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1 Inngangur 

Ritgerð þessari er ætlað að fjalla um kæruheimildir innan stjórnsýslunnar. Megináhersla 

umfjöllunarinnar mun liggja á hinni almennu kæruheimild 26. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993, 

sem kveður um að aðila máls sé heimilt að kæra stjórnvaldsákvörðun til æðra stjórnvalds. 

Fjallað verður um ýmis atriði sem tengjast þessari kæruheimild, en einnig verður beint 

sjónum að sérstökum kæruheimildum, sem fela í sér undanþágu frá hinni almennu 

kæruheimild. Í því sambandi verður einkum fjallað um sjálfstæðar stjórnsýslunefndir sem 

falið hefur verið úrskurðarvald í málum á kærustigi.  Skoðað verður hvernig þeim er komið á 

fót og að hvaða leyti lagaleg umgjörð þeirra og við úrlausn mála er frábrugðin því sem gerist 

þegar reynir á hina almennu kæruheimild 26. gr. stjórnsýslulaga.  

2 Stjórnsýslukæra 

Hugtakið kæruheimild felur almennt í sér að einstaklingi eða lögaðila er veitt ákveðið úrræði 

við að fá ákvarðanir stjórnvalda endurskoðaðar með stjórnsýslukæru. Af þeim sökum er 

óhjákvæmilegt við umfjöllun um kæruheimildir innan stjórnsýslunnar að huga stuttlega að því 

hvað felst í hugtakinu stjórnsýslukæra.  

 Í riti sínu, Stjórnarfarsrétti II, lýsir Ólafur Jóhannesson stjórnsýslukæru á þann veg að átt 

sé við áfrýjun stjórnvaldsákvörðunar lægra setts stjórnvalds til æðra setts stjórnvalds.1 Þegar 

stjórnsýslulögin voru sett var lagt til grundvallar að stjórnsýslukæra væri það réttarúrræði 

þegar aðili máls eða annar aðili sem á kærurétt skýtur stjórnvaldsákvörðun til æðra stjórnvalds 

sem sé skylt að endurskoða ákvörðunina.2 Þegar Davíð Oddsson forsætisráðherra mælti fyrir 

frumvarpi sem síðar varð að stjórnsýslulögum nr. 37/1993 þá lýsti hann stjórnsýslukæru í 

flutningsræðu sinni á þá leið að hún gæti verið mjög áhrifaríkt úrræði til að auka réttaröryggi í 

stjórnsýslunni, auk þess sem að þetta væri ódýrari, skilvirkari og einfaldari leið til að fá 

ákvörðun endurskoðaða heldur en að bera mál undir dómstóla.3  

Segja má að þeir kostir stjórnsýslukæru sem þarna eru nefndir endurspeglist í því að 

almennt eru ekki gerðar sérstakar kröfur til forms og efnis stjórnsýslukæru þegar menn vilja 

freista þess að annað stjórnvald endurskoði ákvörðun.4 Í athugasemdum með frumvarpi því er 

varð að stjórnsýslulögum segir að um efni kæru verði almennt að miða við að nægilegt sé að 
                                                
1 Ólafur Jóhannesson, Stjórnarfarsréttur II, bls. 138. 
2 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, skýringarrit, bls. 251. 
3 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3306 
4 Heimilt er að mæla fyrir um form- og efnisskilyrði stjórnsýslukæru í sérlögum, eins og gert er í 2. mgr. 5. gr. 
laga nr. 30/1992, um yfirskattanefnd, sem mælir fyrir um að kæra skuli vera skrifleg og að þar skuli koma fram 
hvaða atriði í úrskurðinum sæta kæru og rökstuðningur fyrir kröfum. 
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aðili tjái æðra settu stjórnvaldi að hann sé óánægður með viðkomandi ákvörðun.5 Ef tilefni 

erindis er að einhverju leyti óljóst er enn fremur almennt miðað við það að stjórnvöld verði þá 

á grundvelli leiðbeiningarskyldu sinnar, sbr. 7. gr. stjórnsýslulaga, að fá upplýst um tilefnið 

með þeim ráðum sem tiltæk væru og þá jafnvel leiðbeina aðila máls um frekari framsetningu 

kröfugerðar ef hún er óljós.6 Geta stjórnvöld þá í því sambandi þurft að horfa til gagna sem 

erindinu fylgja við mat á því í hvaða farveg þeim er rétt að leggja málið.7 

Litlar kröfur til forms og efnis kæru hafa þau áhrif að menn þurfa síður að fá 

sérfræðiaðstoð lögmanna við að leita réttar síns fyrir stjórnvöldum, með þeim tilkostnaði sem 

þeim fylgir. Þessar sveigjanlegu reglur ættu einnig að stuðla að því að hægt sé að leggja fram 

stjórnsýslukæru frekar hratt. Lögbundin verkaskipting stjórnvalda leiðir líka til þess að 

sérþekking á ákveðnum málaflokkum myndast hjá stjórnvöldum en slíkt ætti að auðvelda 

skjóta og örugga úrlausn máls.  

Kæra innan stjórnsýslunnar hefur auk þess þann kost umfram málshöfðun fyrir almennum 

dómstólum að æðra stjórnvald hefur meira svigrúm um hvaða afstöðu það tekur til 

ákvörðunar lægra stjórnvalds. Samkvæmt almennum reglum stjórnsýsluréttarins er gert ráð 

fyrir því að æðra stjórnvald geti vísað máli frá, fellt ákvörðun lægra stjórnvalds úr gildi eða 

eftir atvikum breytt ákvörðun eða tekið nýja ákvörðun í málinu. Eftirfarandi mál er gott dæmi 

um þær heimildir sem æðra stjórnvald hefur varðandi endurskoðunarheimildir ákvörðunar 

lægra stjórnvalds.8  

 
UA 19. desember 1995 (1107/1994) 
Meðal annars var kvartað yfir því að dóms- og kirkjumálaráðuneytið felldi úrskurð sýslumanns 
Hafnarfjarðar er snerti umgengnisrétt úr gildi í stað þess að kveða á um inntak umgengnisréttar. 
Í áliti umboðsmanns sagði m.a. svo: „Samkvæmt almennum reglum stjórnsýsluréttarins er gert 
ráð fyrir því, að æðra stjórnvald geti, í úrskurði í kærumáli, vísað máli frá, fellt ákvörðun lægra 
stjórnvalds úr gildi eða eftir atvikum tekið nýja ákvörðun í málinu. Ég tek undir það með dóms- 
og kirkjumálaráðuneytinu, að vegna réttaröryggis sé mikilvægt, að fjallað sé um ágreining út af 
umgengni á tveimur stjórnsýslustigum.“ Umboðsmaður taldi að rétt hefði verið hefði að vísa 
málinu til meðferðar sýslumanns að nýju, í stað þess að láta frekari meðferð þess velta á nýrri 
kröfu A til sýslumanns. 

 

                                                
5 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3306. 
6 Sjá hér Alþt. 1992-1993, A-deild bls. 3306 og álit UA 24. október 2000 (2815/1999) 
7 Þetta sjónarmið kemur fram í áliti UA 11. febrúar 2003 (599/2002). Þótt álitið snúist í raun um hvort líta mætti 
á erindi frá einstaklingi sem endurupptöku hafa þau sjónarmið sem umboðsmaður setur fram um 
leiðbeiningarskyldu sennilega líka gildi við mat á því hvort erindi er ætlað að vera stjórnsýslukæra.  
8 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3306 
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Dómstólar geta hins vegar almennt séð aðeins tekið afstöðu til þess hvort fella beri 

ákvörðun úr gildi eða ekki.9 Þetta þýðir að aðili máls sem fær ákvörðun ógilta fyrir 

dómstólum getur þurft að leita aftur til stjórnvaldsins sem tók ógiltu ákvörðunina, með 

tilheyrandi töfum á því að hann fái endanlega úrlausn mála sinna.  

Mikilvægt er að greina stjórnsýslukæru frá öðrum skyldum réttarúrræðum sem ýmist 

aðilar máls eða stjórnvöld kunna að hafa til að endurskoða ákvörðun máls, enda eru skilyrði 

fyrir beitingu þessara úrræða ólík. Ólíkt ráðstöfunum sem tengjast eftirliti stjórnvalda, eins og 

t.d. afturköllun ákvörðunar sem þegar hefur verið tekin, er stjórnsýslukæra háð því að aðili 

máls eigi sjálfur frumkvæði að því að leita til æðra stjórnvalds. Í því sambandi verður að 

greina stjórnsýslukæru frá endurupptöku máls. 

Aðili máls getur óskað eftir endurupptöku máls samkvæmt 24. gr. stjórnsýslulaga í stað 

þess að kæra stjórnvaldsákvörðun. Ólíkt stjórnsýslukæru felur endurupptaka í sér að aðili 

máls leitar ekki til æðra stjórnvalds, heldur aftur til sama stjórnvalds og tók hina upphaflegu 

ákvörðun.  

