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1 Inngangur 

Ritgerð þessari er ætlað að varpa ljósi á inntak þeirra skilyrða sem fyrir hendi þurfa að vera 

svo félag eða samtök geti átt aðild að dómsmáli samkvæmt 3. mgr. 25. gr. laga nr. 91/1991 

um meðferð einkamála (hér eftir eml.). Gerð verður grein fyrir aðdraganda að setningu 

ákvæðisins og markmiði, það er því réttarhagræði sem ákvæðinu er ætlað að stuðla að. Einnig 

er fjallað almennt um heimildir félaga og samtaka til að standa að dómsmáli í þágu hagsmuna 

félagsmanna sinna og verður þar 3. mgr. 25. gr. eml. borin saman við málsóknarumboð. 

Meginuppistaða ritgerðarinnar er umfjöllun um helstu dóma Hæstaréttar sem fallið hafa frá 

gildistöku ákvæðisins og ályktanir sem af þeim má draga um þau sjónarmið sem lögð eru til 

grundvallar við beitingu heimildarinnar í framkvæmd.  

Í 3. mgr. 25. gr. eml. er gert ráð fyrir því, að við vissar aðstæður, það er þegar 

hagsmunagæsla samrýmist tilgangi félags eða samtaka, geti slíkur lögaðili rekið mál í eigin 

nafni, til viðurkenningar á tilteknum réttindum félagsmanna eða lausnar undan tilteknum 

skyldum þeirra. Í umfjölluninni hér á eftir verður spjótunum einkum beint að skilyrðinu um 

að málshöfðun verði að samrýmast tilgangi félags eða samtaka, enda er þar á ferð helsta 

álitaefnið er kemur að beitingu ákvæðisins. 

Ekki hefur mikið verið skrifað um þetta viðfangsefni af fræðimönnum en þó ber að nefna 

ritið Einkamálaréttarfar eftir Markús Sigurbjörnsson. Í ritinu er að finna heildstæðustu 

umfjöllunina um þetta efni og verður það aðalega haft til hliðsjónar við skrifin.   

 

2 Aðild félaga að dómsmálum 

2.1 Inngangur 
Ein af grundvallarreglum réttarríkisins er félagafrelsið, en um réttinn til að stofna félag í 

sérhverjum löglegum tilgangi er kveðið á um í 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins 

Íslands nr. 33/1944 og 1. mgr. 11. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu sbr. lög nr. 62/1994 um 

mannréttindasáttmála Evrópu. Vert er að hafa í huga að 34. gr. mannréttindasáttmálans  gerir 

ráð fyrir því að samtök og hópar manna geti átt aðild að dómsmáli vegna ætlaðra brota 

samningsríkis á sáttmálanum. 

Í eftirfarandi kafla er gerð grein fyrir hugtökunum „félag“ og „samtök“ og möguleika þess 

konar lögaðila til að standa að málsókn í þágu hagsmuna félagsmanna sinna. 

 

2.2 Hvað er félag/ samtök? 

Með stofnun félags geta menn fylkt sér um baráttumál sín af meiri krafti en einstaklingur er 

að jafnaði fær um, jafnt í hagnaðarskyni eða til að vinna að framgangi annarra sameiginlegra 
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hugsjóna, hagsmuna eða áhugamála.1 Hefur hugtakið félag verið skýrt svo: „Með hugtakinu 

félag er átt við hvers konar varanlega samvinnu einstaklinga og/eða lögaðila um ákveðinn 

tilgang, sem stofnað er til af fúsum og frjálsum vilja með einkaréttarlegum löggerningi, að 

jafnaði með gagnkvæmum samningi tveggja eða fleiri aðila (félagssamningi).“2 Aukinheldur 

má skilgreina samtök sem hvers konar varanleg samvinna einstaklinga og/eða lögaðila í þágu 

ákveðins tilgangs hvort sem er á sviði einkaréttar eða opinbers réttar.3   

Það er því ljóst að hvort sem um er að ræða félag eða samtök er það meginviðfangsefni 

beggja lögaðila, að vinna að framgangi ákveðins tilgangs en „Tilgangur félaga hefur 

grundvallarþýðingu um starfsemi þeirra en hann afmarkar starfssvið félagsins og heimildir 

þeirra sem fara með málefni þess.“4 

 

2.3 Aðild félaga að einkamáli skv. 3. mgr. 25. gr. eml. og málsóknarumboð  

Félagssamtök hafa staðið að málsóknum í þágu tiltekinna félagsmanna sinna þar sem ekki er 

annað að sjá en að viðkomandi félagsmenn hafi átt hina lögvörðu hagsmuni en ekki félagið 

sjálft. Má sem dæmi nefna Hrd. 1955, bls. 321 (128/1954) en þar höfðaði félag útvarpsvirkja 

mál gegn Póst- og símamálastofnun fyrir hönd fjögurra nafngreindra félagsmanna og krafðist 

þess að nöfn þeirra yrðu skráð í símaskrá undir starfsheitinu „útvarpsvirkjameistari“. Þarna er 

í raun á ferð málsóknarumboð en málsóknarumboð er sú tegund staðgöngu þar sem 

einstaklingi eða lögpersónu er veitt heimild til að koma fram í þágu annars manns eða 

lögpersónu í einkamáli á grundvelli umboðs.5 Slík tilvik skal aðgreina frá 3. mgr. 25. gr. eml. 

en það ákvæði felur ekki í sér málsóknarumboð, heldur er með ákvæðinu flutt í hendur félags 

eða samtaka aðild að máli.6 Þegar svo ber undir skulu ákveðnir félagsmenn sem málið varða 

ekki vera tilgreindir, enda sú leið ekki farin til að ná fram afmörkuðum hagsmunum fárra 

félagsmanna.7 Þá þarf ekki að liggja fyrir sérstakt umboð svo 3. mgr. 25. gr. eml. verði beitt.  

