
 
 

Skylduaðild að ákveðnum lífeyrissjóðum 
Í nóvemberhefti Fjármála, vefrits Fjármálaeftirlitsins, er að finna grein eftir Gunnar Þór 

Ásgeirsson, lögfræðing á eftirlitssviði FME. Þar veltir hann upp þeirri spurningu hvort skylduaðild 

að ákveðnum lífeyrissjóði eigi rétt á sér í ljósi réttarþróunar sem lesa megi úr úrlausnum 

Mannréttindadómstóls Evrópu (MDE). Niðurstaða hans er sú að leiða megi að því líkum í ljósi 

þeirrar réttarþróunar, að Hæstiréttur Íslands (HR) muni til framtíðar meta ákvæði 2. mgr. 2. gr. 

129/1997 um lífeyrissóði þar sem segir: „Um aðild að lífeyrissjóði, greiðslu lífeyrisiðgjalds og 

skiptingu iðgjaldsins milli launamanns og launagreiðanda fer eftir þeim kjarasamningi sem 

ákvarðar lágmarkskjör í hlutaðeigandi starfsgrein, …“  sem er andstætt félagafrelsisákvæði 

íslensku stjórnarskrárinnar. Ég er ekki sammála niðurstöðu hans og þeim rökstuðningi sem hann 

beitir og tel hann bæði fræðilega og röklega rangan.  

 

Í dómi Hæstaréttar Íslands frá árinu 1996 var skylduaðild að ákveðnum lífeyrissjóðum talin 

standast félagafrelsisákvæði stjórnarskrár Íslands. Leitað var álits MDE um lögmæti 

niðurstöðunnar og taldi MDE hana standast ákvæði 11.gr. Mannréttindasáttmála Evrópu (MSE) 

sem fjallar um félagafrelsið en íslensk lög ber að túlka því til samræmis. Gunnar Þór rekur síðan 

dóm MDE frá 2006 í dönsku máli (Sörensen og Rasmussen) þar sem aðildarskylduákvæði að 

stéttarfélagi sem finna mátti í kjarasamningi var talið andstætt 11.gr. MSE og dregur þá ályktun 

að Hæstiréttur Íslands muni til framtíðar telja skylduaðild að ákveðnum lífeyrissjóðum bannaða í 

ljósi þess dóms, að því er virðist hvort heldur um er að ræða lögbundna aðild eða 

kjarasamningsbundna. Þessa ályktun dregur hann jafnframt að því er virðist óháð því hvort um 

er að ræða lífeyrissjóði sem deila tryggingafræðilegri áhættu ólíkra hópa eftir tilteknum reglum 

og sem mynda jafnframt eina stoð lögbundins velferðarkerfis hvers lands eða stéttarfélög. Hann 

klikkir síðan út með að nota sératkvæði eins dómara Hæstaréttar frá árinu 1996, sem MDE taldi 

rangt, sem lýsandi dæmi réttarþróunar síðustu áratuga sem í hendingskasti afhjúpar enn betur 

þær augljósu lögfræðilegu rökvillur sem hann verður uppvís að.  

 

Hin lögfræðilega staða er eftirfarandi. Dómur Hæstaréttar Íslands og niðurstaða MDE hvað 

íslenska lífeyrissjóðakerfið varðar, eru gildandi lög hér á landi. MDE taldi skylduaðildarákvæði af 

ýmsum toga andstæð 11. gr. MSE löngu fyrir Sörensen og Rasmussen dóminn árið 2006. Má þar 

nefna t.d. Young, Jones og Webster frá 1981 auk þess sem Sérfræðinganefnd Félagssáttmála 

Evrópu hefur verið sömu skoðunar lengi sbr. niðurstöðu hennar frá 2003 hvað Svíþjóð varðar svo 



tekið sé dæmi af ríki hvers réttarskipan er okkur skyld. Sörensen og Rasmussen dómurinn 

markaði engin þáttaskil í þessari þróun. Það mat MDE að skylduaðild að ákveðnum 

lífeyrissjóðum standist 11. gr. MSE er því óbreytt. Um þetta álitaefni skiluðu þeir Markús 

Sigurbjörnsson og Þorgeir Örlygsson jafnframt ítarlegri greinargerð árið 1994. Niðurstaða þeirra 

var sú að ákvæði laga 55/1980 (forvera 2. mgr. 2. gr. laga nr. 129/1997) stæðust 11.gr. MSE. 

Ekkert það hefur átt sér stað í þróun á túlkun 11.gr. MSE sem gefur til kynna að niðurstaða þeirra 

hafi ekki staðist tímans tönn og ekki gefur greinarstúfur Gunnars Þórs tilefni til þess að vera 

annarrar skoðunar.  

 

Magnús M. Norðdahl hrl., 

lögfræðingur ASÍ.  