Endurupptaka máls er ekki nauðsynlegur undanfari stjórnsýslukæru, nema lög kveði á um 

það. Í 99. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt er áskilið mál hafi verið endurupptekið áður en 

hægt væri að kæra ákvörðun. Það sem veldur ruglingi að þessu leyti er lögin tala almennt um 

endurupptöku sem kæru,10 enda þótt „kærunni“ sé beint til ríkisskattstjóra, sem tekur 

upphaflega ákvörðun um álagningu skatta.11  

Vert er að geta þess að stjórnsýslukæra samkvæmt 26. gr. stjórnsýslulaga kveður á um 

skyldu, en ekki heimild, æðra stjórnvalds til að taka kærða ákvörðun á lægra stjórnsýslustigi 

til endurskoðunar.12 

3 Kæruheimildir innan stjórnsýslunnar 

3.1 Almenn kæruheimild 26. gr. stjórnsýslulaga 

Almenn kæruheimild innan stjórnsýslunnar var lögfest í 26. gr. stjórnsýslulaga. Ákvæðið er 

svohljóðandi: 

 
                                                
9 Um heimildir dómstóla til endurskoðunar á matskenndum stjórnvaldsákvörðunum almennt, sjá Ólafur Jóhannes 
Einarsson: „Endurskoðunarvald dómstóla á matskenndum stjórnvaldsákvörðunum”.  
10 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, skýringarrit, bls. 246. 
11 99. gr. laga nr. 90/2003 hljóðar svo: „Nú telur skattaðili skatt sinn eða skattstofn, þar með talin rekstrartöp og 
ívilnun skv. 65. gr. ekki rétt ákveðinn og getur hann þá sent rökstudda kæru, skriflega eða rafræna, í því formi 
sem ríkisskattstjóri ákveður, studda nauðsynlegum gögnum, til ríkisskattstjóra innan 30 daga frá dagsetningu 
auglýsingar ríkisskattstjóra um að álagningu skv. 1. mgr. 98. gr. sé lokið.“ 
12 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3306 
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 Aðila máls er heimilt að kæra stjórnvaldsákvörðun til æðra stjórnvalds til þess að fá hana 
fellda úr gildi eða henni breytt nema annað leiði af lögum eða venju. 
 Ákvörðun, sem ekki bindur enda á mál, verður ekki kærð fyrr en málið hefur verið til lykta 
leitt. 

 

Sú almenna kæruheimild sem þarna er kveðið á um byggist í reynd á stigskiptingu 

stjórnsýslukerfisins þar sem æðri stjórnvöld hafa yfirstjórn og eftirlit með þeim stjórnvöldum 

sem lægra eru sett.13 Um stigskiptingu stjórnsýslukerfisins er fjallað almennt í stjórnarskrá 

Lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. Samkvæmt 2. gr. stjórnarskrárinnar, sem kveður á um 

þrígreiningu ríkisvalds fara forsetinn og önnur stjórnvöld með framkvæmdarvaldið. Þetta 

ákvæði er þó villandi að ákveðnu marki, þar sem af því mætti ætla að forseti færi sjálfur með 

framkvæmdavald í skilningi stjórnarskrárinnar. Ákvæði 13. gr. stjórnarskrárinnar tekur af öll 

tvímæli um handhafa framkvæmdavalds, enda er þar mælt fyrir um að ráðherrar framkvæmi 

vald forseta. Af ákvæðinu leiðir því að ráðherrar fara í reynd með æðstu stjórn 

framkvæmdarvaldsins og stjórnsýslunnar.  

Um stöðu ráðherra innan stjórnkerfisins er fjallað nánar í lögum nr. 73/1969, um 

Stjórnarráð Íslands. Samkvæmt 2. mgr. 1. gr. og 1. mgr. 8. gr. laga nr. 73/1969 um 

Stjórnarráð Íslands fara ráðherrar með stjórnarmálefni í Stjórnarráði Íslands, sem ber undir 

ráðuneyti eftir ákvæðum reglugerðar settri af forseta Íslands. Við setningu þeirrar reglugerðar 

skal haft í fyrirrúmi að ráðuneyti lúti málefni, sem eðli sínu samkvæmt eigi þar heima, sbr. 1. 

mgr. 8. gr. laganna.  

Það leiðir af þessum ákvæðum að ráðherrar fara með eftirlits- og stjóunarheimildir yfir 

almennum lægra settum stjórnvöldum sem heyra undir málaflokk þeirra. Þessum 

málaflokkum er þá skipt eftir ráðuneytum á grundvelli reglugerðar nr. 177/2007, um 

Stjórnarráð Íslands. Verkaskiptingin sem kveðið er á um í þessari reglugerð stýrir þannig því 

á hvaða sviðum ráðherra telst æðra stjórnvald í skilningi 26. gr. stjórnsýslulaga og hvert 

einstakar ákvarðanir verði kærðar. 

3.2 Óskráð meginregla um kæru til æðra stjórnvalds 

Fyrir gildistöku stjórnsýslulaga þá geymdu sett lög engin ákvæði um kæruheimildir innan 

stjórnsýslunnar. Fram að gildistöku stjórnsýslulaga þá var kæruheimild til æðra stjórnvalds 

samt sem áður grundvallarregla í íslenskri stjórnsýslu, þótt hún hefði ekki stoð í íslenskum 

lögum, sem heimilaði kæru stjórnvaldsákvörðunar til æðra setts stjórnvalds.14 Í 

                                                
13 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, skýringarrit, bls. 259.  
14 Ólafur Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur II, bls. 138-139 
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athugasemdum við lagafrumvarp sem varð að stjórnsýslulögum komu þau sjónarmið einnig 

fram, að sú óskráða réttarregla gilti á Íslandi að heimilt væri að kæra ákvörðun til æðra 

stjórnvalds, ef það væri á annað borð til staðar.15 

Þessi regla hafði raunhæf og virk áhrif við endurskoðun stjórnvaldsákvarðana fyrir 

dómstólum. Í dómi Hæstaréttar Hrd.1992, bls. 1377 (Hólagarðsmál) ógilti Hæstaréttur 

úrskurð ríkisskattstjóra vegna þess að ríkisskattanefnd hafði ekki endurskoðað ákvörðun 

efnislega í kjölfar stjórnsýslukæru. Vísaði Hæstiréttur þá til þess að með þessu móti hefði mál 

aðila leitt til lykta á einu stjórnsýslustigi og að slík málsmeðferð væri „svo andstæð megin-

reglum stjórnsýsluréttar um rétt borgaranna til endurskoðunar á stjórnvaldsúrskurði fyrir æðra 

stjórnvaldi og meginreglum réttarfars um efnislega úrlausn réttarágreinings fyrir dómstólum“ 

að ómerkja bæri hinn kærða úrskurð ex officio.  

Í athugasemdum í frumvarpi til stjórnsýslulaga kemur sérstaklega fram að með 

lögfestingu hinnar óskráðu meginreglu í 26. gr. væri ekki ætlunin að þrengja kæruheimild frá 

því sem verið hefur ef frá er talið ákvæðið í 2. mgr. 26. gr., þar sem fram kæmi að svonefndar 

formákvarðanir, sem teknar eru um meðferð stjórnsýslumáls og fela ekki í sér endalok 

málsins, yrðu ekki kærðar fyrr en máli hefur verið ráðið til lykta.16 

Í UA 31. júlí 2002 (3309/2001) dregur umboðsmaður Alþingis þá ályktun af þessari 

réttarstöðu að fara verði fram sjálfstæð túlkun á sérákvæðum í lögum um kærurétt aðila mál 

með það í huga að meta hvort efnislega sami réttur felist í slíkum ákvæðum og fram kemur í 

1. mgr. 26. gr. stjórnsýslulaga, eftir atvikum ríkari réttur sem þá er hugsanlega í samræmi við 

hina óskráðu reglu um kærurétt aðila máls. Umboðsmaður taldi að tilvist stjórnsýslulaganna 

girti ekki fyrir að aðili máls gæti átt ríkari rétt í samskiptum við stjórnvöld á ákveðnum 

sviðum á grundvelli sérlagaákvæða.  

Með vísan til þessara sjónarmiða taldi umboðsmaður að ekki væri sjálfgefið að draga þá 

ályktun af orðalagi þágildandi 1. mgr. 18. gr. laga nr. 87/1998 um að heimilt sé að skjóta 

„ákvörðunum“ Fjármálaeftirlitsins til sérstakrar kærunefndar, að kærurétturinn sé 

takmarkaður við þær ákvarðanir Fjármálaeftirlitsins sem taldar yrðu stjórnvaldsákvarðanir í 

merkingu stjórnsýslulaga.  

                                                
15 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3306. 
16 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3307. 
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3.3 Sérstakar kæruheimildir 

3.3.1 Almennt 

Eins og ákvæði 26. gr. gefur til kynna, þá geta lög eða venja leitt til þess að 

stjórnvaldsákvörðun sé kærð til annars aðila en æðra setts stjórnvalds eða þá að hún verði alls 

ekki kærð. Segja má að í grundvallaratriðum séu þrjár undantekningar frá meginreglu 26. gr. 

um kæruheimild til æðra stjórnvalds. Í fyrsta lagi getur verið um að ræða að lög mæli fyrir um 

að kæru skuli beint til sérstakrar sjálfstæðrar stjórnsýslunefndar, sem leysir úr kærumálinu. Í 

öðru lagi gilda sérstök sjónarmið um kæruheimildir vegna ákvarðana sveitarfélaga, en þau 

sjónarmið leiða meðal annars af ákvæði 78. gr. stjórnarskrárinnar um sjálfstæði sveitarfélaga. 