Þann greinarmun sem er á því þegar félag stendur að málsókn annars vegar í þágu 

tiltekinna félagsmanna og hins vegar félagsmanna í heild má glögglega sjá í Hrd. 2001, bls. 

3434 (277/2001). Þar höfðaði Alþýðusamband Íslands mál á hendur íslenska rikinu fyrir hönd 

tiltekinna aðildarfélaga sinna í kjölfar lagasetningar er lýsti verkföll þessara sömu 

                                                 
1 Áslaug Björgvinsdóttir: Félagaréttur, bls.11. 
2 Áslaug Björgvinsdóttir: Félagaréttur, bls.12. 
3 Áslaug Björgvinsdóttir: Félagaréttur, bls.12. 
4 Áslaug Björgvinsdóttir: Félagaréttur, bls. 40. 
5 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 96. 
6 Eiríkur Tómasson: „Allt eftir bókinni!. Umfjöllun um dóm Hæstaréttar 25. október 2001 í máli 
Alþýðusambands Íslands gegn íslenska ríkinu“, bls. 128. 
7 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 107-108. 
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aðildarfélaga óheimil. Þar sem kröfur í málinu lutu að réttindum nafngreindra stéttarfélaga, 

sætti málið frávísun enda slík framsetningu í andstöðu við 3. mgr. 25. gr. eml. 

Þess má sjá merki að nokkurs misskilnings gætir, bæði hjá dómurum og málflytjendum, 

þegar kemur að aðgreiningu á milli málsóknarumboðs annars vegar og aðildar á grundvelli 3. 

mgr. 25. gr. eml. hins vegar. Sem dæmi má nefna annamarka á kröfugerð í fyrrnefndum Hrd. 

2001, bls. 3434 (277/2001) og einnig í Hrd. 1995, bls. 1542 (93/1995) var frávísunarkröfu 

hafnað með þeim orðum að fyrir lægi skýrt málsóknarumboð til handa stefnanda, til að reka 

mál þetta fyrir dómi þegar í raun stefnandinn, hið íslenska kennarafélag, byggði aðild sína á 3. 

mgr. 25. gr. eml. 

 

3 Almennt um 3. mgr. 25. gr. eml. 

3.1 Inngangur 

Ákvæði 3. mgr. 25. gr. eml. er í III. kafla laganna, en í þeim kafla eru reglur um aðild að 

einkamálum og fyrirsvar fyrir málsaðila. Ákvæðið kemur nýtt inn í íslenskan rétt við setningu 

laganna og er ætlað að mæta þörfum í þeim tilvikum þar sem afla þarf úrlausnar dómstóla um 

lögvarða hagsmuni einhvers hóps manna.8 Hér verður leitast við að gera grein fyrir 

aðdraganda að lögfestingu ákvæðisins og stöðu þess sem réttarreglu. 

Ákvæði 3. mgr. 25. gr. eml. ásamt 18. gr. um samaðild, ákvæði 19. gr. um samlagsaðild 

og ákvæði 27. gr. sömu laga um kröfusamlag, hefur að geyma úrræði þar sem aðilar 

dómsmáls eru fleiri en einn. Þrátt fyrir þessar heimildir, liggur nú fyrir Alþingi frumvarp um 

breytingu á lögum um meðferð einkamála, þar sem lagt er til að lögfest verði sérstakt úrræði 

um hópmálsókn. Markmiðið er að gera hópi manna sem eiga einsleitar kröfur auðveldar að 

leita úrræða og bóta vegna tjóns eða brots sem viðkomandi aðilar hafa orðið fyrir. Á heimildin 

einkum að koma til í þeim tilfellum þar sem kröfurnar eru svo lágar að þeim er ekki fylgt eftir 

af einstaklingum meðal annars vegna kostnaðar og óvissu í tengslum kröfuna.9  

 

3.2 Heimild til aðildar að einkamáli 

Líkt og á við um flestar réttarreglur réttarfars, telst 3. mgr. 25. gr. eml. til svokallaðra 

formreglna en þær mæla fyrir um formlegar aðferðir til að framfylgja réttindum, en leiða 

yfirleitt ekki af sér nein efnisleg réttindi.10 

                                                 
8 Alþt. 1991, A-deild, bls. 1078. 
9 Þskj. 701, 138 lögþ. 2009-10, bls. 3 (enn óbirt í A-deild Alþt.) 
10 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 1.  
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Meginreglan er sú, að sá einn getur höfðað mál sem er rétthafi þeirra hagsmuna sem leita á 

dómsúrlausnar um og jafnframt verður máli ekki réttilega beint að öðrum en þeim sem látið 

getur hagsmunina af hendi eða verður að þola þá.11 Sé staðan önnur er um að ræða 

aðildarskort sem leiðir til sýknu, sbr. 2. mgr. 16. gr. eml. 

Ákvæði 3. mgr. 25. gr. eml. hefur að geyma undantekningu frá þessari meginreglu þó ekki 

sé frá henni vikið fullum fetum. Vikið er að umræddu atriði í athugasemdum við 25. gr. við 

frumvarp það er varð að lögum nr. 91/1991.: 

 
Undirstrika verður sérstaklega að þetta ákvæði breytir á engan hátt þeim almenna 
áskilnaði réttarfarsreglna, að dómstólar veiti eingöngu úrlausn um lögvarða hagsmuni. 
Ákvæðið miðar 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.12  
 

Samkvæmt framangreindu er nægjanlegt að félagsmenn hafi lögvarða hagsmuni af úrlausn 

máls og geti aðild að dómsmáli þá færst á hendur félags eða samtaka, að því gefnu að 

hagsmunagæslan falli að tilgangi þess. Þá undantekningarheimild sem 3. mgr. 25. gr. eml. 

hefur að geyma, ber skv. almennum lögskýringaraðferðum að túlka þröngt.13 

 

3.3 Lögfesting 3. mgr. 25. gr. eml.  

Sú heimild sem nú er mælt fyrir um í 3. mgr. 25. gr. eml. var ekki til staðar í fyrri löggjöf hér 

