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1 Inngangur 
Samkvæmt íslenskri stjórnskipan er stjórnsýslan bundin af lögum. Í því felst meðal annars að 

stjórnsýslan á Íslandi starfar samkvæmt þeim lögum og reglum sem finnast í réttarkerfinu. 

Grundvöll uppbyggingar stjórnsýslunnar er að finna í ákvæðum stjórnarskrár lýðveldisins 

Íslands nr. 33/1944.1 Af stjórnarskránni leiðir að það er ráðherra, hver á sínu málefnasviði, 

sem fer með æðstu yfirstjórn stjórnsýslunnar nema lög undaskilji sérstaklega.2 Fer ráðherra 

því með yfirstjórnunar- og eftirlitsskyldur með þeim stjórnarmálefnum sem heyra undir hann,3 

þar á meðal þau stjórnvöld og stofnanir sem teljast til lægra settra stjórnvalda samkvæmt 

stigskiptingu stjórnsýslunnar.4 Enn fremur leiðir það af því að stjórnsýslan er bundin af lögum 

að ákvarðanir og/eða athafnir stjórnvalds verða að eiga sér stoð í lögum og vera í samræmi 

við lög. Hefur þessi grundvallarregla verið nefnd lögmætisreglan og af henni leiðir að 

stjórnvald verður að sækja valdheimildir sínar í þau lög sem Alþingi hefur sett.5 

Við rækslu starfa sinna þarf stjórnvald að beita þeim valdheimildum sem því er veitt með 

lögum. Við þá beitingu verður stjórnvald ekki aðeins að gæta að almennum 

lögskýringarsjónarmiðum6 heldur einnig að hafa í huga meginreglur stjórnsýsluréttarins,7 

markmiðið að baki reglum stjórnsýsluréttar8 og að ef íþyngja eigi borgurunum þurfi skýra 

lagaheimild.9 Meginmarkmið reglna stjórnsýsluréttarins er að tryggja réttaröryggi borgaranna 

í samskiptum sínum við hið opinbera.10 Réttaröryggi borgarans felst ekki aðeins í heimild 

hans til aðkomu að þeim málum er varða hann hjá stjórnvaldi11 heldur felst í því krafa til 

stjórnvalds um að beita valdheimildum sínum á grundvelli málefnalegra sjónarmiða,12 krafa 

                                                
1 Hér eftir nefnd stjórnarskrá eða stjórnarskrá Íslands. 
2 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 142 og Björg Thorarensen o.fl.: Um lög og rétt, bls. 105 og 107. 
Sjá einnig almennar athugasemdir með frumvarpi því er varð að lögum nr. 115/2011 um stjórnarráð Íslands, sbr. 
Þskj. 1191, 139. lögþ. 2010-11, bls. 14 og 20 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
3 Þskj. 1191, 139. lögþ. 2010-11, bls. 14 og 20 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
4 Björg Thorarensen o.fl.: Um lög og rétt, bls. 111. 
5 Starfsskilyrði stjórnvalda. Skýrsla nefndar um starfsskilyrði stjórnvalda, eftirlit með starfssemi þeirra og 
viðurlög við réttarbrotum í stjórnsýslu, bls. 17-18, Björg Thorarensen o.fl.: Um lög og rétt, bls. 102, Hafsteinn 
Dan Kristjánsson: „Stjórnskipuleg lögmætisregla“, bls. 423-424 og Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 
26-27. Sjá umfjöllun danskra fræðimanna um sömu reglu í dönskum rétti Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret, bls. 
150-213 og Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 291-314 . 
6 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 370. 
7 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 509. 
8 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 509 og Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 371-372. 
9 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 474 og Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 299-300 og 371. 
10  Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3277, Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 371, Páll Hreinsson: 
Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 29-34 og 77 og Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret (4. útg.), bls. 155. Sjá 
einnig m.a. UA 8. júlí 2005 (4095/2004). 
11  Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 33-34 og Torstein Eckhoff og Eivind Smith: 
Forvaltningsrett, bls. 58. 
12 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 100,  
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um að viðhöfð sé vönduð málsmeðferð13 og að stjórnvald komist að löglegri niðurstöðu.14 Á 

móti réttaröryggissjónarmiðum borgarans standa hins vegar sjónarmið um að viðhafa 

einfalda, skilvirka og ódýra stjórnsýslu.15 

Þrátt fyrir að stjórnvald leitist við að vanda málsmeðferð sína þá getur komið fyrir að 

ákvarðanir stjórnvalds séu rangar, óheppilegar eða ekki í samræmi við þær lagaheimildir sem 