Þá getur verið um það að ræða að ákvarðanir stjórnvalds séu yfirhöfuð ekki kæranlegar til 

annars stjórnsýslustigs.  

3.3.2 Sjálfstæðar kærunefndir.  

Í framkvæmd er algengasta undantekningin frá hinni almennu kæruheimild 26. gr. 

stjórnsýslulaga að lög mæli fyrir um að stjórnvaldsákvarðanir séu kærðar til sjálfstæðra 

stjórnsýslunefnda sem hafa úrskurðarvald í kærumálum.  

Stjórnvöldum er skipt í tvo flokka í stjórnsýslurétti eftir því hvort einn maður fer með 

stjórnsýslu (stjórnvald) eða þegar fleiri aðilar fara með stjórnsýslu (stjórnsýslunefndir).17 

Stjórnsýslunefndir eru svo flokkaðar eftir því hvort þær eru sjálfstæðar gagnvart ráðherra eða 

ekki. Venjulegar stjórnsýslunefndir fara með málefni á starfssviði ráðherra, og heyra undir 

eftirlits- og yfirstjórnunarheimildir ráðherra, á meðan sjálfstæðum stjórnsýslunefndum er 

skipað til hliðar stjórnvöld sem heyra undir ráðherra. Sjálfstæði nefndanna markast af því að 

ráðherra getur ekki gefið þeim bindandi fyrirmæli um framkvæmd stjórnsýslu, nema hann 

hafi heimild til þess að lögum. Enn fremur þá er ákvörðun slíkrar nefndar ekki skotið til 

ráðherra með stjórnsýslukæru, nema heimild sé fyrir því í lögum.18 Ráðherra er þó ekki í 

sjálfsvald sett að færa verkefni undan sinni ábyrgð og stofna sjálfstæða stjórnsýslunefnd t.d. 

með reglugerð, heldur verður löggjafinn að gera það í skjóli valdheimilda sinna. 

 
UA 15. febrúar 1996 (1395/1995) 
Í álitinu sagði umboðsmaður m.a. að ráðherrar færu ávallt með yfirstjórn stjórnsýslu, nema hún 
væri að lögum undanskilin. Ráðherra gæti því ekki undanskilið stjórnvöld slíkri yfirstjórn og 
stjórnskipulegri ábyrgð með reglugerð eða öðrum stjórnvaldsfyrirmælum. 

  
                                                
17 Páll Hreinsson: „Sjálfstæðar stjórnsýslunefndir“, bls. 561. 
18 Páll Hreinsson: „Sjálfstæðar stjórnsýslunefndir“, bls. 561. 
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Ýmsar leiðir eru til þess að tilgreina sjálfstæði stjórnsýslunefndar í lögum. Oft er sú aðferð 

farin að taka fram að nefndin sé óháð, eða sjálfstæð í störfum sínum, sbr. 1. gr. laga nr. 

30/1992, um yfirskattanefnd, sem segir: „Ágreiningsmál um ákvörðun skatta, gjalda og 

skattstofna, þar með talin rekstrartöp, skulu úrskurðuð af sérstakri óháðri nefnd, 

yfirskattanefnd.“ Önnur aðferð er að taka fram í lögum að úrskurðir nefndar séu 

fullnaðarúrskurðir eða að þeir verði ekki bornir undir önnur stjórnvöld, sbr. 14. gr. laga nr. 

58/1998, um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, sem segir um 

úrlausnir óbyggðanefndar: „Úrlausnum óbyggðanefndar verður ekki skotið til ráðherra sem 

æðra stjórnvalds.“ 

Álit sérfræðinga liggur stundum til grundvallar stjórnvaldsákvörðun, til að fá þekkingu um 

sérhæfð atriði. Með því að koma á fót sjálfstæðri stjórnsýslunefnd sem hefur úrskurðarvald í 

kærumálum, er  stundum hægt að fá sérfróða aðila í nefndir, sem annars myndu ekki fást til 

starfa hjá hinu opinbera, eða stjórnsýslan þarf ekki í fullt starf.19 Dæmi um þetta sjónarmið má 

sjá í athugasemdum við frumvarp að þágildandi samkeppnislögum nr. 8/1993 en þar kom 

fram krafa um þekkingu á sviði samkeppnismála, en þar sagði: 

 
 Þar sem Samkeppnisstofnun tekur við og annast umfjöllun mála samhliða því að hún getur 
haft stefnumarkandi áhrif er nauðsynlegt til að tryggja sem réttlátasta meðferð mála að hægt sé 
að áfrýja úrskurðum Samkeppnisstofnunar og samkeppnisráðs til sérstakrar áfrýjunarnefndar. 
Til manna í áfrýjunarnefnd samkeppnismála eru gerðar kröfur um ítarlega þekkingu á sviði 
samkeppnismála. 

 

 Þá eru líka oft færð rök fyrir því að réttaröryggi sé betur tryggt með því að færa 

úrskurðarvald á kærustigi til sjálfstæðrar stjórnsýslunefndar, sbr. ofangreindar athugasemdir 

við þágildandi samkeppnislög að ofan. Í ritgerð sinni, Úrskurðarnefndir í stjórnsýslunni, dró 

Friðgeir Björnsson saman helstu efnisatriðin sem rökstyðja kostina við það að koma 

úrskurðarnefndum á fót. Þau hljóða svo: 

 

• Seinlegra er að reka mál fyrir dómstólum en úrskurðarnefndum.  
• Rekstur mála fyrir úrskurðarnefndum er greiðari. 
• Málsmeðferð fyrir úrskurðarnefndum er hlutlægari og ítarlegri en annars og er þá væntanlega 
átt við væri málið rekið fyrir ráðherra. 
• Stjórnvöldum er veitt aðhald með tilvist úrskurðarnefnda. 
• Réttaröryggi er aukið og betur tryggt með því að koma úrskurðarnefndum á fót 
• Í nefndunum sitja sérfróðir menn og það tryggir fagleg vinnubrögð. 
• Samræmi í lagaframkvæmd er betur tryggt og þá er væntanlega átt við á sviði hverrar 
úrskurðarnefndar. 

                                                
19 Páll Hreinsson: „Sjálfstæðar stjórnsýslunefndir“, bls. 563. 
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• Úrskurðarnefndir eru í samræmi við nútímaviðhorf í stjórnsýslunni. 
• Óvinsælum ákvörðunum er létt af ráðherra og störfum af hinni hefðbundnu stjórnsýslu. 
• Faglegt sjálfstæði stofnunar er tryggt gagnvart ráðherra. 
• Hagsmunaaðilar óska eftir að úrskurðarnefnd sé komið á fót. 
• Farið er að kröfum sem leiða af Samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, tilskipunum EBE 
og Félagsmálasáttmála Evrópu.20 

 

Dæmi um nefnd sem komið er á fót vegna krafna sem leiðir af EES-samningnum má 

nefna kærunefnd útboðsmála.  

 

UA 8.júlí 2005 (4095/2004)  
Umboðsmaður Alþingis fjallaði um stöðu nefndarinnar í álitinu, þar sem m.a. sagði svo: „að 
virtum þessum ákvæðum laga nr. 94/2001 um kærunefnd útboðsmála, og þeim sjónarmiðum að 
baki þeim reglum sem fram koma í lögskýringargögnum, verður dregin sú ályktun að með 
kærunefndinni hafi löggjafinn í ljósi skuldbindinga sem leiða af EES-samningnum mælt fyrir 
um tilvist stjórnvalds sem hefur það verkefni að leysa með raunhæfum og virkum hætti úr 
málum þeirra sem telja að opinberir aðilar hafi ekki fylgt efnisreglum laganna við framkvæmd 
opinberra innkaupa.“ 

 

 Helsti gallinn við það að færa úrskurðarvald á kærustigi til sjálfstæðrar stjórnsýslunefndar, 

er að það þarf ekki endilega að vera til bóta að ráðherra beri ekki ábyrgð á ákvörðunum. Það 

er oft nefnt sem rökstuðningur fyrir sjálfstæðum stjórnsýslunefndum að réttaröryggi sé betur 

tryggt með þeim, en rétt eins og lægra sett stjórnvald getur vanrækt skyldur sínar, þá getur 

sjálfstæð stjórnsýslunefnd allt eins gert það. Ef sjálfstæðar stjórnsýslunefndir eru að vanrækja 

skyldur sínar, þá getur ráðherra lítið gert, þar sem þeim er skipað til hliðar við stjórnvöld sem 

heyra undir yfirstjórnunarhemildir hans, og getur ekki gefið þeim bindandi fyrirmæli án 

lagaheimildar.21 Ráðherra (og önnur æðra sett stjórnvöld) missa þá það stjórnunartæki, sem 

felst í almennri kæruheimild 26. gr. stjórnsýslulaga, en með henni þá er lægra settum 

stjórnvöldum veitt aðhald, þar sem verða ákvarðanir þeirra verða þá kærðar til æðra 

stjórnvalds, ef þau vanrækja skyldur sínar.  

3.3.3 Ákvarðanir sveitarfélaga.  

