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1 Inngangur 

Stjórnsýslulögin nr. 37/1993
1
 veita aðilum stjórnsýslumála margskonar réttindi s.s. upplýsinga 

og andmælarétt. Þau réttindi verða þó einungis virk þegar teknar eru svokallaðar 

stjórnvaldsákvarðanir. Það eru ákvarðanir um rétt eða skyldu manna sbr. 2. mgr 1. gr. 

stjórnsýslulaganna og eru slíkar ákvarðanir teknar í stjórnsýslumálum. Þau mál teljast 

stjórnsýslumál sem lokið hefur verið eða til greina hefur komið að ljúka með 

stjórnvaldsákvörðun og telst mál vera stjórnsýslumál strax og til greina kemur að ljúka því 

með stjórnvaldsákvörðun.
2
 Þeir sem eru andlag stjórnvaldsákvörðunar teljast því aðilar að 

stjórnsýslumáli. Mikilvægt getur verið að teljast aðili máls því þeir einir njóta réttinda 

samkvæmt stjórnsýslulögunum. 

Í þessari ritgerð verður skoðað hvort frjáls félagasamtök, sem er eitt form lögaðila, geti 

verið aðilar að stjórnsýslumálum í skilningi stjórnsýslulaganna og þar með notið þeirra 

réttinda sem aðilum stjórnsýslumála er veittur samkvæmt lögunum. 

Ritgerðin er þannig uppbyggð að í fyrstu er grunnurinn lagður með því að fjalla almennt 

um lögaðila. Hvað eru lögaðilar, hvert er form þeirra, hver er skilgreiningin á félögum og 

hvernig skera þau sig frá annars konar ópersónulegum aðilum.  

Í öðrum kafla er byggt ofan á grunninn á þann hátt að skoðaðir eru þeir eiginleikar sem 

félög þurfa að hafa til þess að geta talist aðildarhæf. Í því skyni eru einnig reglur 

einkamálaréttarfarsins skoðaðar til samanburðar.  

Þegar ljóst er hvers konar lögaðili félag er og hvað eiginleika það þarf til þess að geta 

talist aðildarhæft tekur við meginkafli ritgerðinnar sem fjallar um aðild félaga að 

stjórnsýslumálum. Fyrst er aðild skoðuð almennt og þau skilyrði sem persóna þarf að uppfylla 

um beina, verulega, sérstaka og lögvarða hagsmuni. Eftir það tekur við umfjöllun um þau 

sérsjónarmið sem eiga við um aðild ópersónlegra aðila svo sem félaga að stjórnsýslumálum 

og þá aðalega þrjú tilvik skoðuð. Þessi tilvik eru: þegar félag er aðili á grundvelli umboðs 

félagsmanna sinna, þegar félag er aðili á grundvelli lögvarinna hagsmuna meirihluta 

félagsmanna sinna og í síðasta lagi þegar félag á aðild á grundvelli sérákvæða í lögum um 

aðild.  

Eins og lög gera ráð fyrir verður efni ritgerðarinnar dregið saman í lokin í helstu 

niðurstöður. 

                                                 
1
 Hér eftir verður vísað til stjórnsýslulaganna án þess að tilgreinna númer þeirra. 

2
Trausti Fannar Valsson: „Upphaf stjórnsýslumála“. Bls. 424.  
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2 Form félaga og samtaka 

Lögaðili eða lögpersóna er ópersónulegur aðili svo sem stofnun, félag eða fyrirtæki sem 

viðurkennt er að geti átt réttindi, borið skyldur og gert löggerninga með svipuðum hætti og 

menn.
3
 Form lögpersóna geta verið margvísleg. Hafa skal í huga að til getur verið félag sem 

ekki uppfyllir framangreind skilyrði til að teljast lögaðili.  

Bæði lögaðilar og einstaklingar geta stofnað með sér samtök í kringum hvers konar 

varanlega samvinnu í þágu ákveðins tilgangs. Ein tegund samtaka eru félög. Þau eru stofnuð 

með einkaréttarlegum samningi milli tveggja eða fleiri einstaklinga og/eða lögaðila um hvers 

konar varanlega samvinnu eða ákveðin tilgang. Eru slíkir samningar oft nefndir 

félagasamningar.
4
 Í félagasamningi felst viljayfirlýsing stofnenda félagsins að sameinast um 

að vinna að ákveðnum tilgangi eða markmiði og í ákveðnu félagaformi.
5
 

Félagaform geta verið hvort heldur sem er ólögákveðin eða lögákveðin. Dæmi um löggjöf 

um félagaform eru hlutafélagalögin nr. 2/1995 . Á hinn bóginn eru svo ólögákveðin félög sem 

oft eru nefnd almenn félög. Þó ekki sé til heildstæður lagabálkur sem gildir um starfsemi 

slíkra félaga má víðsvegar í lagasafninu finna lagaákvæði sem taka til þeirra.  

Það eru einkum fimm atriði sem felast í skilgreiningunni á félögum og greina þau frá 

öðrum formum af samvinnu. Þau eru að um sé að ræða samvinnu einstaklinga og/eða 

lögaðila, samvinnan standi til lengri tíma, til samvinnunnar sé stofnað af fúsum og frjálsum 

vilja, að einkaréttarlegur gjörningur liggi til grundvallar, svo sem gagnkvæmur samningur 

eða félagasamningur og síðast en ekki síst að samvinnan fjalli um einhvern ákveðinn tilgang 

eða markmið.
6
 

Samvinna einstaklinga og/eða lögaðila getur í raun náð yfir hvað það sem mannshuganum 

getur dottið í hug og er rétturinn til slíkrar samvinnu varinn í 1. mgr. 74. gr. stjórnarskrárinnar 

nr. 33/1944. Fyrir þeirri vernd eru enginn formskilyrði. Aðeins það eina skilyrði er sett að það 

sé stofnað í löglegum tilgangi. Varla gæti talist eðlilegt að menn gætu stofnað félag um 

ólöglegt athæfi og þar með fengið stjórnaskrár varinn rétt til þeirra athafna sem annars eru 

bannaðar. Sérstaklega í ljósi þess að ólöglegt athæfi er oftar en ekki hættulegra ef það er 

hópur sem stendur á bak við það. Því er ljóst að athafnafrelsi félaga er ekki rýmra en 

einstaklinga.
7
 . 

                                                 
3
Páll Sigurðsson: Lögfræðiorðabók með skýringum, Bls. 267. 

4
Áslaug Björgvinsdóttir: Félagaréttur, bls. 12. 

5
Áslaug Björgvinsdóttir: Félagaréttur, bls. 37. 

6
Áslaug Björgvinsdóttir: Félagaréttur, bls. 37. 

7
Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 410. 
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Félög eru yfirleitt stofnuð yfir samvinnu einstaklinga sem ekki sér fyrir endann á. Þetta 

aðgreinir félög frá tímabundnum samvinnuverkefnum, s.s. fjársöfnunum eða einstökum 

skipulögðum mótmælum. Félagasamningar eru því oftast ótímabundnir og líkjast að því leyti 

ótímabundnum ráðningarsamningum.
8
  

Til félaga er stofnað af fúsum og frjálsum vilja með gagnkvæmum viljayfirlýsingum og 

það er eitt af megineinkennum félaga. Þetta einkenni hefur leitt til þess að slík félög eru oft 

kölluð frjáls félög eða einkaréttarleg félög til aðgreiningar frá félögum sem starfa á sviði 

opinbers réttar.
9
 

Tilgangur félaga er markmið þeirra ef svo má að orði komast. Þessi tilgangur getur verið 

æði margbreytilegur t.d. er það markmið Orators félags laganema við Háskóla Íslands, að 

fylkja laganemum um hagsmunamál þeirra og vera í fyrirsvari gagnvart háskólayfirvöldum, 

opinberum aðilum og öðrum innlendum og erlendum aðilum.
10

  

Tilgang félaga má yfirleitt finna í félagasamningum eða í samþykktum félaga. Skiptir 

hann oft sköpum við skýringu á réttarstöðu félaga, bæði gagnvart félagsmönnum sínum inn á 

við sem og gagnvart öðrum aðilum út á við,
11

 sbr. Hrd. 1997, bls. 841.  þar komst hæstiréttur 

svo að orði um hvaða réttarheimildir giltu varðandi ágreining um réttarstöðu stéttarfélags sem 

sagði skilið við Samband stéttarfélaga:  

Af því, sem hér hefur verið rakið, verður ekki annað ráðið en stefndi sé venjulegt samband 

stéttarfélaga og rekstur þess með hefðbundnu sniði slíkra sambanda. Um starfsemi þeirra nýtur 

ekki settra laga frá Alþingi, og fer því um hana að samþykktum (lögum) þeirra og þeim 

ólögfestu grunnreglum, sem gilda um almenn félög, er hafa ekki bein fjárhagsleg markmið með 

rekstri sínum. 

 

Einnig koma upp álitamál varðandi hvort eigi að ljá félagi aðild að stjórnsýslumáli
12

 eins 

og sjá má í UA 6. júlí 2009 (5475/2008). Þar vísar umboðsmaður í 2. gr. félagslaga Félags 

véstjórnar og málmtæknimanna í mati sínu á hvort veita ætti félaginu aðild að kærumáli sem 

samgönguráðuneytið leysti úr. Er því ljóst að félagasamningurinn sjálfur getur verið mikilvæg 

heimild þegar réttarstaða félagsins eða félagsmanna þess er skoðuð. 

                                                 
8
Áslaug Björgvinsdóttir: Félagaréttur, bls. 38. 

9
Áslaug Björgvinsdóttir: Félagaréttur, bls. 38. 

10
Vefsíða Orator, http://www.orator.is/orator/log-orators/. 

11
Áslaug Björgvinsdóttir: Félagaréttur, bls. 40. 

12
Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“ bls 400. 
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3 Aðildarhæfi félaga 

Þegar talað er um aðildarhæfi er átt við þá eiginleika sem maður, eða eftir atvikum félag 

eða aðrar lögpersónur, verða að hafa til að mega njóta aðildar að dóms- eða stjórnsýslumáli.
13

 

Í stjórnsýslulögunum er ekki að finna neinar kröfur um hvaða eiginleika félag þarf til að 

bera til þess að félag geti talist aðildarhæft. Páll Hreinsson gengur þó út frá því að „aðili [geti] 

verið hver sá verið, einstaklingur, félag eða stofnun, sem átt getur réttindi eða borið skyldur 

að landslögum.“
14

 Í 1. málsl. 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaganna er fjallað um gildissvið laganna 

og þar segir: „Lögin gilda þegar stjórnvöld, þar á meðal stjórnsýslunefndir, taka ákvarðanir 

um rétt eða skyldu manna.“ Eðli máls samkvæmt getur þá félag, sem ekki er nægjanlega 

formfast til þess að eiga réttindi eða bera skyldur, átt réttindi samkvæmt lögunum. 

