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1 Inngangur 
Félagafrelsið hefur verið talið til helstu mannréttinda í lýðræðislegu stjórnskipulagi og 

hefur það verið verndað í íslenskri stjórnarskrá frá því á 19. öld.1 

Félagafrelsið er nú verndað í 74. gr stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 

(hér eftir nefnd stjskr.) og má greina það í jákvætt og neikvætt félagafrelsi. Í jákvæðu 

félagafrelsi felst réttur manna til að stofna og ganga í félög og í hinu neikvæða felst 

réttur manna til að standa utan félaga. 

Meginefni þessarar ritgerðar lýtur að neikvæðu félagafrelsi eins og það birtist í 2. 

mgr. 74. gr. stjskr. og heimildum til að takmarka það, en meginreglan skv. ákvæðinu er 

sú að ekki megi skylda menn til aðildar að félagi. Þó er mælt fyrir um ákveðnar 

undantekningar frá reglunni í ákvæðinu en heimilt er að koma á skylduaðild að félagi 

með lögum, ef það er nauðsynlegt vegna almannahagsmuna eða réttinda annarra. Í 

þessari ritgerð verður sjónum aðallega beint að því hvort skylduaðild að félagi teljist 

nauðsynleg vegna almannahagsmuna en dæmi eru hér á landi um skylduaðild að 

félögum á þeim grundvelli. Í þessu samhengi verða Lögmannafélag Íslands og Félag 

fasteignasala sérstaklega tekin til skoðunar, en bæði eru þau fagfélög sem mæla fyrir um 

skylduaðild. Umdeilt hefur verið hvort skylduaðild að þessum félögum sé nauðsynleg 

vegna almannahagsmuna og verður í þessar ritgerð kafað djúpt ofan í grunn félaganna 

og röksemdir sem settar hafa verið fram fyrir skylduaðild. Verða félögin að lokum borin 

saman og komist að niðurstöðu um það hvort skylduaðild að þeim sé í raun nauðsynleg 

vegna almannahagsmuna í skilningi 2. mgr. 74. gr. stjskr. Ekki verður fjallað um 

skilyrðið um réttindi annarra á þessum vettvangi.  

Verður hér fyrst fjallað almennt um félagafrelsi eins og það kemur fyrir í 74. gr. 

stjskr. Því næst verður gerð grein fyrir hugtakinu neikvætt félagafrelsi, hvað í því felst 

og þróun þess í íslenskum rétti. Þar á eftir verður 11. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu 

(hér eftir nefndur MSE) skoðuð og það tekið til athugunar hvort neikvætt félagafrelsi sé 

verndað af ákvæðinu. Verður dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu (hér eftir 

nefndur MDE) rakin, því til skýringar. Verður því næst litið á hugtakið félag, hvað í því 

felst, hvort munur sé á skilgreiningum stjskr. og MSE á þessu hugtaki og um leið hvort 

munur sé á umfangi verndar neikvæðs félagafrelsis í þessum ákvæðum.  

                                                 
1 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 394. 
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Verður síðan vikið að meginefni ritgerðarinnar, eða frávikum frá meginreglunni um 

að menn verði ekki skyldaðir til aðildar að félagi. Fyrst verður hugtakið 

almannahagsmunir tekið til skoðunar. Síðan verður vikið að skipan Lögmannafélags 

Íslands og Félags fasteignasala, aðdraganda að setningu laga um skylduaðild og 

röksemdir fyrir því. Mun að lokum verða komist að niðurstöðu um það hvort skilyrði 

stjórnarskrár séu uppfyllt fyrir skylduaðild að Lögmannafélagi Íslands og Félagi 

fasteignasala og hvort hún sé í raun nauðsynleg vegna almannahagsmuna í skilningi 2. 

mgr. 74. gr. stjskr. 

2 Félagafrelsi 

2.1 Almennt 
Í 74. gr. stjskr. er félagafrelsið verndað. Einnig er félagafrelsi verndað í 

þjóðréttarsamningum sem Ísland er aðili að svo sem í 11. gr. MSE og 22. gr. 

Alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (hér eftir nefndur SBSR). 

Réttur manna til að stofna og ganga í félög hefur löngum verið talinn til helstu 

mannréttinda í lýðræðisþjóðfélagi, ásamt fundafrelsi og tjáningarfrelsi.2 Félagafrelsi, 

fundafrelsi og tjáningarfrelsi eru nátengd réttindi og skarast iðulega. Verður að telja 

félaga- og fundastarfsemi afar mikilvæga til að þess að menn fái tækifæri til þess að láta 

skoðanir sínar í ljós á opinberum vettvangi.3 

Ákvæði um félagafrelsi kom fyrst inn í stjórnarskrá um hin sérstaklegu málefni 

Íslands árið 1874 að fyrirmynd dönsku grundvallarlaganna frá 1849 og stóð síðan 

óbreytt allt til ársins 1995 þegar mannréttindakafli stjórnarskrárinnar var endurskoðaður 

með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995. 4 

Upprunalegt markmið félagafrelsisákvæða var að vernda hina formlegu hlið 

félagafrelsisins, þ.e. að menn ættu rétt á að stofna félög án þess að þurfa að sækja um 

sérstakt leyfi til stjórnvalda, og að starfssemi þeirra yrði ekki háð eftirliti stjórnvalda. 

Áherslan hefur nú til dags í auknum mæli beinst að réttindum félaga sem slíkra, m.a. 

réttindum stéttarfélaga til að haga sínum innri málefnum án afskipta stjórnvalda, og 

einnig hefur hið neikvæða félagafrelsi eða réttur manna til að standa utan félaga verið 

mikið til umfjöllunar.5 

                                                 
2 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 394. 
3 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 395. 
4 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 589. 
5 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 396. 
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Hugtakið félagafrelsi má eins og áður segir, greina í tvo þætti, annars vegar jákvætt 

félagafrelsi eða rétt manna til að stofna með sér og ganga í félög í sérhverjum löglegum 

tilgangi, og hins vegar neikvætt félagafrelsi, eða rétt manna til að standa utan félaga. 

Jákvæða félagafrelsið er verndað í 1. mgr. 74. gr. stjskr. en hið neikvæða í 2. mgr. sömu 

greinar. 

Í hinu jákvæða félagafrelsi felst samkvæmt 1. mgr. 74. gr. stjskr. réttur manna til að 

stofna félög í sérhverjum löglegum tilgangi, þar með talin stjórnmálafélög og 

stéttarfélög, án þess að þurfa að sækja um leyfi til þess. Einnig kemur fram í ákvæðinu 

að félag verði ekki leyst upp fyrir ráðstöfun stjórnvalds. Þó er heimilt að banna um sinn 

starfsemi félags sem hefur augljóslega ólöglegan tilgang en þarf þá að höfða mál án 

tafar til að fá því slitið með dómi. 

Í þessari ritgerð verður sjónum aðallega verða beint að hinu neikvæða félagafrelsi. 

Verður því ekki fjallað frekar um hið jákvæða félagafrelsi á þessum vettvangi.  

2.2 Nánar um hugtakið neikvætt félagafrelsi í stjórnarskrá. 
Í 2. mgr. 74. gr. stjskr. kemur sú meginregla skýrt fram að engan megi skylda til aðildar 

að félagi, þó með þeim undantekningum sem mælt er fyrir um í ákvæðinu. Þessari 

málsgrein var bætt við félagafrelsisákvæðið með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995, en 

þá var mannréttindakafla stjórnarskrárinnar breytt. Einnig er mælt fyrir um neikvætt 

félagafrelsi í 2. mgr. 20. gr. Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna. Hvorki er 

minnst á rétt manna til að standa utan félaga í 11. gr. MSE né í 22. gr. SBSR og voru 

skoðanir lengi vel skiptar um hvort hið neikvæða félagafrelsi væri verndað af þessum 

samningum. Í þessu sambandi var vísað til þess að réttur til að ganga í félag hljóti 

sjálfkrafa að fela í sér réttinn til að gera það ekki, á sama hátt og tjáningarfrelsið felur 

bæði í sér réttinn til að tjá skoðanir sínar og til þess að tjá þær ekki án þess að það þurfi 

að taka sérstaklega fram. Félagafrelsið væri því tvíhliða líkt og tjáningarfrelsið. 6 

Fyrir lögfestingu MSE og þær breytingar sem urðu á stjskr. var neikvætt félagafrelsi 

ekki verndað í íslenskum rétti. Má í þessu samhengi nefna, Hrd. 1988, bls. 1532 

(Framadómur), sem má segja að hafi hrundið af stað þeirri þróun sem síðar leiddi til 

breytinga á vernd félagafrelsis í mannréttindakafla stjskr. Með þessum dómi sló 

Hæstiréttur því föstu að þágildandi félagafrelsisákvæði stjskr. verndaði ekki rétt manna 

til að standa utan félaga. Í þessum dómi voru málsatvik  með þeim hætti að S sem var 

leigubílstjóri hafði fengið leyfi til að aka leigubifreið, skv. reglugerð nr. 320/1983 um 

                                                 
6 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 415. 
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takmörkun leigubifreiða í Reykjavík. Var reglugerðin sett með heimild í 10. gr. laga nr. 