Í athugasemdum við ákvæði 26. gr. stjórnsýslulaga í frumvarpi því er varð að 

stjórnsýslulögum kemur fram að aðrar reglur gilda um kæru á ákvörðunum sveitarstjórna 

vegna meginreglu stjórnarskrárinnar um sjálfsstjórn sveitarfélaga.22 Þessa reglu um sjálfstjórn 

sveitarfélaga er nú að finna í 78. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. 16. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 

                                                
20 Friðgeir Björnsson: Úrskurðarnefndir í stjórnsýslunni, bls. 47. 
21 Páll Hreinsson: „Sjálfstæðar stjórnsýslunefndir“, bls. 561 
22 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3307.  
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97/1995, en þar segir að sveitarfélög skuli sjálf ráða málefnum sínum eftir því sem lög 

ákveða.  

Ákvæði 78. gr. stjórnarskrárinnar felur í sér undantekningu frá meginreglu 14. gr. 

stjórnarskrárinnar um ábyrgð ráðherra á öllum stjórnarframkvæmdum. Ráðherra fer ekki með 

yfirstjórn málefna sem Alþingi hefur falið sveitarfélögum að annast og ber þar af leiðandi 

ekki ábyrgð á þeim.  

Af framangreindu stjórnarskrárákvæði leiðir því að sveitarfélög hafa almennt sjálfstæða 

stöðu gagnvart öðrum stjórnvöldum og þarf að mæla sérstaklega fyrir um það í lögum ef á að 

koma á fót eftirliti ráðherra eða annarra stjórnvalda með sveitarfélögum, eins og með 

stjórnsýslukæru t.d. Af þessum sökum falla sveitarfélög almennt ekki undir framangreinda 

stigskiptingu stjórnvalda og verður stjórnsýslusamband milli sveitarfélaga og ráðherra því 

almennt að byggjast á sérákvæðum laga.  

Í lögskýringargögnum við ákvæði 78. gr. er gert ráð fyrir að unnt sé að kveða á um slíkt 

eftirlit. Þannig segir í nefndaráliti stjórnarskrárnefndar, sem lagði til breytingu á orðalagi 

ákvæðisins um sjálfstjórn sveitarfélaga frá því sem gert var ráð fyrir í frumvarpi til breytinga 

á mannréttindakafla stjórnarskrárinnar, sem lagt var fyrir 118. löggjafarþing, að það væri 

„löggjafans að kveða á um eftirlit ríkisins með sveitarfélögum“.23  

4 Málsmeðferð á kærustigi.  

4.1 Almennt um málsmeðferð á kærustigi.  

Við meðferð stjórnsýslumáls á kærustigi þá gildir sú meginregla að málsmeðferð skuli vera 

vandaðri en hjá lægri stjórnvöldum. Með stoð í þessari meginreglu þá er stjórnvaldi heimilt 

samkvæmt 2. mgr. 30.gr. stjórnsýslulaga að ákveða að mál skuli flutt munnlega ef það er 

sérstaklega vandasamt og ætla má að það upplýsist betur með þeim hætti.24  

Þótt ákvæði 26. gr. stjórnsýslulaga gildi aðeins um þau tilvik þar sem ákvörðun verður 

kærð til ráðherra sem æðra stjórnvalds, og ekki um tilvik þar sem mælt er fyrir um kæru til 

sjálfstæðrar stjórnsýslunefndar eða þar sem reynir á ákvörðun sveitarstjórnar, er ekki þar með 

sagt að önnur ákvæði stjórnsýslulaga um stjórnsýslukærur eigi ekki við um málskot og 

eftirfarandi meðferð málsins á kærustigi.25 Umboðsmaður Alþingis hefur til dæmis lagt til 

grundvallar að ákvæði stjórnsýslulaga um málsmeðferð á æðra stjórnsýslustigi, t.d. um 

heimildir til að taka mál til meðferðar sem berst utan kærufrests, gildi um sjálfstæðar 
                                                
23 Alþt. 1994-1995, A-deild, bls. 3887. 
24 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3310 
25 UA 29. maí 2001 (3055/2000) 
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kærunefndir og ráðherra þegar hann úrskurðar um lögmæti ákvörðunar á sveitarstjórnarstigi, 

jafnvel þótt kæra hafi ekki byggst á kæruheimild 26. gr. stjórnsýslulaga.26  

Einnig virðist mega leggja til grundvallar að almennar reglur stjórnsýsluréttar gildi um 

meðferð stjórnsýslukæru, óháð því með hvaða hætti kærustigi hefur verið skipað. Í áliti UA 8. 

júlí 2002 (4095/2004) þá sagði umboðsmaður um kærunefnd útboðsmála, sem fór með 

handhöfn stjórnsýsluvalds á kærustigi samkvæmt þágildandi lögum nr. 94/2001 um opinber 

innkaup, að ganga yrði út frá því að við frekari afmörkun á þeim réttarreglum sem giltu í 

störfum hennar við úrlausn kærumála ætti það sama við og um önnur stjórnvöld sem færu 

með slík verkefni. Í því fælist að almennar reglur stjórnsýsluréttar s.s. stjórnsýslulög nr. 

37/1993 og óskráðar en viðurkenndar reglur um meðferð kærumála, giltu í störfum hennar, 

nema löggjafinn hefði ákveðið að gera þar tilteknar undantekningar.  

Umboðsmaður nefndi í þessu sambandi að löggjafinn gæti ákveðið með sérlögum að 

almennar reglur stjórnsýsluréttar skyldu ekki gilda að hluta eða í heild um störf stjórnvalda 

sem önnuðust þau verkefni sem sérlögin gerðu ráð fyrir. Almennar reglur stjórnsýsluréttar 

væru þó fyrst og fremst réttaröryggisreglur, sem væri ætlað að veita borgurum ákveða 

réttarvernd í samskiptum við hið opinbera. Af því leiddi að litlar líkur væru á að löggjafinn 

hefði ætlað að skerða réttaröryggi borgaranna með setningu slíkra laga. Almennar reglur 

stjórnsýsluréttar giltu því, nema hægt væri að draga þá ályktun með nokkurri vissu af 

lagaákvæðum sérlaga eða lögskýringargögnum með þeim að markmið löggjafans hefði verið 

að víkja að hluta eða í heild frá hinum almennu réttaröryggisreglum stjórnsýsluréttar.  

Samkvæmt umboðsmanni þýddi þetta að kærunefnd útboðsmála yrði almennt að ganga út 

frá því að almennar reglur stjórnsýsluréttar giltu um störf hennar, nema frávik frá reglunum 

yrðu leidd af ákvæðum þágildandi laga nr. 94/2001, eða eftir atvikum eðli þeirrar ákvörðunar 

opinbers aðila sem tiltekin kæra til nefndarinnar beindist að. Jafnframt þyrfti kærunefndin 

sem lögbundinn úrskurðaraðili á kærustigi innan stjórnsýslunnar almennt að taka afstöðu til 

þess við meðferð kærumála hvort og þá hvaða þýðingu almennar reglur stjórnsýsluréttar 

hefðu við úrlausn málsins slíkra mála af hálfu nefndarinnar. 

4.2 Form- og efnisskilyrði kæru 

Stjórnsýslulögin víkja hvorki að formi né efni kæru, og því skiptir almennt ekki máli hvort 

kæra er borin fram munnlega eða skriflega.27 Stjórnvaldi er þó heimilt, innan eðlilegra marka, 

                                                
26 Dæmi um þetta má sjá UA 31. desember 2003 (3712/2003), sem fjallaði um stöðu kærunefndar útboðsmála í 
þessu tilliti, og UA 29. maí 2001 (3055/2000), sem fjallaði um málsmeðferð félagsmálaráðherra á kæru vegna 
ákvörðunar sveitarstjórnar.  
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að leitast við að fá fram auðkenni þess sem vill kæra ákvörðun, til að ganga úr skugga um að 

hann hafi hagsmuna að gæta af ákvörðuninni.28 Þá geyma sérlög stundum ákvæði varðandi 

form stjórnsýslukæru, sbr. t.d. 2. mgr. 5.gr. laga nr. 30/1992 um yfirskattanefnd, sem geymir 

ýmis skilyrði varðandi kæru, en ákvæðið hljóðar svo: 

 

 Kæra skal vera skrifleg. Kærunni skal fylgja frumrit eða endurrit úrskurðar ríkisskattstjóra 
sem kæran tekur til. Í kærunni skal koma fram hvaða atriði í úrskurðinum sæta kæru og 
rökstuðningur fyrir kröfum. Gögn, sem ætluð eru til stuðnings kærunni, skulu fylgja í frumriti 
eða endurriti. 

