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1 Inngangur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um andmælareglu stjórnsýsluréttar. Ritgerðin hefst á umfjöllun 

um andmælaregluna og tengsl hennar við náttúrurétt, þar sem reglunni er m.a. falið að tryggja 

að ákvarðanir stjórnvalda séu réttar og byggðar á lögmætum forsendum, þannig að réttindi 

borgaranna séu ekki skert og hagsmunum þeirra stefnt í voða með handahófskenndum 

ákvörðunum. Andmælaréttinum er ætlað að skapa betri og réttari grundvöll að ákvörðun í 

máli. Einnig verður umfjöllun um þróun andmælareglunnar en hún var upphaflega ólögfest, 

tekin úr dönskum rétti en ekki var ljóst hversu víðtækt gildissvið hennar var. Það hefur þó 

skýrst með tímanum, sérstaklega eftir að hún var lögfest í 13. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 

(hér eftir ssl). Í ritgerðinni verður einnig fjallað almennt um regluna og skilyrðum þess að 

henni verði beitt. Að auki verður skoðað hvaða áhrif lögfesting andmælareglunnar hafði á 

beitingu hennar í framkvæmd. Einnig verður skoðað hvaða þýðingu reglan hefur miðað við þá 

hagsmuni sem í húfi eru og skoðaðir helstu málaflokkar þar sem reglan gildir.  Að lokum 

verður kannað hvort eðli hagsmuna hafi áhrif á þá þætti sem skipta máli þegar metið er hvort 

gætt hafi verið að andmælarétti.  

2 Andmælareglan og tengsl hennar við náttúrurétt 

Andmælareglan hefur óneitanlega tengsl við réttlæti að því leyti að ástæða fyrir lögfestingu 

hennar var m.a. sú að nauðsynlegt þótti að tryggja að ákvarðanir stjórnvalda væru löglegar og 

réttar og byggðar á lögmætum forsendum, þannig að réttindi borgaranna yrðu ekki skert og 

hagsmunum þeirra stefnt í voða með handahófskenndum ákvörðunum. Á grundvelli þessara 

réttaröryggissjónarmiða var talin þörf á því að tryggja betur málsmeðferð stjórnvalda og í því 

sambandi hafa fræðimenn lagt sérstaka áherslu á regluna um andmælarétt málsaðila.1 Með 

hliðsjón af þessu er óhætt að segja að ákveðin réttlætissjónarmið búi að baki reglunni. 

Samkvæmt kenningum náttúruréttar eru slík tengsl milli laga og siðferðis að lögin verði því 

aðeins bindandi að þau eigi sér stoð í siðferðilegum grundvelli.2 Hér má nefna að í áliti UA 

28. janúar 2008 (4699/2006) er tekið fram að andmælaréttinum er ætlað að skapa betri og 

réttari grundvöll að ákvörðun í máli. 

Réttarreglur sem hafa að geyma siðferðilegan þátt eru almennt orðaðar, en það er fyrst og 

fremst með afmarkaðri greiningu á aðstæðum að móta má reglur á grundvelli hinnar almennu 

meginreglu. 

                                                 
1 Alþt. 1992-93, A- deild, bls. 3295 
2 Sigurður Líndal: ,,Um lög og lögfræði“,  bls. 61 
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Þróun ýmissa meginreglna í anda eðlisréttarins hefur á síðustu tveimur og hálfri öld orðið 
þannig að stjórnspekingar, lögmenn, löggjafar og dómendur hafa leitast við að ná tökum á því 
hvað sé réttlátt og í hverju einstöku tilfelli og hvað sé almennt réttlátt. Sérhver réttarregla sem 
með einhverjum hætti höfðar til réttlætis á sér beint eða óbeint stoð í eðlisrétti.3   
 

Aðilinn er oft sá sem þekkir málið best og er þess vegna óforsvaranlegt að leggja þær 

upplýsingar til grundvallar, án þess að aðilinn hafi haft möguleika á að bæta við þær eða 

leiðrétta þær.4   

Kjarni andmælareglunnar er hin sjálfsagða réttlætiskrafa, að ekki verði tekin ákvörðun, er 
varðar réttarstöðu aðila (einstaklinga, félaga o.s.frv. ), án þess að honum/þeim hafi verið gefinn 
kostur á að tjá sig.5   
  

 Þetta atriði kemur fram í Hrd. 2000, bls. 2174 (69/2000) þar sem aðilum var ekki veitt 

tækifæri til að tjá sig áður en ákvörðun um niðurfellingu beingreiðslna var tekin. Í 

rökstuðningi Hæstaréttar segir m.a. :  

Áður en ákvörðun var tekin um að svipta áfrýjendur beingreiðslum vegna Litla- Fjarðarhorns 
var þeim ekki gefinn kostur á að tjá sig... Eins og málið lá fyrir var nauðsynlegt að kanna það 
frekar og leita eftir sjónarmiðum áfrýjenda áður en ákvörðun yrði tekin, sbr. 10. og 13. gr. ssl., 
einkum þegar haft er í huga, hve miklir hagsmunir áfrýjenda voru í húfi. 
 Samkvæmt þessu var fallist á kröfu áfrýjenda um að framangreind ákvörðun yrði felld 
úr gildi.6 

Réttlætiskrafa náttúruréttar hefur samkvæmt ofangreindu haft tengsl við andmælareglu 

stjórnsýsluréttar þar sem reglan gerir það m.a. að verkum að aðila máls finnst niðurstaða 

sanngjarnari en ella, þó svo hún hafi ekki verið honum í hag, að því gefnu að tekið hafi verið 

tillit til sjónarmiða hans. Andmælareglan hefur það ekki síður að markmiði að gefa aðila máls 

innsýn í og möguleika á því að hafa áhrif á framgang málsins og þann efnislega grundvöll 

sem úrlausn þess verður byggð á. Þá verður að gera ráð fyrir því að tilvist andmælareglunnar 

og beiting hennar í framkvæmd auki að jafnaði traust borgaranna á störfum stjórnsýslunnar.7 

Því má velta fyrir sér hvort rætur andmælareglunnar í hugmyndum náttúruréttarins kunni 

hugsanlega að leiða til þess að eðli hagsmuna hafi vægi við beitingu hennar. Sú réttlætiskrafa 

sem einkennir m.a. náttúruréttinn hlýtur að leiða til þess að mismunandi eðli hagsmuna leiði 

til þess að mismunandi kröfur eru gerðar varðandi veitingu andmælaréttar.  

                                                 
3 Sigurður Líndal: ,,Um lög og lögfræði“,  bls. 64 - 65 
4 Jon Andersen: „Partsmedvirken“, bls. 150  
5 Ingibjörg Rafnar: „Andmælareglan og stjórnsýslan“, bls. 151 
6 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Nokkrar hugleiðingar um andmælareglu 13. gr. stjórnsýslulaga“, bls. 490 - 491 
7 Róbert Ragnar Spanó: „Þróun andmælareglunnar eftir gildistöku 13. gr. stjórnsýslulaga“ bls. 365 
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3 Þróun andmælareglunnar 

3.1 Ólögfest regla 

Andmælaregla er þýðing á hugtakinu „det kontradiktoriske princip” eða 

kommunikationsprincipen eins og það er á sænsku. Theódór B. Líndal á líklega heiðurinn af 

þessari þýðingu.8   

Í grein Ingibjargar Rafnar sem skrifuð var fyrir lögfestingu stjórnsýslulaga segir að í 

íslenskum stjórnarfarsrétti gilti engin almenn lögfest regla um rétt aðila til að tala máli sínu 

áður en stjórnvöld tóku ákvörðun, en hins vegar var slík ákvæði að finna í ýmsum lögum. 

Viss samstaða var með mörgum þeirra sem draga mátti eftirfarandi ályktanir af: 

Í fyrsta lagi þau tilvik sem stjórnvald var úrskurðaraðili um ágreining aðila. Var þar um að 

ræða ákvarðanir sem setja mátti á bekk með úrskurðum og dómum dómstóla. Í slíkum 

tilvikum virtist vera tilhneiging til að kveða á um andmælarétt aðila. Sem dæmi mátti nefna 

(þágildandi) 3. mgr. 10. gr. skipulagslaga nr. 19/1964 (eru nú nr. 73/1997). 

 Í öðru lagi gilti andmælareglan í nokkrum tilvikum er persónufrelsi eða persónuréttindi 

manna voru skert að einhverju leyti með stjórnvaldsákvörðun. Mátti nefna (þágildandi) 13. gr. 

barnaverndarlaga nr. 53/1966 (eru nú nr. 80/2002). 

Í þriðja lagi mátti nefna þegar stjórnvaldsákvörðun fól í sér mikla skerðingu á 

atvinnumöguleikum manna eða viðurlög vegna  brots í starfi. 

Í fjórða lagi mátti nefna nokkur lagaákvæði er kváðu á um eftirlit æðra settra stjórnvalda 

með lægra settum. 

Í fimmta lagi mátti nefna þau tilvik þegar stjórnvaldsákvörðun hafði í för með sér 

skerðingu eða verulega takmörkun á mikilvægum fjárhagslegum hagsmunum aðila, svo sem 

eigna -, umráða- og ráðstöfunarrétti þeirra.9  

Í niðurstöðu sinni telur Ingibjörg að andmælareglan verði ekki talin almenn réttarregla í 

íslenskum stjórnarfarsrétti án beinnar lagaheimildar nema á tilteknum tveim sviðum, þ.e. 

þegar stjórnvald er úrskurðaraðili og þegar mikilvægir fjárhagslegir hagsmunir aðila eru 

verulega skertir með stjórnvaldsákvörðun.10 

Ekki var talið heimilt að gagnálykta af einstökum lagaákvæðum, þannig að 

andmælareglan yrði aðeins talin gild að hún sé lögfest í hverju einstöku tilviki. Sama regla  

gildir eftir gildistöku stjórnsýslulaga.11   

                                                 
8 Ingibjörg Rafnar: „Andmælareglan og stjórnsýslan“, bls. 151 
9 Ingibjörg Rafnar: „Andmælareglan og stjórnsýslan“, bls. 156 - 157 
10 Ingibjörg Rafnar: „Andmælareglan og stjórnsýslan“, bls. 160 
11 Ingibjörg Rafnar: „Andmælareglan og stjórnsýslan“, bls. 156 og Ólafur Einarsson: „Nokkrar hugleiðingar um 
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Fyrir gildistöku stjórnsýslulaga gilti ekki almenn andmælaregla, hvorki skráð né óskráð,  

hér á landi þegar stjórnvald tók ákvörðun um rétt eða skyldu manna. Dómstólar höfðu þó 

löngu fyrir gildistöku stjórnsýslulaganna kveðið á um að almenn ólögfest regla gilti og kvæði 

á um andmælarétt aðila í ákveðnum tilfellum, en ekki var ljóst hversu víðtæk sú regla var. 

Snemma virðist þó einhver tilhneiging hafa verið til að færa út gildissvið settra ákvæða um 

andmælarétt og sérákvæðum um andmælarétt fjölgaði jafnt og þétt í íslenskri löggjöf þegar 

líða tók á öldina.12 

Í Hrd. 1936, bls. 145 beitti t.d. Hæstiréttur andmælareglu sem dregin var af meginreglu 

fátækralaga nr. 43/1927. Í dóminum segir m.a. að það verði nú að teljast meginregla í 

fátækralögum, sbr. einkum 65. og 57. gr. þeirra, að yfirvald geti ekki úrskurðað skyldur á 

hendur sveitarfélagi samkvæmt lögunum fyrr en forráðamönnum sveitarfélagsins hefur verið 

gefinn kostur á að taka afstöðu til, hvort skyldan sé réttmæt eða ekki.  