36/1970 og skuldbatt S sig til að hlýta ákvæðum hennar. Meðal skilyrða 

leyfisveitingarinnar skv. reglugerðinni var félagsaðild að bifreiðastjórafélaginu Frama. S 

gekk í félagið og greiddi félagsgjöld fyrst í stað. Í kjölfar vanskila á félagsgjöldum og 

yfirlýsingar S um vilja hans til að standa utan félagsins var atvinnuleyfi hans 

afturkallað. Taldi S leyfissviptinguna brjóta gegn 73. gr. stjskr. (þágildandi 

félagafrelsisákvæði stjskr.) og krafðist þess að leyfissviptingin yrði felld úr gildi með 

dómi. Meirihluti Hæstaréttar taldi að líta ætti til forsögu ákvæðisins og upprunalegs 

markmiðs en það væri fyrst og fremst sett til þess að tryggja rétt manna til að stofna 

félög en ekki rétt manna til að standa utan félaga. Ekki var heldur talið að ósamræmi 

væri milli 73. gr. stjskr. og 11. gr. MSE. auk þess sem slíkar alþjóðasamþykktir  myndu 

ekki sjálfkrafa hagga settum stjórnarskrárákvæðum. Komst Hæstiréttur að þeirri 

niðurstöðu að ekki yrði fallist á að túlka greinina á þá leið að hún mælti fyrir um rétt 

manna til að neita að ganga í eða vera í félagi, né að óheimilt væri að gera félagsaðild að 

skilyrði atvinnuleyfis.  

Þess má geta að leyfissviptingin var dæmd ólögmæt, en á þeim grundvelli að 

reglugerðin ætti sér ekki lagastoð. Voru í kjölfar dómsins sett lög nr. 77/1989, um 

leigubifreiðar, þar sem mælt var fyrir um að félagsskylda að Frama væri skilyrði fyrir 

atvinnuleyfi leigubílstjóra.  

Málinu var síðar skotið til MDE. MDE komst að þeirri niðurstöðu að skylduaðild S 

að félaginu Frama hefði brotið gegn rétti hans sem verndaður væri af 11. gr. MSE en 

dómurinn er reifaður í  kafla 2.4 hér á eftir. MDE, Sigurður Sigurjónsson gegn Íslandi, 

30. júní 1993.7 

Í athugasemdum með frumvarpi til stjórnskipunarlaga nr. 97/1995, kemur fram að 

niðurstaða MDE í máli Sigurðar Sigurjónssonar hafi verið ein af meginástæðunum fyrir 

því að sérstöku ákvæði um neikvætt félagafrelsi var bætt inn í stjskr. Í athugasemdum 

með ákvæðinu var m.a.  vísað til þess , að ef ekki yrði tekin upp í stjskr. sérstök regla 

um rétt manna til að standa utan félaga, yrði hægt að halda því fram að slíkur réttur væri 

ekki verndaður hér á landi með vísan til úrlausnar í fyrrgreindum hæstaréttardómi sem 

byggðist á efnislega sömu reglu. Ekki væri hægt að samræma slíka úrlausn niðurstöðu 

MDE í máli Sigurðar Sigurjónssonar gegn Íslandi.8 

                                                 
7 MDE, Sigurður Sigurjónsson gegn Íslandi, 30. júní 1993, (16130/90).  
8 Alþt. 1994-1995, A deild, þskj. 389, bls. 2107. 



 

9 

2.3 11. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu 
Mannréttindasáttmáli Evrópu var fullgiltur hér á landi árið 1953 og síðar lögfestur með 

lögum nr. 62/1994. Þau rök voru meðal annars færð fyrir lögfestingu MSE að íslensk 

löggjöf tryggði ekki nægilega réttindi skv. sáttmálanum þrátt fyrir að hann væri hafður 

til hliðsjónar við skýringu íslenskra lagaákvæða. Var talið að réttaröryggi og réttarvernd 

einstaklinga yrði betur borgið með lögfestingu sáttmálans.9 

Í 11. gr. MSE. er mælt fyrir um funda- og félagafrelsi en þótt þau séu hvort um sig 

sjálfstæð réttindi hafa þau nána tengingu og eru því samofin í ákvæðinu.10 Verður 

einungis fjallað um félagafrelsisþáttinn á þessum vettvangi. 

Samkvæmt orðanna hljóðan verndar 11. gr. MSE einungis hið jákvæða félagafrelsi. 

Ekkert er þar minnst á rétt manna til að standa utan félaga og hefur verið ályktað af 

undirbúningsgögnum frá gerð sáttmálans að 11. gr. verndi ekki neikvætt félagafrelsi.11 

MDE hefur þó slegið því föstu í dómaframkvæmd að neikvætt félagafrelsi sé verndað af 

11. gr. einkum er varðar skylduaðild að stéttarfélögum (svokallað closed shop 

fyrirkomulag) og hefur metið í hverju máli fyrir sig hvort skylduaðild feli í sér brot á 11. 

gr. MSE en forðast að taka almenna afstöðu til inntaks neikvæðs félagafrelsis skv. 

ákvæðinu.12 

MDE tekur í fyrsta sinn á þessu álitaefni í máli Young, James og Webster gegn 

Bretlandi. Þar voru málavextir þeir að kærendum sem voru starfandi hjá bresku 

járnbrautunum var sagt upp störfum vegna þess að þeir neituðu að ganga í tiltekin 

stéttarfélög. Félagsskyldan hafði komið til vegna samnings milli bresku járnbrautanna 

og þriggja stéttarfélaga, en kærendurnir höfðu þegar hafið störf hjá járnbrautunum þegar 

þetta átti sér stað. Við mat á því hvort um brot á 11. gr. MSE væri að ræða tók MDE 

ekki beina afstöðu til þess hvort neikvætt félagafrelsi væri yfir höfuð verndað af  MSE 

en tók afstöðu til þess hvaða áhrif aðildarskyldan hefði á kærendur. Dómstóllinn tók 

fram að aðildarskylda að stéttarfélögum þyrfti ekki í öllum tilvikum að brjóta í bága við 

ákvæðið. Í þessu tiltekna máli væri um að ræða hótun um brottrekstur sem hefði í för 

með sér missi lífsviðurværis. Slíkt væri  alvarlegt form nauðungar sem beindist gegn 

starfsmönnum sem hefðu þegar verið ráðnir þegar aðildarskyldunni var komið á. Þá 

hafði það einnig áhrif að kærendur væru á móti pólitískum markmiðum félaganna og 

                                                 
9 Davíð Þór Björgvinsson: „Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginatriði, skýring og beiting“, bls. 65. 
10 Elín Blöndal: „ Funda- og félagafrelsi“, bls. 390. 
11 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 398. 
12 Elín Blöndal: „Funda- og félagafrelsi“,  bls. 400. 
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var því einnig brotið gegn hugsana- og tjáningarfrelsi þeirra skv. 9. og 10. gr. MSE. Var 

því talið að aðildarskyldan fæli í sér brot á 11. gr. þessu tilviki.13 

Einnig má nefna mál MDE, Sibson gegn Bretlandi. Um var að  ræða 

vörubifreiðarstjóra hjá bresku fyrirtæki sem hafði lent í útistöðum við stéttarfélag það 

sem hann var aðili að og gekk því í annað stéttarfélag. Þessi staða leiddi til deilna á 

vinnustað hans og voru honum settir þeir kostir að ganga aftur í fyrra stéttarfélagið eða 

að flytja á aðra starfsstöð fyrirtækisins ekki langt frá þeirri sem hann starfaði hjá. Vildi 

starfsmaðurinn (S) ekki una þessu og var honum sagt upp vinnunni. Ekki var talið að 

um brot á 11. gr. væri að ræða í þessu tilviki. Var m.a. vísað til máls Young, James og 

Webster14, en staðan talin frábrugðin í þessu tilviki þar sem ekki væri brotið gegn 

hugsana- og tjáningarfrelsi S. Auk þess var honum boðið að flytja á aðra starfsstöð 

fyrirtækisins og átti  hann því ekki á hættu að missa vinnuna. Ekkert lá fyrir um að kjör 

hans myndu versna við flutninginn og auk þess þyrfti hann ekki að ganga aftur í fyrra 

stéttarfélagið. Var því eins og áður segir ekki talið að brotið hefði verið gegn 11. gr. 