4.3 Aðild að kærumáli 

Við skoðun á stjórnsýslulögum nr. 37/1993 má sjá að víðast hvar mæla þau einungis fyrir um 

réttindi handa aðila stjórnsýslumáls. Eitt hugtakaskilyrða aðila máls, þannig að ákvæði 

stjórnsýslulaga geti átt við um hann, er að viðkomandi eigi einstaklegra og verulegra 

hagsmuna að gæta varðandi stjórnvaldsákvörðun. Í athugasemdum við frumvarp að 

stjórnsýslulögum kom fram að hugtakið „aðili máls“ bæri að skýra rúmt, þannig að það tæki 

bæði til þeirra sem ættu beina aðild að máli, t.d. umsækjenda um leyfi eða opinbert starf, og 

einnig þeirra sem hefðu óbeinna hagsmuna að gæta af úrlausn máls, t.d. nágrannar eða 

meðumsækjendur um starf.29  

 
UA 25. mars 1998 (2039/1997) 
A, sem bjó í næsta húsi við veitingastaðinn Z kvartaði yfir því að hafa ekki verið gefinn kostur á 
að koma sjónarmiðum sínum á framfæri í kærumáli sem lokið var með úrskurði dóms- og 
kirkjumálaráðuneytisins. Umboðsmaður tók fram að flest stjórnsýslumál, sem snertu umsókn 
um vínveitingaleyfi, væru þess eðlis að ekki væru aðrir aðilar að því en umsækjandi leyfis. 
Umboðsmaður benti á að sjónarmið áfengislaga um grenndarhagsmuni, og grenndarsjónarmið 
lögreglustjóra við úrlausn veitingu vínveitingaleyfis eða skilorðsbindingu þess útilokuðu ekki, 
við sérstakar aðstæður að fleiri yrðu taldir aðilar að kærumálum vegna útgáfu og efni 
ákvörðunar um vínveitingaleyfi en sá sem um það sækir. Umboðsmaður minnti á að aðilar að 
kærumálum í stjórnsýslurétti gætu í sumum tilvikum verið fleiri en þeir, sem voru aðilar að 
málinu á fyrsta stjórnsýslustigi. Umboðsmaður taldi að A hefði átt sérstakra og það verulegra 
hagsmuna að gæta við ákvörðun um útgáfu og efni vínveitingaleyfis C, að líta hafi átt á hann 
sem aðila kærumálsins, og honum hefði því átt að vera tilkynnt um meðferð kærumálsins og 
veitt færi á að tjá sig um málið, áður en úrskurður var kveðinn upp, sbr. 13. og 14. gr. 
stjórnsýslulaga. 

 

                                                
27 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, skýringarrit, bls. 252 
28 Gammeltoft-Hansen, H. o.fl.: Forvaltningsret, bls. 968 
29 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3282 
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Heildstætt mat fer fram á hagsmunum þess sem telur sig vera aðila máls, og kannað hvort 

hann eigi beina, verulega, sérstaka, verulega og lögvarinna hagsmuna að gæta af úrlausn 

málsins. Í kjölfar þess er dregin ályktun um hvort hann teljist aðili máls.30 

Lögaðili getur verið aðili að stjórnsýslumáli jafnt sem einstaklingur, svo lengi sem að 

hugtaksskilyrði aðila máls eiga við um hann. Það er síðan athugunarefni hvort  játa eigi 

félögum eða samtökum manna kæruaðild að stjórnsýslumáli. Félag getur alltaf komið fram 

fyrir hönd einstaklings í stjórnsýslumáli samkvæmt sérstöku umboði ef einstaklingur á 

kæruaðild. Félagið sjálft getur svo átt kæruaðild ef stór hluti félagsmanna eiga einstaklegra og 

verulegra hagsmuna að gæta af úrlausn málsins, og gæsla hagsmunanna telst til yfirlýsts 

tilgangs og markmiða félagsins.31 Um aðild félaga að einkamálum fyrir dómstólum er ákvæði 

sem mælir fyrir um tilvik sem þessi, og heimilar málshöfðun félaga eða samtaka fyrir 

dómstólum. Það er 3. mgr. 25. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála, en ákvæðið 

heimilar félögum eða samtökum að höfða mál í eigin nafni til að afla dóms um viðurkenningu 

á réttindum félagsmanna sinna eða lausn þeirra undan skyldu, ef slík hagsmunagæsla fær 

samrýmst tilgangi félagsins eða samtakanna. 

 
UA 13. júní 2007 (4902/2007) 
Mönnunarnefnd fiskiskipta samþykkti í úrskurði umsókn útgerðarfélags um heimild til að fækka 
vélstjórum um borð í einu skipa félagsins úr þremur í tvo.  Úrskurðurinn var kærður af 
Vélstjórafélagi Íslands, sem er stéttarfélag, og var kæran sett fram í nafni félagsins sem heild. 
Byggt var á því að vélstjórafélagið ætti kæruaðild þar sem stéttarfélagið og félagsmenn þess 
hefðu verulega hagsmuni af því að hinn kærði úrskurður yrði felldur úr gildi. Ráðuneytið taldi 
þó vafa leika á kæruaðild félagsins, en skýrði allan vafa kæranda í hag, þar sem mönnunarnefnd 
fiskiskipa gerði ekki athugasemdir við kæruaðild kæranda. Umboðsmaður fjallaði ekki frekar 
um kæruaðild í ljósi þess að ráðuneytið féllst á kæruaðild vélstjórafélagsins. 

 

 Taka verður fram að stjórnvöld sem tekið hafa ákvörðun á lægra stjórnsýslustigi teljast 

almennt ekki til aðila málsins á kærustigi. Gildir það jafnvel þótt stjórnvaldi hafi verið 

fenginn réttur að lögum til skjóta ákvörðun til æðra stjórnvalds.32 Umboðsmaður Alþingis 

komst að þessari niðurstöðu í UA 17. desember 2003 (3852/2003) og vísaði þá meðal annars 

til þess að sjónarmið um hverjir teldust til aðila máls væru leidd af grundvallarreglum 

stjórnsýsluréttarins um samskipti borgaranna við hið opinbera sem hefðu það að markmiði að 

tryggja réttaröryggi borgaranna gagnvart stjórnvöldum.33   

                                                
30 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 314. 
31 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, skýringarrit, bls. 255 
32 Gammeltoft-Hansen ofl: Forvaltningsret, bls. 65-66. 
33 UA 17. desember 2003 (3853/2003. 
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4.4 Hvaða ákvarðanir má kæra? 

Meginregla 26. gr. stjórnsýslulaga er að einungis stjórnvaldsákvarðanir sé hægt að kæra til 

æðra stjórnvalds. Stjórnvaldsákvörðun er bindandi ákvörðun, sem stjórnvald kveður einhliða 

á um rétt og/eða skyldu aðila í ákveðnu máli, og gerir það í skjóli stjórnsýsluvalds.34 Ýmsar 

ákvarðanir í daglegu lífi fólks eru stjórnvaldsákvarðanir án þess að það geri sér grein fyrir því, 

t.d. birting einkunna, höfnun eða veiting byggingarleyfis, umsókn um starf hjá hinu opinbera 

o.fl. Þessar ákvarðanir er því hægt að kæra, því þær hafa bindandi áhrif á rétt eða skyldu 

manns.  

 Tvær undantekningar eru frá almennri kæruheimild 2. mgr. 26. gr. stjórnsýslulaga í 

stjórnsýslulögum, þær eru í 4. mgr. 9. gr. stjórnsýslulaga og 2. mgr. 19. gr. stjórnsýslulaga.  

 4. mgr. 9. gr. stjórnsýslulaga varðar brot á málshraðareglu stjórnsýslulaga, og mælir fyrir 

um kæruheimild ef afgreiðsla máls dregst óhæfilega. Við mat á hvað teljist óhæfileg 

afgreiðsla, þá verður að taka mið af því hversu langan tíma afgreiðsla tekur almennt. Ef mál 

er komið langt umfram þann tíma þá eru kæruskilyrði fyrir hendi til að kæra það til æðra 

stjórnvalds (eða sjálfstæðrar stjórnsýslunefndar ef svo ber undir). Hagsmunaárekstur getur 

orðið í tengslum við málshraðareglu stjórnsýslulaga og óhæfilegan drátt á afgreiðslu máls, t.d. 

sem varða mikilsverða fjárhagslega hagsmuni annars vegar af því að mál sé afgreitt og 

umhverfishagsmuni hins vegar, sem veldur því að mál dregst á langinn. 

  

UA 22. mars 2000 (2215/1997) 
A kvartaði yfir atriðum er snertu veitingu starfsleyfis fyrir álver Norðuráls hf. á Grundartanga. 
Umhverfisráðherra gaf út starfsleyfi þrátt fyrir að frestur sem gefinn var til að kæra tillögur 
Hollustuverndar ríkisins hafi ekki verið runninn út, en málið hafði þá verið til meðferðar í eitt ár 
og rúma þrjá mánuði. Meðal annars var deilt um hvort A væri heimilt að kæra afgreiðslu 
stjórnar Hollustuverndar ríkisins til sérstakrar úrskurðarnefndar, sem starfaði samkvæmt  26. gr. 
þágildandi laga nr. nr. 81/1988 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. Umboðsmaður vísaði í 
athugasemdir við frumvarp sem varð að stjórnsýslulögum nr. 37/1993 sem mælti fyrir um að 
sum erindi væru þess eðlis að fyrirsjáanlegt væri að afgreiðsla þeirra myndu taka langan tíma. 
Umboðsmaður bendi á að með útgáfu starfsleyfisins væru þeir sviptir þeim rétti að fá afgreiðslu 
stjórnar Hollustuverndar ríkisins á athugasemdum sínum endurskoðaða af hinni sérstöku 
úrskurðarnefnd sem mengunar. Umboðsmaður taldi það aðfinnsluvert að umhverfisráðuneytið 
skyldi ekki hafa beðið afgreiðslu hinnar sérstöku úrskurðarnefndar, á kærum yfir tillögum 
Hollustuverndar ríkisins að starfsleyfi áður en starfsleyfi Norðuráls hf. á Grundartanga var gefið 
út. 