Í Hrd. 1948, bls. 426 er varðaði sviptingu leyfis, taldi Hæstiréttur enn fremur að málsaðili 

hefði ekki fengið fullnægjandi aðstöðu til að skýra mál sitt og gæta réttar síns, áður en 

úrskurðurinn var felldur. Virðist að mati Páls Hreinssonar hafa verið byggt á óskráðri 

réttarreglu þar sem andmælaregla sú, sem lögfest var í lögum um barnavernd nr. 43/1923, átti 

ekki við í máli þessu.  

Upp frá þessu virðist Hæstiréttur hafa lagt til grundvallar að til væri óskráð andmælaregla 

á sviði stjórnsýsluréttar, enda þótt nokkur óvissa ríkti um það hversu rúmt gildissvið hún 

hefði.  

Í Hrd. 1980, bls. 1763 var stjórnvaldsákvörðun loks ógild af þeirri ástæðu einni að brotið 

hafði verið í bága við hina óskráðu andmælareglu.  

Af framansögðu má ljóst vera að hin óskráða andmælaregla hafi smám saman fest rætur í 

stjórnsýslurétti.13  

Fyrir lögfestingu andmælareglunnar var talið að nokkur atriði þurftu að koma til, svo að 

aðilar gætu neytt andmælaréttar síns til fulls. Aðila þurfti að vera kunnugt um að mál, er hann 

varðaði, væri til úrlausnar hjá stjónvaldi. Einnig þurfti aðili að eiga greiðan aðgang að öllum 

þeim gögnum er ákvörðun kunni að byggjast á. Að lokum fól andmælarétturinn í sér að aðili 

átti að eiga þess kost að tala máli sínu.14 

                                                                                                                                                         
    andmælareglu 13. gr. stjórnsýslulaga“, bls. 478 
12 Sjá Róbert Ragnar Spanó: „Þróun andmælareglunnar eftir gildistöku 13. gr. stjórnsýslulaga“, bls. 367, sjá 
einnig Pál Hreinsson: Stjórnsýslulögin bls. 162 og Ingibjörg Rafnar: „Andmælareglan og stjórnsýslan“, bls. 154 
13 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. bls. 162 
14 Ingibjörg Rafnar: „Andmælareglan og stjórnsýslan“, bls. 152 
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Í Hrd. 1995, bls. 2664 taldi Hæstiréttur að brotið hefði verið á andmælarétti aðila þar sem 

ekki var farið eftir andmælarétti. Atvik voru þau að nágrannar leyfishafa byggingarleyfis 

kærðu leyfisveitinguna og kröfðust afturköllunar á leyfinu og var það fellt úr gildi. 

Leyfishafinn vissi þá  fyrst um kæruna. Í dómnum segir: 

Þegar umhverfisráðuneytinu barst framangreind kæra, var liðinn tíu og hálfur mánuður frá 
útgáfu byggingarleyfisins. Ráðuneytið gerði ekki reka að því að kynna áfrýjanda kæruna og 
gefa honum kost á að koma sjónarmiðum sínum á framfæri þá þrjá mánuði, sem hún var þar til 
meðferðar. Það var þó þeim mun brýnna, sem ráðuneytinu mátti vera ljóst af kærubréfinu, að 
áfrýjandi var tekinn að nýta sér leyfið og um verulega fjárhagslega hagsmuni hans gat verið að 
tefla, einkum ef byggingarframkvæmdir héldu áfram um sinn. Samkvæmt framansögðu verður 
að telja, að umhverfisráðuneytið hafi með gerðum sínum brotið gegn þá ólögfestri meginreglu 
stjórnarfars um andmælarétt, sbr. nú 13.-15. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Var úrskurður 
ráðuneytisins 9. júlí 1991 þegar af þessari ástæðu ólögmætur. 

3.2 Lögfesting andmælareglunnar 

Við samningu stjórnsýslulaga var höfð hliðsjón af norrænum stjórnsýslulögum, einkum 

dönsku stjórnsýslulögunum frá 1985, en staða réttarins þar í landi skapaðist vegna samvinnu 

löggjafans, dómstólanna og umboðsmanns.15   

Á 109. löggjafarþingi 1986 – 87 var lagt fram frumvarp til stjórnsýslulaga og þar var lagt 

til að lögfestar yrðu meginreglur um leiðbeiningarskyldu stjórnvalda, vanhæfi, andmælarétt, 

rétt málsaðila til þess að kynna sér gögn máls og form stjórnvaldsúrskurða. Samtímis 

frumvarpinu var lagt fram frumvarp til laga um umboðsmann Alþingis og var það samþykkt 

sem lög frá Alþingi, en frumvarpið til stjórnsýslulaga varð ekki útrætt. 

Á 112. löggjafarþingi 1989 – 1990 var enn lagt fyrir Alþingi frumvarp til stjórnsýslulaga  

til kynningar og án þess að fyrir því væri mælt. Á 113. löggjafarþingi 1990 var sama frumvarp 

lagt fram, nokkuð breytt, að teknu tilliti til þeirra athugasemda og ábendinga sem borist höfðu 

milli þinga, og gekk það til 3. umr. í fyrri deild (efri deild) en varð ekki útrætt. 

Þessi frumvörp voru mun ítarlegri en frumvarp það til stjórnsýslulaga sem áður hafði verið 

lagt fram. Framsetning og efnisatriði frumvarpanna byggðust í megindráttum á dönsku 

stjórnsýslulögunum frá 1985 þótt þau væru sniðin að hérlendum aðstæðum. Veruleg vinna var 

innt af hendi við samningu þessara frumvarpa en samt sem áður náðu þau þó ekki fram að 

ganga á Alþingi.16  

Öll Norðurlöndin höfðu sett sér stjórnsýslulöggjöf, að Íslandi einu undanskildu. Þótt höfð 

hafi verið hliðsjón af norrænum stjórnsýslulögum, einkum dönsku stjórnsýslulögunum frá 

1985, við samningu frumvarpsins eru aðstæður í íslenskri stjórnsýslu um margt ólíkar því sem 

tíðkast annars staðar á Norðurlöndum. Stjórnsýsla var að mörgu leyti frumstæðari og lausari í 
                                                 

15 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 491 
16 Alþt. 1992-93, A- deild, bls. 3279 (Athugasemdir  með frumvarpi því sem varð að stjórnsýslulögum nr. 
37/1993) 
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reipunum en stjórnsýsla nágrannaþjóðanna. Íslensk stjórnsýslulög þurftu að að taka mið af 

þessum veruleika og af þeim sökum var brugðið á það ráð við samningu frumvarps þessa að 

taka einvörðungu upp helstu meginreglur um meðferð mála hjá stjórnvöldum.17   

Lögfesting 13. gr. ssl. kemur ekki í veg fyrir að einstaklingur, eða eftir atvikum lögaðili, 

kunni að eiga víðtækari rétt á ólögfestum grundvelli til þess að tjá sig um efni máls.18   

4 Almennt um andmælaregluna 

4.1 Kjarni andmælareglunnar 

Andmælareglan er lögfest í 13. gr. ssl. þar sem segir að aðili máls skal eiga þess kost að tjá sig 

um efni máls áður en stjórnvald tekur ákvörðun í því, enda liggi ekki fyrir í gögnum málsins 

afstaða hans og rök fyrir henni eða slíkt sé augljóslega óþarft. Stjórnsýslulögin gengu í gildi 1. 

janúar 1994 og gefin út í Stjórnartíðindum sem lög nr. 37/1993.19 Eins og áður kemur fram er 

fjallað um andmælarétt málsaðila í 4. kafla ssl.  

Kjarni andmælareglunnar er að ekki verði tekin ákvörðun um réttarstöðu aðila fyrr en 

honum hafi verið gefinn kostur á því að: a) kynna sér málsgögn og málsástæður sem 

ákvörðun byggist á og b) tjá sig um málið. Í reglunni felst að aðili máls, sem til meðferðar er 

hjá stjórnvaldi, á að eiga kost á því að tryggja réttindi sín og hagsmuni með því að kynna sér 

gögn máls og málsástæður er ákvörðun mun byggjast á, leiðrétta fram komnar upplýsingar og 

koma að frekari upplýsingum um málsatvik áður en stjórnvald tekur ákvörðun í máli hans.20  

Við athugun á því hvort andmælaréttur 13. gr. ssl. taki aðeins til málsatvika eða einnig 

lagaatriða eru fræðimenn ekki á einu máli. Í riti Róberts R. Spanó ályktar hann sem svo, með 

vísan til athugasemda með frumvarpi því er varð að ssl., að ekki verði annað séð en að 

orðalag 13. gr. ssl. og lögskýringargögn veiti þeirri ályktun stuðning að andmælaréttur aðila 

taki hér á landi jafnan bæði til atvika máls og hreinna lagaatriða.21 Í riti Ólafs J. Einarssonar 

gagnrýnir hann niðurstöðu héraðsdóms í máli Hrd. 2000, bls. 1379 (324/1999) og sératkvæði 

Hæstaréttar og telur að með niðurstöðu þeirra sé verið að ganga of langt þar sem ekki verði 

talið annað en að hið sama gildi hér á landi og í Danmörku, þ.e. að andmælaregla 13. gr. taki 

ekki til lagaatriða og vísar til rits Páls Hreinssonar.22 

                                                 
17 Alþt. 1992-93, A- deild, bls. 3281 (Athugasemdir  með frumvarpi því sem varð að stjórnsýslulögum nr. 
37/1993) 
18 Róbert Ragnar Spanó: „Þróun andmælareglunnar eftir gildistöku 13. gr. stjórnsýslulaga“, bls. 372 
19 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 5 
20 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3295 
21 Róbert Ragnar Spanó: „Þróun andmælareglunnar eftir gildistöku 13. gr. stjórnsýslulaga“, bls. 408 
22 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Nokkrar hugleiðingar um andmælareglu 13. gr. stjórnsýslulaga“, bls. 490 
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Höfundur telur þær röksemdir sem Róbert R. Spanó teflir fram vega þyngra en Ólafs J. 