MSE.15 

Ákveðin tímamót urðu með áðurnefndum dómi MDE í máli Sigurðar 

Sigurjónssonar gegn Íslandi16, en þar segir dómstóllin í fyrsta skipti berum orðum að 

neikvætt félagafrelsi sé verndað af 11. gr. MSE. Þar var kæruefnið fyrir MDE 

niðurstaðan í áðurnefndum Hrd. 1988, bls. 1532, (Framadómur)17 en Hæstiréttur hafði 

komist að þeirri niðurstöðu að þágildandi félagafrelsisákvæði í 73. gr. stjskr. verndaði 

ekki rétt manna til að standa utan félaga. Komst MDE hins vegar að þeirri niðurstöðu að 

íslenska ríkið hefði brotið gegn 11. gr. MSE. Íslenska ríkið hélt því fram að Frami væri 

ekki félag í skilningi 11. gr. MSE, heldur félag að opinberum rétti sem félli utan 

ákvæðisins. MDE féllst ekki á þá röksemd og taldi að Frami væri félag í skilningi 11. 

gr. Ekkert er minnst á rétt manna til að standa utan félaga í 11. gr. og þurfti MDE því að 

taka afstöðu til þess hvort slíkur réttur væri verndaður af ákvæðinu. MDE komst að 

þeirri niðurstöðu með vísan til alþjóðasamþykkta og til þess að túlka bæri MSE í ljósi 

aðstæðna á hverjum tíma, að neikvætt félagafrelsi væri verndað af ákvæðinu. Því væri 

þvingun S til aðildar að Frama andstæð 11. gr. stjskr. Túlkar dómstóllinn MSE með 

                                                 
13 MDE, Young, James og Webster gegn Bretlandi, 18. október 1982, (7601/76) 
14 MDE, Young, James og Webster gegn Bretlandi, 18. október 1982, (7601/76) 
15 MDE, Sibson gegn Bretlandi, 20. apríl 1993, (14327/88) 
16 MDE, Sigurður Sigurjónsson gegn Íslandi, 30. júní 1993 (16130/90). 
17 Hrd. 1988, bls. 1532. 
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framsæknum hætti í samræmi við þróun á alþjóðavettvangi og segir í fyrsta skipti berum 

orðum að 11. gr. verndi neikvætt félagafrelsi eins og áður hefur komið fram.18 

Í máli Sørensen og Rasmussen gegn Danmörku19 kvörtuðu kærendur yfir að brotið 

hefði verið á réttindum þeirra skv. 11. gr. MSE en þeir voru skyldaðir til að ganga í 

stéttarfélag skv. ákvæði í kjarasamningum. Hvorugur kærenda vildi ganga í þetta 

tiltekna stéttarfélag vegna þess að þeir voru ósammála pólitískri afstöðu þess. 

Dómstóllinn taldi að þeir hefðu verið þvingaðir til aðildar að stéttarfélaginu og að þessi 

þvingun hefði falið í sér brot á rétti þeirra til að standa utan félaga skv. 11. gr. MSE. 

MDE gerir hér vægari kröfur heldur en í fyrri dómum um þau atriði sem þurfa að vera 

fyrir hendi til þess að unnt sé að líta svo á að skylda til aðildar að stéttarfélagi feli í sér 

brot á ákvæðinu. Ef dómurinn er borinn saman við mál Young James og Webster var 

það ekki gert að skilyrði í dómi Sørensen og Rasmussen að um missi lífsviðurværis hafi 

verið að ræða né hvort vitað hafi verið um félagsskylduna fyrirfram en þessi atriði voru 

meðal þeirra forsendna MDE þegar komist var að sambærilegri niðurstöðu og hér um 

ræðir í máli Young, James og Webster.20 Af þessu er ljóst er að MDE gengur með máli 

Sørensen og Rasmussen mun lengra en áður í túlkun sinni á því að hvaða marki 

neikvætt félagafrelsi er verndað af 11. gr. 

Af dómaframkvæmd MDE má ráða að vernd neikvæðs félagafrelsis sé stöðugt að 

aukast. Svo virðist sem minna þurfi til þess að unnt sé að líta á að brotið sé gegn 

ákvæðinu. Má sjá mun á máli Young, James og Webster og máli Sørensen og 

Rasmussen varðandi þessi skilyrði eins og minnst er á hér að ofan. Virðist heldur ekki 

vera lagt sérstaklega upp úr því í nýrri dómum hvort aðildarskyldan kom til eftir 

ráðningu aðila, en það var talið skipta máli í dómi Young, James og Webster.21 

3 Hugtakið „félag“ 
Verður nú leitast við að skilgreina hugtakið „félag“ en það er ekki skilgreint á sama hátt 

í íslenskum rétti og í túlkun MDE á 11. gr MSE.  

                                                 
18 Elín Blöndal: „Funda- og félagafrelsi“, bls 402-403. 
19 MDE, Sørensen og Rasmussen gegn Danmörku, 11. janúar 2006, (52562/99) 
20 Elín Blöndal: „Dómur Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Sørensen og Rasmussen gegn Danmörku 
og áhrif hans.“, bls. 138-139. 
21 Elín Blöndal: „ Funda- og félagafrelsi“, bls. 403. 
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Gildissvið 74. gr. stjskr. og 11. gr. MSE er bundið við félög sem slík en almennt er 

litið svo á að félag tákni skipulagsbundin varanleg samtök tveggja eða fleiri manna sem 

vinna að sameiginlegu markmiði þeirra.22  

3.1 Félög í skilningi 74. gr. stjskr. 
Í 74. gr. stjskr. er ekki að finna sérstaka skilgreiningu á hugtakinu „félag“ og má því 

ætla að ákvæðið taki til hvers konar félaga. Verður heldur ekki ráðið af  athugasemdum 

við frumvarp til stjórnskipunarlaga hvort hugtakið félag í 74. gr. stjskr. feli í sér 

sambærilega takmörkun og er á hugtakinu í 11. gr. MSE.  

Félög að opinberum rétti, sem stofnuð eru með lögum og hafa opinbert hlutverk 

gagnvart félagsmönnum sínum eru ekki sérstaklega undanskilin í 74. gr. stjskr. en slík 

félög eru ekki talin njóta verndar 11. gr. MSE.23 Þar sem gert er ráð fyrir að túlka eigi 

mannréttindaákvæði stjskr. til samræmis við MSE  þá hefði þessi afmörkun MSE 

vissulega þýðingu ef ágreiningur væri uppi um skylduaðild að slíkum félögum.  

3.2 Félög í skilningi Mannréttindasáttmála Evrópu 
Hugtakið „félag“ hefur sjálfstæða merkingu í 11. gr. MSE og er inntak þess óháð túlkun 

aðildarríkjanna. Inntak þess ræðst af orðalagi 11. gr. annars vegar og hins vegar túlkun 

MDE á ákvæðinu.24 

Af dómaframkvæmd MDE má ráða að félög að opinberum rétti falli utan gildissviðs 

ákvæðisins, svo sem ýmis samtök fagstétta sem stofnuð eru með löggjöf og ráðast af 

henni um skipulag og starfsemi. Litið hefur verið svo á að slík félög falli utan verndar 

11. gr. ef þau hafa ekki aðeins að markmiði að gæta hagsmuna félagsmanna sinna 

heldur einnig almannahagsmuna.25 Má hér til til skýringar nefna dóm MDE, Le Compte, 

van Leuven og De Meyere gegn Belgíu, 23. júní 1981 (Læknamálið) en þar þurfti MDE 

að leysa úr því hvort tiltekin læknaregla væri félag í skilningi 11. gr. MSE. Í þessu máli 

voru kærendur læknar sem höfðu sætt viðurlögum af hálfu belgískrar læknareglu (ordre 

de medicins) sem þeim var gert skylt að vera meðlimir í. Mælt var fyrir um skylduaðild 

allra belgískra lækna að reglunni í konunglegri tilskipun. Var komist að þeirri 

niðurstöðu að lögákveðin skylduaðild belgískra lækna að læknareglunni bryti ekki gegn 

11. gr. MSE vegna þess að læknareglan teldist ekki félag í skilningi ákvæðisins. Reglan 

                                                 
22 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 400. 
23 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 400. 
24 Elín Blöndal: „Funda- og félagafrelsi“, bls. 394. 
25 Elín Blöndal: „Funda- og félagafrelsi“, bls. 395. 