Til að skoða nánar hvað felst í því „að geta átt réttindi eða borið skyldur“ má beina 

sjónum að einkamálaréttarfari. Þar hefur verið fjallað ýtarlega um aðildarhæfið og má skoða 

þau sjónarmið sem þar liggja að baki, enda er það sammerkt með réttarsviðunum að skilyrði 

aðildarhæfis er að geta borið réttindi og skyldur. 

Þær kröfur sem gerðar eru fyrir aðildarhæfi í einkamálaréttarfari má finna í 1. málsl. 1. 

mgr. 16. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991
15

 þar segir: „Aðili dómsmáls getur hver 

sá verið, einstaklingur, félag eða stofnun, sem getur átt réttindi eða borið skyldur að 

landslögum.“ Í greinagerð frumvarpsins sem varð að eml. er umfjöllun um 16. grein af 

skornum skammti og einungis vísað til þess að greinin eigi sér hliðstæðu í fyrri lögum.
16

 Er 

þar átt við 45. gr. laga nr. 85/1936 um meðferð einkamála í héraði. Í umfjöllun um 45. gr. í 

greingerð með lögum nr. 85/1936 er ekki sérstaklega vikið að aðildarhæfi lögpersóna, heldur 

einungis nefnt að skilyrðin fyrir aðildarhæfi veiti þér ekki öll réttindi né geri þér kleift að bera 

allar skyldur.
17

 

Gera má ráð fyrir að framkvæmd 1. mgr. 16. gr eml. fyrir íslenskum dómstólum geti gefið 

vísbendingar um aðildarhæfi félaga að stjórnsýslumálum. Sú grein gerir ráð fyrir því að hver 

sá sem fullnægir skilyrðum greinarinnar um að geta átt réttindi og borið skyldur geti átt aðild 

að einkamáli hvort heldur sem er einstaka menn eða ópersónulegir aðilar.
18

 Greinin fjallar 

ekki nánar um það hvað nákvæmlega einstaklingur eða lögpersóna þarf til að bera til þess að 

                                                 
13

Markús Sigurbjörsson: Einkamálaréttarfar, bls. 61. 
14

Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 48.  
15

 Hér eftir eml. 
16

Alþt. 1991 - 92, A- deild, bls. 1074. 
17

Alþt. 1935, A – deild, bls. 945. 
18

Markús Sigurbjörsson: Einkamálaréttarfar, bls. 59. 
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hún teljist geta átt réttindi eða borið skyldur.
19

 Líkt og áður hefur verið getið er greinargerðin 

með frumvarpinu einnig hljóð um þetta atriði.
20

  

1. mgr. 16. gr. sker því raunverulega ekki úr um það hvort félag geti verið aðildarhæft eða 

ekki, heldur er greinin einskonar tilvísunarregla. Eru það því önnur lög eða aðrar réttarreglur 

sem skera úr um aðildarhæfið. Hvað félög varðar eru margbreytilegar reglur sem geta skorið 

úr um það hvort félag sé aðildarhæft eður ei, enda getur form félaga verið margvíslegt.
21

  

Í lögum er fjallað um einstakar gerðir félaga og getur skráning félags oft verið áskilin til 

þess að félagið hljóti aðildarhæfi. T.d. í 1. málsl. 1. gr. 15. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög 

kemur fram að óskráð félag geti hvorki öðlast réttindi né tekið á sig skyldur og í 1. gr. 10. gr. 

laga nr. 138/1994 um einkahlutafélög er það sama uppi á teningnum en þar segir að óskráð 

félag geti hvorki öðlast réttindi eða tekið á sig skyldur né verið aðili að dómsmáli. Þar sem 

slíkum beinum lagareglum sleppir virðist það ekki vera skilyrði fyrir aðildarhæfi félags að það 

sé á einhvern hátt opinberlega skráð, sbr. Hrd. 1999, bls. 2015 (151/1999). Þar var tekist á um 

lögmæti synjunar Ríkisútvarpsins á beiðni félags heyrnalausra um að framboðsræður yrðu 

túlkaðar yfir á táknmál um leið og þær færu fram. Félag heyrnalausra er óskráð 

hagsmunafélag og á aðild að dómsmálinu án þess að einu orði væri vikið að aðildarhæfi þess í 

dómnum. Skortur á aðildarhæfi er slíkur grundvallargalli á máli að ekki kemur annað til 

greina en að vísa því frá ef slíkt kemur upp. Dómari skal tvímælalust gæta að þessu af 

sjálfsdáðum.
22

 Má því draga þá ályktun varðandi aðildarhæfi félaga sem lagareglur á borð við 

10. gr. laga nr. 138/1994 um einkahlutafélög ná ekki til, að einhverskonar opinber skráning sé 

ekki skilyrði fyrir aðildarhæfi. 

Í handriti sínu Einkamálaréttarfar telur Markús Sigurbjörnsson að svo virðist vera að ekki 

hafi „verið áskilið í framkvæmd að félagsskapur manna hafi verið stofnaður formlega svo 

hann njóti aðildarhæfis“.
23

  Bendir hann á Hrd. 1959, bls. 572. því til stuðnings en þar var 

„nefndarhluti neytenda í verðlagsnefnd landbúnaðarins“ stefnandi í máli án nokkurra 

athugasemda um það. Þessi nefndarhlugi var ekki annað en samheiti á tveimur mönnum sem 

sátu í nefndinni.
24

 Dómur Hæstaréttar Hrd. 2005, bls. 5200 (514/2005) bendir þó til að þetta 

sé breytt. Þar höfðaði skógræktarfélagið Hnúki mál á hendur íslenska ríkinu og krafðist bóta 

vegna haldlagningar á traktorsgröfu. Vegna skorts á aðildarhæfi skógræktarfélagsins vísaði 

héraðsdómur málinu frá með eftirfarandi rökstuðningi sem tekinn var upp í dóm Hæstaréttar: 

                                                 
19

Markús Sigurbjörsson: Einkamálaréttarfar, bls. 61. 
20

Alþt. 1991 - 92, A- deild, bls. 1074. 
21

Markús Sigurbjörsson: Einkamálaréttarfar, bls. 61. 
22

Markús Sigurbjörsson: Einkamálaréttarfar, bls. 61.  
23

Markús Sigurbjörsson: Einkamálaréttarfar, bls. 63.  
24

Markús Sigurbjörsson: Einkamálaréttarfar, bls. 63. 
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Til þess að um geti verið að ræða almennt félag, sem beri rétt og skyldu að landslögum, verði þó 

að gera kröfu til þess að um sé að ræða einhvers konar skipulagða samvinnu einstaklinga, sem 

stofnað hefur verið til í ákveðnum tilgangi. Félag verði óhjákvæmilega að styðjast við einhvers 

konar stofnsamþykkt eða ígildi hennar, þar sem kveðið sé á um eðli þessarar samvinnu, svo sem 

grunnskipulag hennar, stjórn og fyrirsvar. Þessari lágmarkskröfu sé ekki fullnægt í tilviki 

sóknaraðila og breyti þá engu þótt hann hafi verið skráður opinberri skráningu, fengið úthlutað 

kennitölu og átt athugasemdalaust í ýmsum lögskiptum bæði við einkaaðila og opinberar 

stofnanir. Taldi héraðsdómari að þessu virtu að sóknaraðili uppfyllti ekki skilyrði til að bera 

réttindi og skyldur að íslenskum rétti þannig að hann gæti verið aðili að dómsmáli, sbr. 1. mgr. 

16. gr. laga nr. 91/1991. Vísaði hann málinu við svo búið frá dómi. 

Þarna setur héraðsdómur fram skilyrði fyrir aðildarhæfi almennra félaga. Þurfi að vera til 

staðar skipuleg samvinna einstaklinga sem stofnað hefur verið til í ákveðnum tilgangi og eðli 

samvinnunnar sé mótað á einhvern hátt með stofnsamþykkt eða ígildi slíkrar stofnsamþykktar, 

þar sem kemur fram grunnskipulag hennar, stjórn og fyrirsvar. Hæstiréttur fellir þó úrskurð 

héraðsdóms úr gildi en ekki á grundvelli þess að þau skilyrði sem héraðsdómarinn seti fram 

fyrir aðildarhæfi væru óréttmæt. Þvert á móti tók Hæstiréttur fram að frávísunin hafi verið 

réttmæt en fyrir Hæstarétti var lagt fram nýtt gagn sem í raun uppfyllti þau skilyrði sem orðuð 

voru í forsendum héraðsdómsins. Þetta nýja gagn var svokölluð „dag- og gestabók“ og í einni 

færslu í bókinni var tekið fram að skráð hafi verið: 

Að fundur hafi þá verið haldinn í því skyni að „stofna formlegan félagsskap utan um 

skógræktina“. Segir síðan að samþykkt hafi verið „nokkuð stöðluð lög fyrir félagið“, sem þó 

kynnu að breytast síðar, „en þau hljóða þannig: Félagið heitir Skógræktarfélagið Hnúki og skal 

aðsetur og varnarþing þess vera að Hnúki, Fellsstrandarhreppi, Dalasýslu. Tilgangur félagsins er 

landgræðsla og skógrækt í Fellsstrandahreppi, Dalasýslu og e.t.v. víðar. Þátttaka í félaginu er 

öllum heimil með samþ. stjórnar. Stjórn félagsins er kosin á fundi og skal skipuð einum manni 

og öðrum til vara. Fundi skal halda eftir þörfum og ef félagsmenn óska. Stjórn félagsins fer með 

öll málefni félagsins. Þannig voru lögin samþykkt í stássstofunni að Hnúki anno 30. sept. 1989.“ 

Segir síðan að Sveinn Skúlason yrði í stjórn en Þórólfur Halldórsson varamaður. Þessi skráning 

í bókina er óundirrituð, en þó má ráða að stofnendur félagsins hafi verið tveir eigendur 

jarðarinnar og eiginkonur þeirra auk tveggja annarra nafngreindra manna. 

Segir svo um þetta nýja gagn í forsendum Hæstaréttar: 

Má fallast á að fundargerð, sem getið var að framan, geti talist ígildi einhvers konar 

stofnsamþykktar fyrir sóknaraðila. Er þannig nægilega fram komið að sóknaraðili uppfylli 

skilyrði samkvæmt 1. mgr. 16. gr. laga nr. 91/1991 til að geta verið aðili að málinu. Verður hinn 

kærði úrskurður samkvæmt því felldur úr gildi og lagt fyrir héraðsdómara að taka málið til 

efnisúrlausnar. 