Einarssonar þar sem Ólafur byggir niðurstöðu sína á því að „ekki verði annað talið” en að 

sama réttarregla gildi hér á landi og í Danmörku. En í athugasemdum frumvarps kemur fram 

líkt og Róbert bendir á að aðili geti „jafnframt bent á heimildir sem séu betri grundvöllur að 

ákvörðun máls”.23 

4.2 Nánar um skilyrði þess að andmælareglunni verði beitt 

4.2.1 Aðili máls 

Samkvæmt 13. gr. ssl. er það aðeins aðili máls sem á rétt á því að tjá sig um mál áður en 

stjórnvald tekur ákvörðun. Langoftast leikur ekki vafi á því hvern telja beri aðila máls. Aðili 

máls er sá sem ákvörðun beinist að, t.d. sá sem sækir um leyfi. Þegar mál byrjar að frumkvæði 

stjórnvalda og þau beina t.d. ákvörðun um boð eða bann til ákveðins manns telst hann aðili 

málsins. Hugtakið sjálft er ekki skilgreint í stjórnsýslulögunum, en byggt er á hinni almennu 

skilgreiningu stjórnsýsluréttarins.24 

Meðal skilyrða þess að maður verði talinn aðili máls er að hann eigi einstaklegra 

hagsmuna að gæta umfram aðra og oftast er gerð sú krafa að umræddir hagsmunir séu 

verulegir. Þá verður einnig að meta hversu náið umræddir hagsmunir tengjast úrlausn 

hlutaðeigandi máls. Úrslitum ræður hvort maður telst eiga lögvarinna hagsmuna að gæta en 

það fer m.a. eftir því um hvaða svið stjórnsýslunnar er að ræða.25   

Í áliti UA 8. febrúar 1993 (656/1992) var ekki talið að A hefði átt rétt á að tjá sig um 

málið, áður en ráðuneytið gaf út yfirlýsingu sína þar sem hann var ekki talinn aðili málsins, og 

yfirlýsing dóms- og kirkjumálaráðuneytisins var ekki talin stjórnvaldsákvörðun. Viðkomandi 

mál snerist um að ráðuneytið gaf út yfirlýsingu um hvar það taldi að birta ætti skrár og A 

kvartaði yfir því að hafa ekki fengið færi á því að tjá sig um álitaefnið hjá ráðuneytinu.  

Hrd. 22. október 2009 (22/2009) var ekki fallist á með stefnendum að úrskurður ráðherra 

hafi verið haldinn þeim formannmörkum að leitt hefði til ógildingar hans þar sem þeir áttu 

ekki aðild að kærumáli til ráðherra. Í rökstuðningi Hæstaréttar sagði m.a.: „Í 3. mgr. 14. gr. 

laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum er kveðið á um að framkvæmdaraðili geti kært 

til ráðherra ákvörðun Skipulagsstofnunar samkvæmt 2.  mgr. 8. gr. laganna um synjun 

matsáætlunar eða breytingar á henni. Með þessu ákvæði hefur löggjafinn sett skýr ákvæði um 

kæruaðild og bundið aðildina við framkvæmdaraðila, þegar mál varðar synjun matsáætlunar 

                                                 
23 Róbert Ragnar Spanó: „Þróun andmælareglunnar eftir gildistöku 13. gr. stjórnsýslulaga“, bls. 408 
24 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 46 
25 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 46 - 47 
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eða breytingar á henni. Stefnendur áttu ekki aðild að kærumáli til ráðherra og var því ráðherra 

ekki skylt samkvæmt stjórnsýslulögum að tilkynna þeim um framkomna kæru samkvæmt 14. 

gr. stjórnsýslulaga eða gæta að andmælarétti þeirra, sbr. 13. gr. stjórnsýslulaga. Er því ekki 

fallist á með stefnendum að úrskurður ráðherra hafi verið haldinn þeim formannmörkum að 

leitt geti til ógildingar hans.“ 

Í grein sinni telur Ingibjörg Rafnar að aðilahugtakið verði líklega að túlka nokkuð rúmt, 

þannig að það taki ekki aðeins til þeirra, sem stjórnarathöfn er beinlínis beint að, heldur einnig 

til allra þeirra einkaaðila sem hafa verulegra sérstakra hagsmuna að gæta í viðkomandi máli.26  

Ekki er gerlegt að gefa ítarlegar leiðbeiningar um það hvenær maður telst aðili máls og 

hvenær ekki heldur fer það eftir atvikum hverju sinni. Sem dæmi má nefna að í skattamálum 

fléttast hagsmunir iðulega saman, svo sem við skattameðferð hjóna og sambúðarfólks. Í 

skipulags- og byggingarmálum rís oft vafi, en í athugasemdum í greinargerð frumvarps þess 

er varð að stjórnsýslulögum segir m.a. að hugtakið ber að skýra það rúmt að einnig geti fallið 

undir það þeir sem hafa óbeinna hagsmuna að gæta, svo sem nágrannar eða 

meðumsækjendur.27 

4.2.2 Hver á frumkvæðið? 

Meginreglan er sú að aðili máls verður sjálfur að eiga frumkvæðið að því að kynna sér gögn 

og tjá sig um mál. Frá þessari meginreglu eru tvær höfuðundantekningar og er stjórnvaldi þá 

almennt óheimilt að taka ákvörðun fyrr en það hefur gefið aðila sérstakt færi á að tjá sig. Fyrri 

undantekningin er þegar mál byrjar að frumkvæði annars en aðila máls, og hann veit ekki að 

mál hans er til meðferðar, sbr. 14. gr. ssl., enda liggi ekki fyrir í gögnum máls afstaða aðila og 

rök hans fyrir henni eða talið verði augljóslega óþarft að veita aðila færi á að tjá sig, sbr. 13. 

gr. ssl. Síðari undantekningin er þegar aðila er ókunnugt um að ný gögn og upplýsingar hafa 

bæst við í máli hans og telja verður að upplýsingarnar séu honum í óhag og hafi verulega 

þýðingu við úrlausn málsins. 

Við ýmsar aðstæður hefur verið lögð á það áhersla að þegar stjórnvaldi er lagalega skylt 

að eiga frumkvæði að því að veita aðila kost á að gæta andmæla verður það að gera eðlilegar 

og raunhæfar ráðstafanir til að gefa aðilanum kost á því að nýta þennan rétt sinn. Kröfur að 

þessu leyti virðast hins vegar nokkuð afstæðar eftir því hvers eðlis þeir hagsmunir eru sem um 

er að ræða.28 

                                                 
26 Ingibjörg Rafnar: „Andmælareglan og stjórnsýslan“, bls. 153 
27 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 47 
28 Róbert Ragnar Spanó: „Þróun andmælareglunnar eftir gildistöku 13. gr. stjórnsýslulaga“, bls. 386 
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Samkvæmt ofangreindu má því álykta sem svo að aðili máls verður að meginstefnu sjálfur 

að eiga frumkvæði að því að kynna sér gögn og tjá sig um mál, en gera verður kröfu um að 

aðila máls sé veittur raunhæfur kostur á því að nýta andmælarétt sinn. 

4.2.3 Stjórnvaldsákvörðun 

„Eins og fram kemur í 1. mgr. 2. gr. ssl. gilda lögin þegar ákvarðanir eru teknar um rétt eða 

skyldu manna. Með þessu er vísað til þess að lögin gilda þegar teknar eru 

stjórnvaldsákvarðanir en það er stjórnvaldsákvörðun þegar stjórnvald kveður einhliða á um 

rétt og/eða skyldu tiltekins aðila í skjóli stjórnsýsluvalds.”29  

Um skilyrði þess að ákvörðun verður að vera stjórnvaldsákvörðun til að stjórnsýslulögin 

eigi við má benda á tvö álit umboðsmanns Alþingis, annars vegar UA 24. september 1996 

(1364/1995) þar sem UA taldi að sú ákvörðun skólastjórnar að banna A að sækja dansleiki 

hefði verið stjórnvaldsákvörðun í skilningi stjórnsýslulaga og því hefði borið að fara að 

ákvæðum þeirra við undirbúning málsins og ákvörðun í því. Hins vegar  álit UA 11. mars 

2002 (3306/2001) þar sem umboðsmaður tók fram, að ákvörðun landbúnaðarráðuneytisins um 

viðbrögð við beiðni ábúanda um kaup á ábúðarjörð sinni væri stjórnvaldsákvörðun í skilningi 

ssl., og bæri því að hafa meðferð málsins í samræmi við fyrirmæli þeirra og óskráðar 

meginreglur stjórnsýsluréttarins.  

Enda þótt ráðstöfun eða athöfn stjórnvalds verði ekki talin vera stjórnvaldsákvörðun kann 

stjórnvaldi samt sem áður að vera skylt að veita þeim sem málið varðar kost á að setja fram 

andmæli á grundvelli hinnar óskráðu meginreglu um andmælarétt sem í gildi var fyrir 

setningu ssl. Lögfesting 13. gr. ssl. kemur því ekki í veg fyrir að aðili kunni að eiga víðtækari 

rétt á ólögfestum grundvelli til þess að tjá sig um efni máls.30 

5 Áhrif lögfestingar á beitingu reglunnar 

Við skoðun á andmælareglunni má velta því fyrir sér hvort þýðing hennar sé mismikil, og 

hvort miða eigi við þá hagsmuni sem verið er að takast á um, til að ákvarða mikilvægi þess að 

reglunni sé fylgt.  

Róbert R. Spanó dregur þá ályktun af athugun á dómaframkvæmd, sem beindust að 

atvikum er áttu sér stað fyrir gildistöku ssl., þar sem reyndi á hina óskráðu reglu um 

andmælarétt, að fyrir gildistöku laganna hafi aðili máls ekki átt rétt til andmæla á ólögfestum 

grunni nema í takmörkuðum mæli. Átti hin ólögfesta andmælaregla þá einkum við þegar 

                                                 
29 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 44 
30 Róbert Ragnar Spanó: „Þróun andmælareglunnar eftir gildistöku 13. gr. stjórnsýslulaga“, bls. 372 
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hagsmunir aðilans voru taldir verulegir í fjárhagslegu eða persónulegu tilliti, s.s. þegar um 

stjórnarskrárvarin réttindi var að ræða eða ákvörðun beindist að beitingu refsikenndra 

viðurlaga.31 Sú niðurstaða er í samræmi við ályktun Ingibjargar Rafnar sem fjallað er um í 

kafla 3.1  en grein hennar var skrifuð árið 1980, þ.e. þegar einungis var byggt á hinni óskráðu 

andmælareglu.32 

Með fyrirmælum 13. gr. ssl. var lögfestur almennur réttur aðila til þess að tjá sig um efni 

málsins áður en stjórnvald tekur ákvörðun í því. Mat um það hvort stjórnvaldi sé skylt að 

veita aðila kost á því að tjá sig er þannig að jafnaði ekki lengur háð eðli þeirra hagsmuna sem 

í húfi eru fyrir aðilann, en það var að jafnaði úrslitaatriði í tíð hinnar óskráðu 

grundvallarreglu. Nú virðist matið á mikilvægi þeirra hagsmuna sem í húfi eru hins vegar 

fremur koma til skoðunar við úrlausn um það hvaða kröfur eigi að gera til stjórnvalds um að 

það geri aðilanum með raunhæfum hætti keift að nýta andmælarétt sinn.33 

Meginálitaefnið eftir gildistöku laganna er því ekki hvort aðili máls á lögvarinn rétt til að tjá sig 
heldur hvort og þá hvernig stjórnvaldið hafi gert eðlilegar og raunhæfar ráðstafanir að virtum 
atvikum máls til að gera honum kleift að nýta þann rétt.34 

Samkvæmt þessu virðist aðili ávallt eiga rétt á að tjá sig um efni máls án tillits til eðlis 

hagsmunanna, það sem skoða ber er hvort stjórnvald hafi veitt aðila raunhæft tækifæri til að 

gera slíkt. Af 13. gr. ssl. og tilgangi andmælareglunnar leiðir að stjórnvöld verða að gæta að 

því að andmælaréttur aðila sé raunhæfur og virkur, það þýðir m.ö.o. að veiting andmælaréttar 

má ekki vera til málamynda.35 Í Hrd. 18. september 2008 (430/2007) var þannig komist að 

þeirri niðurstöðu að þar sem greinilega var búið að taka ákvörðun áður en fundur var haldinn, 

var ljóst að aðila var ekki gefinn fullnægjandi eða raunhæfur kostur á að gæta lögbundins 

andmælaréttar síns.  