 

13 

var talin stofnun að opinberum rétti vegna þess að hún hafði verið sett á stofn með 

löggjöf og hún fór með opinbert vald. Stofnunin hafði lögbundið hlutverk og með því að 

hafa opinbert eftirlit með starfsemi lækna vann hún að markmiðum í almannaþágu, þ. e. 

til verndar heilbrigði. Þeir sem sátu í úrskurðarnefnd innan stofnunarinnar voru 

tilnefndir af ríkinu og úrskurðarnefndinni voru fengin ýmis úrræði með lögum. Væri af 

þessum ástæðum ekki hægt að líta svo á að stofnunin væri félag í skilningi 11. gr. 

MSE.26 

Belgíska læknamálið hefur síðan verið aðalfordæmi MDE um hvaða félög eða 

stofnanir séu þess eðlis að þau falli utan hugtaksins „félag“ í 11. gr. MSE og þar af 

leiðandi feli skylduaðild að þeim ekki í sér skerðingu á því frelsi sem 11. gr. verndar. 

Einnig kom þetta álitaefni til skoðunar í máli Sigurðar Sigurjónssonar, en þar hélt 

íslenska ríkið því fram að Frami (félag leigubílstjóra) væru samtök að opinberum rétti 

og þess vegna félli félagið utan verndar 11. gr. MSE. Var í því samhengi bent á að þó 

svo að félagið hefði verið stofnað af leigubifreiðastjórum til að gæta hagsmuna þeirra 

færi það einnig með starfsemi í þágu almannahagsmuna.MDE komst hins vegar að 

þeirri niðurstöðu að Frami væri félag sem nyti verndar 11. gr. MSE, þó svo að það færi 

með starfsemi í þágu almannahagsmuna og önnur lögbundin verkefni. Var vísað til þess 

að eftirlit með félaginu væri falið öðrum aðila sem væri nefnd skipuð af ráðherra og að 

félagið væri stofnað samkvæmt einkarétti og nyti sjálfsákvörðunarréttar um innra 

skipulag sitt. Væri Frami því fyrst og fremst einkaréttarleg samtök sem féllu sem slík 

innan verndar 11. gr. MSE.27 

4 Frávik frá reglunni um að menn verði ekki skyldaðir til aðildar 
að félagi 

4.1 Almennt 

Í 2. málsl. 2. mgr. 74. gr. stjskr eru lögfestar undantekningar frá meginreglunni um að 

ekki megi skylda menn til að aðildar að félagi en samkvæmt ákvæðinu er heimilt að 

kveða á um slíka skyldu með lögum ef það er nauðsynlegt til þess að félag geti sinnt 

lögmæltu hlutverki vegna almannahagsmuna eða réttinda annarra. 

Í þessari ritgerð verður fyrst og fremst fjallað um það hvort skylduaðild að félagi 

teljist nauðsynleg vegna almannahagsmuna en hér á landi má finna félög sem mæla 

                                                 
26 MDE, Le Compte, van Leuven og De Meyere gegn Belgíu, 23. júní 1981 (6878/75). 
27 MDE, Sigurður Sigurjónsson gegn Íslandi, 30. júní 1993 (16130/90). 
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fyrir um skylduaðild á þeim grundvelli. Sem dæmi má nefna skylduaðild lögmanna að 

Lögmannafélagi Íslands og skylduaðild fasteignasala að Félagi fasteignasala, en bæði 

félögin eru fagfélög sem gegna ákveðnu lögbundnu hlutverki gagnvart félagsmönnum 

sínum. Verður ítarlega gerð grein fyrir þessum félögum hér á eftir og það tekið til 

skoðunar hvort skylduaðild að þeim sé réttlætanleg á grundvelli almannahagsmuna. 

Verður ekki fjallað um skilyrðið um réttindi annarra á þessum vettvangi.  

Almannahagsmunir hafa t.d. verið taldir vera til staðar þegar um er að ræða félög 

innan ákveðinnar fagstéttar sem gegna tilteknu lögbundnu hlutverki gagnvart 

félagsmönnum sínum en sem dæmi um slíkt hlutverk má nefna eftirlits- og agahlutverk 

slíkra fagfélaga. Segja má að markmið slíks eftirlits sé í þágu almannaheilla að því leyti 

að almenningur sem nýtir sér þjónustu félagsmanna verður að geta treyst því að þeir 

hafi tilskilin réttindi til þeirra starfa sem þeir inna af hendi, svo sem lögmennsku eða 

fasteignasölu, en miklir hagsmunir eru oft í húfi í slíkri þjónustu.  

Tekið var fram í athugasemdum við frumvarp til stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 að 

ætlast væri til þess að líta ætti á hugtakið „almannahagsmunir“ í 2. mgr 74. gr. stjskr. 

sem nokkurs konar samnefnara fyrir þau atriði sem upp væru talin í 2. mgr. 11. gr. 

MSE. Samkvæmt því eru heimildir til takmarkana skv. 2. mgr. 74. gr. stjskr. og 11. gr. 

MSE sambærilegar.28 

Í tengslum við almannahagsmuni má jafnframt nefna skyldu manna til að eiga aðild 

að lífeyrissjóði en samkvæmt 4. mgr. 1. gr. laga nr. 129/1997 um skyldutryggingu 

lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða er öllum launamönnum og þeim sem stunda 

atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi, rétt og skylt að tryggja sér lífeyrisréttindi með 

aðild að lífeyrissjóði. Skyldutrygging lífeyrisréttinda felur því í sér skylduaðild að 

lífeyrissjóði og til greiðslu iðgjalds. Hefur því verið haldið fram að skylduaðild að 

lífeyrissjóði sé andstæð 2. mgr. 74. gr. stjskr. .Markmið slíkra sjóða hlýtur að stefna að 

almannahagsmunum29 sbr. ummæli í Hrd. 1996, bls. 2584 þar sem vísað var til þess að 

löggjöf um skyldutryggingu lífeyrisréttinda ætti að leiða til almannaheilla og að 

tilgangur hennar væri m. a. réttur til lífeyristrygginga sem yrði byggður á jöfnum 

forsendum.   

                                                 
28 Elín Blöndal: „Funda og félagafrelsi“, bls. 422. 
29 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 423. 
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4.2 Lögmannafélag Íslands 

4.2.1  Almennt 

Í 1. mgr. 3. gr. laga nr. 77/1998 um lögmenn (hér eftir nefnd lml.) er mælt fyrir um 

skyldu lögmanna til að vera félagsmenn í Lögmannafélagi Íslands. 

Lögmannafélag Íslands var stofnað 11. desember árið 1911. Það var stofnað af 

málflutningsmönnum sjálfum en ekki löggjafarvaldinu og nefndist það upphaflega 

Málflutningsmannafélag Íslands.30 Upphaflega var ekki lögbundin aðildarskylda að 

félaginu en með lögum nr. 61/1942 var lögmönnum gert skylt að hafa með sér félag og 

tók Málflutningsmannafélagið við þessu hlutverki.31 

Í gildistíð laga nr. 61/1942 helgaðist skylduaðild að lögmannafélaginu af því 

stjórnsýsluhlutverki sem það hafði með höndum en félagið hafði í þá tíð bæði eftirlits 

og agahlutverk. Félagið hafði eftirlit með því að félagsmenn þess færu að lögum og 

ræktu skyldur sínar af samviskusemi og trúmennsku. Einnig hafði félagið tiltekið 

úrskurðarvald og heimild til að veita félagsmönnum áminningar og gera þeim sektir 

fyrir framferði í störfum sem telja mætti stétt lögmanna ósamboðið.32 Agavald með 

lögmönnum er nú í höndum sérstakrar úrskurðarnefndar sem starfar í tengslum við 

Lögmannafélagið, en nánar verður fjallað um úrskurðarnefndina hér á eftir. 