Ekki verður því betur séð en að Hæstiréttur samþykki þau skilyrði sem héraðsdómur setur 

fram í forsendum sínum og meti svo efnislega hvort umrædd „dag- og gestabók“ nægi til 

þessa að uppfylla þau og komist að þeirri niðurstöðu að svo sé. 

Þess verður þó að geta að dómurinn var klofinn. Í sératkvæði  komu fram annars konar 

sjónarmið. Þar sagði um þau skilyrði sem héraðsdómur setti fram: 
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Stofnun almennra félaga er ekki formbundin að íslenskum rétti. Þannig er ekkert því til 

fyrirstöðu að menn stofni með munnlegu samkomulagi félög, sem geta átt réttindi og borið 

skyldur að landslögum sbr. 1. mgr. 16. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála. Bendir 

dómaframkvæmd til þess að það eitt nægi til aðildarhæfis ópersónulegs aðila, að tveir eða fleiri 

menn hafi ákveðið að gefa einhverju markmiði sínu eða áhugamáli sérstakt nafn, án þess að slík 

ákvörðun þurfi að vera staðfest skriflega. 

Er þessi röksemdafærsla er í samræmi við það sem Markús setur fram í handriti sínu 

Einkamálaréttarfar.
25

 Í sératkvæðinu koma svo fram sjónarmið um annars konar skilyrði sem 

sína fram á aðildarhæfi en um það segir: 

Í héraði lagði sóknaraðili fram skjal sem hafði að geyma umsókn til fyrirtækjaskrár Hagstofu 

Íslands 30. nóvember 1989, þar sem fram koma margvíslegar upplýsingar um hann, meðal 

annars um nafn, heimilisfang, tilgang, fjóra nafngreinda einstaklinga sem sagðir voru standa að 

honum og um „ábyrgðarmann“. Er hér um að ræða upplýsingar sem teljast meira en 

fullnægjandi til þess að héraðsdómara hafi borið að fallast á að sóknaraðili nyti aðildarhæfis 

samkvæmt 1. mgr. 16. gr. laga nr. 91/1991. Verður hinn kærði úrskurður samkvæmt þessu 

felldur úr gildi og lagt fyrir héraðsdómara að taka málið til efnisúrlausnar. 

Ekki verður betur séð en að í raun beri ekki svo mikið á milli meiri- og minnihlutans. 

Snýst ágreiningurinn aðallega í kringum það hvernig skuli sýna fram á formlega tilvist 

félagsins. Meirihlutinn telur umsókn til fyrirtækjaskrár ekki nægjanlega heldur þurfi að koma 

til einhverskonar stofnsamþykkt eða ígildi sem skráð hafi verið niður. Minnihlutinn aftur á 

móti telur að ekki sé hægt að gera slíka skriflega skráningu stofnskrár að skilyrði heldur sé 

munnlegt samkomulag fullnægjandi og að umsóknin til fyrirtækjaskrár, sem tilgreinir vissar 

upplýsingar, sé nægjanleg til sönnunar á tilvist félagsins. Í niðurstöðum bæði minnihlutans og 

meirihlutans virðist rauði þráðurinn vera sá að sýna þurfi fram á einhvers konar upplýsingar 

um félagið, s.s. nafn, tilgang og hverjir séu í stjórn eða séu ábyrgðamenn félagsins, til þess að 

félagið geti talist aðildarhæft.  

4 Aðild að stjórnsýslumáli 

4.1 Almennt um aðild að stjórnsýslumálum 

Samkvæmt 1. málsl. 1.gr stjórnsýslulaganna gilda þau um stjórnsýslu ríkis og 

sveitarfélaga þegar taka á ákvarðanir um rétt eða skyldu manna. Slík ákvörðun kallast 

stjórnvaldsákvörðun. Stjórnsýslulögin veita þeim manni sem er andlag stjórnvaldsákvörðunar 

ákveðin réttindi og leggja honum einnig til ákveðnar skyldur. Slíkir menn teljast þá aðilar 

máls. Það eru því einungis aðilar máls sem leitt geta rétt sinn frá stjórnsýslulögunum.
26

  

                                                 
25

Markús Sigurbjörsson: Einkamálaréttarfar, Bls. 63. 
26

Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 43. 
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Í gildandi stjórnsýslulögum er ekki að finna skilgreiningu á aðila máls. Slíka skilgreiningu 

var þó að finna í frumvarpi til stjórnsýslulaga sem lagt var fyrir 109. löggjafarþing 1986 – 

1987, (það var þó ekki samþykkt). Þar sagði í 2. gr. að aðili máls væri: „Sá sem hefur 

lögmætra hagsmuna að gæta varðandi stjórnvaldsákvörðun.“
27

 Í gildandi stjórnsýslulögum nr. 

37/1993 er byggt á hinni viðteknu skilgreiningu stjórnsýsluréttarins á aðildar hugtakinu líkt og 

gert var við samningu sambærilegra laga á Norðurlöndunum.
28

 

Yfirleitt er það ekki vandkvæðum bundið að átta sig á því hver sé aðili máls. Það er sá 

sem ákvörðun beinist að, hvort sem að upphaf málsins megi rekja til gjörða aðilans eða 

stjórnvaldsins. Upp geta þó komið tilvik þar sem ekki er eins ljóst hvort eða hvern skuli telja 

aðila máls. Þarf þá að fara fram heildstætt mat á hagsmunum og tengslum viðkomandi við 

úrlausn þess máls sem til skoðunar er.
29

 Þau sjónarmið sem vega þyngst við slíkt mat eru 

hvort viðkomandi eigi beinna, verulegra, sérstakra og lögvarina hagsmuna að gæta.
30

 

Í greinagerð með frumvarpinu kemur fram í almennum athugasemdum að hugtakið beri að 

skýra rúmt. Getur hugtakið því einnig náð yfir þá sem eiga óbeina aðild að máli, s.s. nágranna 

þess sem sækir um byggingarleyfi eða aðra sem sækja um tiltekið opinbert starf en ekki bara 

þá sem hafa beina hagsmuni af málinu, s.s sá sem sækir um byggingarleyfið eða sá sem sækir 

um og fær opinbert starf. Ræðst það í raun af málsatvikum hverju sinni hverjir verði taldir 

aðilar máls og því ekki hægt að skapa ítarlegar leiðbeiningar eða reglur sem skera úr um það 

hvenær viðkomandi teljist aðili máls. Það sjónarmið sem helst ber að hafa í huga við 

ákvörðun á hvort veita eigi aðilastöðu að máli er hvort viðkomandi hafi lögvarinna hagsmuna 

að gæta en slíkt getur m.a. ráðist af því hvaða sviði stjórnsýslunnar málið fellur undir.
31

 

Í athugasemdum greinargerðinnar með 13. gr. stjórnsýslulaganna ,sem mælir fyrir um rétt 

aðila til að tjá sig um efni máls áður en stjórnvöld taka ákvörðun, er að finna umfjöllun um 

hugtakið „aðili máls“. Kemur fram að í tengslum við greinina geti komið upp vafi um það 

hvern beri að telja aðila máls. Við ákvörðun um það hverjum eigi að veita aðilastöðu er 

áréttað að horfa beri til þess hvort viðkomandi eigi lögvarinna hagsmuna að gæta við úrlausn 

málsins. Í framhaldi er það svo skýrt tekið fram að málsaðili geti jafnt verið einstaklingur sem 

og lögaðili.
32

 

Það er því skýrt að lögaðilar geta átt aðild að stjórnsýslumálum og kemur skýrlega fram í 

tilvitnuðum orðum úr athugasemdum greinargerðarinnar með 1. gr.: „Lögunum er einungis 

                                                 
27

Alþt. 1986 – 1987, A – deild, 2548. 
28

Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 388. 
29

Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 46.  
30

Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 388 – 389.  
31

Alþt. 1992 – 93, A – deild, bls. 3284. 
32

Alþt. 1992–93, A-deild, bls. 3295. 
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ætlað að gilda þegar stjórnvöld taka ákvarðanir um rétt eða skyldur manna, hvort sem er 

einstaklinga eða lögaðila“
33

 Í dönskum rétti er því eins farið og nær aðilahugtakið ekki 

einungis yfir persónur manna heldur getur það einnig náð yfir lögaðila.
34

 Á það sérstaklega 

við þegar ákvörðun stjórnvalda hefur bein áhrif á lögaðila en í slíkum tilvikum hefur ekki 

verið uppi vafi á hvort veita eigi lögaðilanum aðildarstöðu.
35

 

4.1.1 Beinir hagsmunir 

Eitt af því sem horft er til þegar upp kemur vafatilvik um aðilastöðu er hvort viðkomandi 

hafi beina hagsmuni af úrlausn málsins. Þegar talað er um beina hagsmuni er verið að vísa til 

þess hversu náið hagsmunir tengjast úrlausn máls og er það oftast þannig að aðilar máls hafa 

beina hagsmuni af úrlausn málsins. Þetta er þó ekki einhlítt skilyrði og getur komið upp sú 

staða að maður sem einungis á óbeinna eða afleiddra hagsmuna að gæta geti talist aðili máls. Í 

slíkum tilvikum eru eðli, vægi og tengsl hagsmunanna við málið og útkomu þess sem leiða að 

þessari niðurstöðu.
36

 

Dæmi um slíka aðstöðu er tekið í greinagerð með frumvarpinu en þar segir að hugtakið 

aðili máls beri að skilja rúmt svo það geti einnig náð yfir þá sem eigi óbeinna hagsmuna að 

gæta, t.d. nágranni þess sem sækir um byggingarleyfi.
37

 Viðkomandi nágranni getur því verið 

talinn aðili máls þótt hann hafi í raun einungis óbeinna hagsmuna að gæta af úrlausn málsins. 

Þó verður að hafa í huga að slíkt gerist ekki sjálfkrafa heldur verða hagsmunir nágrannans að 

vera verulegir, t.d. að ný bygging skerði birtu umtalsvert.
38

 Annað dæmi um hvernig óbeinir 

hagsmunir geta veit aðila stöðu má finna í áliti umboðsmanns Alþingis: 

UA 25. mars 1998 (2039/1997). Þar kærði veitingamaður B til dóms- og 

kirkjumálaráðuneytisins þá ákvörðun sýslumannsins á Selfossi, að binda almennt 

vínveitingaleyfi honum til handa sérstökum skilyrðum um veitingatíma. A, sem var nágranni 

veitingarstaðar B (bjó við hliðina) vildi fá aðild að málinu. Niðurstaða ráðuneytisins var sú að A 

væri ekki aðili málsins. Umboðsmaður Alþingis þrátt fyrir að taka undir þá afstöðu 

ráðuneytisins að í flestum málum er vörðuð umsókn um vínveitingaleyfi væru ekki fleiri aðilar 

en sá veitingamaður sem væri að sækja um leyfið, komst að þeirri niðurstöðu að A ætti sérstakra 

og það verulegra hagsmuna að gæta við ákvörðun um vínveitingarleyfi B að rétt hefði verið að 

veita honum aðilastöðu. Því til stuðnings vísaði Umboðsmaður m.a. til þess að veitingastaðurinn 

væri á svæði sem skipulagt væri sem íbúðasvæði samkvæmt aðalskipulagi og að ekkert staðfest 

deiliskipulag væri til. Einnig var horft til þess að inngangur veitingarstaðarins væri 7,9 metra frá 

íbúðarhúsi A og að svefnherbergisglugginn væri til móts við innganginn og fælist mikið ónæði í 

gestum staðarins er þeir bæði kæmu og yfirgæfu staðinn. 

