsamþykkt, eða a.m.k. ígildi stofnsamþykktar, þar sem kveðið er á um eðli þessarar 
samvinnu svo og grunnskipulag hennar, t.d. stjórn og fyrirsvar. 

Var málinu af þessum sökum vísað sjálfkrafa frá héraðsdómi. Við málsmeðferð fyrir 

Hæstarétti var lögð fram dag- og gestabók sem gegndi einnig hlutverki fundarbókar fyrir 

félagið en þar var að finna stofnsamþykkt og lög þessa skógræktarfélags sem rituð hafði verið 

árið 1989. Ekki var frávísun héraðsdómara véfengd fyrir Hæstarétti en þó var talið að 

framlagning þessara gagna nægði til þess að vísa málinu aftur til efnismeðferðar í 

héraðsdómi. Í sératkvæði Jóns Steinars Gunnlaugssonar sem tók undir niðurstöðu Hæstaréttar 

kom fram önnur nálgun á sama álitaefni en hann taldi að héraðsdómari hefði í raun ekki átt að 

vísa málinu frá í byrjun. Segir í sérákvæðinu: 

Stofnun almennra félaga er ekki formbundin að íslenskum rétti. Þannig er ekkert því til 
fyrirstöðu að menn stofni með munnlegu samkomulagi félög, sem geta átt réttindi og borið 
skyldur að landslögum sbr. 1. mgr. 16. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála. Bendir 
dómaframkvæmd til þess að það eitt nægi til aðildarhæfis ópersónulegs aðila, að tveir eða fleiri 
menn hafi ákveðið að gefa einhverju markmiði sínu eða áhugamáli sérstakt nafn, án þess að slík 
ákvörðun þurfi að vera staðfest skriflega. Í héraði lagði sóknaraðili fram skjal sem hafði að 
geyma umsókn til fyrirtækjaskrár Hagstofu Íslands 30. nóvember 1989, þar sem fram koma 
margvíslegar upplýsingar um hann, meðal annars um nafn, heimilisfang, tilgang, fjóra 
nafngreinda einstaklinga sem sagðir voru standa að honum og um „ábyrgðarmann“. Er hér um 
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að ræða upplýsingar sem teljast meira en fullnægjandi til þess að héraðsdómara hafi borið að 
fallast á að sóknaraðili nyti aðildarhæfis samkvæmt 1. mgr. 16. gr. laga nr. 91/1991. Verður 
hinn kærði úrskurður samkvæmt þessu felldur úr gildi og lagt fyrir héraðsdómara að taka málið 
til efnisúrlausnar.(áh. höf.) 

 

Ljóst er af þessu sératkvæði að ekki virðast vera gerðar sömu kröfur meðal dómara og 

mismunandi skoðanir eru á því hvað telst vera nægur skýrleiki um tilurð eða skipulag félags. 

Það er þó ljóst af þessum dómum að kröfur verða gerðar til forms og skýrleika félaga þó svo 

að mælikvarðinn sé ekki endilega sá sami. 

 

3.2.2 Tilgangur félags 

Tilgangur félaga getur verið misjafn eins og félög geta verið mörg. Þó er ljóst að samstarf um 

nokkuð ákveðinn tilgang er óhjákvæmilegt til þess að um félag geti verið að ræða. Menn 

stofna með sér félag í ákveðnum tilgangi og með ákveðin markmið að leiðarljósi og má stofna 

félög í hvers konar tilgangi svo framarlega sem tilgangurinn sé lögmætur.20 Réttur manna til 

þess að stofna félög er verndaður af 1. mgr. 74. gr. stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 

33/1944 (hér eftir nefnd stjskr.) en þar segir að menn eigi rétt á að stofna félög í sérhverjum 

löglegum tilgangi, þar með talin stjórnmálafélög og stéttarfélög, án þess að sækja um leyfi til 