Ekki er að sjá að upp hafi komið ágreiningur varðandi skylduaðild að 

Lögmannafélaginu í gildistíð núgildandi laga, en í gildistíð eldri laga kom mál til kasta 

dómstóla sem hafði viss áhrif til breytinga á þáverandi skipan félagsins, sbr. Hrd. 1998, 

bls 718, (lögmannafélagsmálið). Þar voru málavextir þeir að Lögmannafélagið höfðaði 

mál á hendur félagsmanni (K) vegna vangoldinna félagsgjalda hans á árunum 1993, 

1994 og 1995. Var K ósáttur við þá skipan að Lögmannafélagið nýtti félagsgjöld til 

ýmiss konar félagsmálastarfsemi, svo sem sumarhúsareksturs og íþróttaiðkunar, sem 

hann sagði enga lagaheimild vera fyrir. Taldi hann að Lögmannafélagið hefði með 

þessari háttsemi farið langt út fyrir starfssvið sitt skv. lögum nr. 61/1942 og benti á að 

lögin gerðu aðeins ráð fyrir stjórnsýslustarfsemi í félaginu. K viðurkenndi skylduaðild 

sína að félaginu að því leyti sem það einskorðaði starfsemi sína við stjórnsýslu og 

úrskurðarhlutverk sitt og hann vefengdi ekki að skylduaðild væri í samræmi við 2. 

málsl. 2. mgr. 74. gr. stjskr. Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að skylduaðild að 

Lögmannafélaginu sem útaf fyrir sig var ekki umdeild í málinu, heimilaði ekki stjórn 
                                                 
30 Jón Steinar Gunnlaugsson: „Nokkrar hugleiðingar um rétt manna til að standa utan félaga“, bls. 392. 
31 Áslaug Björgvinsdóttir: „Neikvætt félagafrelsi og staða lögmannafélags Íslands“, bls. 235. 
32 Alþt. 1997-1998, A-deild, þskj. 57, bls. 760. 
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félagsins að krefja félagsmenn um önnur gjöld en þau sem þyrfti til að sinna lögboðnu 

hlutverki þess. Þar sem að Lögmannafélagið hafði ekki orðið við áskorun K um að 

aðgreina kostnað af starfsemi félagsins eftir því hvaða þættir hennar teldust 

nauðsynlegir vegna hins lögboðna hlutverks og hverjir ekki, taldi Hæstiréttur að sýkna 

yrði K af kröfum félagsins. 

Í þessu máli var ekki deilt um lögmæti skylduaðildar að Lögmannafélaginu enda 

sætti K sig við að greiða félagsgjöld að því leyti sem félagið einskorðaði sig við 

lögmælt stjórnsýsluhlutverk sitt. Má þó draga þá ályktun af dóminum að einungis megi 

skylda menn til aðildar að félagi að því leyti sem um er að ræða lögmælt hlutverk þess 

og að menn verði ekki þvingaðir til þátttöku í starfsemi sem fellur utan þessa lögmælta 

hlutverks.33 Þetta mál hafði viss áhrif í þá átt að lögmannalögin voru tekin til 

endurskoðunar. 

4.2.2 Aðdragandi að setningu laga nr. 77/1998 

Í athugasemdum við frumvarp sem varð að lögum nr. 77/1998 kemur fram að eitt af 

þeim atriðum sem leiddi til heildarendurskoðunar á lögunum var sú breyting sem gerð 

var á stjórnarskránni með tilkomu 2. mgr. 74.gr. stjskr. um neikvætt félagafrelsi. Þótti 

það m.a. tilefni til þess að endurskoða hvort skylduaðild að félaginu væri yfir höfuð 

nauðsynleg.34 

Upprunalega var í frumvarpinu lagt til að skylduaðild lögmanna að 

Lögmannafélaginu skyldi aflögð og að eftirlit með störfum lögmanna yrði fært til 

stjórnvalda. Afnámi skylduaðildar til stuðnings var vísað til breyttra viðhorfa hér á landi 

og erlendis, gagnvart því að skylda menn til aðildar að félagi. Í því samhengi var bent á 

niðurstöðu MDE í máli Sigurðar Sigurjónssonar35 og að eðlilegt þætti, í ljósi MSE og 

breytinga á stjskr. að stíga skrefið til fulls með afnámi skylduaðildar. Auk þess var það 

tekið fram að til þess að réttlæta aðildarskyldu þyrfti skilyrði 2. mgr. 74. gr. stjskr. að 

vera uppfyllt, þ.e. að félag hafi lögbundið hlutverk og að skylduaðild sé nauðsynleg 

vegna almannahagsmuna eða réttinda annarra. Vísað er til þess að skylduaðild að 

Lögmannafélaginu hafi í gegnum tíðina helgast af því stjórnsýsluhlutverki sem félagið 

gegndi en félagið hafi haft með höndum tiltekið eftirlits og agahlutverk gagnvart 

félagsmönnum sínum. Hins vegar hafi félagið einnig haft með sér önnur verkefni svo 

                                                 
33 Áslaug Björgvinsdóttir: „Neikvætt félagafrelsi og staða lögmannafélags Íslands“, bls 241. 
34 Alþt. 1997-1998, A- deild, þskj. 57, bls. 757-758. 
35 MDE, Sigurður Sigurjónsson gegn Íslandi, 30. júní 1993 (16130/90). 
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sem ýmsa félagsstarfsemi og fræðslu sem ekki væri hægt að fella undir hið lögmælta 

eftirlitshlutverk í þágu almannahagsmuna. Því væru skilyrði 2. mgr. 74. gr stjskr. ekki 

uppfyllt að því leyti. Þrátt fyrir afnám félagsskyldu var í frumvarpinu gert ráð fyrir 

áframhaldandi tilvist lögmannafélagsins og myndi það enn gegna því hlutverki að vera í 

fyrirsvari fyrir lögmenn og setja þeim siðareglur.36 

Frumvarpið breyttist þó í meðförum þingsins en allsherjarnefnd lagði til ýmsar 

breytingar t.d. að því er varðaði tillögur um afnám skylduaðildar að félaginu.Nefndin 

lagði til að skylduaðild yrði áfram við lýði og að félaginu væri aðeins heimilt að hafa 

með sér þá starfsemi sem mælt væri fyrir um í lögum. Þá væri heimilt að starfrækja 

sérstakar félagsdeildir sem lögmönnum væri frjálst að ákveða hvort þeir ættu aðild að 

og yrði fjárhagur slíkra deilda aðgreindur frá fjárhag félagsins. 

Nefndin lagði einnig til að sérstakri úrskurðarnefnd yrði komið á fót sem 

Lögmannafélagið myndi bera kostnað af en úrskurðarnefndinni yrði falið tiltekið 

agahlutverk í starfsemi félagsins.   

4.2.3 Hlutverk lögmannafélagsins skv. lögum nr. 77/1998 

Í 1. mgr. 3. gr. lml. er mælt fyrir um skylduaðild lögmanna að Lögmannafélagi Íslands. 

Sérstaklega er tekið fram í 2. mgr. að félagið skuli ekki hafa með sér aðra starfsemi en 

er mælt fyrir um í lögunum en skv. 5. mgr. 3. gr. lml. er heimilt að reka sérstaka 

félagsdeild sem lögmönnum er ekki skylt að eiga aðild að og skal fjárhagur slíkra deilda 

aðskilinn fjárhag félagsins. Félagið skal setja sér samþykktir og siðareglur og bera 

kostnað af störfum sínum og störfum úrskurðarnefndarinnar sbr. 4. mgr. 3. gr. 

Lögmannafélagið hefur það hlutverk skv. 5. gr. lml. að vera í forsvari fyrir lögmenn 

gagnvart dómstólum og stjórnvöldum, og auk þess á félagið að stuðla að því að sérhver 

sem leitar aðstoðar lögmanns fái notið hennar. Félagið hefur nú, líkt og í gildistíð eldri 

laga, á höndum sínum eftirlit með því að starfandi lögmenn uppfylli skilyrði fyrir 

lögmannsréttindum sbr. 13. gr. lml. og ýmis önnur verkefni, svo sem að veita 

undanþágur frá skilyrðum 19. gr. laganna um skyldu lögmanna til að hafa opna 

skrifstofu og að gefa tillögur og umsagnir til dómsmálaráðherra áður en hann setur 

reglur um nánar tiltekin málefni sbr. 23-25. gr. lml.37 Má segja að þessi verkefni 

                                                 
36 Alþt. 1997-1998, A- deild, þskj. 57, bls. 760-762 
37 Áslaug Björgvinsdóttir: „Neikvætt félagafrelsi og staða lögmannafélags Íslands“, bls. 243. 
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lögmannafélagsins séu í þágu almannahagsmuna en markmið þessa eftirlits er vafalaust 

í þágu almennings.38 

Lögmannafélagið hefur ekki  lengur agavald yfir félagsmönnum sínum en sú var 

raunin í gildistíð eldri laga. Nú er agavaldið með lögunum falið sérstakri úrskurðarnefnd 

lögmanna  

sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 3. gr. lml. en hún hefur bæði aga og úrskurðarvald 

yfir lögmönnum. Á nefndin að starfa í tengslum við félagið en telst ekki vera eining 

innan stjórnskipulags þess. Nefndin er sjálfstæð stjórnsýslunefnd sbr. 4. gr. lml. og eru 

ákvarðanir hennar því endanlegar og sæta ekki málskoti innan lögmannafélagsins.39 Þó 

eru rík tengsl á milli Lögmannafélagsins og úrskurðarnefndarinnar að því leyti að 

Lögmannafélagið skipar einn mann í nefndina og ber kostnað af henni skv. lögunum. 