6 Áhrifavaldar á beitingu andmælareglunnar 

6.1 Virkur og raunhæfur andmælaréttur 

Líkt og áður hefur komið fram skiptir mestu máli eftir lögfestingu reglunnar hvort stjórnvald 

hafi gert eðlilegar og raunhæfar ráðstafanir miðað við atvik máls svo aðili geti nýtt sér þann 

rétt sem honum er tryggður í 13. gr. ssl. En hvernig er slíkt metið?  

Þær kröfur sem gerðar eru eftir lögfestingu reglunnar, þ.e. að aðilinn eigi raunhæfan kost á 

að nýta sér andmælarétt sinn, snertir ekki einungis 13. gr. ssl. en um andmælarétt er fjallað í 4. 

                                                 
31 Róbert Ragnar Spanó: „Þróun andmælareglunnar eftir gildistöku 13. gr. stjórnsýslulaga“, bls. 370 
32 Ingibjörg Rafnar: „Andmælareglan og stjórnsýslan“, bls. 160 
33 Róbert Ragnar Spanó: „Þróun andmælareglunnar eftir gildistöku 13. gr. stjórnsýslulaga“,  bls. 373 - 374 
34 Róbert Ragnar Spanó: „Þróun andmælareglunnar eftir gildistöku 13. gr. stjórnsýslulaga“,  bls. 373 - 374 
35 Róbert Ragnar Spanó: „Þróun andmælareglunnar eftir gildistöku 13. gr. stjórnsýslulaga“, bls. 392 
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kafla ssl. Í 14. gr. ssl. er fjallað um tilkynningu um meðferð máls en í greininni segir að eigi 

aðili máls rétt á að tjá sig um efni þess, skv. 13. gr., skal stjórnvald svo fljótt sem því verður 

við komið, vekja athygli aðila á því að mál hans sé til meðferðar, nema ljóst sé að hann hafi 

fengið vitneskju um það fyrir fram.  

Í áliti UA 26. júlí 1999 (2475/1998) segir að tilkynning til aðila máls skv. 14. gr. ssl. hefur 

það að markmiði að gera andmælarétt hans raunhæfan svo hann geti meðal annars leiðrétt 

framkomnar upplýsingar og bætt því við sem hann telur að skipti máli þegar leyst er úr 

málinu. Fundur var haldinn um mál A hinn 22. maí 1997 þar sem A var tilkynnt að til 

athugunar væri af hálfu skólameistara að veita honum áminningu. Ekki varð séð af gögnum 

málsins að honum hafi verið tilkynnt með öðrum hætti um fyrirhugaða áminningu sem hann 

fékk bréflega dagsetta 5. júní. Eins og málsmeðferðinni var háttað áður en A var veitt hin 

skriflega áminning, dags. 5. júní 1997, varð því að telja að ekki hafi verið grundvöllur til að 

byggja hana á þeim atriðum sem gert var varðandi auglýsingar C sf. í og við skólann. Taldi 

umboðsmaður að ekki lægi fyrir að A hefði verið tilkynnt með fullnægjandi hætti að til stæði 

að veita honum áminningu og hefði því verið ókleift að koma að athugasemdum sínum, eins 

og hann hafi átt rétt á, skv. 13. gr. ssl. og 21. gr. l. nr. 70/1996 um réttindi og skyldur 

starfsmanna ríkisins. Einnig taldi umboðsmaður að fresta hefði átt afgreiðslu málsins þar til 

skólameistarinn hefði kynnt sér skriflegar athugasemdir A við fyrirhugaðri áminningu og 

vísaði þar til 18. gr. ssl.  

Í áliti UA 24. september 2001 (2896/1999) benti umboðsmaður á að samkvæmt 14. gr. ssl. 

skyldu stjórnvöld vekja athygli aðila á að mál væri til meðferðar ef hann ætti rétt á að tjá sig 

um efni þess og ljóst væri að hann hefði ekki fengið vitneskju um það fyrir fram. Taldi 

umboðsmaður að í slíkri tilkynningu þyrfti að tilgreina nægilega vel um hvaða mál væri að 

ræða svo aðili gæti brugðist rétt við og gætt hagsmuna sinna. Var það álit hans að almennt 

yrði að gera þá kröfu, að í bréfum þar sem skattaðili væri boðaður til skýrslutöku vegna 

athugunar á skattframtali hans, gerðu skattstjórar grein fyrir þeim atriðum eða liðum í 

framtölum sem athugun þeirra beindist að. Umboðsmaður benti einnig á að þó að ekki komi 

fram í orðalagi 14. gr. ssl. hversu ítarlegar upplýsingar stjórnvald skuli veita um efni máls yrði 

að teknu tilliti til tengsla tilkynningarskyldunnar og andmælaréttar að skýra ákvæðið með 

þeim hætti að stjórnvaldi beri í slíkri tilkynningu að tilgreina nægilega vel um hvaða mál sé að 

ræða þannig að aðili geti brugðist rétt við og gætt hagsmuna sinna. Af þessu telur hann mega 

ráða að það ræðst af atvikum máls hverju sinni og efni þeirra lagareglna sem þar reynir á 

hvort stjórnvald hafi með fullnægjandi hætti tilkynnt aðila máls um að mál hans sé til 

meðferðar. Samkvæmt þessu er ljóst að ekki nægir aðeins að tilkynna aðila um meðferð máls 
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heldur reynir einnig á hvort slíkt hafi verið gert með fullnægjandi hætti svo hann eigi 

raunhæfan kost á að nýta andmælarétt sinn.  

Í áliti UA 23. júlí 2008 (4891/2007) kvartaði A vegna úrskurðar félagsmálaráðuneytisins 

þar sem talið var að ákvarðanir Reykjavíkurborgar um að leysa hann frá störfum við kennslu í 

grunnskóla, hefðu verið gildar. Í álitinu tekur umboðsmaður fram að meginreglan varðandi 

andmælarétt er að aðili máls verður að eiga frumkvæði sjálfur að því að kynna sér gögn og tjá 

sig um mál. Til þess að hann hafi tækifæri til þess þarf að tilkynna viðkomandi aðila að mál 

hans sé til meðferðar hjá stjórnvaldi, ef hann hefur ekki fengið vitneskju um það fyrirfram, í 

samræmi við 14. gr. ssl. Tilkynning aðila máls samkvæmt 14. gr. ssl. er þannig að mati 

umboðsmanns almennt forsenda þess að andmælaréttur aðila verði virkur svo hann geti m.a. 

leiðrétt fram komnar upplýsingar og bætt því við sem hann telur að skipti máli við úrlausn 

málsins.  

Í áliti UA 17. júlí 2008 (4822/2006) kvartaði A ehf. vegna úrskurðar ríkistollanefndar þar 

sem úrskurðir tollstjórans um endurákvörðun aðflutningsgjalda á fyrirtækið af vörusendingum 

voru staðfestir. Umboðsmaður beinir í álitinu þeim tilmælum til tollstjórans í Reykjavík að 

betur verði gætt að því við meðferð hliðstæðra mála að fylgja reglum stjórnsýslulaga. Sú 

skylda er lögð á stjórnvöld að tilkynna aðila máls, eigi hann rétt á að tjá sig um efni þess, svo 

fljótt sem því verður við komið að mál hans sé til meðferðar, nema hann hafi fengið vitneskju 

um það fyrir fram, sbr. 14. gr. ssl. Einnig tekur umboðsmaður fram að það getur skipt aðila 

verulegu máli að fá þegar vitneskju um að stjórnvöld hafi tekið mál hans til meðferðar þannig 

að hann geti gert nauðsynlegar ráðstafanir af því tilefni. Samkvæmt þessu má líta svo á að því 

fyrr sem aðili fær tilkynningu því betra, þar sem hann hefur þá betra færi á að nýta 

andmælarétt sinn.  

Í 18. gr. ssl. segir að stjórnvaldi sé heimilt að setja málsaðila ákveðinn frest til að kynna 

sér gögn máls og tjá sig um það, annars getur aðili á hvaða stigi málsmeðferðar sem er krafist 

þess að afgreiðslu málsins sé frestað uns honum hefur gefist tími til þess að kynna sér gögn og 

gera grein fyrir afstöðu sinni. Máli skal þó ekki frestað ef það hefur í för með sér að farið sé 

fram úr lögmæltum fresti til afgreiðslu málsins. Í áliti UA 11. júní 1999 (1767/1996) segir 

umboðsmaður það leiða af efnisreglu 1. mgr. 18. gr. ssl. að réttur aðila máls til að tjá sig um 

efni þess yrði næsta óraunhæfur ef hann fengi ekki hæfilegan tíma og aðstöðu til að kanna 

fyrirliggjandi gögn og upplýsingar og móta afstöðu sína. Í álitinu kemur fram að þann 14. 

desember árið 2000 féll héraðsdómur í málinu. Þar sagði að með því að tilkynna stefnanda 

hálftíma fyrir fundinn að segja henni upp störfum, virti nefndin hvorki andmælarétt stefnanda 
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skv. 13. gr. ssl., né rétt stefnanda til að fá ákvörðuninni eða fundinum frestað sbr. 18. gr. sömu 

laga. 

Í áliti UA 1. janúar 1988 (1218/1994) kvartaði A yfir því að hafa ekki fengið að koma 

fyrir barnaverndarnefnd Hafnarfjarðar og barnaverndarnefnd Reykjavíkur til að lýsa 

sjónarmiðum sínum, er nefndirnar fjölluðu um mál hans vegna umsagna þeirra til dóms- og 

kirkjumálaráðuneytisins í máli vegna forsjár sonar hans. Umboðsmaður tekur fram að við 

undirbúning barnaverndarnefndar að veitingu umsagnar skv. 3. mgr. 34. gr. þágildandi 

barnalaga nr. 9/1981 (eru nú nr. 76/2003) ættu aðilar máls rétt á að fá máli frestað í hæfilegan 

tíma í því skyni að fá aðgang að gögnum og færi á að tjá sig um mál. Sá réttur var brotinn 

með því að neita að afhenda A greinargerð félagsráðgjafanna og takmarka óhóflega tíma hans 

til að undirbúa og koma á framfæri athugasemdum sínum við nefndina. 

Í áliti UA 20. desember 2000 (2352/1998) var A tilkynnt um fyrirhugaða aukningu á 

útflutningsskyldu og var veittur níu daga frestur, til að koma að athugasemdum við efni þess. 

Umboðsmaður tekur fram að þegar stjórnvöld setja borgurunum fresti til að koma að 

athugasemdum í tengslum við meðferð stjórnsýslumáls, sbr. 18. gr. ssl., vegast á sjónarmið 

um málshraða og það sjónarmið að aðili máls eigi þess raunhæfan kost að koma að 

athugasemdum.  