þess. Í síðari hluta 1. mgr. 74. gr. er lýst ráðstöfunum sem unnt er að grípa til til að stöðva 

starfsemi félags enda er engin skynsamleg ástæða til þess að gera félögum sem vinna að 

lögbrotum, framkvæma athafnir sem eru beinlínis bannaðar gegn lögum og eru hættulegar 

samfélaginu í heild eða borgurum þess.21 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. Tilgangur félags byggir í 

raun á þeirri undirstöðu sem það er reist á og því má segja að tilgangur félags hafi 

grundvallarþýðingu um starfsemi þess, en hann markar því farveg og starfsvið. Þannig getur 

tilgangur félags haft ákveðna þýðingu við túlkun á réttarstöðu félags, félagsmeðlima og 

stjórnenda eða hverjum þeim sem bundinn er af tilgangi félagsins.22   

Félag eða samtök manna geta í eigin nafni rekið mál til viðurkenningar á tilteknum 

réttindum félagsmanna eða lausnar undan tilteknum skyldum þeirra, enda samrýmist það 

tilgangi félagsins eða samtakanna að gæta þeirra hagsmuna sem dómkrafan tekur til. Þetta 

kemur fram í 3. mgr. 25. gr. eml. Þessu til skýringar má líta á dóm Hæstaréttar í Hrd. 1998 

                                                        
20 Áslaug Björgvinsdóttir Félagaréttur bls. 39-40 
21 Björg Thorarensen Stjórnskipunarréttur Mannréttindi bls. 410 
22 Áslaug Björgvinsdóttir Félagaréttur bls. 40 
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bls. 18 (Félag Stórkaupmanna) en í þeim dómi stefndu Samtök verslunarinnar - Félag 

íslenskra stórkaupmanna (SV-FÍS) íslenska ríkinu og Lyfjaverðsnefnd og kröfðust þess að 

ákvörðun lyfjaverðsnefndar um breytingu á hámarksverði lyfja yrði felld úr gildi og dæmd 

ógild, og að skaðabótaskylda heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra yrði viðurkennd. 

Hæstiréttur staðfesti héraðsdóm með vísan til forsendna hans. Ljóst þótti að báðar kröfur SV-

FÍS byggðu á 3. mgr. 25. gr. eml. en það skilyrði væri fyrir beitingu heimildarinnar, að það 

samrýmist tilgangi félagsins eða samtakanna að gæta þeirra hagsmuna, sem dómkrafan tekur 

til. Í héraðsdómi sagði að fyrri krafan samrýmdist vel hlutverki og tilgangi félagsins eins og 

það kæmi fram í lögum félagsins. Ljóst þótti varðandi síðari kröfu SV-FÍS, að hún var byggð 

á heimild í 2. og 3. mgr. 25. gr. eml. Í framhaldi af því fjallaði dómurinn um eðli 

skaðabótakrafna, sem leiddi til þess að félagið gæti ekki gert þessa kröfu fyrir hönd 

félagsmanna sinna, sem töldu sig hafa orðið fyrir tjóni. Í dómi héraðsdóms var bent á, að 

almennt væri mönnum heimil þessi aðgreining skaðabótakröfunnar, þ.e. gera fyrst 

viðurkenningarkröfu um bótaskylduna og jafnvel í síðara dómsmáli kröfur um bótafjárhæð. 

Hinsvegar væri það skilyrði, til þess að geta sett fram slíka viðurkenningarkröfu að þá yrði 

viðkomandi einnig að vera bær til þess að gera kröfur um bótafjárhæðina í framhaldinu. 

Umrædd samtök gátu það ekki í eigin nafni og því stóðst viðurkenningarkrafan ekki skilyrði 

3. mgr. 25. gr. og var vísað frá. Ljóst er af þessum dómi að félag geti skv. þessari grein fengið 

úrskurðað um réttindi félagsmanna sinna þó svo að einnig að hafi komið fram í dómnum er 

varðandi skaðabótakröfu þeirra, að hún nær bara ákveðið langt, þar sem félag geti ekki sótt 

slíka einstaklingshagsmuni í eigin nafni. Verður þó tilgangur félagsins að vera skýr svo að 

þessa heimild megi nota.  