4.3 Félag fasteignasala 

4.3.1 Almennt 

Í 18. gr. laga nr. 99/2004 um sölu fasteigna fyrirtækja og skipa (hér eftir nefnd fsl) er 

öllum fasteignasölum gert skylt að vera meðlimir í Félagi fasteignasala. 

Félag fasteignasala var stofnað þann 5. júní 1983 og hefur félagið í gegnum árin m.a 

unnið að því að bæta vinnubrögð í fasteignasölu.40 

Fyrir gildistöku laga nr. 99/2004 var skylduaðild að Félagi fasteignasala ekki við 

lýði. Þær röksemdir voru með félagskyldunni í athugasemdum með frumvarpi sem varð 

að lögunum, að skylduaðild væri nauðsynleg til þess að félagið gæti rækt þær 

lögbundnu skyldur í þágu almannahagsmuna sem því væri falið, svo sem að hafa eftirlit 

með fasteignasölum.41 Verður fjallað nánar um þessar lögbundnu skyldur hér á eftir. 

4.3.2 Aðdragandi að setningu laga nr. 99/2004 

Í athugasemdum með frumvarpi sem varð að fsl. er vikið að því að Félag 

fasteignasala hafi óskað eftir endurskoðun laganna einkum vegna tiltekinna mála sem 

vörðuðu misferli fasteignasala, en eftirliti með fasteignasölum hafði verið stórlega 

ábótavant. Þótti skorta skýr ákvæði um framkvæmd eftirlitsins, sem þá var í höndum 

stjórnvalda og einnig skorti virk úrræði til þess að bregðast við brotum af hálfu 

                                                 
38 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 422. 
39 Áslaug Björgvinsdóttir: „Neikvætt félagafrelsi og staða lögmannafélags Íslands“, bls 243-244. 
40 vefsíða félags fasteignasala, http://www.ff.is/umfelagfasteignasala/ 
41 Alþt. 2003-2004: A- deild, þskj. 670, bls. 2803. 
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fasteignasala, en sú staða var talin afar óheppileg í ljósi þeirra miklu hagsmuna 

almennings sem í húfi eru í sérhverjum fasteignaviðskiptum. Voru lögin því 

endurskoðuð með þessi atriði að leiðarljósi.42 

Eins og áður segir var lagt til að komið yrði á skylduaðild að Félagi fasteignasala. 

Lagt var til í frumvarpinu að sérstakri eftirlitsnefnd yrði komið á fót sem myndi starfa í 

tengslum við félagið og á kostnað þess og hefði sú nefnd ríkar heimildir til eftirlits skv. 

lögunum.  

Við mat á því hvort skylduaðild væri nauðsynleg skv. 2. mgr. 74. gr. stjskr. voru þær 

röksemdir settar fram að félagið færi með ýmsar skyldur opinbersréttar eðlis og að 

skylduaðild að félaginu væri nauðsynleg til þess að bera kostnað af framkvæmd þessara 

lögbundnu skyldna. Ljóst væri að félagið gæti ekki sinnt þessum víðtæku skyldum, sem 

fólust meðal annars í því að bera kostnað af eftirlitsnefndinni, nema að hafa til 

ráðstöfunar umtalsverða fjármuni og að  félagsgjöld væru eini tekjuliðurinn sem hægt 

væri að gera ráð fyrir í þessum efnum. Eftirlitið og skyldurnar væru í þágu allra 

fasteignasala og því væri eðlilegt að þeir væru allir meðlimir í félaginu. Einnig var litið 

til 11. gr. MSE og dóms MDE í máli Sigurðar Sigurjónssonar43 skylduaðild til 

stuðningns, og jafnframt var litið til stöðu Lögmannafélags Íslands. Var í því sambandi 

fullyrt að Félag fasteignasala væri ætlað veigameira opinbersréttarlegt hlutverk en 

Lögmannafélagið hefði og var þá einkum vísað til ríkra skyldna eftirlitsnefndarinnar 

sem félagið myndi bera kostnað af.44 

Varðandi skilyrði 2. mgr. 74. gr. um almannahagsmuni og hvort skylduaðild væri 

nauðsynleg á þeim grundvelli var vísað til þess hversu miklir hagsmunir þeirra 

fjölmörgu viðskiptamanna fasteignasala væru í húfi í fasteignaviðskiptum, en oft væri 

um að ræða aleigu fólks. Mikilvægt væri að þessum hagsmunum yrði borgið og myndi 

eftirlitsnefndin stuðla að því með víðtæku eftirliti sínu.45 

Svo fór að allsherjarnefnd lagði til nokkrar breytingar á frumvarpinu varðandi 

eftirlitsnefndina og tengsl hennar við Félag fasteignasala. Þessar breytingar fólust meðal 

annars í því að frekar yrði skilið á milli félagsins og eftirlitsnefndarinnar og að 

sjálfstæði eftirlitsnefndarinnar yrði styrkt m. a. með því að ráðherra myndi ákveða henni 

þóknun í stað þess að hún greiddist af félagi fasteignasala. Einnig var lagt til að nefndin 

myndi sjálf ráða sér starfsmann án atbeina félagsins vegna hættu á ósamstöðu milli 

                                                 
42 Alþt. 2003-2004, A- deild, þskj. 670, bls. 2769-2770. 
43 MDE, Sigurður Sigurjónsson gegn Íslandi, 30. júní 1993, (16130/90) 
44 Alþt. 2003-2004, A- deild, þskj. 670, bls. 2804-2806. 
45 Alþt. 2003-2004, A- deild, þskj. 670, bls. 2804. 
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þeirra að því er varðaði þessi mál og að félagsgjöld og eftirlitsgjöld yrðu aðskilin. 

Allsherjarnefnd lagði að lokum til að lögin yrðu tekin til endurskoðunar að tilteknum 

tíma liðnum og liggur nú fyrir Alþingi frumvarp til breytinga á lögum um sölu 

fasteigna, fyrirtækja og skipa sem nánar verður vikið að hér á eftir. 

4.3.3 Hlutverk félags fasteignasala skv. lögum nr 99/2004 

Í 1. mgr. 18. gr fsl. er mælt fyrir um skyldu fasteignasala til að vera meðlimir í Félagi 

fasteignasala. Í greininni er einnig mælt fyrir um skyldur félagsins svo sem að það skuli 

setja sér samþykktir og siðareglur og vera í forsvari fyrir fasteignasala gagnvart 

dómstólum og stjórnvöldum um þau málefni sem stétt þeirra varða. Samkvæmt 7. mgr. 

18. gr. skal félagið ekki hafa með höndum aðra starfsemi en sérstaklega er mælt fyrir 

um í lögunum en þó er heimilt að starfrækja sérstaka félagsdeild sem fasteignasölum er 

frjálst að eiga aðild að. Fjárhagur slíkrar deildar skal vera aðskilin frá fjárhag félagsins.  

Um skipan og hlutverk eftirlitsnefndar Félags fasteignasala er fjallað í 19. – 22. gr 

fsl.en skv. lögunum er eftirlitsnefnd Félags fasteignasala stjórnsýslunefnd og þar af 

leiðandi ekki hluti af innra skipulagi félagsins. Um skipan nefndarinnar er mælt í 19. gr. 

fsl. og hlutverk hennar kemur fram í 20. gr. Félagsmenn þurfa að greiða eftirlitsgjald til 

nefndarinnar skv. 2. mgr. 19. gr. en nefndin starfar þó ekki á kostnað félagsins eins og 

upprunalega var gert ráð fyrir með frumvarpinu. Í 20. gr. er mælt fyrir um hlutverk 

eftirlitsnefndarinnar en hún á t.d. að sjá til þess að fasteignasalar starfi í samræmi við 

fyrirmæli laganna, siðareglur félagsins og góðar venjur í fasteignasölu. sbr. 1. mgr. 20. 

gr. Eftirlitsnefndinni er heimilt skv. fsl. að rannsaka starfsemi tiltekins fasteignasala að 

eigin frumkvæði hvenær sem er, og einnig skal hún hafa með höndum reglubundið 

eftirlit. Um agahlutverk eftirlitsnefndarinnar er fjallað í 22. gr.fsl. en hún hefur heimild 

til að veita áminningar, getur svipt fasteignasala tímabundið löggildingu til 

fasteignasölu og einnig er henni heimilt að loka starfsstöð fasteignasala með atbeina 

lögreglu.  