 

Þegar skilyrði 4. mgr. 9. gr. eru fyrir hendi, þá ber stjórnvaldi sem hefur úrskurðarvald á 

kærustigi skylda til að endurskoða ákvörðunina líkt um hefðbundna stjórnvaldsákvörðun sé að 

                                                
34 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, skýringarrit, bls. 44 
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ræða. Þessi skylda gildir óháð því hvort lægra sett stjórnvald hefur tekið ákvörðun í máli og 

þar með lokið afgreiðslu þess, þegar dráttur á afgreiðslu máls er kærður.  

 
UA 27. nóvember 1998 (2289/1997) 
A kvartaði yfir drætti á málsmeðferð sýslumannsins á Keflavíkurflugvelli í tilefni af umsókn 
hans um leyfi til umferðar og dvalar á Keflavíkurflugvelli og yfir ákvörðun 
utanríkisráðuneytisins þar sem kærumál A á hendur sýslumanninum vegna framangreinds 
dráttar var felld niður. Ráðuneytið taldi sér bæði rétt og skylt að fella málið niður, eð vísan til 
eðlis máls og með hliðsjón af meginreglum stjórnsýslulaga nr. 37/1993 og a. lið 105. gr. laga 
um meðferð einkamála nr. 91/1991, sem kveður á um að mál verði fellt niður ef stefndi leysi af 
hendi þá skyldu sem hann er krafinn um í málinu. Umboðsmaður tók fram að það væri skoðun 
hans að hin sérstaka kæruheimild 4. mgr. 9. gr. stjórnsýslulaga væri næsta þýðingarlítil ef ekki 
fælist í henni skylda til handa æðra stjórnvaldi að úrskurða um hvort óhæfileg töf hafi orðið á 
afgreiðslu máls hjá lægra settu stjórnvaldi, enda gæti það haft sjálfstæða þýðingu fyrir aðila 
stjórnsýslumáls að fá úrlausn æðra stjórnvalds um það atriði. Umboðsmaður þessi skyldu vera 
fyrir hendi óháð því hvort lægra sett stjórnvald hefði lokið við afgreiðslu málsins þegar 
niðurstaða æðra stjórnvalds í kærumálinu lægi fyrir. Sé því með þessu ákvæði áréttuð sú skylda 
æðra stjórnvalds að veita lægra settu stjórnvaldi aðhald og eftirlit á grundvelli þeirra 
yfirstjórnunarheimilda, sem því eru veittar með lögum. 

 

Önnur undantekning frá reglunni kemur fram í 2. mgr. 19. gr. stjórnsýslulaga, sem 

heimilar að kæra synjun eða takmörkun á aðgangi að gögnum til þess stjórnvalds sem 

ákvörðun í málinu verður kærð til. Kærufrestur í slíkum málum er 14 dagar frá því aðila var 

tilkynnt um ákvörðun. 

4.5 Kærufrestur 

Almenn regla um kærufrest samkvæmt stjórnsýslulögum er þriggja mánaða frestur, frá því að 

aðila máls var tilkynnt um stjórnvaldsákvörðun. Ákvæði 27. gr. stjórnsýslulaga um kærufrest 

gildir bara um mál sem tilkynnt hefur verið um ákvörðun í 1. janúar 1994 eða síðar, þegar 

stjórnsýslulögin tóku gildi.35 Það er atviksbundið, hvort æðra sett stjórnvald geti neitað að 

taka til meðferðar stjórnsýslukæru á ákvörðun sem var tilkynnt fyrir gildistöku 

stjórnsýslulaga. Almennt getur æðra sett stjórnvald sem ákvörðun er skotið til þá vísað málinu 

frá, ef ákvörðunin hefur enga lagalega eða raunverulega þýðingu fyrir aðila máls. Þetta mat er 

háð aðstæðum hverjum sinni og því ekki er hægt að miða við neinn almennan tímaramma 

hvað þetta varðar.36 

 
FOB 1996:234 
K kvartaði vegna þess að kvörtunarnefnd sjúklinga vegna heilbrigðismála (d. Sundhedsvæsenets 
Patientklagenævn) vísaði beiðni um málsmeðferð frá varðandi aðgerð sem var gerð árið 1963. K 

                                                
35 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, skýringarrit, bls. 267 
36 Gammeltoft-Hansen, H. o.fl.: Forvaltningsret, bls. 970 
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var bent á gildandi lög og reglur um kærufresti. K sagði þá að hún hefði ekki vitað og hefði ekki 
mátt vita að kærufrestur rynni út árið 1994, og taldi kæruna hafa borist í tíma. Umboðsmaður 
sagði, að kæran hefði borist innan kærufrestsins, en að ekki væri ástæða til að taka málið upp 
aftur þar sem að málið hefði enga þýðingu að lögum. 

 

Algengt er að kærufrestur sé mismunandi milli einstakra laga. Það á oftast við þegar 

kæruheimild er færð til úrskurðarnefndar sem er skipað til hliðar við stjórnvöld, og heyrir því 

ekki undir eftirlits- og stjórnunarheimildir ráðherra. Í 2. mgr. 118. gr. tollalaga nr. 88/2005 

segir að tollskyldur aðili geti skotið úrskurði tollstjóra [... ] til ríkistollanefndar innan 60 daga 

frá póstlagningardegi úrskurðar eða ákvörðunar. Að auki má nefna 1. mgr. 9. gr. 

samkeppnislaga nr. 44/2005, en hún segir um kærufrest til áfrýjunarnefndar samkeppnismála, 

að skrifleg kæra skuli berast innan fjögurra vikna frá því að aðila máls var tilkynnt um 

ákvörðunina. 

Ef lög krefjast þess að kærur skuli berast skriflega, getur sú spurning vaknað hvort það 

uppfylli kröfur laganna að kæra stjórnvaldsákvörðun með öðrum leiðum heldur en undirrituðu 

bréfi, svo sem með bréfsíma eða netpósti. Ef kæran er ekki send í venjulegum bréfpósti 

undirrituð af þeim sem vill kæra ákvörðun þá getur vafi leikið á því hvort það sé í raun aðili 

máls sem sé lögmætur sendandi kærunnar.37 

Ef kæra berst innan kærufrests en ekki til þess stjórnvalds sem á að taka kæruna til 

meðferðar, þá ber því stjórnvaldi samkvæmt leiðbeiningarskyldu 7. gr. stjórnsýslulaga að 

framsenda hana áfram á réttan stað. Í þeim tilvikum þá telst kæran hafa komið fram nógu 

snemma, þótt hún komi til viðeigandi stjórnvalds eftir að kærufrestur er liðinn.38 

 
UfR 1996:803 
Erlendur faðir H, fékk tímabundið dvalarleyfi árið 18. apríl 1988. Móðir H kom til landsins árið 
1991 og fékk dvalarleyfi árið 10. apríl 1992. 27. maí 1992 sendi móðirin almenna umsókn til 
Flóttamannaráðgjafarinnar í Álaborg  (d. Flygtningerådgivningen under Aalborg Kommune) 
vegna sameiningar fjölskyldunnar, og varðaði erindið dóttur hennar sem varð 18 ára 24. júní 
1992. Umsóknin var áframsend til dönsku flóttamannahjálparinnar, og þaðan áfram til 
Útlendingastofnunar 28. ágúst 1992. Eftir ítrekaðar fyrirspurnir þá sagði Útlendingastofnun 7. 
desember 1992 Útlendingastofnun að engin umsókn hefði verið móttekin frá dótturinni, og að 
slíka umsókn bæri að senda frá dönskum fulltrúa erlendis. Dóttirin sendi umsókn til danska 
sendiráðsins í Kína 10. febrúar 1993, og Útlendingastofnun hafnaði henni með þeim rökum að 
hún væri orðin 18 ára.  Hæstiréttur lagði heildstætt mat á aðstæður í málinu, og áleit umsókn um 
sameiningu fjölskyldunnar hafa borist innan tímamarka. 

 

Ef aðili máls hefur umboðsmann, þá er stjórnvaldi bæði heimilt og skylt að tilkynna 

stjórnvaldsákvörðun umboðsmanni. Kærufrestur reiknast þá frá þeim tíma er 
                                                
37 Gammeltoft-Hansen, H. o.fl.: Forvaltningsret, bls. 973 
38 Gammeltoft-Hansen, H. o.fl.: Forvaltningsret, bls. 975 
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stjórnvaldsákvörðun hefur verið tilkynnt umboðsmanni.39 Í sérstökum tilvikum þá er æðra 

stjórnvaldi heimilt að lengja kærufrest, sbr. 6. mgr. 27.gr. stjórnsýslulaga.  

4.6 Kæra berst að liðnum kærufresti 

Ef kæra berst að liðnum kærufresti þá mælir 1. mgr. 28. gr. stjórnsýslulaga fyrir um að henni 

beri að vísa frá nema afsakanlegt verði talið að kæran hafi ekki borist fyrr, eða veigamiklar 

ástæður mæla með því að kæran verði tekin til meðferðar. Það getur t.d. talist til afsakanlegra 

ástæðna að kæra sé tekin til meðferðar, ef lægra sett stjórnvald vanrækir skyldu sína skv. 2. 

mgr. 20. gr. stjórnsýslulaga um að veita leiðbeiningar um kæruheimild.  