 

                                                 
33

Alþt. 1993-93, A-deild, bls. 3283. 
34

John Vogter: Forvaltningsloven, bls. 128. 
35

John Vogter: Forvaltningsloven. bls. 129. 
36

Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 389. 
37

Alþt. 1993-93, A-deild, bls. 3282. 
38

Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls 389. 



 11 

Í framkvæmd má finna vafatilvik þar sem leysa þarf úr því hvort og hvenær óbeinir eða 

afleiddir hagsmunir skapa aðilastöðu. Í fyrsta lagi má nefna að sá sem sækir um gjafsókn er 

aðili þess stjórnsýslumáls sem ákvarðar hvort orðið verði við umsókninni. Sá sem 

umsækjandinn fyrirhugar að fara í dómsmál við er ekki aðili þess stjórnsýslumáls enda á hann 

ekki beinna eða verulega hagsmuna að gæta af úrlausn þess. Í öðru lagi sá sem beitir reglum 

upplýsingalaga nr. 50/1996 til að nálgast gögn máls um útgáfu byggingarleyfis er aðili að því 

máli er tekin er ákvörðun um hvort hann eigi rétt til upplýsinganna. Sá sem hins vegar hefur 

byggingarleyfið undir höndum á ekki aðild að því máli. Í þriðja lagi sá sem hlýtur opinbera 

stöðu á ekki aðild að máli sem kann að vera höfðað fyrir kærunefnd jafnréttismála vegna 

þeirrar ráðningar á grundvelli laga nr. 96/2000 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 

Sá sem höfðar slíkt mál á þó auðvitað aðild að slíku máli hjá kærunefndinni. Þó ber að taka 

fram að viðkomandi sem fékk stöðuna getur átt rétt á því að tjá sig. Í fjórða lagi má nefna þá 

aðstöðu sem kemur upp þegar einhverjum hugnast opna nýjan veitingastað og sækir um 

vínveitingarleyfi. Þrátt fyrir að þeir sem eiga aðra vínveitingarstaði á nágrenni þess nýja hafi 

verulega hagsmuni af því að samkeppnisaðilum fjölgi hafa slíkir óbeinir og afleiddir 

samkeppnishagsmunir ekki leitt til aðilastöðu. Þó ber að athuga að einhverjar undantekningar 

geti átt við, sbr. Hrd. 19. júní 2003 (83/2003). Í fimmta og síðasta lagi má svo nefna það 

dæmi sem tekið er í greinagerð með frumvarpinu að stjórnsýslulögunnum um að þeir sem 

sækja um opinbert starf teljast aðilar málsins þar er tekin verður ákvörðun um hver þeirra 

verður ráðinn. Þeir sem ekki eru valdir missa hinsvegar aðilastöðu sína þegar ákvörðun hefur 

verið tekin um hvern skuli ráða. Þrátt fyrir þetta verður að gæta þess að virða rétt þeirra til 

tilkynningar um málið, rökstuðnings o.s.frv.
39

 

4.1.2 Verulegir hagsmunir 

Annað matskennt atriði, sem horfa þaf til þegar ákvarða þarf hvort veita eigi aðilastöðu í máli 

er hversu verulega hagsmuni sé um að ræða fyrir viðkomandi til úrlausnsr ákveðin þess. Þar 

sem þetta er mjög matskennt sjónarmið er ekki hægt að orða skýra leiðbeiningarreglu sem á 

við í hverju tilviki en horfa má til þess að þeim mun verulegri sem hagsmunirnir eru fyrir 

viðkomandi því meiri líkur eru á að sá hinn sami yrði talinn aðili, þ.e. ef önnur sjónarmið 

mæla því ekki í mót. Ræðst það því af eðli og tegund stjórnsýslumáls hverju sinni og ekki er 

víst að eins ríkar kröfur séu gerðar í hverju og einu tilviki.
40

 Þá verður að horfa til þess að 

kröfurnar sem gerðar eru til þess hversu verulega hagsmuni þarf til þess að njóta aðilastöðu 

                                                 
39

Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 391 -392. 
40

Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“. bls. 392. 
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séu í samræmi við alvarleika ákvörðunarinnar. Sem dæmi má taka að mál sem varða annars 

vegar veitingu byggingarleyfis og hins vegar mál sem fjalla um hvort fjarlægja eigi barn af 

heimili hafa ekki jafn íþyngjadi áhrif á líf viðkomandi. Þarf því að haga kröfunum til 

samræmis við það.
41

 

4.1.3 Sérstakir hagsmunir 

Það sjónarmið að viðkomandi þurfi að eiga sérstakra hagsmuna af gæta af úrlausn máls 

skarast oft og tíðum á við áðurnefnd sjónarmið um að hann þurfi að eiga verulegra hagsmuna 

að gæta. Oft eiga mjög margir verulegra hagsmuna að gæta við úrlausn máls og er það í 

slíkum tilvikum sem vægi þess að maður þurfi að eiga sérstaka hagsmuni fer að hafa áhrif í 

ákvörðun um aðilastöðu.  

Hagsmunir er flokkaðir sem almennir þegar mjög margir eða hátt í allir eiga sömu eða 

mjög svipaðra hagsmuna að gæta og veita slíkir hagsmunir ekki aðilastöðu í máli. Dæmi um 

slíkt er t.d. þegar sveitarstjórn ákveður hversu hátt útsvar verði lagt á greiðendur tekjuskatts í 

sveitarfélagi, sbr. 23. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga, en fær hver og einn íbúi 

sveitarfélagsins ekki aðilastöðu þótt þetta snerti verulega hagsmuni hvers og eins þeirra, enda 

eiga allir íbúarnir sömu hagsmuni. Í raun er tekið fyrir þetta strax í 2. málsl. 2. mgr. 1. gr. ssl. 

en þar er kveðið á um að lögin eigi ekki við, við setningu almennra stjórnvaldsfyrirmæla.
42

  

4.1.4 Lögvarðir hagsmunir 

Þegar vísað er til lögvarinna hagsmuna er átt við hvaðan hagsmunirnir spretta eða hvert sé eðli 

þeirra. Eiga hagsmunirnir rót sína að rekja til lífskoðana s.s. stjórnmálaskoðana eða 

siðferðisskoðana. Samkvæmt almennum reglum stjórnsýslunar skapa hagsmunir sem byggðir 

eru á lífsskoðunum ekki aðilastöðu í máli. Þó má finna nokkrar undantekningar frá þessari 

reglu í sérlögum, s.s í tengslum við umhverfismál, og verður nánar vikið að þeim í kafla 

4.2.3.
43

 

Til leiðbeiningar um túlkun á skilyrðinu um lögvarða hagsmuni má horfa til eftirfarandi 

dóma, þrátt fyrir að þeir varði aðild að dómsmáli: 

Hrd 7.júní 2001 nr. 173/2001.  Málsatvik voru þau að 43 einstaklingar sem áttu ættir sínar að 

rekja til Mývatnssveitar höfðuðu mál á hendur íslenska ríkinu. Krafist var þess að ógilda skyldi 

úrskurð örnafnanefndar er varðaði heiti gjóskugígs í landi Voga í Skútustaðahreppi. Niðurstaða 

nefndarinnar var sú að örnefnið Hverfjall skyldi sett á ný landakort en jafnframt skyldi setja 

heitið Hverfell innan sviga. Hópurinn vísaði meðal annars til þess að þau ættu öll ættir að rekja 

til Mývatnssveitar og bæru „mikla umhyggju fyrir örlögum sveitarinnar, jafnt örnefnum sem og 

                                                 
41

Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 67. 
42

Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 393. 
43

Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 394. 
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öðrum menningarverðmætum” sem og að tilgangur málssóknarinnar væri  „að eitt merkasta 

náttúruvætti sveitarinnar fái að halda því nafni, sem öll rök benda til, að sé upprunalegast, 

varðveitt er í elstu rituðum heimildum og lifað hefur góðu lífi í sveitinni til þessa dags.“ 

Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að hópurinn hefði ekki sýnt fram á að þau ættu neinna 

lögvarinna hagsmuna að gæta af úrlausn málsins. Hæstiréttur vísaði einnig til þess að í 3. mgr. 

2. gr.  laga nr. 35/1953 og reglugerð á grundvelli hennar fælist ekki frávik frá almennum reglum 

um nauðsyn lögvarinna hagsmuna og staðfesti því frávísun héraðsdóms. 

 

Hrd. 12. júní. 2002 (231/2002). Sóknaraðilar voru þrír einstaklingar ásamt 

Náttúruverndarsamtökum íslands og gerðu þeir kröfu um ógildingu á úrskurði 

umhverfisráðherra sem varðaði Kárahnjúkavirkjun. Aðild sína byggðu þeir á því að þeir væru 

allir einlægir náttúruverndar- og umhverfissinnar, sem að lögum væru hvattir til þátttöku í 

umhverfisvernd og afskipta af mati á umhverfisáhrifum framkvæmda. Var meðal annars tekið 

fram að Náttúruverndarsamtök hefðu það á stefnuskrá sinni að vinna gegn náttúruspjöllum. 