þær eru byggðar á, hvort sem það er af ástæðum sem rekja má til stjórnvaldsins sjálfs eða 

aðila. Til að veita stjórnvöldum eðlilegt aðhald við rækslu starfa sinna og til að tryggja 

réttaröryggi borgaranna eru til staðar lögfest og ólögfest úrræði fyrir aðila máls til að fá 

stjórnvaldsákvörðun endurskoðaða auk heimilda fyrir stjórnvöld, bæði það sem tók 

upphaflegu stjórnvaldsákvörðunina og æðra sett, að hafa eftirlit með og taka ákvarðanir til 

endurskoðunar.16 Hefur framangreint almennt verið nefnt innra eftirlit stjórnsýslunnar þar sem 

um er að ræða eftirlit sem innbyggt er í stjórnýslukerfið sjálft.17 Því má svo skipta upp í 

almennt yfirstjórnunareftirlit, þ.e. eftirlit sem felst í því stjórnsýslusambandi sem er á milli 

ráðherra og lægra settra stjórnvalda,18 og eftirlit í formi endurskoðunar á tiltekinni ákvörðun.19 

Eftirlitsúrræði sem falla undir síðari flokkinn eru endurupptaka stjórnsýslumáls, afturköllun 

ákvörðunar, stjórnsýslukæra og frumkvæðiseftirlit æðra stjórnvalds með lægra settu 

stjórnvaldi.20 Þá hafa eftirlitsúrræðin verið flokkuð saman eftir því hver eigi frumkvæði að fá 

ákvörðun endurskoðaða og hins vegar eftir því á hvaða stjórnsýslustigi endurskoðunin fer 

                                                
13  Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 31 og Torstein Eckhoff og Eivind Smith: 
Forvaltningsrett, bls. 59-60. 
14 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 31. 
15 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 371-372, Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3277 og Páll Hreinsson: 
Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 34-37. 
16 Sjá t.d. athugasemdir með frumvarpi því er varð að stjórnsýslulögum, Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3277, 3281 
og 3303-3310 og Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 29-37. 
17 Jafnframt er til staðar ytra eftirlit sem er í höndum utanaðkomandi aðila meðal annars umboðsmanns Alþingis 
og dómstóla. Hér verður ekki frekar fjallað um slíkt eftirlit en frekari umfjöllum um það má meðal annars finna í 
Starfsskilyrði stjórnvalda. Skýrsla nefndar um starfsskilyrði stjórnvalda, eftirlit með starfssemi þeirra og 
viðurlög við réttarbrotum í stjórnsýslu, bls. 79-100, einkum bls. 92-100. Sjá einnig umfjöllun í Hans 
Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 801-912, Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret, bls. 353-491, Sten 
Bøsning: Almindelig forvaltningsret, bls. 243 og 297-352 og Bendt Berg: Almindelig forvaltningsret, bls. 135-
162 og 197-208. 
18 Starfsskilyrði stjórnvalda. Skýrsla nefndar um starfsskilyrði stjórnvalda, eftirlit með starfssemi þeirra og 
viðurlög við réttarbrotum í stjórnsýslu, bls. 79. Almennar yfirstjórnunar og eftirlitsheimildir ráðherra er nú að 
finna í IV. kafla laga um Stjórnarráð Íslands. Í athugasemdum í greinargerð með frumvarpi því er varð að 
lögunum er sérstaklega tekið fram að frá ákvæðum IV. kafla verði ekki gagnályktað þar sem inntak þeirra 
heimilda er ekki lýst nema að mjög takmörkuðu leyti og „[á]kvæði kaflans fela ekki í sér tæmandi lýsingu á 
stjórnsýslulegri stöðu og sambandi ráðherra og annarra stjórnvalda.“, sbr. Þskj. 1191, 139. lögþ. 2010-11, bls. 43 
(enn óbirt í A-deild Alþt.). 
19 Starfsskilyrði stjórnvalda. Skýrsla nefndar um starfsskilyrði stjórnvalda, eftirlit með starfssemi þeirra og 
viðurlög við réttarbrotum í stjórnsýslu, bls. 80. 
20 Starfsskilyrði stjórnvalda. Skýrsla nefndar um starfsskilyrði stjórnvalda, eftirlit með starfssemi þeirra og 
viðurlög við réttarbrotum í stjórnsýslu, bls. 80. 
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fram.21 Hafa þá verið flokkuð saman annars vegar frumkvæðisheimildir aðila máls, þ.e. 

endurupptaka stjórnsýslumáls sem fer fram hjá hinu lægra setta stjórnvaldi og stjórnsýslukæra 

sem fer fram hjá hinu æðra setta stjórnvaldi, og hins vegar frumkvæðisheimildir 

stjórnsýslunnar, þ.e. afturköllun ákvörðunar sem fer fram hjá hinu lægra setta stjórnvaldi og 

frumkvæðiseftirlit af hálfu hins æðra setta.22 

Þegar ritgerð þessi er skrifuð hafa íslenskir fræðimenn lítið sem ekkert fjallað um 

endurupptöku samkvæmt stjórnsýslurétti.23 Skortir bæði fræðaskrif og rannsóknir á því hvað 

felst í hugtakinu. Markmið ritgerðar þessarar er að rannsaka hvaða tilvik teljist til 

endurupptöku samkvæmt stjórnsýslurétti, hvenær aðili eigi rétt til endurupptöku 

stjórnsýslumáls og þá jafnframt hvenær stjórnvaldi sé skylt að endurupptaka stjórnsýslumál, 

hvernig stjórnvald eigi að haga málsmeðferð sinni á því máli sem hefst í kjölfar 

endurupptökubeiðni24 og hvaða niðurstöðu stjórnvald geti komist að í kjölfar endurupptöku á 

stjórnsýslumáli. 