Í öðrum dómi Hæstaréttar Hrd. 1997 bls. 2216 (Kennarasamband Íslands) höfðaði 

Kennarasamband Íslands mál á hendur íslenska ríkinu og krafðist viðurkenningar á því að 

óheimilt hefði verið að skattleggja hjá félagsmönnum þess framlög til þeirra úr kjaradeilusjóði 

Kennarasambands Íslands í verkfalli félagsins árið 1995. Ekki var fallist á, að sakarefni 

málsins tengdist eðli kennarastarfsins eða málefnum tengdum tilgangi félagsins. Þegar virt 

voru ákvæði í lögum Kennarasambands Íslands um hlutverk þess, þótti ekki unnt að fallast á, 

að það væri á starfssviði þess eða samrýmanlegt tilgangi þess að gæta þeirra hagsmuna, sem 

málið varðaði. Var því ekki talið, að höfðun málsins fullnægði skilyrðum 3. mgr. 25. gr. eml. 

og var frávísunarúrskurður héraðsdóms staðfestur. Má nefna fleiri dóma Hæstaréttar þessu til 

stuðnings líkt og Hrd. 13. nóvember 2007 (575/2007) þar sem SMÁÍS - samtök myndrétthafa 

á Íslandi krafðist þess að lögbann yrði sett við því að P seldi eða hefði milligöngu um sölu að 

aðgangi að sjónvarpsstöðinni Sky. Beiðni SMÁÍS var greint frá því að hann gæti réttinda 
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rétthafa myndefnis hér á landi og hafi ýmis hagsmunamál þeirra með höndum. Einn meðlima 

SMÁÍS væri 365 miðlar ehf. og komi SMÁÍS fram fyrir hönd þess félags í þessu máli. Segir 

svo í forsendum Hæstaréttar: 

 
 Í 3. mgr. 25. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála, sem hér á við samkvæmt 1. mgr. 35. 
gr. laga nr. 31/1990, sbr. 1. mgr. 91. gr. laga nr. 90/1989, er heimilað að félag eða samtök 
manna reki í eigin nafni mál til viðurkenningar á tilteknum réttindum félagsmanna sinna eða 
lausnar undan tilteknum skyldum þeirra, enda samrýmist það tilgangi félagsins eða samtakanna 
að gæta þeirra hagsmuna, sem dómkrafa tekur til. Með kröfu um lögbannsgerð er hvorki leitað 
viðurkenningar á rétti né lausnar undan skyldu, heldur ráðstöfunar til að stöðva byrjaða eða 
yfirvofandi athöfn þess, sem kröfunni er beint að. Þegar af þeirri ástæðu að sóknaraðili getur 
samkvæmt þessu ekki sótt stoð til þessa lagaákvæðis fyrir aðild sinni að kröfu um lögbann í 
þágu tiltekins félagsmanns síns verður að staðfesta niðurstöðu hins kærða úrskurðar, enda hefur 
sóknaraðili ekki vísað til annarrar haldbærrar heimildar í þeim efnum. 
 

Fleiri dómar eru af þessum meiði líkt og Hrd. 1993 bls. 1304 (VSÍ)23 og Hrd. 1997 bls. 
2691 (Myndstef) en í þeim dómi var umboð Myndstefs í raun ekki véfengt en talið var að 
samtökin skorti umboð til að krefjast miskabóta í eigin nafni fyrir hönd félagsmanna sinna. 
Það er ljóst af þessari dómaframkvæmd að nauðsynlegt er að skilgreina vel og ítarlega tilgang 
félags. Óskýr eða of víður tilgangur þjónar ekki því hlutverki að setja starfsemi félags og þar 
með félagsmönnum og stjórn skýr mörk.24  

Félög geta einnig átt aðild að dómsmáli þegar það snertir hagmuni þeirra beint líkt og í 
dómi Hæstaréttar í Hrd. 2008 bls. 2945 (377/2005) en í því máli höfðaði Hagsmunafélag 
húseigenda og íbúa við Melateig á Akureyri mál gegn Akureyrarbæ til ógildingar á 
deiliskipulagi tiltekins reits á Eyrarlandsholti og Akureyri og lóðarleigusamning um tiltekna 
lóð við Melateig á Akureyri auk greiðslu skaðabóta. Málinu var reyndar vísað frá dómi þar 
sem kröfur félagsins þóttu of víðtækar en um aðild félagsins sem varnaraðili taldi að ekki væri 
um gilt málsóknarumboð skv. 3. mgr. 25. gr. eml. sagði í héraðsdómi sem staðfestur var með 
vísan til forsenda í Hæstarétti:  