Einnig byggðu þeir á því að að með ákvæðum laga nr. 106/2000, nánar tilgreindum tilskipunum 

Evrópubandalagsins, sem giltu á Evrópska efnahagssvæðinu, og Árósasamningnum væri tryggð 

rúm aðild manna að umhverfismálum, jafnt fyrir stjórnvöldum sem dómstólum. Hæstiréttur 

vísaði málinu frá dómi. Í úrlausn sinni byrjaði dómstóllinn á því að að tiltaka að með 2. málsl. 4. 

mgr. 10. gr. og 4. mgr. 12. gr. laga nr. 106/2000 sé vikið frá þeirri almennu reglu 

stjórnsýsluréttar að sá einn geti orðið aðili að máli fyrir stjórnvöldum, sem eigi einstaklegra, 

beinna og lögvarinna hagsmuna að gæta en tók svo fram að sú undantekningarregla nái ekki til 

dómstóla. Því næst tekur hæstiréttur fram að beita eigi „þeirri grunnreglu að baki ákvæðum laga 

nr. 91/1991 að dómstólar leysi ekki úr sakarefni nema sýnt sé að það skipti að lögum máli fyrir 

stöðu stefnanda að fá dóm um það.“ Mat svo dómurinn sjálfstætt hvort hagsmunir sem 

sóknaraðilar tiltóku gætu talist lögvarðir og komst að niðurstöðu með svofelldum orðum: 

„Ekkert þeirra atriða er þess eðlis að sóknaraðilar geti talist hafa slíka lögvarða hagsmuni, sem 

hér um ræðir, af því að efnisdómur gangi um þessa kröfu þeirra. Þegar af þessari ástæðu verður 

að vísa aðalkröfu sóknaraðila frá héraðsdómi.“ 

 

Hér má glögglega sjá að hagsmunir á borð við „Mikil umhyggja fyrir örlögum 

sveitarinnar“ eða að einhverjir séu „einlægir náttúruverndar- og umhverfissinnar“, sem hvort 

tveggja mætti flokka í hóp lífsskoðana, geta ekki veitt aðildarstöðu í máli þar sem ekki er 

hægt að telja þá til lögvarinna hagsmuna. Þótt þessi mál hafi verið á borði dómstólanna má 

beita sömu sjónarmiðum við túlkun á lögvörðum hagsmunum á sviði stjórnsýsluréttar. 

4.1.5 Kæruaðild 

Í 1. mgr. 26. gr. stjórnsýslulaganna er lögfest hin almenna kæruheimild stjórnsýsluréttarins. 

Aðila máls er þar með heimilt að kæra ákvarðanir lægra setts stjórnvalds til æðra sett 

stjórnvalds til að fá henni breytt eða hana ógilta. Í athugasemdum um greinina í frumvarpinu 

er ekki vikið að því sérstaklega hvernig beri að skýra hver sé aðili máls. Greinin er þó 

upphafsgrein í VII. kafla lagana og í athugasemdum frumvarpsins um þann kafla er vikið að 

kæruaðildinni. 

Þar koma fram þau meginssjónarmið sem hafa skal til viðmiðunar við ákvörðun á 

kæruaðild. Líkt og almennt um aðild að málum er ekki hægt að gefa út afgerandi 

leiðbeiningarreglur heldur verður að meta aðstöðuna í hverju og einu tilviki fyrir sig. Horfa 
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verður þá til þess hvort maður eða lögaðili  eigi einstaklegra og verulegra hagsmuna að gæta 

við úrlausn málsins.
44

 Almennu sjónarmiðinn sem rakin voru í köflum 4.1.1. til 4.1.4. verða 

því einnig lögð til grundvallar ákvörðun um hver geti talist aðili kærumáls. Sá á almennt 

kæruheimild sem er aðili máls á lægra stjórnsýslustigi en hugsast getur að það geti einnig átt 

við fleiri t.d. ýmis félög, enda virðist svo vera að aðild að stjórnsýslumálum sé ekki sniðinn 

þröngur stakkur.
45

 Samræmist slík túlkun réttarörryggissjónarmiðum sem eru eitt af aðal 

markmiðum stjórnsýslulaganna. Stjórnsýslukærur þjóna því markmiði vel enda eru þær 

áhrifaríkt úrræði borgaranna til að fá ákvörðun endurskoðaða, enda hafa æðri stjórnvöld rúmar 

heimildir til þess að endurskoða matskennda ákvörðun lægra setts stjórnvalds. 

Stjórnsýslukærur eru líka almennt ódýr, skilvirk, áhrifarík og fremur einföld leið til að leita 

réttar síns.
46

 Vert er þó að taka fram að mengi þeirra sem geta átt kæruaðild er ekki óendalega 

stórt og leiðir aðildaskortur til frávísunar.
47

 

Það eru þó ekki sjálfkrafa tengsl á milli kæruaðildar og aðildar á málum á fyrsta 

stjórnsýslustigi. Meginreglan er sú að „sá sem á kæruaðild að máli á grundvelli almennra 

óskráðra meginreglna stjórnsýsluréttarins á einnig aðild að málum á fyrsta stjórnsýslustigi.“ 
48

 

Ef um er að ræða ákvæði sérlaga um kæruaðild, sem leiða til víkkunar á kæruaðild, geta búið 

önnur sjónarmið að baki og því veita þau einungis aðild samkvæmt kæruheimildinni sé hún 

nýtt, en ekki endilega aðild að málinu á fyrsta stjórnsýslustigi.
49

  

Til skýringar má skoða álit umboðsmanns Alþingis UA 13. júní 2007 (4902/2007) sem 

varðaði kvörtun Vélstjórnarfélags Íslands vegna frávísunar samgönguráðneytisins á 

stjórnsýslukæru félagsins, en málið varðaði ákvörðun mönnunarnefndar fiskiskipa um að 

samþykkja umsókn útgerðarfélags um að fækka vélstjórum á einu skipa þeirra um einn. Í því 

áliti kom fram að ekki kæmi fram í lögum nr. 113/1984 eða í reglugerð nr. 420/2003 hver ætti 

beinan kærurétt til samgönguráðuneytisins vegna úrskurðar mönnunarnefndar. Víkur þá álitið 

að hinum almennu reglum stjórnsýsluréttar og segir:  

Í stjórnsýslulögum eru almenn ákvæði um stjórnsýslukæru og í 26. gr. laganna segir að aðila 

máls sé heimilt að kæra stjórnvaldsákvörðun til æðra stjórnvalds til að fá hana fellda úr gildi eða 

henni breytt nema annað leiði af lögum eða venju. Í stjórnsýslulögum er ekki tekin afstaða til 

þess hverjir teljast eiga kæruaðild með öðrum hætti en að hana eigi sá sem sé aðili málsins. Við 

mat á því hver geti talist aðili kærumáls verður að líta til þess hvort hlutaðeigandi eigi 

einstaklegra og verulegra hagsmuna að gæta við úrlausn málsins. Meta verður heildstætt hversu 

verulegir hagsmunirnir eru og hversu náið þeir tengjast úrlausn málsins. Aðilar máls á lægra 

                                                 
44

Alþt. 1993-93, A-deild, bls. 3307. 
45

Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 254. 
46

Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 251 - 252. 
47

Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 254. 
48

Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 398. 
49

Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 398. 
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stjórnsýslustigi teljast almennt eiga kæruaðild að sama máli en kæruaðild er ekki bundin við þá 

eina. Í öðrum tilvikum þarf við afmörkun á kæruaðildinni sérstaklega að horfa til þess hver er 

tilgangurinn með kæruheimildinni og efnis þeirrar ákvörðunar sem um er að ræða. Heimildin til 

stjórnsýslukæru er liður í þeim réttaröryggisreglum sem almennt eru taldar gilda um 

stjórnsýsluna og hafa það að markmiði að unnt sé að fá ákvörðun lægra setts stjórnvalds 

endurskoðaða innan stjórnsýslunnar áður en leitað er út fyrir hana, t.d. til dómstóla eða 

umboðsmanns Alþingis. Leið stjórnsýslukæru á almennt að vera einföld. Kæru þarf að bera 

fram innan ákveðins tíma og lög byggja á því að úrskurður æðra stjórnvalds liggi fyrir annað 

hvort innan ákveðins tíma eða svo fljótt sem unnt er. Þegar litið er til þessa og áðurnefndra 

sjónarmiða um réttaröryggi verður ekki séð að tilefni sé til þess að setja kæruaðild þröngar 

skorður enda séu uppfyllt áðurnefnd skilyrði um tengsl aðila við efni hlutaðeigandi 

ákvörðunar.“ 

  

Umboðsmaður víkur svo í framhaldi almennt að kæruaðild félaga og samtaka um 

kæruaðild en tekur þó ekki afstöðu til þess hvort grundvöllur sé fyrir aðild 

Vélstjórnarfélagsins þar sem ráðuneytið hafði veitt félaginu aðild.  

Það er sjálfstætt athugunarefni hverju sinni hvort játa eigi félögum eða samtökum manna 

kæruaðild á stjórnsýslustigi rétt eins og fyrir dómstólum. Félag getur eðlilega komið fram fyrir 

hönd aðila í stjórnsýslumáli samkvæmt sérstöku umboði frá aðila málsins en auk þess er 

viðurkennt á sviði stjórnsýsluréttar að félag geti sjálft átt kæruaðild vegna félagsmanna sinna ef 

umtalsverður hluti félagsmanna telst eiga einstaklegra og verulegra hagsmuna að gæta af 

úrlausn málsins og gæsla þessara hagsmuna telst til yfirlýsts tilgangs og markmiða félagsins. 

Hér gætir með vissum hætti sömu sjónarmiða og lágu að baki því nýmæli sem tekið var upp í 3. 

mgr. 25. gr. laga nr. 91/1991, um meðferð einkamála, þegar þau voru samþykkt. 

4.2  Sérsjónarmið um félög sem aðila að stjórnsýslumáli 

Það kemur fram í greinagerð með frumvarpi þess sem varð að stjórnsýslulögunum. að aðili 

máls geti jafnt verið einstaklingur og lögaðili.
50

 Kom það einnig fram hér að framan að félög 

eru talin til lögpersóna. Félag sem uppfyllir skilyrðin sem rakin voru hér að fram um beina, 

sérstaka, verulega og lögvarða hagsmuni getur því talist aðili máls. t.d. ef það sækir um 

byggingarleyfi eða annað slíkt.
51

 

Almennar reglur stjórnsýslulaganna gilda jafnt um félög sem einstaklinga og stendur því 

sjónarmiðið um lögvarða hagsmuni í vegi fyrir því að félag geti öðlast aðilastöðu á grundvelli 

hagsmuna sem sprottnir eru af lífsskoðunum, s.s. stjórnmálaskoðunum, siðferðisskoðunum 

eða af öðrum tilfinningum manna. Menn geta því ekki stofnað félag um slíka hagsmuni og 

ætlast til að slíkt félag fái sjálfkrafa aðild að málum er reyna á slíka hagsmuni.
52

 Þó eru viss 

tilvik þar sem aðild að stjórnsýslumálum er rýmri þegar kemur að félagasamtökum og eru slík 

tilvik helst af þrennum toga. Í fyrsta lagi þar sem félag fær umboð félagsmanna sinna til þess 

að fara með réttindi þeirra í stjórnsýslumáli, í öðru lagi tilvik þar sem félag fær aðild að 

                                                 
50

Alþt. 1993-93, A-deild, bls. 3283. 
51

Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 400.  
52

Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 400. 
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stjórnsýslumáli vegna þess að umtalsverður fjöldi félagsmanna á lögvarinna hagsmuna að 

gæta og það er yfirlýstur tilgangur félagsins að vernda þá hagsmuni og í þriðja lagi þar sem 

aðild hefur verið rýmkuð með lagasetningu. 