Af þessu er ljóst að eftirlitsnefnd Félags fasteignasala fer bæði með eftirlits og 

agahlutverk yfir fasteignasölum en slíkt hlutverk er ekki beinlínis í höndum félagsins 

sjálfs. Hefur það verið umdeilt hvort skylduaðild að félaginu standist skilyrði 2. mgr. 

74. gr. stjskr. og hefur Umboðsmaður Alþingis meðal annars tekið þetta atriði til 

skoðunar. 
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4.3.4 Álit umboðsmanns alþingis. UA, 13. júlí 2006, (4225/2004) 

Umboðsmaður Alþingis tók að eigin frumkvæði til skoðunar hvort skylduaðild 

fasteignasala að Félagi fasteignasala uppfyllti það skilyrði 2. mgr. 74. gr. stjskr. að 

teljast nauðsynleg til þess að félagið gæti sinnt lögmæltu hlutverki vegna 

almannahagsmuna. Umboðsmaður rakti ummæli í athugasemdum með frumvarpi 

sem varð að fsl. og benti á upphaflegar áætlanir um víðtækt eftirlit eftirlitsnefndar 

Félags fasteignasala og tengsl hennar við félagið. Hann rakti síðan þær breytingar sem 

áttu sér stað á frumvarpinu í meðförum allsherjarnefndar, þar sem m.a. var horfið var frá 

upphaflegum áætlunum um að Félag fasteignasala bæri kostnað af nefndinni og legði 

henni til starfsmann. 

Óskaði umboðsmaður þá eftir því að dómsmálaráðuneytið, sem fór með þennan 

tiltekna málaflokk, gerði grein fyrir því hvort, og þá að hvaða leyti lögmælt hlutverk 

Félags fasteignasala gerði það að verkum að skylduaðild væri nauðsynleg vegna 

almannahagsmuna. Dómsmálaráðuneytið lét að því tilefni gera álitsgerð þar sem þau 

sjónarmið voru látin í ljós að skylduaðild að félagi fasteignasala teldist ekki vera mikil 

þvingun, fasteignasölum væri ekki bannað að eiga aðild að öðrum félögum og 

félagsaðild að því væri ekki þess eðlis að hún skaraðist við þær skoðanir sem eðlilegt 

væri að veita vernd, svo sem trúar og stjórnmálaskoðanir. Þessi tiltekna skylduaðild 

væri til verndar mikilvægum almannahagsmunum en nauðsynlegt hefði verið að koma á 

auknu eftirliti með fasteignasölum vegna þeirra miklu hagsmuna sem í húfi eru í 

fasteignaviðskiptum. Skylduaðild væri einnig nauðsynleg vegna þeirra skyldna sem 

félagið ætti að sinna sem fagfélag t.d. með setningu siðareglna, og til þess að það væri 

partur af hinu víðtæka eftirlitskerfi sem lögin kváðu á um. Auk þess væri skylduaðildin 

einungis tímabundin og hana bæri að endurskoða að tilteknum tíma liðnum þegar 

reynsla væri komin á fyrirkomulagið.   

Umboðsmaður taldi ekki nægilega rökstutt í álitsgerðinni hvað það væri í skyldum 

félagsins sem gerði skylduaðild nauðsynlega vegna almannahagsmuna. Hann taldi að 

grunnforsenda þess að skylduaðild hefði verið komið á væru upphaflegar áætlanir um 

rík tengsl félagsins við eftirlitsnefndina sem hefði verið horfið frá í meðförum 

allsherjarnefndar þegar ákvæði um að félagið myndi bera kostnað af eftirlitsnefndinni 

og leggja henni til starfsmann voru numin brott. Þrátt fyrir röksemdir um að félagið 

gegndi enn veigamiklu hlutverki taldi umboðsmaður vafa til staðar um nauðsyn 

skylduaðildarinnar í ljósi þeirra miklu breytinga sem gerðar höfðu verið á frumvarpinu 
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við meðferð þess á Alþingi.  Var það því niðurstaða Umboðsmanns að vafi léki á því 

hvort þau lögmæltu verkefni Félags fasteignasala sem eftir stóðu væru nauðsynleg 

vegna almannahagsmuna í skilningi 2. mgr. 74. gr. stjskr.46 

4.4 Frumvarp til breytinga á lögum nr. 99/2004 um sölu fasteigna, fyrirtækja 
og skipa 
Í nefndaráliti sínu frá árinu 2004 lagði allsherjarnefnd það til að lögin skyldu tekin til 

endurskoðunar þegar reynsla væri komin á skylduaðild að Félagi fasteignasala og var 

bráðabirgðaákvæði þess efnis bætt inn í lög nr. 99/2004. Liggur nú í meðförum alþingis 

fyrir frumvarp til breytinga á lögum um sölu fasteigna fyrirtækja og skipa. Þar er lagt til 

að 18. gr. sem kveður á um skylduaðild að Félagi fasteignasala verði felld brott enda 

talið að ákvæðið hafi þjónað tilgangi sínum. Ætla má að átt sé við það að félagið hafi 

styrkst verulega að burðum á þeim tíma sem skylduaðild hefur verið við lýði og að ekki 

sé lengur þörf á jafn viðamiklu eftirliti og áður. 

Gert er ráð fyrir því í frumvarpinu að eftirlitsnefndin verði ennþá starfandi sem slík 

en að tengsl hennar við Félag fasteignasala verði rofin og verði hún því ekki lengur 

nefnd „eftirlitsnefnd félags fasteignasala“ heldur „eftirlitsnefnd fasteignasala“. Sú 

breyting er einnig áætluð að eftirlitsgjald verði ekki lengur innheimt af Félagi 

fasteignasala heldur greitt beint í ríkissjóð og auk þess mun Félag fasteignasala ekki 

lengur tilnefna tvo menn í eftirlitsnefndina.  

Vísað er til þess, afnámi skylduaðildar til stuðnings að óheppilegt sé að 

lögfræðilegur ágreiningur sé til staðar um hvort skylduaðild samræmist 

stjórnarskrárvörðum rétti manna til að standa utan félaga en í því samhengi er minnst á 

fyrrgreint álit UA, 13. júlí 2006, (4225/2004) og þess vafa sem umboðsmaður taldi vera 

til staðar um lögmæti skylduaðildarinnar.47 

Hefur einungis farið fram ein umræða um frumvarpið á Alþingi þegar þetta er 

skrifað. 

5 Er skylduaðild réttmæt? 
Í 2. málsl. 2. mgr. 74. gr stjskr er mælt fyrir um þau skilyrði sem þurfa að vera til staðar 

til þess að hægt sé að skylda menn til aðildar að félagi, en skv. ákvæðinu er heimilt að 

                                                 
46 UA, 13. júlí 2006, (4225/2004) 
47 Þskj. 769, 138. lögþ. 2009-2010, (enn óbirt í A-deild Alþt.) 
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kveða á um slíka skyldu til aðildar að félagi sé það nauðsynlegt til að félag geti sinnt 

lögmæltu hlutverki vegna almannahagsmuna eða réttinda annarra. 

Lögmannafélag Íslands hefur lögmælt hlutverk sbr. 3. gr. lml. og tiltekið 

eftirlitshlutverk sbr. m.a. 13. gr. lml. en eftirlit Lögmannafélagsins er t.d. fólgið í því að 

hafa eftirlit með því að lögmaður uppfylli ávallt skilyrði fyrir lögmannsréttindum. 

Lögmannafélagið ber auk þess kostnað af úrskurðarnefndinni sem fer með agavald yfir 

félagsmönnum sbr. 4. mgr. 3. gr. lml.  Það er ljóst að miklir hagsmunir geta verið 

í húfi í samskiptum almennings við lögmenn og því er nauðsynlegt að almenningur geti 

treyst því að lögmaður sem veitir þeim þjónustu hafi tilskilin réttindi til starfans. Af 

þessum ástæðum er hið lögbundna eftirlitshlutverk Lögmannafélagsins afar mikilvægt 

til verndar almannahagsmunum. En er skylduaðild að Lögmannafélaginu nauðsynleg? 

Með hliðsjón af því eftirliti með lögmönnum sem Lögmannafélaginu er falið verður að 

telja það nauðsynlegt að allir lögmenn séu meðlimir í félaginu, en ef allir lögmenn eru 

meðlimir auðveldar það hið víðtæka eftirlitshlutverk félagsins auk þess sem 

Lögmannafélagið ber kostnað af úrskurðarnefndinni með félagsgjöldum sínum. Þessi 

skipan félagsins gerir það að verkum að almenningur getur treyst því að hagsmunum 

þeirra sé borgið í samskiptum þeirra við lögmenn. Má að þessu virtu ætla að  

skylduaðild að Lögmannafélagi Íslands teljist nauðsynleg vegna almannahagsmuna og 

uppfylli því skilyrði 2. mgr. 74. gr. stjskr.   