á landi um sama efni. Fyrir þann tíma fóru stéttarfélög og hagsmunasamtök þá leið að fá 

einhvern félagsmanna sinni til að höfða mál um sína eigin hagsmuni, en félagið bar þá 

kostnað af rekstri málsins. Var þannig fengin úrlausn sem hafa mátti sem fyrirmynd um lausn 

á hagsmunum annarra félagsmanna.14 Sem dæmi um slíkan málarekstur má nefna Hrd. 1992, 

1962 (129/1991) svokallað BHMR-mál, en þar höfðaði félagsmaður í einu samflotsfélaga 

BHMR mál til að fá dómsúrlausn um gildi bráðabirgðalaga en niðurstaðan hefði almennt gildi 

fyrir alla innan vébanda stéttarfélagsins. Með lögfestingu ákvæðisins var ætlunin að bjóða upp 

á leið sem þætti ólíkt einfaldari og eðlilegri, en í erlendum rétti mátti finna ýmis afbrigði af 

sambærilegum heimildum.15 

 

                                                 
11 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 59. 
12 Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 1078. 
13 Særún María Gunnarsdóttir: „Aðild að málum er varða umhverfið“, bls. 358-359. 
14 Alþt. 1991, A-deild, bls. 1062, 1063. 
15 Alþt. 1991, A-deild, bls. 1062, 1063. 
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3.4 Skilyrði til beitingar 3. mgr. 25. gr. eml.  

Ákveðin skilyrði þurfa að vera uppfyllt svo heimilt sé fyrir félög og samtök að nýta sér 3. 

mgr. 25. gr. eml. til að höfða mál í eigin nafni, til viðurkenningar á tilteknum réttindum 

félagsmanna eða lausnar undan tilteknum skyldum þeirra. 

Í fyrsta lagi þarf að vera um að ræða viðurkenningarmál. Viðurkenningarmál eru þau mál 

sem höfðuð eru til viðurkenningar á staðreynd eða að réttindi og skyldur aðilanna séu á 

ákveðinn veg í tilteknum lögskiptum. Vegna þessarar sérstöðu varðandi efni kröfu verður 

dómi um viðurkenningu ekki fullnægt með aðför.16 Skal annað hvort vera um að ræða mál til 

viðurkenningar á tilteknum réttindum félagsmanna eða til lausnar undan tilteknum skyldum 

þeirra. 

Í öðru lagi þurfa félagsmenn að hafa lögvarinna hagsmuna að gæta af úrlausn kröfunnar. 

Þó svo grundvallarreglan um lögvarða hagsmuni sé hvergi lögfest berum orðum, tengist hún 

þeirri reglu sem felst í 1. mgr. 24. gr. eml. um að dómstólar leysi ekki úr um réttindi manna 

sem ráðast af öðrum reglum en réttarreglum sem og 1. mgr. 25. gr. eml. sem leiðir af sé að 

dómstólar verða ekki krafðir svara við svokölluðum lögspurningum.17 Í þriðja lagi þarf  

hagsmunagæslan að samrýmast tilgangi félags eða samtaka. 

Brestur á skilyrðum 3. mgr. 25. gr. eml. hefur í dómum Hæstaréttar verið látinn varða 

frávísun máls.18 Þó er ljóst að allt eins er unnt að ræða um aðildarskort í máli, sem leiði þá til 

sýknu skv. 2. mgr. 16. gr. eml. Þessa stefnu Hæstaréttar má þó telja æskilega með tilliti til, að 

með þessu móti er mögulegt að fá leyst úr slíku frumatriði máls þegar á fyrstu stigum þess, 

frekar en að málið verði rekið til enda og ljúki með sýknu vegna annmarka að þessu leyti.19 

  

4 Ályktanir sem draga má af dómaframkvæmd 

Með athugun á dómum sem fallið hafa frá gildistöku 3. mgr. 25. gr. eml. má merkja ýmis 

sjónarmið sem lögð eru til grundvallar við beitingu ákvæðisins og hafa dómstólar þannig veitt 

ákvæðinu skýrara inntak. Hér eru sjónarmiðin dregin fram í dagsljósið og vísað í dóma til 

skýringa á þeim. 

Stéttar- og fagfélög hafa fyrst og fremst nýtt sér 3. mgr. 25. gr. eml. til grundvallar aðild 

sinni að dómsmálum, en ætla má að slík notkun sé í samræmi við megintilgang þess að 

ákvæðið var lögfest. Ekkert virðist þó vera því til fyrirstöðu að heimildin verði nýtt af öðrum 

gerðum félaga og samtaka sem vinna að hagsmunagæslu fyrir félagsmenn sína.  
                                                 
16 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 112. 
17 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 117 
18 sbr. Hrd. 1993, bls. 1304 (185/1993). 
19 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 121. 
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4.1 Undantekningarheimild 

Eins og áður hefur komið fram, hefur 3. mgr. 25. gr. eml. að geyma undantekningarheimild 

frá þeirri meginreglu réttarfars að aðili máls skuli hafa lögvarða hagsmuni af úrlausn þess. En 

það er almenn lögskýringarregla í íslenskum rétti að undantekningarákvæði eigi að jafnaði að 

túlka þröngt.20 Í samræmi við þetta, virðist sem nokkurrar varfærni hafi gætt hjá Hæstarétti til 

að byrja með við að fallast á heimild félaga til aðildar skv. greininni. Til að mynda er fyrsti 

dómurinn þar sem Hæstiréttur fellst á aðild skv. 3. mgr. 25. gr. eml. Hrd. 1995, bls. 3059 

(52/1995) en hann fellur rétt rúmum fjórum árum eftir lögfestingu heimildarinnar. Þó verður 

að benda á, að á þessum tíma höfðu ekki ýkja mörg mál, þar sem reyndi á aðild skv. greininni, 

borist inn á borð dómstóla, sem jafnframt er til marks um varfærni félaga og samtaka við að 

byggja málsókn á heimildinni. Með tímanum er þó hægt að greina aukna tilhneigingu 

dómstóla í þá átt að leyfa félögum að nýta sér það réttarfarshagræði sem 3. mgr. 25. gr. eml. 

býður upp á. Má meðal annars sjá þetta með því að bera saman annars vegar Hrd. 1992, bls. 

