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Umsögn laganefndar L.M.F.Í. um 779. mál, þskj. 1323, 145. löggjafarþing. Frumvarp til laga um 
félagasamtök til almannaheilla.

I 
Um þingmálið

Vísað er til erindis nefndasviðs Alþingis þann 24. ágúst sl., þar sem óskað var umsagnar laganefndar 
Lögmannafélags Íslands („laganefndar“) um frumvarp til laga um félagasamtök til almannaheilla.

Með frumvarpinu er lagt til að sett verði heildarlög um félagasamtök til almannaheilla en ekki er í gildi 
sérstök löggjöf um slík félög í dag.

Tilefni frumvarpsins má rekja til þess að ýmis vandamál tengjast því að engar heildstæðar reglur gilda 
um félagasamtök til almannaheilla. Margir hafa bent á að bagalegt sé að félög sem fái m.a. greiðslur 
frá íslenska ríkinu og sveitarfélögum starfi í umhverfi þar sem reglur um stjórnendur félaganna eru af 
skornum skammti. Í þessu sambandi má nefnda reglur um skuldbindingarhæfi, skaðabótaábyrgð og 
vanhæfi stjórnarmanna og framkvæmdastjóra. Þá hefur verið bent á að óljós skil séu á milli 
félagaforma, þ.e. félagasamtaka, sjálfseignarstofnana með staðfesta skipulagsskrá og stofnana í 
atvinnurekstri.

Laganefnd LMFÍ hefur yfirfarið frumvarpið og telur að það sé almennt vel til þess fallið að ná fram 
tilgangi sínum. Nefndin telur þó ástæðu til að veita umsögn um 26. og 37. gr. frumvarpsins.

II
Athugasemdir við einstakar greinar 

Um 26. gr.

Í 26. gr. er fjallað um ógildanlegar ákvarðanir. Þar kemur fram að þátttakandi, stjórnin eða einstakur 
stjórnarmaður geti höfðað mál gegn félaginu til þess að fá ákvörðun félags hrundið. í 1. ml. 2. mgr. 26. 
gr. kemur svo fram að „mál skuli höfða innan þriggja mánaða frá því að ákvörðun var tekin eða frá 
dagsetningu bókunar ákvörðunar“. Þá segir í 2. ml. 2. mgr. 26. gr. að „hafi mál ekki verið höfðað innan 
þess tíma skuli ákvörðunin talin gild“. Í athugasemdum við 26. gr. frumvarpsins segir einfaldlega að 
ákvæðið þarfnist ekki skýringa. Laganefndin bendir á að skv. 1. mgr. 70. gr. stjórnarskrár lýðveldisins 
Íslands hafa menn rétt til að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur fyrir óháðum og óhlutdrægum 
dómstóli. Málshöfðunarfrestur 26. gr. frumvarpsins er fremur stuttur og menn geta þannig glatað rétti 
sínum til að fá úrlausn dómstóls um réttindi sín og skyldur. Laganefndin bendir á að fara þarf varlega í 
að takmarka aðgang manna að dómstólum landsins.

Þá bendir laganefndin á að í 3. mgr. 26. gr. segir að „hafi stjórnin höfðað málið skuli þegar kalla saman 
félagsfund og velja umboðsmann til þess að halda uppi vörnum fyrir félagið“. Laganefndin gengur út 
frá því að hér sé átt við að „umboðsmaðurinn“ sé sá sem fer með fyrirsvar fyrir dómi skv. lögum nr. 
91/1991 um meðferð einkamála, enda er stjórnin ekki bær til að veita félaginu fyrirsvar ef hún höfðar 
mál gegn félaginu. Laganefndin telur að taka megi fram í ákvæðinu að umboðsmaðurinn sé jafnframt 
fyrirsvarsmaður félagsins í málinu skv. lögum nr. 91/1991 um meðferð einkamála.
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Að mati laganefndar er má því annars vegar lengja málshöfðunarfrest skv. 1. mgr. 26. gr. laganna og 
hinsvegar skýra betur út hvað átt sé við með tilgreindum „umboðsmanni“. Nefndin bendir á að engan 
rökstuðning er að finna í athugasemdum í greinargerð þeirri sem með frumvarpinu fylgir en það hefði 
verið til bóta.

Með vísan til framangreinds leggst laganefnd gegn 26. gr. frumvarpsins í óbreyttri mynd 

Um 33. gr.

Í 2. mgr. 33. gr. frumvarpsins segir:

Ekki er þörf á form legri slitam eðferð hafi þátttakendur v ið  ákvörðun um slit á félaginu sam tím is 
sam þykkt endanleg reikningsskil, efnahags- og rekstrarreikning, sbr. 32. gr., sem lögð eru fram  
a f stjórn fé lagsins og fram  kem ur að engar skuld ir eða sku ldb ind ingar séu í félaginu.

Laganefnd er ekki sammála því að ekki sé þörf á formlegri slitameðferð hafi þátttakendur við ákvörðun 
um slita á félaginu samþykkt endanleg reikningsskil þar sem kemur fram að engar skuldir eða 
skuldbindingar séu fyrir hendi. Í athugasemdum við 33. gr. segir að „hafi endanleg reikningsskil verið 
lögð fram á fundi þar sem slitin eru samþykkt og þar kemur fram að engar skuldir eru í  félaginu sé 
engin þörf á slitameðferð félagsins“. Ekki er útskýrt nánar hvers vegna ekki sé þörf á slitameðferð. 
Laganefndin bendir á að þó engar skuldir séu færðar í efnahags- og rekstrarreikning viðkomandi 
félags er ekki öruggt að félagið sé skuldlaust. Laganefndin telur að skoða megi betur hvort 
sambærilegar reglur og gilda um félagsslit hlutafélaga og einkahlutafélaga, sbr. lög nr. 2/1995 og nr. 
138/1994, eigi að gilda um slit á félagssamtökum til almannaheilla. Að mati laganefndar tryggja slíkar 
reglur betur jafnræði kröfuhafa.

Með vísan til framangreinds leggst laganefnd gegn 33. gr. frumvarpsins í óbreyttri mynd

III
Lokaorð

Fulltrúar laganefndar eru reiðubúnir að mæta fyrir þingnefnd, sé þess óskað.

Virðingarfyllst, 
f.h. laganefndar LMFÍ

Grímur Sigurðarson hrl.

2 I