Í áðurnefndu áliti UA 17. júlí 2008 (4822/2006) leggur umboðsmaður áherslu á að þeir 

frestir sem stjórnvöld veittu aðila máls til þess að koma að gögnum eða andmælum, sbr. 1. 

mgr. 18. gr. stjórnsýslulaga, yrðu að taka mið af efni viðkomandi máls. Ekki væri 

samrýmanlegt þeim sjónarmiðum sem þessar reglur byggðu á, að stjórnvöld drægju það þar til 

komið væri að lokum þess tíma sem þau hefðu til að afgreiða mál, að gefa aðilum þess kost á 

að tjá sig og leggja fram gögn og þá innan mjög stutts tíma. 

Þar sem  ítarlega verður  fjallað um álit UA 1. apríl 2008 (5261/2008)  í kafla 7.1 mun hér 

látið nægja að minnast á þau orð umboðsmanns þar sem hann segir að stjórnvaldi ber að sjá til 

þess að aðili hafi hæfilegan tíma til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri en frestur ræðst 

af eðli ákvörðunar hverju sinni. Mat á hæfilegum fresti er atviksbundið og verður að vera 

heildstætt með tilliti til aðstæðna í hverju máli fyrir sig og gagna sem fyrir liggja.  

Í áliti UA 27. nóvember 2002 (3493/2002) kvartaði A yfir áminningu sem henni var veitt 

af sviðsstjóra hjúkrunar á öldrunarsviði Landspítala-háskólasjúkrahúss á grundvelli 21. gr. 

laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, en A var boðuð skriflega til 

fundar um fyrirhugaða áminningu með sólarhrings fyrirvara. Umboðsmaður rakti ákvæði 21. 

gr. laga nr. 70/1996. Benti hann á að dómstólar og umboðsmaður Alþingis hafi skýrt ákvæðið, 

sbr. og ákvæði stjórnsýslulaga nr. 37/1993, með þeim hætti að við beitingu þess yrði 
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stjórnvald að gefa viðkomandi starfsmanni fullnægjandi og raunhæfa möguleika á því að gæta 

hins lögbundna andmælaréttar áður en ákvörðun um áminningu væri tekin. 

Samkvæmt ofangreindu telur höfundur ljóst að mat á því hvort aðila hafi í raun og veru 

verið kleift að nýta sér þann rétt sem 13. gr. á að tryggja honum veltur ekki einungis á þeim 

efnislegu réttindum sem hún veitir, þ.e að aðili máls eigi þess kost að tjá sig um efni máls 

áður en stjórnvald tekur ákvörðun í því, heldur er þetta samspil margra þátta, m.a. 14. og 18. 

gr. ssl. Það að aðili eigi rétt á að tjá sig hefur litla sem enga þýðingu ef stjórnvald tilkynnir 

honum ekki um meðferð máls skv. 14. gr. ssl. eða neitar að setja málsaðila ákveðinn frest sem 

hann þarf til að kynna sér gögn máls og tjá sig um það, skv. 18. gr. ssl. Til frekari 

rökstuðnings má nefna Hrd. 2006, bls. 1149 (384/2005) þar sem tekið er fram að til þess að 

andmælaréttur aðila verði virkur, verði auk þess að vekja athygli aðila á því að mál hans sé til 

meðferðar, sbr. 14. gr. ssl. Að öðrum kosti geti viðkomandi ekki gætt lögmætra hagsmuna 

sinna.  

6.2 Efnis- og formgrundvöllur andmælareglunnar  

Við athugun Róberts R. Spanó á álitum umboðsmanns Alþingis í grein sinni telur hann að 

umboðsmaður dragi þá ályktun að meginrökin að baki andmælaréttinum séu þau að tryggja 

efnislegt réttaröryggi málsaðila með því að stjórnvöld taki aðeins ákvarðanir sem eru byggðar 

á réttum upplýsingum. Þetta sjónarmið nefnist efnisgrundvöllur andmælareglunnar. Í 

ákveðnum tilvikum, einkum þegar um sérstaka og verulega fjárhagslega og persónulega 

hagsmuni er að ræða, kann að vera rétt og eðlilegt að líta að einhverju leyti til þess að 

andmælarétturinn hafi sjálfstætt gildi fyrir aðila máls óháð þeirri þýðingu sem reglan kann að 

hafa fyrir efnislega niðurstöðu stjórnvalds. Þetta sjónarmið nefnist formgrundvöllur 

andmælareglunnar.36 Í greininni færir hann rök fyrir því að í dómaframkvæmd síðustu ára 

sjáist hugsanlega þess merki að dómstólar séu í ákveðnum tilvikum farnir að leggja formlegri 

mælikvarða til grundvallar við skýringu 13. gr. ssl. Telur hann að hægt sé að ganga út frá því 

að taki dómstólar upp á því að leggja meiri áherslu á formgrundvöll andmælareglunnar leiði 

það til að gildissvið undantekningarákvæða 13. gr. ssl. þrengist. Fyrir vikið verði þá enn 

minni líkur á því að stjórnvald geti sloppið við það að veita aðila færi á því að tjá sig um efni 

máls áður en það tekur ákvörðun sem áhrif hefur á hagsmuni hans.37  

                                                 
36 Róbert Ragnar Spanó: „Þróun andmælareglunnar eftir gildistöku 13. gr. stjórnsýslulaga“, bls. 374 - 376 
37 Róbert Ragnar Spanó: „Þróun andmælareglunnar eftir gildistöku 13. gr. stjórnsýslulaga“, bls. 381 
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6.3 Undantekningar frá andmælareglunni 

6.3.1 Afstaða og rök aðila liggja fyrir í gögnum máls 

Ef afstaða og rök aðila liggja fyrir í gögnum máls þarf ekki að veita honum frekara færi á að 

tjá sig um efni máls. Dæmigert mál er t.d. þegar aðili sækir um réttindi og leggur fram gögn 

sem notuð eru til að leysa málið.  Oftast þyrfti ekki að veita aðila frekara færi á að tjá sig um 

málið áður en úr því yrði leyst þar sem afstaða aðila og rök fyrir henni lægju fyrir í umsókn 

hans. Þegar stjórnvald aflar sjálft viðbótargagna sem staðfesta aðeins upplýsingar frá aðila 

væri augljóslega óþarft að veita aðila færi á að tjá sig um þau. Komi fram nýjar upplýsingar 

við rannsókn máls, sem hafa litla þýðingu fyrir úrlausn þess, væri í flestum tilvikum óþarft að 

veita aðila færi á að tjá sig um upplýsingarnar. Þegar aðila er hins vegar ókunnugt um að ný 

gögn og upplýsingar hafa bæst við í máli hans, og telja verður að upplýsingarnar séu honum í 

óhag og hafi verulega þýðingu við úrlausn málsins, verður almennt að gefa aðila kost á að 

kynna sér upplýsingarnar og tjá sig um þær. Hér verður að hafa í huga að ekki hefur þýðingu, 

þótt ljóst kunni að vera, að aðila sé kunnugt um að upplýsingarnar séu til. Öðru máli gegnir ef 

aðila er ókunnugt um að umrædd gögn og upplýsingar séu komnar fram í máli hans þannig að 

til greina komi að byggt verði á þeim í málinu.38    

Í áliti UA 11. mars 2002 (3306/2001) þar sem A kvartaði yfir synjun 

landbúnaðarráðuneytisins á ósk hennar um að neyta kaupréttar á ábúðarjörð sinni. A var 

ókunnugt um að landgræðslunni hefði verið tilkynnt um framkomna beiðni hennar eða að 

stofnunin hefði sent ráðuneytinu umsögn af því tilefni. Benti umboðsmaður á að umsögnin 

hefði verið A í óhag og af skýringum ráðuneytisins mátti ráða að hún hefði haft verulega 

þýðingu fyrir afstöðu þess.  

Sama regla gildir í dönskum rétti, þar sem meginreglan er að ekki skiptir máli þótt aðili 

hafi vitað af ákveðnum upplýsingum. Ef stjórnvaldið ætlar hins vegar að byggja á þeim 

verður að láta hann vita.39   

6.3.2 Augljóslega óþarft að veita aðila færi á að tjá sig 

Ef talið verður augljóslega óþarft að veita aðila færi á að tjá sig um mál áður en stjórnvald 

tekur ákvörðun í því, þarf þess ekki, sbr. 13. gr. ssl. Páll Hreinsson tekur sem dæmi að ef aðili 

sækir t.d. um opinbert leyfi og stjórnvald aflar upplýsinga frá Hagstofu Íslands um aldur hans 

þar sem í ljós kemur að hann uppfyllir ekki lögmæt aldursskilyrði, varða slíkar upplýsingar 

úrlausn málsins verulega og teljast aðila í óhag. Þar sem hér er aftur á móti um að ræða 

                                                 
38 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls.172-174 og Jon Andersen. Forvalningsret, bls. 61 
39 Jon Andersen. Forvaltningsret, bls. 61 
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upplýsingar frá opinberum aðila sem jafnan eru réttar væri ekki ætlandi að upplýsingar frá 

málsaðila gæti þar neinu um breytt. Í þessu tilviki myndi því teljast augljóslega óþarft að veita 

aðila færi á að tjá sig áður en umsókn hans væri hafnað, vegna þess að hann uppfyllti ekki 

lögmæt aldursskilyrði.40 Hér má nefna Hrd. 2000, bls. 1379 (324/1999) en þar snerist deilan 

um gildi ákvörðunar landbúnarráðuneytisins um innlausn skv. 14. gr. jarðalaga. Héraðsdómur 

taldi að ráðuneytinu hefði borið að tilkynna innlausnarþola að sáttaumleitan af þess hálfu væri 

lokið og gefa honum hæfilegan frest til að koma að efnislegum mótmælum við kröfunni, sbr. 

13. gr. ssl. áður en tekin yrði ákvörðun. Slíkt var ekki gert og bar því að ógilda ákvörðunina. 

Hæstiréttur var ekki á sama máli og sagði:  

Gagnáfrýjandi hefur ekki við flutning þessa dómsmáls getað bent á nokkur efnisatriði, er 
ráðuneytinu hafi ekki verið kunnug og því augljóslega óþarft að gefa honum kost á að tjá sig 
frekar, þegar sýnt þótti, að sáttaumleitanir gætu ekki borið árangur. Hinni umdeildu ákvörðun 
ráðuneytisins var því ekki áfátt að lögum .41  

Í Hrd. 1. október 2009 (696/2008) var ekki fallist á að brotið hafi verið gegn andmælarétti 

þar sem umhverfisráðuneytið hafði hvorki gefið honum kost á að tjá sig um hvort kæra hans 

26. júní 2006 væri tæk til úrskurðar né kynnt honum umsögn stefnda 3. ágúst 2006 og 

Skipulagsstofnunar 4. sama mánaðar um það efni. Umhverfisráðuneytið tilkynnti áfrýjanda 

með bréfi 4. september 2006 að það hafi haft til sérstakrar skoðunar hvort heimilt væri að taka 

kæru hans til meðferðar og niðurstaðan orðið sú að því bæri að úrskurða í málinu. Talið var að 

í kæru áfrýjanda hafi augljóslega falist sú afstaða að hann teldi ráðuneytið bært til að úrskurða 

í málinu. Ráðuneytinu var því ekki skylt samkvæmt 13. gr. stjórnsýslulaga að gefa honum 

sérstaklega kost á að tjá sig um það efni.  