1804 (403/1992) og hins vegar Hrd. 2003, bls. 1619 (122/2003) en í báðum málunum var 

tilgangur téðra félaga, eins og hann var afmarkaður í lögum þeirra, nokkuð almenns eðlis.  

Í fyrri dómnum krafðist Umsjónarfélag einhverfra (U), fyrir hönd sjálfs sín og fjögurra 

heimilismanna tiltekins meðferðarheimilis, meðalgöngu í mál HE-605/1991. Málið snérist um 

kröfu um að félagsmálaráðherra yrði dæmt óheimilt að starfrækja meðferðarheimilið og að 

starfsemin þar yrði lögð niður. Þeir hagsmunir sem U lét sig varða snéru að hagsmunum 

einhverfra almennt en málið snéri aftur á móti einvörðungu að hagsmunum sem heimilismenn 

þessa tiltekna meðferðarheimilis hefðu. Þótti skorta á að hagsmunir þeir sem U léti sig varða, 

væru svo afmarkaðir og vörðuðu með svo beinum hætti ágreininginn í aðalsök, að félagið ætti 

rétt vegna sjálfs sín til meðalgöngu eftir 20. gr. eml.21  

Gagnstæð niðurstaða fékkst í síðara málinu, Hrd. 2003, bls. 1619 (122/2003). Þar vildi 

Félag íslenskra bæklunarlækna (F) fá úr því leyst hvort félagsmönnum væri vítalaust gagnvart 

Tryggingastofnun ríkisins (T), að neyta heimildar sem F taldi felast í samningi T og 

Læknafélags Reykjavíkur, til að veita sjúkratryggðum manni að ósk hans sjálfs 

læknismeðferð án greiðsluafskipta sjúkratrygginga. Í úrskurðar héraðsdóms kemur eftirfarandi 

fram:  
                                                 
20 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 301. 
21Hér krefst U þess að sér verði heimiluð aukameðalganga. Hafa ber það í huga við túlkun á þessum dómi að við 
mat á því hvort slík meðalganga verði heimiluð eru gerðar auknar kröfur til þess að meðalgögnustefnandi sýni 
fram á brýna og sjálfstæða hagsmuni sína af því að úrslit máls verði á tiltekinn veg, sjá Markús Sigurbjörnsson: 
Einkamálaréttarfar, bls. 80. 
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Stefnanda er lýst sem fagfélagi sérfræðilækna með bæklunarlækningar (ortopediu) sem 
sérgrein.  Samkvæmt 2. gr. laga félagsins er tilgangur þess að vinna að aukinni þekkingu 
lækna, almennings og yfirvalda á ortopediu, verksviði hennar og verkefnum.  Samkvæmt 
3. gr. laganna á félagið að gæta hagsmuna, vera málsvari og samvinnuvettvangur 
íslenskra ortopeda innanlands og utan. 

 
Með vísan til þessa var fallist á að í lögum F væri að finna næga heimild til handa F til að 

standa að málshöfðuninni í eigin nafni. Hins vegar sætti málið frávísun á þeim grundvelli að 

kröfur F væru svo óákveðnar og vanreifaðar að ófært væri að fella efnisdóm á þær. 

Ef skoðaður er nánar tilgangur F eins og honum er líst í tilvitnuðum orðum hér að ofan má 

sjá að félagið er samvinnuvettvangur íslenskra bæklunarlækna. Hægt er þó að fallast að 

nokkru leyti á þá málsástæðu stefndu í héraði, sem fram kom til stuðnings frávísunarkröfu, að 

skv. lögum F beinist tilgangur félagsins fremur að því að vinna að aukinni þekkingu 

almennings á ortopediu, heldur en að standa að dómsmáli þar sem fyrrgreindar kröfur eru 

hafðar uppi. Telja verður að hér gangi Hæstiréttur lengra í þá átt að leyfa málshöfðun á 

grundvelli 3. mgr. 25. gr. eml.  en áður hafði verið gert. 

 

4.2 Afmörkun á tilgangi félags og samtaka 

Í dómaframkvæmd hefur verið lagt mismikið upp úr því að leiða í ljós og afmarka tilgang 

félags sem stendur að málsókn á grundvelli 3. mgr. 25. gr. eml. Í sumum tilvikum hefur það 

til að mynda verið látið nægja að benda á mjög almennt ákvæði í lögum félags um 

hagsmunagæslu, sbr. Hrd. 1994, bls. 590 (244/1993). Í því máli höfðaði Tannlæknafélag 

Íslands (T) mál á hendur Bryndísi Kristinsdóttur (B) tannsmíðameistara, til staðfestingar á 

lögbanni sem sýslumaðurinn í Reykjavík lagði við að B beitti samningi hennar og 

Tryggingastofnunar ríkisins og jafnframt að dæmt yrði að framangreindur samningur væri 

ógildur. T byggði aðild sína á því að félaginu væri meðal annars ætlað að standa vörð um 

hagsmuni tannlækna og vegna þeirrar hættu sem samningurinn fæli í sér út frá 

heilbrigðissjónarmiði og þeirrar árásar á hagsmuni tannlækna sem hann fæli í sér, hafi verið 

talið rétt að hefja málið. Um aðild T segir í dómnum:  

 
Tannlæknafélag Íslands er félagsskapur þeirra Íslendinga er hafa viðurkennt próf í 
tannlækningum og gilda um félagið lög þess frá 4. október 1986. Samkvæmt 2. gr. þeirra 
er tilgangur félagsins m. a. sá að gæta hagsmuna félagsmanna eftir föngum. 