 
UA 29. maí 2001 (3055/2000) 
A kvartaði yfir því að félagsmálaráðuneytið vísaði stjórnsýslukæru hennar frá þar sem annars 
vegar var kærð ákvörðun bæjarstjórnar Hafnarfjarðabæjar að segja henni upp störfum, og hins 
vegar ráðning bæjarstjórnar í starf á vegum bæjarins. Kæru A var vísað frá þar sem að heimild 
til að kæra ákvörðun sveitarfélags til ráðherra yrði ekki byggð á 26. gr. stjórnsýslulaga. Í álitinu 
rakti umboðsmaður ákvæði 26. gr. stjórnsýslulaga og 78. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/1944 og 
dró þá ályktun að heimild til að kæra ákvörðun sveitarfélags til ráðherra yrði ekki byggð á 
fyrrgreindu ákvæði stjórnsýslulaga. Það leiddi þó ekki til þess að önnur ákvæði stjórnsýslulaga 
um stjórnsýslukærur ættu ekki við um málskot til félagsmálaráðuneytisins á grundvelli 103. gr. 
sveitarstjórnarlaga. Umboðsmaður taldi því að 27. og 28. gr. stjórnsýslulaga hafa gilt um 
stjórnsýslukæru A til félagsmálaráðuneytisins, og að að skilyrðum undantekningar 1. tölul. 1. 
mgr. 28. gr. stjórnsýslulaga til að víkja frá þriggja mánaða kærufresti samkvæmt 27. gr. laganna 
hafa verið uppfyllt. 

 

Mat á því hvort veigamiklar ástæður séu fyrir hendi er háð ýmsum atriðum, t.d. hagsmuna 

aðila máls og almannahagsmuna, eða hvort mál geti haft fordæmisgildi. á því að meta hvort 

veigamiklar ástæður eru fyrir hendi.40 Æðra stjórnvaldi ber, að eigin frumkvæði, að kanna 

hvort kæra hafi borist innan kærufrests.41 Miðað við eftirfarandi mál, þá ber stjórnvaldi að 

hafa frumkvæði að því kanna hvort skilyrði 1. og 2. tl. 28. gr. stjórnsýslulaga séu fyrir hendi 

ef atvik málsins gefa tilefni til þess, sbr. UA 5. júní 2008 (5471/2008). 

 
UA 5. júní 2008 (5471/2008) 
A kvartaði yfir afgreiðslu málskotsnefndar LÍN á kæru hans á úrskurði stjórnar LÍN í máli hans, 
en málskotsnefndin vísaði kæru A frá á þeim grundvelli að þriggja mánaða kærufrestur væri 
liðinn. Umboðsmaður benti á að af úrskurði málskotsnefndar LÍN í máli A yrði ekki beinlínis 
ráðið að málskotsnefndin hefði tekið afstöðu um hvort skilyrði 28. gr. ssl., einkum 2. tölul. 1. 
mgr. 28. gr. stjórnsýslulaga væru fyrir hendi, til að taka kæru A til efnismeðferðar í ljósi atvika í 
máli hans. Umboðsmaður taldi að málskotsnefndinni væri skylt að taka afstöðu til þess hvort 
afgreiðsla stjórnar LÍN í máli A hafi verið þannig að efni til að „veigamiklar ástæður“ í 

                                                
39 Gammeltoft-Hansen, H. o.fl.: Forvaltningsret, bls. 976 
40 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, skýringarrit, bls. 272 
41 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3308 
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merkingu 2. tl. 1. mgr. 28. gr. ssl. hafi verið til staðar til að taka kæru hans til efnismeðferðar 
þótt kærufresturinn væri liðinn. 

 

4.7 Frestun réttaráhrifum kærðrar ákvörðunar 

Meginreglan í íslenskum rétti er að stjórnsýslukæra fresti ekki réttaráhrifum kærðrar 

ákvörðunar, sbr. 1. mgr. 29. gr. stjórnsýslulaga. Æðra stjórnvaldi er þó heimilt að fresta 

réttaráhrifum kærðrar ákvörðunar, ef ástæður mæla með því, sbr. 2. mgr. 29. gr. 

stjórnsýslulaga, nema sérlög taki skýrt fram að svo sé ekki. Heimild æðra stjórnvalds nær frá 

því gild kæra kemur fram og þangað til efnisúrskurður er kveðinn upp í málinu.42  

 Í vissum tilvikum getur kæran sjálf haft frestunaráhrif, t.d. ef um er að ræða ákvörðun 

lægra stjórnvalds á umhverfissviði og verulega annmarka hefur verið um að ræða á 

málsmeðferð lægra stjórnvaldsins, m.a. í formi vanrækslu á reglum um leiðbeiningarskyldu. 

Slík málsmeðferð getur þá valdið því að ekki er hægt að framfylgja ákvörðun gagnvart þeim 

er ákvörðun beinist að, þegar kæra berst.43 

 
UfR 1981:880  
Sveitarfélagið K heimilaði byggingu minkabús í bænum þann 6. janúar 1976. Þann 9.júlí s.á. 
voru gildandi reglur fyrir slíkt leyfi sendar til nágrannans S að hans beiðni. Eftir bréfaskipti S 
við hin ýmsu stjórnvöld, þá voru honum sendar leiðbeiningar til að kæra ákvörðun 
sveitarfélagsins þann 29. september s.á. S kærði svo ákvörðunina til Umhverfisstofnunar (d. 
Miljøstyrelsen) sem vísaði kærunni frá, með þeim rökum að kærufrestur væri liðinn. 
Áfrýjunarnefnd umhverfismála (d. Miljøankenævnet) staðfesti þessa ákvörðun, sem áleit 
fjögurra vikna kærufrest hafa byrjað þann 6. janúar 1976. Hæstiréttur sagði að kærufrestur hefði 
hafist ákvörðun var birt honum, sem gæti verið í fyrsta lagi hafa verið við móttöku bréfsins 
þann 29. september 1976. Kæran hefði því borist innan frestsins. 

 

 Lög taka stundum af skarið um hvort stjórnsýslukæra fresti réttaráhrifum kærðrar 

ákvörðunar. Í dönskum rétti er talið að það þurfi almennt að kanna hvort kæran sjálf hafi 

frestunaráhrif eða hvort stjórnvaldi sé falið að taka ákvörðun um hvort kæra fresti 

réttaráhrifum ákvörðunar.44 Þegar sérlög taka ekki af skarið um hvort stjórnsýslukæra fresti 

réttaráhrifum kærðrar ákvörðunar, þá ber að miða við meginreglu 1. mgr. 29. gr. 

stjórnsýslulaga um að stjórnsýslukæra fresti ekki réttaráhrifum kærðrar ákvörðunar. 

                                                
42 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, skýringarrit, bls. 274. 
43 Gammeltoft-Hansen, H. o.fl.: Forvaltningsret, bls. 978 
44 Gammeltoft-Hansen, H. o.fl.: Forvaltningsret, bls. 983 
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5 Endurskoðun á ákvörðun lægra stjórnvalds.  

5.1 Endurskoðunarheimildir ráðherra sem æðra stjórnvalds 

Þegar stjórnvaldsákvörðun hefur verið kærð ber stjórnvaldi á kærustigi að meginstefnu að 

endurskoða afstöðu lægra stjórnvalds á öllum málsatvikum og lagalegum álitaefnum sem 

varða ákvörðun, og þá er einnig tekið tillit til sanngirnis- og hagkvæmnissjónarmiða. Þetta 

gildir óháð því hvort málskot hafi átt sér stað á grundvelli lögfestrar kæruheimildar eða 

óskráðra reglna um kæru til æðra stjórnvalds.45 Grundvallarskilyrðið er einfaldlega að 

ákvörðun hafi verið tekin á lægra stjórnsýslustigi.46  

Þótt endurskoðun stjórnvalds á atvikum málsins sæti almennt engum takmörkunum á 

kærustigi, er framkvæmdin oft sú að sú afmörkun málsatvika sem lægra sett stjórnvald hefur 

gengið út frá er áfram lögð til grundvallar í kærumáli. Þetta gildir einkum ef málsatvik eru 

óumdeild, engar nýjar upplýsingar um málsatvik koma fram í kærumáli, eða æðra sett 

stjórnvald telur mál nægilega upplýst.47 

Auk málsatvika og lagaraka þá liggur álit sérfræðinga stundum til grundvallar ákvörðun. Í 

slíkum tilvikum þá getur æðra sett stjórnvald rannsakað og endurskoðað ákvörðun lægra sett 

stjórnvalds, nema takmarkanir séu í lögum eða ef skortur er á sérfræðikunnáttunni sem er til 

staðar hjá lægra settu stjórnvaldi.48 

Þegar úrskurðað er í kærumáli er meginreglan almennt sú að endurskoðun á ákvörðun 

lægra setts stjórnvalds sé án takmarkana, hvort sem um er að ræða æðra stjórnvald í 

hefðbundinni merkingu eða kærunefnd.49 Æðra stjórnvald metur því öfugt við dómstóla, hvort 

það telji ákvörðun heppilega og hvort það hefði sjálft lagt sömu sjónarmið til grundvallar.50  

Við meðferð máls hjá æðra stjórnvaldi eru heldur almennt séð engar takmarkanir á því að 

bera fyrir sig nýjar málsástæður og gildir það einnig þegar um er að ræða kærunefndir af 