 
Stefndi byggir einkum frávísunarkröfu sína á því að stefnanda skorti gilt málsóknarumboð til að 
geta rekið mál þetta í skilningi 3. mgr. 25. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991. Í 2. mgr. 
gr. 3. gr. laga um fjöleignarhús nr. 26/1994 kemur fram að þótt sambyggð eða samtengd hús 
teljist tvö sjálfstæð hús eða fleiri skv. 1. mgr. þá gilda ákvæði laganna eftir því sem við getur átt 
um þau atriði og málefni sem sameiginleg eru, svo sem lóð ef hún er sameiginleg að öllu leyti 
eða nokkru og um útlit og heildarsvip ef því er að skipta. Sama gildir einnig ef því er að skipta 

                                                        
23 Vinnuveitendasamband Íslands (VSÍ) fór í mál og krafðist þess að mönnum yrði ekki skylt að greiða 
skráningargjöld aftur vegna svokallaðra „rauðra númera“. Byggði aðild sína á 3. mgr. 25. gr. eml. Reyndi á 
það hvort það samræmdist tilgangi VSÍ sem félagsskapar að gæta þessara hagsmuna fyrir dómi og grípa til 
aðgerða í eigin nafna vegna gjaldskyldra félagsmanna. Hæstiréttur hafnaði þessu á þeirri forsendu að fleiri 
en félagsmenn ættu þess hagsmuni og ekki allir félagsmenn ættu þessa hagsmuni auk þess sem þetta var 
ekki skýrt innan tilgang félagsins og var ekki talið að höfðun málsins fullnægði skilyrðum 3. mgr. 25. gr. 
eml. 
24 Áslaug Björgvinsdóttir Félagaréttur bls. 40 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um sameiginleg málefni sjálfstæðra ótengdra fjöleignarhúsa og/eða annars konar húsa. Í ljósi 
ofangreinds ákvæðis verður að leggja til grundvallar að þau húsfélög sem standa að stefnanda 
geti talist hæf til að koma sameiginlega fram í dómsmáli sem varði sameiginlega hagsmuni á 
borð við sameign í skjóli 3. mgr. 25. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991. Af hálfu 
stefnanda hefur komið fram að ákvörðun um málssókn þessa hafi verið réttilega tekin á 
löglegum fundi allra núverandi fasteignaeigenda við Melateig þann 22. nóvember 2001, en af 
hálfu stefnda hefur ekki verið sýnt fram á að sú ákvörðun þeirra er standa að húsfélögunum 
gangi í berhögg við áskilnað laga nr. 26/1994 um fjöleignarhús.(áh. höf.)     

 

Í dómi Hæstaréttar þann 11. febrúar 2010 (214/2009) var talið að um gilt 

málsóknarumboð væri að ræða þegar Samtök tónskálda og eigenda flutningsréttar (STEF) 

kröfðust viðurkenningar á skaðabótaskyldu Istorrent ehf. (I) og ábyrgðarmanni heimasíðunnar 

www.torrent.is (S) en sannað þótti að ólögleg dreifing á höfundarvörðu efni hefði farið fram 

fyrir tilstilli síðunnar. Um aðild (STEF) sagði í Hæstarétti: 

 
Stefndi krefst þess að viðurkennd verði skaðabótaskylda áfrýjenda gagnvart sér. Kröfu þessa 
verður að skilja svo að í henni felist að leitað sé viðurkenningar á skaðabótaskyldu áfrýjenda 
vegna þess fjártjóns, sem umbjóðendur stefnda hafa beðið vegna brota á höfundarétti þeirra sem 
framin hafa verið með notkun margnefndrar vefsíðu til að dreifa hljóð- og myndefni, sem hefur 
að geyma tónlist. Verður á það fallist með héraðsdómi að stefndi geti í skjóli málsóknarumboðs 
haft uppi slíka kröfu til viðurkenningar á skyldu áfrýjenda til greiðslu bóta.  