 
Með vísan til framangreinds var fallist á aðild T skv. 3. mgr. 25. gr. eml. Hér gera dómstólar 

ekki miklar kröfur til þess að tilgangur félagsins sé ítarlega sérgreindur heldur er látið nægja 

almennt ákvæði í lögum Tannlæknafélags Íslands um hagsmunagæslu.  
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Sem annað dæmi um dóm þar sem lítið var lagt upp úr því að útlista nákvæmlega tilgang 

félags má nefna Hrd. 2001, bls. 3434 (277/2001). Þar höfðaði Alþýðusamband Íslands (ASÍ) 

mál til viðurkenningar á því að tiltekin ákvæði í lögum nr. 34/2001 um kjaramál fiskimanna 

og fleira, tækju ekki til tilgreindra stéttarfélaga og einnig að sömu ákvæði laganna fælu í sér 

ólögmæta skerðingu á samningsfrelsi og verkfallsrétti annarra nánar tilgreindra félaga. 

Jafnframt var þess krafist að lögin yrðu dæmd óskuldbindandi fyrir félögin að því er varðaði 

fyrrgreind lagaákvæði. Fallist var á aðild ASÍ að málinu með því einu að benda á að í lögum 

Alþýðusamband Íslands væri að finna nægilega stoð fyrir hagsmunagæslunni. Ekki var tekið 

upp í dóminn hvað þar væri nákvæmlega að finna sem styddi aðildina. Velta má fyrir sér 

hvort hér hafa spilað inn í, að ASÍ eru stærstu launþegasamtök landsins og málið er höfðað til 

viðurkenningar á mjög mikilsverðum réttindum félagsmanna aðildarfélaga þess.  

Í öðrum tilvikum hefur mun meiri áhersla verið lögð á að leita útlistunar á tilgangi félags. 

Má í því tilliti vísa til Hrd. 1997, bls. 2216 (316/1997). Þar höfðaði Kennarasamband Íslands 

(KÍ) mál til viðurkenningar á því að íslenska ríkinu (Í) hafi verið óheimilt að skattleggja 

framlög félagsmanna úr Kjaradeilusjóði KÍ, í verkfalli félagsins árið 1995. Í dóminum var 

talið að ákvæði í lögum KÍ um að félaginu væri ætlað að vera málsvari kennara og gæta 

hagsmuna félagsmanna í hvívetna gæti ekki staðið eitt og sér. Fremur yrði að túlka það með 

hliðsjón af því hver tilgangur félagsins væri að öðru leyti, það er að vinna að framförum í 

uppeldis- og kennslumálum, standa vörð um kennarastarfið, annast gerð kjarasamninga og 

gæta hagsmuna kennara sem slíkra. Þar sem ágreiningur í málinu laut aftur á móti að 

skattlagningu hjá félagsmönnum var málareksturinn ekki talinn vera á starfssviði stefnanda og 

var aðild þess því hafnað. Af þessum dómi má ráða, að sé um að ræða almennt ákvæði um 

hagsmunagæslu, beri eftir atvikum að túlka það með hliðsjón af öðrum ákvæðum um hlutverk 

félags. 

 

4.3 Kröfugerð 

Framsetning kröfu í dómsmáli sem félag höfðar með heimild í 3. mgr. 25. gr. eml. getur haft 

úrslitaáhrif um það í hvaða farveg mál fer. Viðurkenningarkrafa sem höfð er uppi í dómsmáli 

má til að mynda ekki vera víðtækari en nauðsyn ber til vegna hagsmuna félagsmanna, að 

öðrum kosti sætir hún frávísun, sbr. ummæli í Hrd. 8. maí 2008 (194/2008). Í því máli 

kröfðust Samtök myndréttarhafa á Íslandi, Framleiðendafélagið SÍK, Félag hljómplötueigenda 

og Samband tónskálda og eigenda flutningsréttar (STEF), staðfestingar á lögbanni við að 

Istorrent ehf. og Svavar Lúthersson (S) starfræki vefsíðuna www.torrent.is en að auki var þess 

krafist að viðurkennt yrði að stefndu væri óheimilt að starfrækja vefsíðuna eða aðra 
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sambærilega vefsíðu. Málinu var vísað frá Hæstarétti að því er þrjá fyrstnefndu stefnendur 

varðaði. Varðandi lögbannskröfuna, féllst Hæstiréttur á það að STEF gæti farið með 

málsóknarumboð fyrir félagsmenn sína og átt aðild í eigin nafni að einstaklingsbundnum 

kröfum  þeirra, þar með talið um lögbann og staðfestingu á því, af því gefnu að þeir hafi veitt 

félaginu sérstakt umboð til þess og ekki væri um kröfur að ræða sem teljist af sérstökum 

ástæðum óheimilt að sækja á grundvelli slíks umboðs. Þar sem slíkt umboð lægi hins vegar 

ekki fyrir var staðfestingarkröfunni vísað frá dómi.22 Að því er varðaði aðild að 

viðurkenningarkröfunni, var þess getið að STEF gæti á grundvelli 3. mgr. 25. gr. eml. átt í 

eigin nafni aðild að dómsmáli þar sem þessi krafa væri höfð uppi. Hins vegar þótti krafan 

víðtækari en svo að tæki aðeins til hagsmuna félagsmanna STEFs sem og að ekki væri sýnt 

fram á, að viðurkenning á að varnaraðilum væri óheimilt að starfrækja aðra sambærilega 

vefsíðu, væri nauðsynleg til verndar þeim höfundarréttarhagsmunum sem STEF færi með eða 

hvort þrengri viðurkenningarkrafa gæti dugað. Með hliðsjón af þessu og með vísan til e. liðar 

1. mgr. 80. gr. laga nr. 91/1991, var kröfunni vísað frá. Af þessu má hugsa sér að þó svo 

viðurkenningarkrafa sé víðtæk og taki til einstaklinga sem standa utan félags eða samtaka sem 

aðild eiga að dómsmáli, geti hún þó komist að, enda sé hún nauðsynleg til verndar 

hagsmunum félagsmanna og ljóst er að þrengri krafa myndi ekki duga að sama skapi til að ná 

fram því markmiði sem að er stefnt.  