þessu tagi.51 Hægt er að víkja frá þessu með lögum en hafi það ekki verið gert, gilda 

framangreindar meginreglur.52  

                                                
45 Gammeltoft-Hansen, H. o.fl.: Forvaltningsret, bls. 992. 
46 Gammeltoft-Hansen, H. o.fl.: Forvaltningsret, bls. 993 
47 Gammeltoft-Hansen, H. o.fl.: Forvaltningsret, bls. 999-1000 
48 Gammeltoft-Hansen, H. o.fl.: Forvaltningsret,, bls. 1002 
49 Í dönskum rétti er þetta kallað „fuldstændig efterprøvelse“, sbr. Gammeltoft-Hansen, H. o.fl.: Forvaltningsret, 
bls. 326 
50 Gammeltoft-Hansen ofl: Forvaltningsret, bls. 330. 
51 Gammeltoft-Hansen, H. o.fl.: Forvaltningsret, bls. 324. 
52 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Réttarfarskilyrði til að fá ákvörðun endurskoðaða fyrir dómi.“ Tímarit 
lögfræðinga, 1. tbl. 2007, bls. 39-81. 
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Vegna eftirlits- og yfirstjórnunarhlutverks síns með stjórnsýslunni, sbr. m.a. 1. mgr. 9. gr. 

laga nr. 73/1969, um Stjórnarráð Íslands, fer ráðherra þó hugsanlega með enn meiri heimildir 

til þess að breyta ákvörðun lægra stjórnvalds í kjölfar kæru samkvæmt 26. gr. stjórnsýslulaga 

en stjórnvöld hafa annars á kærustigi. Í stjórnsýslurétti hefur það almennt verið lagt til 

grundvallar að þegar stjórnvald fær mál til umfjöllunar með stjórnsýslukæru sem það hefði að 

öðrum kosti getað tekið til umfjöllunar á grundvelli stjórnunar- og eftirlitsheimilda sinna sem 

æðra stjórnvalds þá geti það að jafnaði einnig tekið hina kærðu ákvörðun til endurskoðunar 

með sama hætti og hefði það sjálft haft frumkvæði að umfjöllun málsins.  

Af þessu hefur verið talið leiða að engar sérstakar takmarkanir séu á endurskoðun slíks 

stjórnvalds og það geti þá allt að einu breytt kærðri ákvörðun aðila máls í óhag, svo 

framarlega sem efni ákvörðunarinnar samræmist lögum og óskráðum meginreglum 

stjórnsýsluréttarins.53  Segja má að víðtækari heimildir ráðherra til að breyta ákvörðun aðila 

máls í óhag endurspegli þá stöðu að stjórnsýslukæra til ráðherra er ekki einungis 

réttaröryggisúrræði í þágu aðila máls heldur einnig virkt stjórnunarúrræði ráðherra.  

5.2 Endurskoðunarheimildir sjálfstæðra stjórnsýslunefnda 

Eins og rakið er að ofan þá eru engar sérstakar takmarkanir á endurskoðunarheimildum 

ráðherra og öðrum æðra settum stjórnvöld. Þótt sömu sjónarmið gildi almennt um 

endurskoðun stjórnvalda á kærustigi bendir ýmislegt til þess að heimildir sjálfstæðra 

stjórnsýslunefnda séu engu að síður þrengri en ráðherra, og þá einkum ef til stendur að breyta 

ákvörðun aðila máls í óhag. Þessa ályktun má draga af þeim ríku áherslum sem umboðsmaður 

Alþingis leggur á stjórnunarhlutverk ráðherra í UA 17. júlí 2008 (4822/2006). Ólíklegt verður 

að teljast að umboðsmaður hafi lagt sérstaka áherslu á stjórnunarhlutverk ráðherra í tengslum 

við umfjöllun sína um heimild til að breyta ákvörðun aðila máls í óhag ef gengið væri út frá 

því að sambærileg regla gilti um heimildir sjálfstæðra stjórnsýslunefnda til að breyta 

ákvörðun aðila í óhag. 

 
UA 17. júlí 2008 (4822/2006) 
Í álitinu sagði m.a. svo: „Ástæða þess að ég geri eftirlitshlutverk fjármálaráðuneytisins hér að 
umtalsefni er sú að í stjórnsýslurétti hefur það almennt verið lagt til grundvallar að þegar 
stjórnvald fær mál til umfjöllunar með stjórnsýslukæru sem það hefði að öðrum kosti getað 
tekið til umfjöllunar á grundvelli stjórnunar- og eftirlitsheimilda sinna sem æðra stjórnvalds þá 
geti það að jafnaði einnig tekið hina kærðu ákvörðun til endurskoðunar með sama hætti og hefði 
það sjálft haft frumkvæði að umfjöllun málsins. Af þessu hefur verið talið leiða að engar 
sérstakar takmarkanir séu á endurskoðun slíks stjórnvalds og það geti þá allt að einu breytt 

                                                
53 Álit UA 17. júlí 2008 (4822/2006). Sjá einnig Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 1011 
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kærðri ákvörðun aðila máls í óhag, svo framarlega sem efni ákvörðunarinnar samræmist lögum 
og óskráðum meginreglum stjórnsýsluréttarins“ 

 

5.3 Endurskoðunarheimildir á ákvörðunum sveitarfélaga.  

Í athugasemdum við við ákvæði 26. gr. stjórnsýslulaga í frumvarpi til stjórnsýslulaga er 

gengið út frá því að þegar ákvörðun sveitarstjórnar sé til kærð til ráðuneytis þá sæti „frjálst 

mat sveitarstjórnarinnar ekki endurskoðun ráðuneytisins vegna reglunnar um sjálfstjórn 

sveitarfélaga“.54 Í athugasemdunum er hins vegar byggt á því að það geti sætt endurskoðun 

ráðuneytisins hvort ákvörðun sé lögmæt, þ.e. hvort sveitarstjórn hafi t.d. gætt réttrar 

málsmeðferðar, hvort ákvörðunin eigi sér stoð í lögum eða sé byggð á lögmætum 

sjónarmiðum.55 

6 Samantekt 

Stjórnsýslukæra er ódýr, skilvirk og einföld leið fyrir aðila máls til að fá stjórnvaldsákvörðun 

endurskoðaða, og miklum mun hentugri heldur en að fara með mál fyrir dómstóla. Kostir 

stjórnsýslukæru endurspeglast einkum í því að ekki almennt eru ekki gerðar kröfur til forms 

og efnis stjórnsýslukæru, sem leiðir til þess að menn þurfa síður að fá sérfræðiaðstoð 

lögmanna við að leita réttar síns fyrir stjórnvöldum (sem aðilum er þó auðvitað heimilt að 

gera). 

 Almennri kæruheimild 26. gr. stjórnsýslulaga til ráðherra (eða annars æðra stjórnvalds) 

byggist á stigskiptingu stjórnsýslukerfisins, þar sem æðri stjórnvöld hafa yfirstjórn og eftirlit 

með lægra settum stjórnvöldum. Lög og venja geta leitt til þess að stjórnvaldsákvörðun sé 

kærð til annars aðila en æðra setts stjórnvalds, eða að hún verði alls ekki kærð. Lög mæla oft 

fyrir um sérstakar kæruheimildir til sjálfstæðra stjórnsýslunefnda, sem er skipað til hliðar við 

stjórnvöld sem heyra undir eftirlits- og yfirstjórnunarheimildir ráðherra. Með kæruheimild til 

sjálfstæðra kærunefnda, þá rofnar kæruheimild til ráðherra.  

 Þótt það hafi ýmsa kosti í för með sér að koma á fót sjálfstæðum stjórnsýslunefndum sem 

fara með úrskurðarvald stjórnsýslumála á kærustigi, þá eru líka vissir gallar sem fylgja því 

fyrirkomulagi. Ber þar helst að nefna að þar sem að ráðherra getur ekki gefið sjálfstæðum 

stjórnsýslunefndum bindandi fyrirmæli án lagaheimildar. Þá standa aðila máls ekki mörg 

                                                
54 Núgildandi regla um kæruheimild á ákvörðunum sveitarstjórnar er í 103. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998. 
Samkvæmt því ákvæði skal innanríkisáðuneytið úrskurða um ýmis vafaatriði sem upp kunna að koma við 
framkvæmd sveitarstjórnarmálefna 
55 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3307. 
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úrræði til boða ef kærunefnd vanrækir skyldur sínar. Einnig má nefna að ráðherra (og önnur 

æðra sett stjórnvöld) eru almennt ekki bundin af málsástæðum aðila.  

 Ráðherra virðist þó hafa víðtækari heimildir heldur en sjálfstæðar stjórnsýslunefndir til að 

breyta ákvörðun aðila í óhag, sbr. áherslur umboðsmanns Alþingis á stjórnunarhlutverk 

ráðherra í UA 17. júlí 2008 (4822/2006). Af þessum sökum má velta því fyrir sér hvort 

hagsmunum aðila sjálfs kunni stundum að vera betur borgið fyrir sjálfstæðum kærunefndum. Í 

því sambandi má líklega svara því til að sjálfstæð úrskurðarnefnd getur þá engu að síður ógilt 

ákvörðun lægra stjórnvalds, sem þá tekur nýja ákvörðun aðila máls óhag. Aðili máls situr því 

uppi með sömu niðurstöðu, en lengri málsmeðferðartíma.  
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