Róbert R. Spanó telur í grein sinni að hafa verði í huga að upplýsingar frá opinberum aðila 

kunna að vera umdeilanlegar og verður í slíkum tilvikum að ganga að jafnaði út frá því að 

ekki geti talist „augljóslega óþarft“ í skilningi 13. gr. ssl. að gefa aðila færi á því að tjá sig um 

upplýsingarnar. Á þetta ekki síst við þegar opinber aðili, sem hefur tiltekna sérþekkingu í 

viðkomandi málaflokki, setur fram upplýsingar í formi mats. Nefnir hann máli sínu til 

rökstuðnings álit UA 11. mars 2202 (3306/ 2001) og telur að niðurlagsákvæði 13. gr. ssl. hafi 

ekki heimilað ráðuneytinu að láta hjá líða að gefa A kost á því að tjá sig um umsögnina áður 

en það tók beiðni hennar um að neyta kaupréttarins til afgreiðslu.42 

                                                 
40 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 174 - 175 
41 Sjá umfjöllun um dómana í grein Ólafs Jóhannesar Einarssonar bls. 488 og Róberts Ragnars Spanó bls. 375 
42 Róbert Ragnar Spanó: „Þróun andmælareglunnar eftir gildistöku 13. gr. stjórnsýslulaga“, bls. 380 
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6.3.3 Synjun um frestun á afgreiðslu máls 

Þegar aðila hefur verið gefinn frestur til að tjá sig um mál og fer fram á að fresturinn verði 

framlengdur getur stjórnvald synjað slíkri beiðni hafi það í för með sér að farið verði fram úr 

lögmæltum fresti til afgreislu málsins. Þó geta afsakanlegar ástæður leitt til þess að veita beri 

lengri frest í sérstökum tilvikum.43  

6.3.4 Ekki er upplýst hver aðili máls er eða hvar hann býr 

Þá verður að telja að kominn sé fram ómöguleiki við að veita aðila færi á að tjá sig, og telja 

verður að svipuð aðstaða geti einnig komið upp ef ekki er vitað hvar aðili býr. Á þetta einkum 

við þegar aðili er „óstaðsettur í hús“ og hefur því ekki skráð heimilisfang í þjóðskrá.44 

6.3.5 Nauðsyn ber til að afstýra tafarlaust yfirvofandi hættu 

Í slíkum tilvikum væri það að mati Páls Hreinssonar vera í besta samræmi við markmið 

laganna að tekin væri bráðabirgðaákvörðun til að afstýra hættunni, en málið síðan tekið til 

meðferðar á ný þar sem tekin yrði ákvörðun um það hvernig úr því skyldi leyst til 

frambúðar.45 

6.4 Skoðanir fræðimanna 

Páll Hreinsson telur að þær undantekningar sem fjallað er um í kafla 6.3 eigi sjaldnar við 

þegar mál varðar mikla hagsmuni og telur upp ákveðna málaflokka, þar sem sú meginregla að 

aðili máls skuli eiga þess kost að tjá sig um efni máls áður en stjórnvald tekur ákvörðun í því 

myndi oftast gilda. Páll telur að þegar til greina kemur að beita aðila refsikenndum 

viðurlögum verður að gera strangar kröfur til málsmeðferðar. Þegar mál snertir 

stjórnarskrárvarin réttindi verður almennt að gera ríkar kröfur til málsmeðferðar, þ.m.t. að 

aðili hafi átt þess kost að fá að tjá sig um mál áður en ákvörðun er tekin í því. Gera verður 

kröfu til þess þegar stjórnsýslumál snýst um deilu á milli tveggja eða fleiri aðila að báðir eða 

allir aðilar eigi jafnan rétt til aðgangs að gögnum málsins og viðhlítandi tækifæri til að tjá sig 

um það áður en ákvörðun er tekin. Við meðferð kærumála eru almennt gerðar meiri kröfur til 

réttaröryggis en við meðferð mála á fyrsta stjórnsýslustigi. Því eru gerðar ríkari kröfur til 

málsmeðferðar á kærustigi, þ.á.m. að aðili hafi átt kost á því að tjá sig um mál áður en 

úrskurður er kveðinn upp í því. Í 1. mgr. 22. gr. l. nr. 38/1954 (nú nr. 70/1996), um réttindi og 

skyldur starfsmanna ríkisins, er kveðið svo á um að starfsmanni sem víkja á úr stöðu af þeim 

sökum sem lögin tilgreina, skuli jafnan veittur kostur á að tala máli sínu áður en ákvörðun er 

                                                 
43 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. bls. 175 
44 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. bls. 176 
45 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. bls. 176 
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tekin, ef þess er kostur. Með tilkomu 13. gr. ssl. á þessi regla ekki aðeins við um 

ríkisstarfsmenn, heldur alla opinbera starfsmenn. Varði mál verulega fjárhagslega eða 

persónulega hagsmuni aðila, ber að veita honum færi á að tjá sig um málið áður en því er 

ráðið til lykta.46   

Róbert R. Spanó telur eðli hagsmuna ekki  lengur vera úrslitaatriði eftir lögfestingu 

stjórnsýslulaganna, heldur hvort og þá hvernig stjórnvaldið hafi gert eðlilegar og raunhæfar 

ráðstafanir að virtum atvikum máls til að gera honum kleift að nýta þann rétt.47 Þetta þýðir þó 

ekki að mati höfundar að eðli hagsmuna hafi ekki lengur gildi því í áliti UA 1. apríl 2008 

(5261/2008) telur umboðsmaður að vægi andmælareglunnar aukist í réttu hlutfalli við 

hlutaðeigandi ákvörðun.  

Að mati Ólafs Jóhannesar Einarssonar ber við mótun reglunnar m.a. að líta til þess hvers 

eðlis ákvörðunin er, hvaða hagsmunir eru í húfi, hvort verið sé að skerða stjórnarskrárvarin 

réttindi o.s.frv. Hann telur einnig að æskilegra sé að gengið sé of langt í beitingu 

málsmeðferðarreglna stjórnsýslulaga fremur en að gerðar séu of vægar kröfur, sérstaklega þar 

sem mikilsverðir hagsmunir eru í húfi.48 Í áliti UA 22. febrúar  (2390/1998) sem snerist um 

synjun byggingarleyfis rekur umboðsmaður 13. og 30. gr. ssl. og taldi að:  

...með hliðsjón af lögskýringargögnum og í samræmi við almenn sjónarmið að gera yrði ríkari 
kröfur en ella til þess að andmælaréttar væri gætt þegar um væri að ræða íþyngjandi ákvarðanir 
svo sem synjun umsóknar og þegar um væri að ræða umfjöllun kærumáls hjá æðra stjórnvaldi. 

Þegar stjórnvöld taka ákvarðanir sem fela í sér skerðingu á stjórnarskrárvörðum 

grunnréttindum, s.s. eignar- eða atvinnuréttindum, hafa dómstólar og umboðsmaður Alþingis 

gert mjög miklar kröfur til þess að gætt sé að andmælarétti hlutaðeigandi aðila. Það telst 

eðlilegt í ljósi þess að slíkar ákvarðanir eru aðeins heimilar á grundvelli lagareglna sem mæla 

fyrir um heimild stjórnvalda til að skerða einhliða umrædd grunnréttindi sem njóta verndar í 

stjórnarskrá.49  

7 Eðli hagsmuna og réttarframkvæmd 

7.1  Áhrif eðli hagsmuna á virkan og raunhæfan andmælarétt 

Hvaða áhrif, ef einhver, hafa eðli hagsmuna á lengd þess frests sem aðili máls þarf svo hægt 

sé að telja að honum hafi verið veittur raunhæfur kostur á að tjá sig? Líkt og áður hefur komið 

fram skiptir mestu máli eftir lögfestingu reglunnar hvort stjórnvald hafi gert eðlilegar og 

                                                 
46 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 166 - 172 
47 Róbert Ragnar Spanó: „Þróun andmælareglunnar eftir gildistöku 13. gr. stjórnsýslulaga“ bls. 374 
48 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Nokkrar hugleiðingar um andmælareglu 13. gr. stjórnsýslulaga“, bls. 494 - 495 
49 Róbert Ragnar Spanó: „Þróun andmælareglunnar eftir gildistöku 13. gr. stjórnsýslulaga“ bls. 400 
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raunhæfar ráðstafanir miðað við atvik máls svo aðili geti nýtt sér þann rétt sem honum er 

tryggður í 13. gr. ssl. En hefur þá eðli hagsmunanna sem um ræðir þá ekki lengur áhrif á 

mikilvægi þess að andmælareglunni sé beitt? Hefur það með öðrum orðum aukið vægi á 

mikilvægi beitingu reglunnar ef hagsmunir eru miklir, þ.e. í fjárhagslegu tilliti eða jafnvel 

stjórnarskrárvarðir? Dómaframkvæmd virðist ekki svara þessari spurningu og verða þess í 

stað rakin álit umboðsmanns Alþingis. 

Í áðurnefndu áliti UA 11. júní 1999 (1767/1996) telur umboðsmaður að líta beri til þeirra 

hagsmuna sem í húfi eru og efnisatvika málsins að öðru leyti við mat á því hvað telst 

hæfilegur frestur. Ákvörðun nefndarinnar um uppsögn A hafði verulega þýðingu fyrir 

persónulega og fjárhagslega hagsmuni hennar. Jafnvel þó henni hafi verið veittur kostur á að 

sitja fund nefnarinnar hefði nefndinni borið að eiga frumkvæði að því að veita A frekari frest 

sem hæfilegur hefði talist.  

Í áliti UA 16. apríl 1999 (2431/1998) telur umboðsmaður rétt að skýra ákvæði 

byggingarreglugerðar með þeim hætti að þar sé mælt fyrir um eins mánaðar lágmarksfrest 

vegna grenndarkynningar. Slíkan lágmarksfrest verði að telja eðlilegan þegar litið er til þess 

hversu margvíslegir grenndarhagsmunir geti verið og að sama skapi örðugt fyrir 

byggingarnefndir að meta hversu mikinn tíma nágrannar þurfi til að taka afstöðu til 

fyrirhugaðra framkvæmda. Af þessari niðurstöðu sinni telur umboðsmaður að framangreint 

reglugerðarákvæði veiti rýmri andmælarétt en leiða má af hinu almenna ákvæði 13. gr. ssl., 

sbr. einnig 18. gr. laganna um frestun máls. Þar sem byggingarnefnd Reykjavíkur hafði metið 

grenndarhagsmuni A það ríka, að rétt hefði verið að kynna honum hina fyrirhugðu 

framkvæmd, bar að viðhafa þann frest er byggingarreglugerð mælti fyrir um. Var því 

samkvæmt framansögðu ekki heimilt að stytta hann með vísan í hinar almennnu reglur 

stjórnsýslulaga.  

Í áliti UA 16. mars 2000 (2512/1998) kvartaði A yfir úrskurði dóms- og 

kirkjumálaráðuneytisins þar sem synjun Fangelsismálastofnunar um að veita A reynslulausn 

að liðnum helmingi refsitímans var staðfest. Þó ráðuneytinu væri ekki skylt að eiga 

frumkvæði að því að gefa A kost á að tjá sig sérstaklega um umsögn náðunarnefndar á 

grundveli 13. gr. ssl. áleit umboðsmaður það vera í samræmi við vandaða stjórnsýsluhætti að 

gefa afplánunarfanga kost á að tjá sig. Sú afstaða umboðsmanns byggist á þeim ríku 

hagsmunum sem í húfi eru fyrir viðkomandi sem og þeim auknu kröfum sem gera verður til 

málsmeðferðar stjórnvalda á kærustigi.  