 

4.4 Ótilgreindir félagsmenn 

Ákvæði 3. mgr. 25. gr. eml. heimilar félagi og samtökum að reka dómsmál vegna hagsmuna 

ótilgreindra félagsmanna sinna. Af því leiðir að tilteknir félagsmenn skulu ekki vera 

nafngreindir en sé það gert, er málinu vísað frá dómi, sbr. Hrd. 2001, bls. 3434 (277/2001) 

sem áður hefur aðeins verið minnst á. Þar var fallist á aðild ASÍ en málið sætti þó frávísun, 

meðal annars vegna þess annmarka á málatilbúnaði félagsins, að gera dómkröfur sem lutu 

berum orðum að réttindum og skyldum nafngreindra stéttarfélaga. 

Ekki er hægt að draga þá ályktun af dómaframkvæmd að hver og einn einasti félagsmaður 

viðkomandi félags eða samtaka, verði að hafa hagsmuna að gæta í því máli sem rekið er. Er í 

þessu sambandi fróðlegt að bera saman annars vegar Hrd. 1993, bls. 1304 (185/1993) og hins 

vegar Hrd. 1995, bls. 1542 (93/1995). Í fyrrnefnda dómnum krafðist Vinnuveitendasamband 

Íslands (V) þess að viðurkennt yrði með dómi að stefndu, félagsmálaráðherra, 

                                                 
22 Skv. þessu er ljóst að á grundvelli málsóknarumboðs, að öðrum skilyrðum uppfylltum, getur félag haft 

uppi lögbannskröfu og staðfestingu á þvi.  
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dómsmálaráðherra og Bifreiðaskoðun Íslands, væri óheimilt að krefja félagsmenn V um 

greiðslu fyrir skráningarmerki vegna endurskráningar bíla, sem ekki þurfti að greiða 

virðisaukaskatt af. Tekið er fram í dómnum, að ætla megi að einstakir atvinnurekendur innan 

sambands V gætu leitað viðurkenningardóms um þær kröfur sem hafðar eru uppi í málinu og 

haft af því lögvarða hagsmuni. Skoða yrði hvort það samrýmdist tilgangi V sem félagsskapar 

eða samtaka að gæta þessara hagsmuna fyrir dómi og grípa til aðgerða í eigin nafni vegna 

gjaldskyldra félagsmanna. Í dómi Hæstiréttar eru tekin til skoðunar lög V og aðrar 

upplýsingum sem fyrir liggja um starfsemi þess og hlutverk. Niðurstaðan var sú að tilgangur 

félagsins væri fremur bundinn við málefnalegt fyrirsvar en beinar ráðstafanir í þágu 

félagsmanna. Að auki væri það mjög á reiki hverjir og þá hversu margir innan félagsins hefðu 

umræddra hagsmuna að gæta og jafnframt hversu margir utan félagsins hefðu þessa sömu 

hagsmuni. Ætla mætti enn fremur að önnur hagsmunasamtök gætu gert svipað tilkall til 

afskipta af málefninu fyrir sitt leyti. Var málinu vísað frá dómi. 

 Velta má fyrir sér hvort hægt sé að draga þá ályktun af þessum dómi, að málshöfðun 

verði að skipta alla félagsmenn máli svo beiting 3. mgr. 25. gr. eml. sé heimil. Jafnframt er 

vert að huga að hvort þessi dómur leiði til þess að litið verði svo á að enginn með samskonar 

hagsmuni og krafan snýr að, megi standa fyrir utan félagið eða hvort áskilið sé að ekkert 

annað félag geti látið samskonar hagsmuni til sín taka. Líklegt verður þó að telja að svo sé 

ekki, heldur er hér um að ræða atvik sem geta haft áhrif við heildstætt mat á því hvort 

málarekstur samrýmist tilgangi félags eður ei. Óvissan um þessi atriði sé því fremur tekinn 

upp í dóminn til frekari rökstuðnings fyrir frávísun á þeim grundvelli að málshöfðunin 

samrýmdist ekki tilgangi V, eins og hann birtist í lögum félagsins og öðrum gögnum.  

Í síðara málinu, Hrd. 1995, bls. 1542 (93/1995) sem Hið íslenska kennarafélag (K) 

höfðaði gegn fjármálaráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins (F) til viðurkenningar á rétti 

félagsmanna til greiðslu launa vegna veikinda eða slysa, í þá yfirstandandi verkfalli 

félagsmanna K, lá fyrir ólíkt fyrri dómnum, hverra hagsmuna verið var að gæta og eins hversu 

margir utan félagsins ættu sambærilega hagsmuna og hvert væri þeirra hagsmunafélag. Í 

þessu verður að telja að stóri munurinn liggi á milli dómsmálanna. Málið var hér tekið til 

efnisdóms þótt einungis væru umræddir félagsmenn sex talsins, enda féll tilgangur K eins og 

honum var lýst í lögum félagsins að málarekstrinum.  

 

4.5 Eðli viðurkenningarkröfu 

Eðli viðurkenningarkröfu getur skipt máli þegar kemur að því að meta hvort krafa samrýmist 

tilgangi félags. Í Hrd. 1998, bls. 18 (520/1997) höfðaði Samtök verslunarinnar - Félag 
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Íslenskra stórkaupmanna (F) mál á hendur íslenska ríkinu og Lyfjaverðlagsnefnd og gerði 

meðal annars þá kröfu að viðurkennd yrði skaðabótaskylda heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðherra gagnvart stefnanda, vegna félagsmanna sinna á tjóni sem leitt yrði af 

meintri ólögmætri ákvörðun Lyfjaverðlagsnefndar, um hámarksverð lyfja. Þó fallist væri á að 

hægt væri að höfða sérstakt mál til viðurkenningar á bótaskyldu á grundvelli 2. og 3. mgr. 25. 

gr. eml. og  í framhaldi annað mál um sjálfa bótafjárhæðina, væri slík viðurkenningarkrafa 

svo tengd ákvörðun skaðabóta að hún gæti ekki færst yfir til félagsins nema samkvæmt 

sérstöku umboði. Þar sem félagið hafði ekki heimild til að gera kröfu um greiðslu skaðabóta 

vegna félagsmanna sinna gat það ekki krafist viðurkenningardómsins. Sætti krafan því 

frávísun.  