4.2.1 Aðild félags að stjórnsýslumáli samkvæmt umboði félagsmanna 

Umboðsmaður aðila er „sá sem kemur fram fyrir annars hönd samkvæmt sérstakri yfirlýsingu 

(umboði), sem aðili máls beinir til stjórnvalds.“
53

 Með öðrum orðum fær aðili B heimild frá 

aðila A til þess að gera bindandi löggerning við þriðja mann, aðila C. Eitt einkenni 

umboðsmennsku að umboðshafinn (aðili B) er ekki bundinn við þá löggerninga eða það 

réttarsamband sem myndast á milli þriðja manns (aðila C) og umbjóðandans (aðila A).
54

 

Í inngangi að grein Páls Hreinssonar, „Aðstoðarmenn og umboðsmenn aðila 

stjórnsýslumáls“, kemur fram að upphaflega hafi staðið til að hafa grein í frumvarpi til 

stjórnsýslulaganna er fjallaði um heimild aðila til að hafa umboðsmann. Því ákvæði var að 

mestu ætlað að lögfesta gildandi rétti. Eftir fund sem forsætisráðuneytið boðaði til að kynna 

drög að frumvarpinu var þó ákveðið að greinin yrði ekki í því.
55

 

Þrátt fyrir þá óvissu um skapast við að reglur um umboðsmenn séu ekki lögfestar telur 

Páll Hreinsson að „þegar ætlunin er að taka stjórnvaldsákvörðun, þ.e. ákvörðun um réttindi 

eða skyldur manns, sbr. 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga, virðist óhætt að slá því föstu að hann 

eigi almennt rétt á að hafa aðstoðarmann eða umboðsmann í samskiptum við stjórnvald, nema 

á annan veg sé skýrlega mælt fyrir í lögum.“
56

 

Réttaráhrifin sem fylgja því að aðili máls nýtir sér það að fá sér umboðsmann til koma 

fram fyrir sína hönd ráðast að mörgu leyti af því umboði sem málsaðilinn gefur en ef um er 

ræða umboð sem orðað er með almennum hætti má þó líta svo á að umboðsmaðurinn hafi 

heimild til að gera hvaðeina sem best tryggir hagsmuni umbjóðandas, þó vissulega innan 

löglegra marka. Eftir að stjórnvaldi hefur verið tilkynnt um umboðið ber því eftirleiðis að 

snúa sér að umboðsmanninum varðandi rekstur málsins. Ef annað leiðir ekki af lögum telst 

einnig nægjanlegt að birta umboðsmanni ákvörðun stjórnvalds og telst hún bindandi fyrir 

aðilann við slíka birtingu. Þó er stjórnvaldi ávallt heimilt að birta einnig aðila málsins 

ákvörðunina á grundvelli 1. málsl. 1. mgr. 20. gr. stjórnsýslulaganna.
57
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Páll Hreinsson: „Aðstoðarmenn og umboðsmenn aðila stjórnsýslumáls“, bls. 425. 
54

Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 172. 
55

Páll Hreinsson: „Aðstoðarmenn og umboðsmenn aðila stjórnsýslumáls“, bls. 424. 
56

Páll Hreinsson: „Aðstoðarmenn og umboðsmenn aðila stjórnsýslumáls“, bls. 425 – 426. 
57

Páll Hreinsson: „Aðstoðarmenn og umboðsmenn aðila stjórnsýslumáls“, bls. 434. 
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Ekkert í íslenskum lögum virðist koma í veg fyrir það að lögaðilar, s.s. félög, geti komið 

fram fyrir hönd félagsmanna sinna, eins eða fleiri, við meðferð stjórnsýslumáls.
58

 Þó er það 

vissulega sjálfsagt skilyrði að einstaklingarnir, sem veita umboðið verði sjálfir að vera aðilar 

máls svo að félagið geti komið fram fyrir hönd þeirra.
59

 Í UA 13. júní 2007 (4902/2007) 

kemur fram að „Félag getur eðlilega komið fram fyrir hönd aðila í stjórnsýslumáli samkvæmt 

sérstöku umboði frá aðila málsins“.  

Félög eru ópersónulegir aðilar og því ljóst að þau geta ekki komið sjálf fram fyrir hönd 

umbjóðanda samkvæmt umboði. Væri það því fyrirsvarsmaður þess félags sem umboð hefði 

sem gæti komið fram fyrir hönd félagsins og þar með þess sem veitti umboðið. Hver 

fyrirsvarsmaður félagsins ræðst svo af samþykktum þess en oftar en ekki er það 

framkvæmdastjóri eða formaður þess.
60

 Einnig gæti komið upp sú staða að fyrirsvarsmaður 

félagsins kæmi ekki fram fyrir hönd félagsins heldur veiti félagið lögmanni undirumboð til að 

koma fram fyrir sína hönd. Hvort heimild sé til þess ræðst svo af upprunalegu umboði 

félagsins.
61

  

Augljós hagræðingarsjónarmið geta legið því að baki að veita félagi umboð til þess að 

koma fram fyrir sína hönd í stjórnsýslumáli, s.s. að meiri sérþekking sé til staðar t.d. hjá 

stéttarfélögum ef málið er á sviði vinnuréttar. Annað sjónarmið kann að vera að félag hefur 

meiri fjárráð til að standa straum af kostnaði við sérfræðiráðgjöf t.d. vegna lögfræðinga enda 

er meginreglan sú að aðili máls ber sjálfur kostnað af því að ráða sér umboðsmann við 

meðferð stjórnsýslumáls. Þó eru til nokkrar undantekningar frá þessari meginreglu en 

samkvæmt 17. gr. laga nr. 58/1998 um óbyggðanefnd getur nefndin greitt nauðsynlegan 

kostnað annarra en ríkisins vegna hagsmunagæslu fyrir nefndinni og í undantekningartilvikum 

geta almennar skaðabótareglur leitt til þess að hinu opinbera sé skylt að greiða aðila 

málskostnað vegna starfa umboðsmanns. 

Þrátt fyrir að aðila máls sé heimilt að láta umboðsmann sinn sjá um samskipti sín við 

stjórnvöld, getur samt sem áður hvílt skylda á aðilanum sjálfum að taka þátt í meðferð máls ef 

það leiðir af lögum eða eðli máls. Í 10. gr. stjórnsýslulaganna er að finna rannsóknarregluna 

og á grundvelli hennar geta stjórnvöld t.d. krafist upplýsinga um málsatvik frá aðilanum 

sjálfum ef það hefur þýðingu fyrir rannsókn málsins. T.d. ef um er að ræða mál er varða 

heilsu aðilans þá þarf hann eðli máls samkvæmt að mæta sjálfur í læknisskoðun.
62
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4.2.2 Aðild félags vegna hagsmuna félagsmanna þess 

Komið geta upp tilvik þar sem til skoðunar kemur að ljá félögum sjálfstæða aðild vegna 

hagsmuna félagsmanna sinna. Þar sem umtalsverður hluti félagsmanna félagsins á beinna, 

sérstakra, verulegra og lögvarinna hagsmuna að gæta af úrlausn máls og gæsla þessara 

hagsmuna telst til yfirlýsts tilgangs og markmiðs félagsins. Byggir það á óskráðri reglu 

stjórnsýsluréttarins.
63

 

Sambærilega reglu er að finna í 3. mgr. 25. gr. eml. en umboðsmaður Alþingis hefur lagt 

til grundvallar að sú regla byggi að vissu leyti á sömu sjónarmiðum og hin óskráða regla 

stjórnsýsluréttarins, sbr. UA 6. júlí 2008 (5475/2008): 

Ég vek í annan stað athygli á því að ofangreind lagasjónarmið um stöðu félaga og samtaka 

manna, hvað varðar fyrirsvar þeirra fyrir hönd félagsmanna sinna, gætir einnig „með vissum 

hætti [í þeim sjónarmiðum sem] lágu að baki því nýmæli sem tekið var upp í 3. mgr. 25. gr. laga 

nr. 91/1991, um meðferð einkamála, þegar þau voru samþykkt“, eins og lagt er til grundvallar í 

ofangreindu áliti umboðsmanns Alþingis frá 13. júní 2007 í máli nr. 4902/2007. Hefur þannig af 

hálfu löggjafans verið leitast við að rýmka nokkuð möguleika félaga eða samtaka manna til að 

reka mál í eigin nafni til viðurkenningar á tilteknum réttindum félagsmanna eða lausnar undan 

tilteknum skyldum þeirra, enda samrýmist það tilgangi félagsins eða samtakanna að gæta þeirra 

hagsmuna sem dómkrafan tekur til. Í dómaframkvæmd Hæstaréttar Íslands á undanförnum árum 

hefur félögum og samtökum manna þannig verið veitt ákveðið svigrúm til að bera í eigin nafni 

undir dóm, fyrir hönd félagsmanna sinna, mál er varða tiltekin réttindi félagsmanna,  

 

Er því efni til að taka 3. mgr 25. gr. eml. til skoðunar en þó með þeim formerkjum sem  

einnig eru orðuð í sama áliti umboðsmanns: „Almennt hefur verið gengið út frá því í 

íslenskum rétti að óskráðar aðildarkröfur í stjórnsýslurétti séu að jafnaði vægari en þær sem 

lagðar eru til grundvallar við meðferð einkamála fyrir dómi. “ 

3. mgr. 25. gr. eml. var nýmæli við gildistöku laganna og er það svo hljóðandi: „Félag eða 

samtök manna geta í eigin nafni rekið mál til viðurkenningar á tilteknum réttindum 

félagsmanna eða lausnar undan tilteknum skyldum þeirra, enda samrýmist það tilgangi 

félagsins eða samtakanna að gæta þeirra hagsmuna sem dómkrafan tekur til.“  

Þau skilyrði sem uppfylla þarf svo unnt sé byggja rétt á reglunni eru í fyrsta lagi að um sé 

að ræða félag sem hefur þann yfirlýsta tilgang að gæta þeirra hagsmuna sem sem dómkrafan 

tekur til. Væntanlega þarf þá að vera hægt að sýna fram á einhvers konar stofnsamþykkt eða 

félagasamþykkt þar sem slíkur tilgangur er útlistaður. 

Í öðru lagi getur félagið einungis rekið mál til viðurkenningar á tilteknum réttindum 

félagsmanna eða lausnar undan skyldum þeirra. Með öðrum orðum nær heimildin aðeins til 

viðurkenningarmála. Þetta skilyrði 3. mgr. 25. gr. eml. verður að túlka í samræmi við 2. mgr. 