Í dómi þessum þar sem bótaskylda (I) og (S) var viðurkennd eru ekki gerðar kröfur um 

skaðabætur til einstakra félagsmanna heldur er einungis viðurkennd bótaskylda (I) og (S) 

gagnvart félagsmönnum STEF.  

 

3.2.3 Félag innan félags. 

Þegar viðurkennt hefur verið að félag eða samtök uppfylla þau skilyrði sem virðast vera í gildi 

fyrir aðildarhæfi þeirra liggur í augum uppi að félagið eða samtökin njóta þess sem ein heild, 

án tillits til innra skipulags eða stærðargráðu. Gildir þá einu hvort félagið sé tiltölulega smátt í 

sniðum eða hafi undir sér fjöldann allan af félögum, líkt og til dæmis íþróttafélög, þar sem 

starfsemi greinist niður á afmarkaðar einingar innan félagsins. Teldist það óeðlilegt ef að litið 

yrði á afmarkaðan kima félags sem sjálfstæða einingu gegn þeim sem eiga lögskipti við hana. 

Verður því að telja að lögpersónan sjálf verði að eiga aðild að máli er varðar undirdeild eða 

einingu innan hennar.25 Í dómaframkvæmd hér á árum áður þekktist það að afmarkaðar 

einingar lögpersónu átti aðild að dómsmáli án þess að sérstakar athugasemdir væru gerðar við 

það. Má meðal annars nefna dóm Hrd. 1982 bls. 1466 (Júdódeild Ármanns) en í því máli var 

það látið óátalið að júdódeild Ármanns væri aðili að skuldamáli. Hefur dómaframkvæmd þó 

                                                        
25 Markús Sigurbjörnsson Einkamálaréttarfar bls. 63 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breyst á þann veg í seinni tíð að tekið sé fyrir sjálfstætt aðildarhæfi slíkra undirdeilda og 

eininga félaga og gengið út frá því að lögpersónan sem myndar félagið í raun sé aðili að 

málum þess í stað. Hefur þetta komið til athugunar í dómaframkvæmd og má því til stuðnings 

nefna dóm Hæstaréttar Hrd 2001 bls. 891 (50/2001) þar sem knattspyrnudeild FH greiddi 

ekki opinber gjöld sem á hana voru lögð og var krafist fjárnáms í knattspyrnudeildinni. Segir 

svo í forsendum Hæstaréttar: „Þótt rétt hefði verið af skattyfirvöldum að leggja umrædd gjöld 

á sóknaraðila sjálfan, en ekki knattspyrnudeild hans, svo og að beina til hans tilkynningum 

um þau, leiðir af framangreindu og gögnum málsins að honum var kunnugt um rannsókn 

skattyfirvalda. Hann átti þess allan kost að gæta hagsmuna sinna við hana og gerði það. 

Honum gat ekki dulist að gjöldin, sem vörðuðu starfsemi knattspyrnudeildar hans og voru í 

orði kveðnu lögð á hana, beindust í raun að félaginu sjálfu, enda voru einstakar deildir innan 

þess ekki bærar um að njóta réttinda sjálfstætt eða bera þannig skyldur.“ (áh. höf.)  

 

4 Lokaorð 
Í ritgerðinni hafa valdir dómar Hæstaréttar verið reifaðir og hefur verið lögð áhersla aðallega 

á dóma er varða aðild félaga og samtaka að einkamálum. Líkt og áður greinir fjallar 1. mgr. 