Af þessum dómi má draga þá ályktun að félagi og samtökum sé mögulegt að hafa uppi 

skaðabótakröfu á grundvelli 3. mgr. 25. gr. eml., enda samrýmist það tilgangi félagsins að 

gæta hagsmunanna en jafnframt liggi fyrir sérstakt umboð eða framsal á bótakröfunni. Stafar 

þetta af því sérstaka eðli skaðabótakrafna að úrlausn um bótaábyrgð og greiðsla skaðabóta eru 

svo nátengd. 

 

4.6 Krafa til staðfestingar á lögbanni 

Dómaframkvæmd hefur staðfest að 3. mgr. 25. gr. eml. heimili ekki aðild að kröfu til 

staðfestingar á lögbanni, enda er með slíkri kröfu ekki leitað viðurkenningar á rétti né lausnar 

undan skyldu. Með Hrd. 13. nóvember 2007 (575/2007) tók Hæstiréttur af allan vafa um 

þetta. SMÁÍS - Samtök myndréttarhafa á Íslandi (S) höfðaði þar mál gegn Pétri Pétursyni (P). 

Málavextir voru á þá leið að 365-miðlar ehf., sem var einn meðlima S, höfðu einkarétt hér á 

landi á efni sem sjónvarpsstöðin Sky sýndi en P var með sölu á áskrift af stöðinni í gegnum 

lénið skydigital.is. S gerði þær kröfur að felld yrði úr gildi ákvörðun sýslumannsins í Keflavík 

um að hafna lögbannsgerð og að lagt yrði fyrir sýslumanninn að leggja lögbann á að P selji 

og/eða hafi milligöngu um sölu á áskrift að bresku sjónvarpsstöðinni Sky til aðila búsettra á 

Íslandi til notkunar á Íslandi. Féllst héraðsdómur á aðild S. Hins vegar fellst Hæstiréttur ekki á 

aðild S skv. 3. mgr. 25. gr. eml. en um þann þátt segir í dómnum: 

 
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. 
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4.7 Aðild heildarsamtaka 

Heildarsamtök geta á grundvelli 3. mgr. 25. gr. eml höfðað mál í eigin nafni, til 

viðurkenningar á réttindum ótilgreindra félagsmanna í aðildarfélögum sínum. Verða þá 

aðildarfélögin sjálf að geta látið hagsmunina til sín taka á grundvelli 3. mgr. 25. gr. eml. 

Hagsmunir félagsmanna geta þá samkvæmt sama ákvæði færst í hendur heildarsamtakanna að 

því uppfylltu að hagsmunagæslan eigi stoð í lögum þess. Var þessu slegið föstu með Hrd. 

2001, bls. 3434 (277/2001). Þar höfðaði Alþýðusamband Íslands (ASÍ) mál til viðurkenningar 

á að tiltekin ákvæði í lögum nr. 34/2001 um kjaramál fiskimanna og fleira, tækju ekki til 

tilgreindra stéttarfélaga og einnig að sömu ákvæði laganna fælu í sér ólögmæta skerðingu á 

samningsfrelsi og verkfallsrétti annarra nánar tilgreindra félaga. Jafnframt var þess krafist að 

lögin yrðu dæmd óskuldbindandi fyrir félögin að því er varðaði fyrrgreind lagaákvæði. Um 

aðild ASÍ segir í dómi Hæstaréttar:  

 
Ætla verður að ótilgreindur hópur launþega í þeim 36 stéttarfélögum, sem getið er í 
tveimur liðum aðalkröfu aðaláfrýjanda hafi lögvarða hagsmuni af því að fá úrlausn 
dómstóla um kjaramál sín, eins og þeim var skipað með fyrrnefndum ákvæðum I. kafla 
laga nr. 34/2001. Þá hagsmuni geta umrædd stéttarfélög látið til sín taka eftir hljóðan 3. 
mgr. 25. gr. laga nr. 91/1991. 
 

Í beinu framhaldi segir svo: 
 
Hagsmunir launþega innan raða þeirra geta samkvæmt sama ákvæði færst í hendur 
aðaláfrýjanda, enda er nægileg stoð fyrir slíkri hagsmunagæslu í lögum Alþýðusambands 
Íslands, sem samþykkt voru á 39. þingi þess á árinu 2000. 
 

Óumdeilt var að tilgreind stéttarfélög væru meðal aðildarfélaga ASÍ. Hér er ASÍ sem 

heildarsamtökum heimiluð aðild skv. 3. mgr. 25. gr. eml. í þágu hagsmuna ótilgreindra 

félagsmanna í aðildarfélögum sínum.  

Aðild heildarsamtaka var einnig heimiluð í Hrd. 2002, bls. 3365 (464/2002) þar sem 

Sjómannasamband Íslands (S) höfðaði mál á hendur Landssambandi íslenskra útvegsmanna 

(LÍÚ) og krafðist þess að tiltekin ákvæði í úrskurði gerðardóms, sem starfaði á grundvelli laga 

nr. 34/2001 um kjaramál fiskimanna og fleira, væru óskuldbindandi fyrir sig og félagsmenn 

sína og hefðu ekki áhrif á kjarasamninga milli S og LÍÚ. Dómurinn féllst á aðild S. Með 

dómnum er styrkt í sessi sú beiting 3. mgr. 25. gr. eml. sem rekja má til Hrd. 2001, bls. 3434. 