25. gr. eml. en þar er að finna almennu heimildina til þess að höfða viðurkenningarmál. 

                                                 
63

Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 400. 



 19 

Kemur þar fram að ef stefnandi á lögvarða hagsmuni af því að skorið verði úr um tilvist eða 

efni réttinda eða réttarsambands getur hann höfðað viðurkenningarmál.  

Í þriðja lagi er það skilyrði að félagsmennirnir eigi lögvarða hagsmuni af úrlausn málsins. 

Þó svo að sú grundvallarregla að stefnandi þurfi að eiga lögvarða hagsmuni af úrlausn 

sakarefnisins sé ólögfest tengist hún óneitanlega 1. mgr. 24. gr. eml. sem segir: „Dómstólar 

hafa vald til að dæma um hvert það sakarefni sem lög og landsréttur ná til nema það sé skilið 

undan lögsögu þeirra samkvæmt lögum, samningi, venju eða eðli sínu”, og 1. mgr 25. gr. 

eml.: „Dómstólar verða ekki krafðir álits um lögfræðileg efni eða hvort tiltekið atvik hafi gerst 

nema að því leyti sem er nauðsynlegt til úrlausnar um ákveðna kröfu í dómsmáli.“ sem og 

áðurnefndri 2. mgr. 25. gr. eml.
64

 

Regla 3. mgr. 25. gr. eml. er undantekningarregla frá kröfunni um að stefnandi eigi 

lögvarða hagsmuni af úrlausnarefninu að því leyti að hún gerir félagi kleift að fara í mál án 

þess að uppfylla það skilyrði. Þó er ekki vikið fullkomlega frá reglunni enda þarf að vera hægt 

að sýna fram á að félagsmennirnir eigi lögvarðra hagsmuna að gæta.
65

 Þetta er sérstaklega 

tekið fram í greinagerðinni: „Undirstrika verður sérstaklega að þetta ákvæði breytir á engan 

hátt þeim almenna áskilnaði réttarfarsreglna, að dómstólar veiti eingöngu úrlausn um lögvarða 

hagsmuni. Ákvæðið miðar við að félagsmenn þurfi að hafa lögvarða hagsmuni af því, að fá 

úrlausn um réttindi sín eða réttarstöðu, en að því fullnægðu geti félag eða samtök rekið mál í 

þessu skyni í eigin nafni.“
66

 

Í 3. mgr. 25. gr. eml. felst ákveðið réttarfarshagræði en fyrir gildistöku laganna var sú 

staða uppi að hver og einn félagsmaður þyrfti að reka mál fyrir sitt leyti eða að rekið yrði 

svokallað prófmál. Var þá sú leið farin að stéttarfélagið hvatti oft og tíðum einn af félags 

mönnum sínum til að reka dómsmál og tók þá oftar en ekki þátt í kostnaðinum við slíkt. Var 

talið óheppilegt og íþyngjandi að þetta væri eini valkosturinn til þess að fá skorið úr 

hagsmunum sem vörðuðu fjölmarga.
67

 

Skilyrði fyrir beitingu 3. mgr. 25. gr. eml. er að tilgangur félagsins sé samrýmanlegur 

hagsmunagæslu sem felst í því að reka tiltekið dómsmál. Ef það skilyrði telst ekki uppfyllt 

varðar það frávísun, sbr. Hrd. 1993 bls. 1304.  

Vinnuveitendasamband Íslands (V) höfðaði mál á hendur ríkinu og Bifreiðaskoðun Íslands og 

krafðist viðurkenningar á því að þeim væri óheimilt að krefja félagsmenn sína um gjald fyrir ný 

skráningarmerki á bifreiðar. 1. Janúar 1993 höfðu tekið gildi nýjar reglur er vörðuðu 

endurgreiðslu á virðisauskatti af bifreiðum sem nýttar voru í atvinnuskyni. Þeim sem keypt 
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höfðu bifreið fyrir gildistökuna var gert að fá ný skráningamerki og greiða fyrir þau. Reyndi því 

á hvort það samrýmdis tilgangi V að gæta þessara hagsmuna í eigin nafni í skilningi 3. mgr. 25. 

gr. eml. Í félagslögum V var tilgangur þess fyrst og fremst skilgreindur með tilliti til þess að 

starfsvettvangur þess væri á sviði kjarasamninga og samskipta við launþega, en einnig að V ætti 

að móta og koma á framfæri stefnu í málum, sem snertu atvinnurekstur og stuðluðu að eflingu 

hans. Staðfesti Hæstiréttur frávísun héraðsdóms á grundvelli þess að skilyrðum 3. mgr. 25. gr. 

eml. væri ekki fullnægt, meðal annars með þeim röksstuðningi að það væri ekki talið vera á 

starfsviði V eða samrýmanlegt tilgangi félagsins að gæta hagsmuna félagsmanna sinna á þann 

hátt sem gert væri í málinu. Einnig var horft til þess að ágreiningsefnið átti ekki við alla þá sem 

vöru innan vébanda V. 

 

Einnig má skoða Hrd. 1994, bls. 590. það mál var höfðað af Tannlæknafélagi Íslands til 

staðfestingar á lögbanni á hendur Tannsmíðameistara. Um aðild Tannlæknafélagsins sagði: 

„Tannlæknafélag Íslands er félagsskapur þeirra Íslendinga er hafa viðurkennt próf í 

tannlækningum og gilda um félagið lög þess frá 4. október 1986. Samkvæmt 2. gr. þeirra er 

tilgangur félagsins m.a. sá að gæta hagsmuna félagsmanna eftir föngum.“ Fallist var á aðild 

félagsins. 

Af þessum dómum verður séð að hægt verður að vera að sýna fram á að tilgangur 

félagsins samrýmist hagsmunum þeim sem gæta á í dómsmáli þó að kröfurnar séu ekki ýkja 

miklar. Þá er það einnig krafa að dómskrafan eigi við alla eða allavega stóran meirihluta 

félagsmanna. 

Í stjórnsýslurétti gildir sambærilega regla og 3. mgr 25. gr. en á því réttarsviði er hún þó 

ólögfest. Er félögum þá veitt aðild að málum ef umtalsverður hluti félagsmanna á beinna, 

sérstakra, verulegra og lögvarinna hagsmuna að gæta af úrlausn málsins. Einnig er það 

skilyrði að gæsla þessara hagsmuna teljist til yfirlýsts tilgangs og markmiðs félagsins. 
68

 

Í áliti umboðsmanns UA 13. júní 2007 (4902/2007) slær umboðsmaður þessari reglu fastri 

á svofelldan hátt: 

Það er sjálfstætt athugunarefni hverju sinni hvort játa eigi félögum eða samtökum manna 

kæruaðild á stjórnsýslustigi rétt eins og fyrir dómstólum. Félag getur eðlilega komið fram fyrir 

hönd aðila í stjórnsýslumáli samkvæmt sérstöku umboði frá aðila málsins en auk þess er 

viðurkennt á sviði stjórnsýsluréttar að félag geti sjálft átt kæruaðild vegna félagsmanna sinna ef 

umtalsverður hluti félagsmanna telst eiga einstaklegra og verulegra hagsmuna að gæta af 

úrlausn málsins og gæsla þessara hagsmuna telst til yfirlýsts tilgangs og markmiða félagsins. 

 

Umboðsmaður fer þó ekki í efnislega skoðunn á því hvort reglan eigi við þar sem 

Samgönguráðuneytið hafði samþykkt aðild Félags vélstjórnarmanna að umræddu máli. 

Í áliti UA 6. júlí (5475/2008) reyndi svo á þessa óskráðu aðildarreglu. Í því máli vísaði 

Samgönguráðuneytið stjórnsýslukæru Félags vélstjóra og málmtæknimanna frá og kvartaði 

félagið því til umboðsmanns. Tilefni kærunnar var sem fyrr ákvörðum mönnunarnefndar 
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skipa þar sem heimilað var að fækka vélstjórum um borð í skipi úr þremur í tvo. Ráðuneytið 

vísaði kærunni frá á grundvelli þessa að félagið ætti ekki kæruaðild að málinu vegna þess að 

ákvörðun mönnunarnefndar skipa varðaði ekki umtalsverðan hluta félagsmanna Félags 

vélstjóra og málmtæknimanna. Ráðuneytið hafði af þeim sökum boðið félaginu að leggja fram 

umboð frá félagsmönnum en því sinnti félagið ekki. Umboðsmaður skoðaði því efnislega 

hvort hin óskráða aðildarregla ætti við. 

Ég legg á það áherslu að ofangreind regla um kæruaðild félaga og samtaka manna byggir á 

óskráðum reglum stjórnsýsluréttar, en það leiðir af eðli og réttarheimildafræðilegum forsendum 

slíkra reglna að inntak þeirra kann að taka breytingum og þróast í tímans rás í takt við mótun 

annarra réttarreglna, einkum settra laga. Við mat á því hvort játa eigi félagi eða samtökum 

manna kæruaðild í tilefni af stjórnvaldsákvörðun á grundvelli óskráðra reglna stjórnsýsluréttar 

verður því meðal annars að taka tillit til þeirrar þróunar sem átt hefur sér stað á undanförnum 

árum í íslenskri löggjöf þar sem staða félaga, einkum stéttarfélaga, sem vettvangs 

sameiginlegrar hagsmunagæslu tiltekins hóps manna, hefur styrkst,  

 

Því næst tók hann til skoðunar réttarheimildarfræðilegan grundvöll reglunnar. 

Í þessu sambandi bendi ég sérstaklega á að í fyrsta málsl. 1. mgr. 74. gr. stjórnarskrár 

lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 er tryggður réttur manna til að stofna félög í sérhverjum 

löglegum tilgangi án þess að sækja um leyfi til þess. Í sama ákvæði eru tvær tegundir félaga 

sérstaklega tilgreindar, þ.e. stéttarfélög og stjórnmálafélög. Horfa verður að nokkru marki til 

stjórnarskrárbundinnar stöðu stéttarfélaga við heildstætt mat á hvort ákvörðun stjórnvalds verði 

talin í tilteknu máli varða hagsmuni umtalsverðs fjölda félagsmanna í ákveðnu stéttarfélagi 

þannig að fullnægt sé óskráðum reglum stjórnsýsluréttar um aðild félagsins að slíkum málum og 

þá einnig þegar félag hyggst kæra slíka ákvörðun til æðra stjórnvalds í því skyni að gæta 

hagsmuna félagsmanna. Ekki verður talið að ofangreint stjórnarskrárákvæði hafi í sjálfu sér 

falið í sér efnisbreytingar í átt til rýmkunar á ofangreindri reglu um kæruaðild stéttarfélaga á 

grundvelli óskráðra reglna. Hvað sem því líður tel ég að innan þess ramma, sem mat af hálfu 

stjórnvalds fer hverju sinni fram á hvort umtalsverður fjöldi félagsmanna verði talinn hafa 

einstaklegra og verulegra hagsmuna af úrlausn máls, verði stjórnvöld að gæta þess að gera ekki 

of strangar kröfur þannig að það þjóni að þessu leyti vart tilgangi að menn nýti rétt sinn til 

sameiginlegrar hagsmunagæslu í stéttarfélagi. Er það og í samræmi við þau almennu 

lagasjónarmið um kæruaðild, sem að framan eru rakin, um að kæruaðild verði almennt ekki 

settar þröngar skorður.  