Skal þá vikið að félagi fasteignasalala en um hlutverk þess er mælt í 18. gr. fsl. Í 

frumvarpi sem varð að fsl. er fullyrt að störf fasteignasala og eftirlit með þeim séu 

nauðsynleg vegna almannahagsmuna. Í því sambandi er vísað til þeirra miklu hagsmuna 

sem viðskiptamenn fasteignasala eiga að gæta í fasteignaviðskiptum.48 En er 

skylduaðild nauðsynleg í þágu þessara almannahagsmuna? Fyrir breytingar 

allsherjarnefndar á frumvarpinu árið 2004 var skylduaðild að félaginu talin nauðsynleg 

vegna þeirra víðtæku skyldna opinbersréttarlegs eðlis sem á félagið var lagt en 

upphaflega var gert ráð fyrir því að félagið legði eftirlitsnefndinni til starfsmann og bæri 

kostnað af henni. Breytingarnar sem urðu á frumvarpinu gerðu það að verkum að þessi 

ríku tengsl milli Félags fasteignasala og eftirlitsnefndarinnar voru ekki lengur til staðar 

og upphaflegur grundvöllur skylduaðildar því óljós. 

Með vísan til álits UA. 13. júlí 2006 (4225/2004) sem áður hefur verið reifað, má sjá að 

Umboðsmaður telur verulegan vafa til staðar um nauðsyn skylduaðildar að Félagi 

                                                 
48 Alþt. 2003-2004, A- deild, þskj. 670, bls. 2805. 
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fasteignasala. Hann taldi sig þó ekki geta fullyrt að skylduaðild bryti gegn stjskr. og því 

vakti hann athygli dómsmálaráðuneytis og Alþingis á áliti sínu með það í huga að tekin 

yrði afstaða til þess hvort gera þyrfti lagabreytingar með tilliti til þeirra sjónarmiða sem 

þar kæmu fram.49 

Ljóst er að bæði Lögmannafélag Íslands og Félag fasteignasala hafa lögmælt 

hlutverk. Mælt er fyrir um hlutverk Lögmannafélagsins í 3. gr. lml. og hlutverk Félags 

fasteignasala kemur fram í 18. gr. fsl. Félögin hafa sambærilegt hlutverk að mestu leyti 

en þau eru bæði fagfélög sem setja félagsmönnum sínum siðareglur og samþykktir og 

koma fram fyrir hönd félagsins gagnvart dómstólum og stjórnvöldum í málum sem 

félögin varða. Þó skilur á milli þeirra á einu tilteknu sviði þar sem Lögmannafélaginu er 

fólgið visst eftirlitshlutverk með lögmönnum sbr. 13. gr. lml. en Félag fasteignasala 

hefur ekki sambærilegt hlutverk þar sem eftirlitið er ekki hjá félaginu sjálfu. Eftirlit með 

fasteignasölum er í höndum sérstakrar eftirlitsnefndar sem starfar í tengslum við félagið 

en er ekki eining innan skipulags þess né ber Félag fasteignasala kostnað af nefndinni. 

Er því ljóst að Félag fasteignasala hefur ekki á höndum sér sambærilegt 

stjórnsýsluhlutverk og Lögmannafélagið hefur og því er ekki hægt að réttlæta 

skylduaðild að Félagi fasteignasala á sömu sjónarmiðum og skylduaðild að 

Lögmannafélagi Íslands sem rakin eru hér að ofan. 

Má taka undir þau sjónarmið sem koma fram í Áliti UA, 13. júlí 2006, (4225/2004)50 

um að tengsl milli Félags fasteignasala og eftirlitsnefndar Félags fasteignasala séu ekki 

nægilega náin til þess að skylduaðild sé fyllilega réttlætanleg. Tengslin eru ekki 

sambærileg og tengsl Lögmannafélagsins við úrskurðarnefnd lögmanna. Einnig má 

nefna frumvarpið til breytingar á fsl sem er nú í meðförum alþingis sem ýtir undir það 

sjónarmið að skylduaðild sé vafasöm, en þar er eins og áður segir, mælt fyrir um að 

skylduaðild verði aflögð. 

Erfitt er að fullyrða að skylduaðild að félagi fasteignasala uppfylli ekki skilyrði 

stjskr. en þó er ljóst af framangreindum röksemdum að vafi um nauðsyn skylduaðildar 

hafi verið uppi um langa hríð. Upphaflega var félagi fasteignasala ætlað veigamikið 

eftirlitshlutverk með fasteignasölum og því var skylduaðild talin nauðsynleg. Verður að 

telja í ljósi þeirra breytinga sem gerðar voru á frumvarpinu varðandi tengsl félagsins við 

eftirlitsnefndina að forsendur fyrir skylduaðild hafi þar með brostið vegna þess hversu 

mikil skil urðu milli félagsins og eftirlitsnefndarinnar. Stjórnsýsluhlutverk félagsins hafi 

                                                 
49 UA, 13. júlí 2006, (4225/2004). 
50 UA, 13. júlí 2006, (4225/2004) 
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þar með orðið að engu. Mun á næstu misserum koma í ljós hvort skylduaðild að Félagi 

fasteignasala verði aflögð með öllu. 

6 Lokaorð 
Hér að framan hefur verið fjallað um neikvætt félagafrelsi eins og það birtist í 74. gr. 

stjskr. og 11. gr. MSE og þann mun sem er á vernd ákvæðanna. 

Dómaframkvæmd MDE var rakin hér að framan til nánari skýringar á því hvort 

neikvætt félagafrelsi væri verndað af 11. gr. MSE og var komist að þeirri niðurstöðu að 

stöðug aukning sé á vernd neikvæðs félagafrelsis í meðförum dómstólsins. 

Ljóst er að fara þarf  varlega þegar skylda á menn til aðildar að félagi enda felur það 

í sér skerðingu á þeim mikilvægu réttindum manna að standa utan félaga. Því þarf að 

fara vandlega yfir það hvort skilyrði stjórnarskrár um lagaheimild, nauðsyn og 

almannahagsmuni eru til staðar í hverju tilviki. 

Í ritgerðinni var sérstaklega leitast við að athuga hvort skylduaðild lögmanna að 

Lögmannafélagi Íslands og skylduaðild fasteignasala að Félagi fasteignasala væri 

nauðsynleg vegna almannahagsmuna í skilningi 2. mgr. 74. gr. stjskr. Í þessu skyni var 

gerð grein fyrir hugtakinu almannahagsmunir, saga félaganna var rakin og lögmæltu 

hlutverki þeirra lýst ásamt upprunalegum  röksemdum fyrir skylduaðild.   

Þegar þessi tvö fagfélög hafa verið borin saman má sjá að hlutverk þeirra er ekki að 

öllu leyti sambærilegt, en eins og áður hefur komið fram hefur skylduaðild að 

fagfélögum aðallega verið réttlætt á grundvelli þess stjórnsýsluhlutverks sem slík félög 

hafa á höndum sér í þágu almannahagsmuna. Lögmannafélagið virðist hafa á höndum 

sér greinilegra stjórnsýsluhlutverk en Félag fasteignasala og er þá einkum átt við 

eftirlitshlutverk félagsins gagnvart félagsmönnum sínum. Var því talið að skylduaðild 

Lögmannafélagsins stæðist skilyrði stjskr. Stjórnsýsluhlutverk félags fasteignasala 

verður að teljast óljósara þar sem eftirlit með fasteignasölum er á höndum 

eftirlitsnefndar sem telst ekki eining innan stjórnskipulags félagsins.  Við skoðun á því 

hvort skylduaðild að Félagi fasteignasala stæðist skilyrði stjskr. var m.a. vísað til álits 

UA, 13. júlí 200651 en niðurstaða umboðsmanns var sem fyrr segir sú, að vafi léki á 

hvort skylduaðild stæðist stjskr. Einnig var vísað til frumvarps þess sem liggur nú fyrir á 

Alþingi um breytingu á lögum nr. 99/2004 um sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa en þar 

er lagt til að skylduaðild að félaginu sé aflögð.  

                                                 
51 UA, 13. júlí 2006, (4225/2004 
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Verður að telja slíkan vafa um réttmæti skylduaðildar að félagi ótækan í 

lýðræðisþjóðfélagi þar sem skilyrði fyrir slíkri skerðingu á neikvæðu félagafrelsi þurfi 

að vera ótvírætt uppfyllt. 
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