(277/2001) að heimila heildarsamtökum aðild á grundvelli ákvæðisins til viðurkenningar á 

réttindum ótilgreindra félagsmanna í aðildarfélögum sínum. 
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4.8 Lögvarðir hagsmunir 

Í dómaframkvæmdinni hefur lítið púður farið í athuganir á lögvörðum hagsmunum 

félagsmanna og er ekki að sjá að aðrar eða meiri kröfur séu gerðar til fyrirliggjandi hagsmuna 

í þessum málum en almennt gengur og gerist í einkamálum. Hins vegar veitir Hrd. 2000, bls. 

4480 (125/2000) ástæðu til að ætla að í þeim tilvikum sem aðild er byggð á 3. mgr. 25. gr. 

eml. sé Hæstiréttur sveigjanlegri í að heimila viðurkenningarkröfur sem eru á mörkum þess að 

flokkast sem lögspurningar en skv. 1. mgr. 25. gr. eml. verða dómstólar ekki krafðir álits um 

lögfræðileg efni eða hvort tiltekið atvik hafi gerst nema að því leyti sem nauðsynlegt er til 

úrlausnar um ákveðna kröfu í dómsmáli. Í ofangreindu máli sem Öryrkjabandalag Íslands (Ö) 

höfðaði gegn Tryggingastofnun ríkisins (TR), krafðist Ö þess að viðurkennt yrði að TR væri 

óheimilt að skerða lögverndaða tekjutryggingu örorkulífeyrisþega í hjúskap vegna tekna 

maka. Eftir athugun á stöðu og hlutverki Ö er fallist á, með vísan til 3. mgr. 25. gr. eml., að Ö 

sé réttur aðili málsins og hafi jafnframt skv. 2. mgr. 25. gr. eml. lögvarða hagsmuni af því að 

fá viðurkenningardóm um réttmæti skerðingar tekjutryggingar. Var hér samkvæmt kröfugerð 

Ö einungis ráðið til lykta hvort skerðingarákvæði almannatryggingalaga samrýmdist 

ákvæðum stjórnarskrár og yrði ekki af niðurstöðu málsins dregin ályktun um rétt hvers 

einstaks lífeyrisþega. 

Með áðurnefndum dómi Hæstaréttar var því slegið föstu, að skerðing tekjutryggingar 

örorkulífeyrisþega í hjúskap vegna tekna maka, hefði verið slík að stjórnarskrárvarinn réttur 

einstakra lífeyrisþega væri fyrir borð borinn. Í kjölfarið höfðaði Ingibjörg Gunnarsdóttir 

lífeyrisþegi mál gegn Tryggingastofnun ríkisins og var hún í Hrd. 2003, bls. 3411 (549/2002) 

talin eiga rétt á greiðslu tekjutryggingar án skerðingar vegna tekna maka, frá 1. janúar 1999  

og fram til þess tíma að lögfest voru ný ákvæði um skerðingu tekjutryggingar öryrkja í 

hjúskap vegna tekna maka. 23 

Öryrkjabandalag Íslands vinnur að málefnum stórs hóps manna en í þeirra hópi standa 

margir hverjir höllum fæti í samfélaginu. Félagsmenn hafa oft á tíðum ekki mikil fjárráð en 

málsóknin í áðurnefndum Hrd. 2001, bls. 3434 (277(2001) snéri að skerðingu á tekjum þeirra. 

Má í þessu sambandi velta fyrir sér, þegar í húfi eru ríkir hagsmunir félagsmanna sem annars 

ættu erfitt með að ná fram rétti sínum, hvort dómstólar leggi minna upp úr því að leiða í ljós 

mjög sérgreindan tilgang félags og jafnframt af sömu ástæðum líti fram hjá því að 

viðurkenningarkrafa jaðri við lögspurningu.  

                                                 
23 Með þessum dómi má sjá að enn þann dag i dag eru félög og samtök að nota þá leið að kosta rekstur dómsmáls 
einstaklings í því skyni að fá fordæmi í dómsúrlausn um réttindi annarra félagsmanna. 
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5 Lokaorð 

Það er ekki neinum vafa undirorpið að lögfesting 3. mgr. 25. gr. eml. hefur haft í för með sér 

mikið réttarfarshagræði í þeim tilvikum þegar hópur manna á sömu eða sambærilegra 

hagsmuna að gæta og þarf að sækja rétt sinn með dómsmáli. Það segir sig sjálft að álag á 

dómskerfið getur orðið ærið ef yfir það dynur holskefla dómsmála, þar sem dómkröfur eiga 

rætur að rekja til sama atviks, aðstöðu eða löggernings. Eins er ljóst að úrræðið gerir 

einstaklingum oft á tíðum kleift að fá viðurkenningu réttinda sinna, sem annars yrði ekki, 

enda myndi oft á tíðum ekki svara kostnaði að hafa uppi téða kröfu einstaklings í dómsmáli.  

Ýmis leiðbeinandi sjónarmið varðandi beitingu heimildarinnar hafa komið í ljós í þessari 

könnun á inntaki og beitingu 3. mgr. 25. gr. eml. Ljóst er þó að engar skýrir línur eru um 

lágmarkskröfur um hversu sérgreindur tilgangur félags eða samtaka þurfi að vera svo fallist 

verði á aðild samkvæmt greininni. Tilvikin eru eins breytileg og þau eru mörg og fara þarf 

fram heildarmat á aðstæðum hverju sinni. 

Í íslensku samfélagi þar sem framþróun er jafnt hröð og raun ber vitni, er eðlilegt að 

einstaklingar hópist í auknum mæli saman í félög og fylkist um baráttumál sín. Má sjá fyrir 

sér að tíðni dómsmála þar sem félög og samtök byggja aðild sína á 3. mgr. 25. gr. eml. muni 

fara vaxandi í framtíðinni. 
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