16. gr. eml. um aðild en þar kemur fram að aðili dómsmáls getur hver sá verið, einstaklingur, 

félag eða stofnun, sem getur átt réttindi eða borið skyldur að landslögum. Í 2. og 3. mgr. 25. 

gr. eml. er gerð krafa um lögvarða hagsmuni aðila máls um úrlausn þess, en þó svo að 

meginreglan um lögvarða hagsmuni sé hvergi lögfest, bera 2. og 3. mgr. 25. gr. eml. 

greinilega merki um tilvist hennar.26  

Í lögum um meðferð einkamála eru engar ákveðnar reglur um hver geti verið aðili að 

dómsmáli enda er það matskennt í hverju máli fyrir sig hverjir skulu eiga aðild að því en þó er 

ljóst að aðilar að dómsmáli verða að vera rétthafar að þeim hagsmunum sem um er deilt og 

hafa hagsmuni af úrlausn málsins 

Hefur í ritgerðinni verið fjallað um aðildarhæfi, bæði almennt og svo nánar um 

aðildarhæfi félaga og samtaka. Talið hefur verið að almenn félög verði lögaðilar um leið og 

þau hafa verið stofnuð, en skráning þeirra sé ekki skilyrði fyrir rétthæfi þeirra líkt og fram 

kemur í dómi Hrd. 1986, bls. 528 (Hagsmunafélag lóðareigenda við Nesbala) sem áður hefur 

verið reifaður. Ljóst er þó að gera verður kröfur um lágmarksskýrleika um form og skipulag 

félaga líkt og kom fram í Hrd. 2000 bls. 115 (339/1999) (Hitt húsið) en þar var máli vísað frá 

dómi sökum þess að ekki var unnt að leggja mat á hvort um lögpersónu væri að ræða í tilviki 

                                                        
26 Markús Sigurbjörnsson Einkamálaréttarfar bls. 117-118 
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Jafningjafræðslunnar 96 sem gæti átt sjálfstæða aðild að dómsmáli. Ljóst er af 

dómaframkvæmd að kröfur þessar og mælikvarði er álitamál og þarf því að leggja mat á þessa 

þætti við úrlausn hvers máls fyrir sig. 

Tilgangur félaga getur verið misjafn og geta menn stofnað félög í ákveðnum tilgangi eða 

til þess að halda utan um ákveðinn félagsskap sem deilir áhugamálum eða markmiðum. 

Félagafrelsið er verndað af 74. gr. stjskr. og telst það til réttinda mannsins að geta gengið í 

eða stofnað félag. Félög geta leitað viðurkenningar á tilteknum réttindum félagsmanna sinna 

bæði samkvæmt 2. og 3. mgr. 25. gr. líkt og í dómi Hrd. 2000 bls. 4480 (125/2000) þar sem 

Öryrkjabandalag Íslands (ÖBÍ) höfðaði mál til viðurkenningar á því annars vegar að 

Tryggingastofnun hefði verið óheimilt frá 1. janúar 1994 til 31. desember 1998 að skerða 

tekjutryggingu örorkulífeyrisþega í hjúskap vegna tekna maka, sem ekki var lífeyrisþegi, með 

því að telja helming samanlagðra tekna beggja hjóna til tekna örorkulífeyrisþegans, og hins 

vegar að slík skerðing hefði verið óheimil eftir að hún var lögfest 1. janúar 1999. Segir í 

Hæstarétti um aðild ÖBÍ að máli þessu: 

 
Samkvæmt 3. mgr. 25. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála verður gagnáfrýjandi talinn 
réttur aðili máls þessa. Einnig hefur hann samkvæmt 2. mgr. sömu greinar lögvarða hagsmuni af 
því að fá viðurkenningardóm um réttmæti skerðingar tekjutryggingar. 
 

Þarna er því slegið föstu að ÖBÍ hafi haft lögvarða hagsmuni af því að fá 

viðurkenningardóm um lögmæti skerðingar á tekjutryggingu örorkulífeyrisþega og þeim hafi 

verið heimilt að höfða málið vegna þessara hagsmuna. 

Aðild að einkamáli getur verið margslungin og er það hlutverk dómara að sjálfsdáðum að 

skera úr um aðild eða aðildarhæfi einstaklings, félags eða annarra sem að málinu standa. Ljóst 

er af framangreindri umfjöllun að margt kemur til skoðunar þegar kemur að aðild og 

aðildarhæfi félaga og stofnana og því nauðsynlegt að þau félög sem standa að rekstri 

einkamáls uppfylli þær kröfur sem gerðar eru til þeirra. 
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