Það álitaefni sem hér hefur verið til umfjöllunar kristallast hvað best í áliti UA 1. apríl 

2008 (5261/2008) og verður því þar af leiðandi lengri umfjöllun um það heldur en um önnur. 
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Málsatvik voru þau að útlenskur maður, sem ekki var enskumælandi, hafði setið í fangelsi 

vegna brots á refsilögum. Útlendingastofnun tók þá ákvörðun að vísa honum úr landi og 

ákvað endurkomubann þó svo vitað væri að hann ætti íslenska unnustu. Þrátt fyrir þessa 

aðstöðu veitti stofnunin honum einungis þrjá daga til að setja fram andmæli sín með því að 

afhenda honum bréf á ensku sem hann skildi ekki. Umboðsmaður benti á að sú ótvíræða 

skylda hefði hvílt á Útlendingastofnum skv. 1. og 2. mgr. 24. gr. l. nr. 96/2002 um útlendinga 

að gefa A kost á að tjá sig um fyrirhugaða ákvörðun um brottvísun og endurkomubann. Í 

þeirri skyldu hefði falist að gefa A raunhæfan kost á að fjalla um og koma að sjónarmiðum 

sínum um þau atriði, sem að lögum hefðu þýðingu við töku ákvörðunar, og veita honum 

hæfilegan tíma til þess. Í álitinu tekur umboðsmaður fram að í athugasemdum að baki 2. mgr. 

24. gr. l. nr. 96/2002 segir m.a. að það leiði af ákvæðinu að stjórnvaldinu ber að útvega túlk 

þegar þess er þörf þannig að útlendingurinn geti tjáð sig svo að viðunandi sé. Stjórnvaldi ber 

að sjá til þess að útlendingurinn hafi hæfilegan tíma til að koma sjónarmiðum sínum á 

framfæri. Frestur ræðst af eðli ákvörðunar hverju sinni og kann því að vera stuttur í málum 

vegna frávísunar. Frest má þó ekki ákvarða svo stuttan að útlendingurinn eigi þess ekki 

raunverulegan kost að tjá sig. Því næst tekur umboðsmaður eftirfarandi fram: 

Samkvæmt ákvæði 1. mgr. 18. gr. ssl er stjórnvaldi heimilt að setja málsaðila ákveðinn frest til 
þess að kynna sér gögn máls og tjá sig um það, eins og gert var í máli þessu. Þegar stjórnvaldi er 
óheimilt að taka ákvörðun í máli fyrr en aðila hefur verið gefinn kostur á að tjá sig er hins vegar 
gengið út frá því að nauðsynlegt sé að gefa aðila hæfilegan frest við upphaf máls til að kynna 
sér gögn máls og tjá sig um þau svo hann hafi raunhæfa möguleika til að gæta réttar síns. 
Aðstaðan getur því verið sú að aðila máls sé að formi til gefinn kostur á því að tjá sig um mál. 
Ef hann fær hins vegar of stuttan frest til að gæta andmæla kann það í ljósi eðli málsins, þeirra 
hagsmuna sem á reynir og atvika að öðru leyti að leiða til þeirrar ályktunar að ekki sé fullnægt 
þeim kröfum sem leiða af andmælaregluna, enda verði talið að aðila máls hafi í reynd ekki verið 
gefinn raunhæfur kostur á því að setja fram sín sjónarmið. Mat að þessu leyti er atviksbundið og 
verður að vera heildstætt með tilliti til aðstæðna í hverju máli fyrir sig og gagna sem fyrir liggja. 

Samkvæmt ofangreindu er ljóst að því meira vægi sem hagsmunir hafa, því meiri áhersla 

er lögð á að nægilegur frestur sé veittur, sem eðlilega lengist eftir því sem hagsmunirnir eru 

mikilvægari fyrir aðila máls.  

7.2  Áhrif eðli hagsmuna á efnis- og fomgrundvöll andmælareglunnar 

Í grein sinni færir Róbert R. Spanó rök fyrir því að í dómaframkvæmd síðustu ára sjáist 

hugsanlega þess merki að dómstólar séu í ákveðnum tilvikum farnir að leggja formlegri 

mælikvarða til grundvallar við skýringu 13. gr. ssl. Þau sjónarmið hafa að hans mati fengið 

hvað sterkastan hljómgrunn að hans mati í álitum umboðsmanns Alþingis og þá einkum í áliti 

UA 11. mars 2002 (3306/2001). Róbert telur álitið gefa til kynna að umboðsmaður telji að 

ekki sé sjálfgefið að alfarið megi líta á lagasjónarmið um efnisgrundvöll andmælareglunnar 
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við túlkun og beitingu 13. gr. ssl. Hann telur að forsendur umboðsmanns feli í sér 

viðurkenningu á gildi þess að aðila sé veittur kostur á því að taka raunhæfan og virkan þátt í 

úrlausn tilvika. Þannig kann, einkum þegar um sérstaka og verulega fjárhagslega og 

persónulega hagsmuni er að ræða, að vera rétt og eðlilegt að líta að einhverju leyti til þess að 

andmælarétturinn hafi sjálfstætt gildi fyrir aðila máls óháð þeirri þýðingu sem reglan kann að 

hafa fyrir niðurstöðu stjórnvalds.50 Höfundur telur að hér hafi eðli hagsmuna mikil áhrif þar 

sem formgrundvellinum er beitt einkum þar sem um mikilvæga hagsmuni er að ræða. Þó er of 

snemmt að fullyrða hvort meiri áhersla verði lögð á formgrundvöllinn þar sem 

dómaframkvæmd á þessu sviði er af skornum skammti, en að öllum líkindum mun tíminn 

leiða það í ljós.  

7.3  Áhrif eðli hagsmuna á undantekningar frá andmælareglunni 

Næsta viðfangsefni er að athuga hvort og þá hvaða áhrif eðli hagsmuna hafa á undantekningar 

frá andmælareglunni  sem fjallað er um í kafla 6.3. Með öðrum orðum verður gerð tilraun til 

að kanna hvort það sé rétt hjá Páli Hreinssyni að undantekningar frá andmælareglunni eigi 

síður við þegar t.d. um stjórnarskrárvarin réttindi eða refsikennd viðurlög er að ræða, þ.e. 

þegar hagsmunir eru miklir. Hagsmunirnir verða flokkaðir líkt og Páll Hreinsson gerir í riti 

sínu og fjallað er um í kafla 6.4.51 

7.3.1 Refsikennd viðurlög 

Í áliti UA 29. desember 1999 (2679/1999) kvartaði A yfir úrskurði dóms- og 

kirkjumálaráðuneytisins þar sem synjun Fangelsismálastofnunar um að veita A reynslulausn 

að liðnum helmingi dæmds refsitíma var staðfest. Einnig rakti umboðsmaður 13. gr. ssl og 

taldi að þegar stjórnvald aflaði umsagnar í máli sem er málsaðila í óhag og hefði verulega 

þýðingu við úrlausn þess, bæri viðkomandi stjórnvaldi almennt að gefa honum kost á að koma 

athugasemdum við umsögnina nema afstaða málsaðila og rök hans lægju fyrir í gögnum 

málsins eða það væri augljóslega óþarft. Taldi umboðsmaður undantekningarákvæði 13. gr. 

eiga við í málinu og ráðuneytinu því ekki skylt að gefa A kost á að tjá sig um umsögnina. 

Með hliðsjón af þeim hagsmunum sem væru í húfi fyrir viðkomandi refsifanga, sem og þeim 

auknu kröfum sem gera verði til málsmeðferðar stjórnvalds á kærustigi, taldi umboðsmaður 

það hins vegar vera í samræmi við vandaða stjórnsýsluhætti að gefa fanga sem óskað hefði 

reynslulausnar færi á að tjá sig um umsögn náðunarnefndar, sem og umsögn 

Fangelsismálastofnunar, áður en ráðuneytið tæki mál hans til úrskurðar. 

                                                 
50 Róbert Ragnar Spanó: „Þróun andmælareglunnar eftir gildistöku 13. gr. stjórnsýslulaga“, bls. 375 - 376 
51 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 166 - 172 
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Í áliti UA 29. júní 2001 (2940/2000) kvartaði A yfir úrskurði dóms- og 

kirkjumálaráðuneytisins þar sem staðfest var sú ákvörðun Fangelsismálastofnunar að hann 

skyldi færður til afplánunar í fangelsi. Var ákvörðun Fangelsismálastofnunar tekin í kjölfar 

ákvörðunar húsnefndar áfangaheimilis Verndar um brottvísun hans frá heimilinu vegna 

meints brots á reglum um afplánun þar. Umboðsmaður minnir þar á að náin tengsl eru á milli 

skyldu stjórnvalda til að rannsaka mál og þess grundvallarréttar aðila máls að eiga þess kost 

að tjá sig um atvik þess áður en ákvörðun er tekin um réttindi hans og skyldur, sbr. 13. gr. 

stjórnsýslulaga. Eigi þetta ekki síst við þegar sú ákvörðun sem fyrirhugað er að taka kann að 

vera verulega íþyngjandi fyrir hlutaðeigandi aðila eins og var um að ræða í þessu máli. 

7.3.2 Stjórnarskrárvarin réttindi  

Hrd. 1980, bls. 1763 lagði hreppsnefnd Fellahrepps beiðni sína um samþykki 

félagsmálaráðuneytis samkvæmt 27. gr. skipulagslaga nr. 19/1964 til eignarnáms á landi 

stefnda fyrir ráðuneytið. Það gerði hún án þess að hafa gert stefnda nokkra grein fyrir því, að 

hún hygðist leita heimildar til eignarnáms á landi hans, eftir að hann hafði lýst svo í bréfi til 

nefndarinnar, að hann væri ekki reiðubúinn til að selja hreppnum landið allt eða hluta þess.  

Skipulagsstjórn ríkisins, sem fjallaði um erindi hreppsnefndarinnar að tilhlutan 

ráðuneytisins, svo sem lögskylt var samkvæmt nefndri 27. gr., veitti stefnda þess ekki kost að 

gera grein fyrir viðhorfi sínu til beiðnarinnar, áður en skipulagsstjórnin lýsti sig meðmælta 

henni í svari sínu til ráðuneytisins. Samkvænt þessu og þar sem erindi hreppsnefndar varðaði 

stefnda miklu fjárhagslega, var talið að félagsmálaráðuneytinu hafi borið að veita stefnda færi 

á að skýra viðhorf sitt til málaleitunar hreppsnefndar, áður en það réð málefninu til lykta, enda 

þó að þetta sé ekki sérstaklega boðið í nefndri 27. gr. 