 

Þrátt fyrir að umboðsmaður rökstyðji regluna á þann hátt að um sé að ræða stéttarfélög og 

að þau séu sérstaklega nefnd í 1. mgr. 74. gr. stjórnarskrár Lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 

verður ekki séð að önnur félög, sem hvorki eru stéttarfélög eða stjórnmálafélög en fullnægja 

þó skilyrðum reglunnar um að meirihluti félagsmanna eigi lögvarinna hagsmuna að gæta, eigi 

einnig rétt samkvæmt ákvæðinu. 

Í dönskum rétti er regluna einnig að finna. Þar hafa verið dregin fram þrjú skilyrði fyrir 

því að félag geti átt aðild fyrir hönd félagasmanna sinna. Í fyrsta lagi þarf málið að hafa áhrif 

á hagsmuni allra eða mikils meirihluta félagsmanna. Þetta skilyrði byggir þó á því að 

félagsmennirnir sjálfir eigi verulegra og sérstakra hagsmuna að gæta. Í öðru lagi þarf félagið 
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að vera þannig úr garði gert að það sé fullgildur lögaðili. Í þriðja og síðasta lagi þarf félagið 

að hafa skýrt umboð frá félagsmönnum sem heimilar félaginu að eiga aðild að málum. 

Heimild í félagslögum getur uppfyllt þetta skilyrði.
69

 

4.2.3 Aðild félags vegna rýmkaðrar aðildar með lögum 

Líkt og nafn kaflans gefur til kynna getur félag átt aðild að máli þrátt fyrir að geta ekki sýnt 

fram á lögvarða hagsmuni ef aðildin að málum hefur verið rýmkuð með lögum. Slík rýmkun á 

aðild getur hvort heldur verið að hver sem vill, einstaklingur eða félag, geti á aðild að máli 

eða einungis ákveðin tegund félaga.
70

 Ræðst það samt af skýringu á ákvæðum sérlaga um 

aðild hvort þau séu er talin vísa til almennra reglna stjórnsýsluréttarins eða hvort um rýmkun 

frá þeim almennu reglum sé að ræða. Meginreglan er sú að lagaákvæði beri að skýra til 

samræmis við hinar almennu reglur stjórnsýsluréttarins nema annað komi skýrt fram.
71

  

Rýmkun á aðild hefur einkum átt sér stað í tengslum við lagasetningu á sviði 

umhverfisréttar.
72

 Er slík útvíkkun á aðild til samræmis við ákvæði 2. mgr. 9. gr. 

Árósasamningsins um aðgang að upplýsingum, þátttöku almennings í ákvarðanatöku og 

aðgang að réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum. Dæmi um slíka útvíkkun á aðild má finna 

í 3. mgr. 4. gr. laga nr. 130/2011 um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindarmála, en 

frumvarpið sem varð að þeim lögum var unnið samhliða frumvarpi til laga um breytingu á 

ýmsum lögum vegna fullgildingar Árósasamningsins sem varð að lögum nr. 131/2011. 

Breyttu þau lög eins og nafn þeirra gefur til kynna ýmsum lögum á þann veg að aðild að 

málum sem þau tóku til var rýmkuð. Inn í þau lög sem breyttust var sett tilvísunarákvæði í lög 

nr. 130/2011 um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindarmála varðandi aðild. Dæmi um lög 

sem hafa slíkt tilvísunarákvæði eru t.d.: 2. málsl. 1. mgr. 36. gr. laga nr. 61/2006 um lax- og 

silungsveiði og 2. málsl. 1. mgr. 59. gr. laga nr. 160/2010 um mannvirki. 

Í áðurnefndri 3. mgr. 4. gr. laganr. 130/2011 er svo að finna ákvæðið um víkkaða aðild. 

Þar segir að þeir einir geti kært stjórnvaldsákvarðanir til úrskurðarnefndarinnar sem eigi 

lögvarða hagsmuni tengda ákvörðuninni sem kæra á, nema um sé að ræða umhverfisverndar-, 

útivistar-, og hagsmunasamtök með minnst þrjátíu félaga sem geti kært vissar ákvarðanir án 

þess að geta sýnt fram á lögvarða hagsmuni. Það er þó skilyrði að það samrýmist tilgangi 

félagsins að gæta þeirra hagsmuna sem kæran lýtur að. Í stafliðum a til c er svo talið upp 

hvaða ákvarðanir slík samtök geta kært en þær eru ákvarðanir skipulagsstofnunar um 
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matsskyldu framkvæmda, sameiginlegt mat á umhverfisáhrifum og endurskoðun matsskýrslu 

samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum, ákvarðanir um að veita leyfi vegna 

framkvæmda sem falla undir lög um mat á umhverfisáhrifum og ákvarðanir um að veita leyfi 

samkvæmt lögum um erfðabreyttar lífverur til sleppingar eða dreifingar erfðabreyttra lífvera. Í 

4. mgr. 4. gr. sömu laga eru svo umhverfisverndar- og utivistarsamtök skilgreind. Þau 

fyrrnefndu eru samtök sem hafa umhverfisvernd að meginmarkmiði og þau síðarnefndu hafa 

útivist og umhverfisvernd að markmiði. Í seinasta málslið sömu greinar eru svo sett fram 

aukin skilyrði fyrir því slík samtök geti verið aðilar að málum. Skulu þau vera opin fyrir 

almennri aðild, gefa út ársskýrslur um starfsemi sína og að þau skulu hafa endurskoðað 

bókhald. Í frumvarpinu er ekki finna neinar nákvæmari skilgreiningar enda segir að 4. til 7. 

mgr. þarfnist ekki skýringar.
73

 Má þó leiða líkur að því að þar hafi hugsunin verið sú að 

takmarka á eitthvern hátt mengi þeirra sem mögulega gætu átt aðild. 

5 Niðurstöður 

Félög eru stofnuð í margvíslegum tilgangi. Í raun geta einstaklingar tekið sig saman í nánast 

hvaða tilgangi sem hugnast getur að því undanskyldu að menn geta ekki stofnað félög um 

ólöglegt athæfi. 

Ekki eru gerðar miklar kröfur til forms félaga og geta menn verið í margvíslegum 

óformlegum félögum eða hópum manna t.d. skokkhóp eða matarklúbbi án þess að það skapi 

nokkura réttarstöðu.  Ganga verður þó út frá því að til þess að félag geti talist aðildarhæft í 

stjórnsýslurétti verði félagið að geta átt réttindi og borið skyldur. Sá skilningur er nokkuð 

opinn og ræðst af öðrum lagareglum hvort að félag geti átt réttindi eða borið skyldur. Þá er 

það stundum skilyrði að félag sé skráð, ein sog í tilviki hlutafélaga eða að það hafi 

lágmarksfjölda félagsmanna, líkt og tilviki laga um úrskurðanefnd umhverfis og 

auðlindamála. Þegar slíkum sérreglum sleppir er þó ekki að sjá að miklar kröfur séu gerðar til 

formsins. 

Öðru máli gegnir þó um aðild að stjórnsýslumálum. Þar eru kröfurnar strangari og það 

gert að skilyrði fyrir aðild að viðkomandi, hvort heldur persóna eða félag geti sýnt fram á 

beina, verulega, sérstaka og lögvarða hagsmuni af úrlausn málsins. Þegar um er að ræða 

samspil aðildar og aðildarhæfis félaga í stjórnsýslurétti má ætla að ef félag manna getur sýnt 

fram á aðild að málinu eru allar líkur á því að félagið sé einnig aðildarhæft. Það á þó einungis 

við þegar séreglur um aðildarhæfi eiga ekki við. 

                                                 
73

Þskj. 139. lögþ. 2010-11. 



 24 

Þar sem ópersónulegir aðilar líkt og félög eru annars eðlis en einstaklingar geta í vissum 

tilvikum gilt sérsjónarmið um aðild þeirra að stjórnsýslumálum.  

Í fyrsta lagi getur félag verið aðili að máli samkvæmt umboði frá félagsmönnum sínum 

einum eða fleirri. Ákveðin hagræðingarsjónarmið geta legið að baki slíku. T.d. að meiri 

sérþekking sé til staðar t.d. hjá stéttarfélögum ef málið er á sviði vinnuréttar. 

Í öðru lagi eru það tilvik þar sem félag getur átt aðild vegna þess að mál snýst um 

lögvarða hagsmuni meirihluta félagsmanna félagsins og það er tilgangur félagsins að gæta 

þeirra hagsmuna félagsmanna sinna. Félagið getur þá átt aðild að málinu án þess í raun að 

eiga sjálft lögvarinna hagsmuna að gæta. Ekki má þó skilja þetta sem „afslátt“ af kröfunni um 

lögvarða hagsmuni því eftir sem áður þarf að sýna fram á að félagsmennirnir eigi í raun og 

veru þessara hagsmuna að gæta. 

Í þriðja lagi er um að ræða tilvik þar sem með lagasetningu er slakað á kröfum um 

lögvarða hagsmuni og aðild að málum rýmkuð út. Í þeim tilvikum geta vissir aðilar átt aðild 

að máli sem annars gætu það ekki vegna skorts á lögvörðum hagsmunum. Þetta er algengast á 

sviði umhverfisréttar. Þar hefur aðild að málum sem fara fyrir úrskurðarnefnd umhverfis- og 

byggingarmála verið rýmkuð svo að umhverfis- útivistar og hagsmunasamtök geta átt aðild að 

málum án þess að sýna fram á lögvarða hagsmuni. Þó verður kæran að lúta að hagsmunum 

sem markmið félagsins er að gæta. Á móti þessari rýmkun á aðild er þó gerðar strangari 

formkröfur sem takmarka aðildina. 

Félög geta komið á ýmsan hátt að málum sem aðilar til viðbótar við þá „hefðbundnu“ 

leiða að eiga sjálft beinna, sértstakra, verulegra og lögvarina hagsmuna að gæta. 
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