7.3.3 Við meðferð kærumála 

Í áðurnefndu áliti UA 16. mars 2000 (2512/1998) tók umboðsmaður fram að þó ekki væri 

lagaleg skylda að gefa A kost á að tjá sig sérstaklega um umsögn náðunarnefndar á grundvelli 

13. gr. ssl. taldi hann það í samræmi við vandaða stjórnsýsluhætti, vegna þeirra ríku 

hagsmuna sem í húfi eru fyrir viðkomandi og þeirra auknu krafna sem gera verður til 

málsmeðferðar stjórnvalda á kærustigi. Í áliti UA 23. maí 2001 (2970/2000) kemst 

umboðsmaður að sömu niðurstöðu og fjallar um þær auknu kröfur sem gera verður til æðra 

stjórnvalds við meðferð kærumáls að gefa aðila kost á að koma að athugasemdum.  
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7.3.4 Opinberir starfsmenn 

Í Hrd. 1. mars 2007 (438/2006) var A sagt upp störfum hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands og 

höfðaði hann mál á hendur S vegna uppsagnarinnar. Þótt ekki væri um ríkisstofnun að ræða 

taldist S vera stjórnvald og af þeim sökum hafi borið að gæta form- og efnisreglna 

stjórnsýslulaga við uppsögn hans. Með vísan til þess að A var ekki gefinn kostur á að tala 

máli sínu áður en ákvörðun um uppsögn var tekin, svo sem skylt var samkvæmt 13. gr. ssl, 

var uppsögn hans talin hafa verið ólögmæt. 

Í áðurnefndum Hrd. 18. september 2008 (430/2007) krafðist hjúkrunarfræðingur að ógild 

yrði ákvörðun um að flytja hana úr starfi á deild 33-C á Landspítalanum yfir á deild 15 á 

Kleppi. Talið var að þar sem ákvörðunin hefði vegið að æru X, auk þess sem flutningurinn 

hefði haft áhrif á réttarstöðu hennar að öðru leyti, hefði L brotið gegn 13. gr. ssl., en henni var 

hvorki gefinn fullnægjandi eða raunhæfur kostur á að gæta lögbundins andmælaréttar síns 

áður en ákvörðunin var tekin. 

7.3.5 Fjárhagslegir/persónulegir hagsmunir aðila 

Í áliti UA 16.apríl 1999 (2051/1997) kvörtuðu hjónin A og B yfir úrskurði dóms- og 

kirkjumálaráðuneytisins þar sem synjað var um leyfi til að ættleiða barn og þeirri ákvörðun 

ráðuneytisins að hafna beiðni þeirra um endurupptöku úrskurðarins. Umboðsmaður tók fram 

að með tilliti til eðlis slíkra mála og gildi slíkra upplýsinga, þegar teknar eru ákvarðanir um 

útgáfu ættleiðingarleyfis, hefðu annmarkar á málsmeðferð ráðuneytistins leitt til þess að skort 

hafi á að fyrir hendi væru upplýsingar sem hefðu haft verulega þýðingu fyrir niðurstöðu 

málsins.  

Í áliti UA 17. desember 2003 (3787/2003) kvartaði A yfir úrskurði úrskurðarnefndar 

almannatrygginga þar sem staðfest var ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um 

niðurfellingu á greiðslu heimilisuppbótar til hans. Í úrskurðinum kom fram að greiðsla 

heimilisuppbótarinnar til A hefði verið stöðvuð þar sem hann hefði flutt og byggi nú á 

gestaheimili Hjálpræðishersins. Uppfyllti hann því ekki lengur það skilyrði 9. gr. laga nr. 

118/1993, um félagslega aðstoð. Taldi umboðsmaður að nefndinni hefði ekki verið rétt að 

ganga út frá því að augljóslega væri óþarft að gefa A kost á því að tjá sig um þessar 

upplýsingar heldur hefði hún átt að kynna honum þær og gefa honum raunhæft tækifæri á að 

koma að sjónarmiðum sínum af því tilefni, sbr. 13. gr. stjórnsýslulaga. 

Í áliti UA 21. febrúar 2007 (4687/2006) kvartaði A yfir þeirri ákvörðun stjórnar 

prestssetrasjóðs að afgjald hans fyrir prestssetursjörðina X skyldi ekki aðeins reiknast sem 

hlutfall af fasteignamati þeirra eigna á jörðinni sem hann hefði afnot af og umráð yfir, auk 
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lögboðinna gjalda er prestssetrasjóður greiddi vegna þeirra eigna, heldur einnig sem hlutfall af 

árlegum beingreiðslum sem greiddar væru honum fyrir greiðslumark sauðfjár sem fylgdi 

jörðinni. A fékk enga tilkynningu um að prestssetrasjóður hefði til meðferðar mál er varðaði 

hækkun afgjalds hans af prestssetrinu. Í samþykkt kirkjuþings frá árinu 2002 var settur sá 

fyrirvari að hækkunin kæmi til í þeim tilvikum þegar umrædd hlunnindi eða önnur verðmæti 

hefðu „sannanlegt verðgildi og prestur nýtir“. Umboðsmaður taldi að þessi afstaða hafi aukið 

á mikilvægi þess, að andmælaréttar væri gætt gagnvart A, enda var honum með því 

fyrirkomulagi sem var á afdrætti afgjaldsins af launum hans óhægara um vik að koma 

athugasemdum sínum og mótmælum við hækkun gjaldsins á framfæri.  

Telja verður eftir athugun höfundar á ofangreindum álitum umboðsmanns Alþingis að 

framkvæmd staðfestir orð Páls Hreinssonar að undantekningar frá andmælareglunni eiga síður 

við þegar hagsmunir eru miklir. 

9 Lokaorð 

Í ritgerð þessari var umfjöllun hafin á tengslum andmælareglunnar og náttúruréttar en fram 

kemur í kafla 2 að andmælareglan hefur óneitanlega tengsl við réttlæti þar sem ástæða fyrir 

lögfestingu hennar var m.a. sú að nauðsynlegt þótti að tryggja að ákvarðanir stjórnvalda væru 

löglegar og réttar og byggðar á lögmætum forsendum. Réttlætiskrafa náttúruréttar tengist 

andmælareglu stjórnsýsluréttar þar sem reglan gerir það m.a. að verkum að aðila máls finnst 

niðurstaða sanngjarnari en ella að því gefnu að tekið hafi verið tillit til sjónarmiða hans. Því 

næst var farið yfir þróun og lögfestingu andmælareglunnar. Fjallað almennt um 

andmælaregluna, kjarna hennar og skilyrðum þess að henni verði beitt. Auk þess var fjallað 

um áhrif þess að reglan var lögfest, afleiðingar og þeirrar aðferðafræðilegu breytingar sem átti 

sér stað. Kannað var hvort framkvæmd beri með sér að stjórnvöld veiti aðila máls lengri frest 

miðað við þá hagsmuni sem hann vill gæta. Eins og kemur fram í kafla 5 hafði aðili máls ekki 

rétt til andmæla fyrir gildistöku stjórnsýslulaganna nema í takmörkuðum mæli, og þá einkum 

þegar hagsmunir aðila voru taldir verulegir í fjárhagslegu eða persónulegu tilliti, t.d. þegar um 

stjórnarskrárvarin réttindi var að ræða eða ákvörðun sem snerti beitingu refsikenndra 

viðurlaga. Eftir lögfestingu laganna er mat um það hvort stjórnvaldi sé skylt að veita aðila 

kost á því að tjá sig að jafnaði ekki lengur háð eðli þeirra hagsmuna sem í húfi eru, heldur er 

meginálitaefnið hvort stjórnvald hafi gert raunhæfar ráðstafanir að virtum atvikum máls til að 

gera honum kleift að nýta þann rétt. Við lögfestingu varð því aðferðafræðileg breyting. 

Kannað var hvort þessi breyting hafi orðið til þess að eðli hagsmuna hafi ekki lengur áhrif við 

beitingu reglunnar. Einnig var athugað hvernig það er metið hvort stjórnvald hafi gert 
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eðlilegar og raunhæfar ráðstafanir miðað við atvik máls svo aðili geti nýtt sér þann rétt sem 

honum er tryggður í 13. gr. ssl. Til þess var að mestu leyti stuðst við álit umboðsmanns 

Alþingis og komist að þeirri niðurstöðu að matið á því er heildstætt þar sem aðrar greinar 

stjórnsýslulaga skipta máli, og þá sérstaklega 14. og 18. gr. laganna. Höfundur telur að 

rétturinn til að tjá sig hefur litla sem enga þýðingu ef stjórnvald tilkynnir ekki aðila um 

meðferð máls eða neitar að setja honum ákveðinn frest sem hann þarf til að kynna sér gögn og 

tjá sig um það. Einnig var kannað  hvaða áhrif eðli hagsmuna hefðu á lengd frests svo hægt sé 

að telja að honum hafi verið veittur raunhæfur kostur á að tjá sig. Til þess var einnig stuðst 

við álit umboðsmanns Alþingis og ályktað sem svo að því meira vægi sem hagsmunir hafa, 

því meiri áhersla er lögð á að nægilegur frestur sé veittur. Í kafla 6.2 er vakin athygli á því 

sem Róbert R. Spanó heldur fram í grein sinni, að dómstólar séu í ákveðnum tilvikum farnir 

að leggja formlegri mælikvarða til grundvallar við skýringu 13. gr. ssl., sem þýðir að hans 

mati að gildissvið undantekningarákvæða 13. gr. ssl. þrengist og verði þá enn minni líkur á 

því að stjórnvald geti sloppið við það að veita aðila færi á því að tjá sig um efni máls áður en 

það tekur ákvörðun sem áhrif hefur á hagsmuni hans. Það hlýtur að verða til þess að 

andmælareglan muni sífellt öðlast meira vægi og vega þyngra þegar metið er hvort brot á 

reglunni leiði til ógildingar ákvörðunar en þar sem dómaframkvæmd er af skornum skammti 

frá því grein hans var birt og því er ljóst að erfitt er að draga ályktanir. Í ljósi þróunar í átt til 

aukins réttaröryggis borgaranna í samskiptum við stjórnvöld má telja að mati Róberts R. 

Spanó að dómstólar gefi sjónarmiðum um formgrundvöll andmælareglunnar meiri gaum í 

störfum sínum, einkum þar sem reynir á stjórnarskrárvarin réttindi eða aðra verulega 

persónulega eða fjárhagslega hagsmuni. Fjallað er um þá þætti sem helst skipta máli við mat á 

því hvort gætt hafi verið að andmælarétti og skoðanir fræðimanna. Að lokum var farið yfir 

hvaða áhrif eðli hagsmuna hafa á þá áhrifavalda sem gerðir voru að umfjöllunarefni í kafla 6. 

Höfundur telur að því meira vægi sem hagsmunir hafa, því meiri áhersla er lögð á að 

nægilegur frestur sé veittur, sem eðlilega lengist eftir því sem hagsmunirnir eru mikilvægari 

fyrir aðila máls. Þá er að lokum rétt að ljúka þessari ritgerð á orðum umboðsmanns Alþingis í 

áliti UA 1. apríl 2008 (5261/2008) sem hnykkir hvað best á því álitefni hvert vægi 

andmælareglunnar er miðað við þá hagsmuni sem aðili vill gæta: 

Vægi andmælareglunnar eykst í réttu hlutfalli við eðli hlutaðeigandi ákvörðunar. Ef um 
verulega íþyngjandi ákvörðun er að ræða eða ef ákvörðun snertir mikilsverð réttindi, t.d. þegar 
ákvörðun er tekin um refsikennd viðurlög eða varðar stjórnarskrárvarin réttindi fólks, aukast að 
sama skapi skyldur stjórnvalds til að tryggja að aðili máls eigi raunhæfan kost á því að setja 
fram sín sjónarmið áður en ákvörðun er tekin. 
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