Í því skyni voru fræðaskrif íslenskra, norskra og danskra fræðimanna um endurupptöku 

rannsökuð sem og álit umboðsmanns Alþingis, aðrar úrlausnir stjórnvalda og dómar þar sem 

reynt hefur á endurupptöku samkvæmt stjórnsýslurétti og kannað hvaða sameiginlegu 

einkenni er að finna í endurupptökuheimildum stjórnsýsluréttarins. 

Verður því reynt að afmarka hvaða almennu skilyrði þurfa ávallt að vera til staðar svo 

beiðni aðila til stjórnvalds geti talist fela í sér beiðni um endurupptöku samkvæmt 

stjórnsýslurétti. Enn fremur verður leitast við að afmarka þau sérstöku skilyrði sem leiða af 

hinum almennu endurupptökuheimildum stjórnsýsluréttarins og hvort til staðar séu einhverjar 

almennar takmarkanir á rétti aðila til endurupptöku þrátt fyrir að hin almennu og sérstöku 

skilyrði endurupptöku séu uppfyllt. Að lokum verður vikið að því hvernig stjórnvaldi beri að 

haga málsmeðferð sinni í kjölfar þess að því berst beiðni um endurupptöku, hvort skilyrði 

fyrir endurupptöku séu uppfyllt og hvort endurskoða beri ákvörðun stjórnvaldsins. Við þá 

umfjöllun er meðal annars nauðsynlegt að kanna frekar hverjar endurskoðunarheimildir 

stjórnvalds séu í kjölfar þess að beiðni um endurupptöku hefur verið samþykkt. Eru þær 
                                                
21 Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Ekki batnar allt, þó bíði. Yfirstjórnunar- og eftirlitsheimildir ráðherra, einkum 
athafnaskylda hans“, bls. 67, Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin skýringarrit, bls. 237 og Starfsskilyrði stjórnvalda. 
Skýrsla nefndar um starfsskilyrði stjórnvalda, eftirlit með starfssemi þeirra og viðurlög við réttarbrotum í 
stjórnsýslu, bls. 80. 
22 Sjá meðal annars skýringarmynd í Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin skýringarrit, bls. 237. 
23 Helstu greinar eða hlutar rita eru Ólafur Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur - almennur hluti, bls. 244-257, 
Trausti Fannar Valsson: „Upphaf stjórnsýslumála“, Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin skýringarrit, bls. 243-246, 
Þorvaldur Heiðar Þorsteinsson: Endurupptaka og afturköllun stjórnvaldsákvörðunar – Fyrri hluti: Endurupptaka 
að frumkvæði aðila máls – (óútgefið handrit) og Ólafur Páll Vignisson: „Endurupptaka stjórnvaldsákvörðunar 
samkvæmt 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993“. 
24 Hér eftir verður slíkt mál nefnd endurupptökumál til einföldunar. 
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ótakmarkaðar eða sæta þær einhverjum takmörkunum líkt og í öðrum tilfellum sem stjórnvald 

ætlar að endurskoða stjórnvaldsákvörðun? 

Umfjöllunin verður byggð upp á þann hátt að í öðrum kafla verður fjallað um 

endurupptöku samkvæmt stjórnsýslurétti og verður umfjölluninni skipt upp í þrjá hluta. Í 

fyrsta hluta verður hugtakið endurupptaka á sviði stjórnsýsluréttar skilgreint. Í öðrum hluta 

verður veitt stutt yfirlit yfir endurupptökuheimildir stjórnsýsluréttarins, þ.e. á hvaða 

grundvelli þær eru reistar. Í þriðja hluta verður fjallað um þau almennu skilyrði sem þurfa að 

vera til staðar svo um sé að ræða endurupptöku samkvæmt stjórnsýslurétti og stjórnvald geti 

beitt endurupptökuheimildum stjórnsýsluréttarins. Í þriðja kafla verður fjallað um hina 

almennu endurupptökuheimild sem er að finna í 1. mgr. 24. gr. 37/1993 stjórnsýslulaga.25 Í 

fjórða kafla verður fjallað um óskráðar endurupptökuheimildir stjórnsýsluréttarins. Í fimmta 

kafla verður fjallað um takmarkanir á rétti aðila máls til endurupptöku stjórnsýslumáls. Í sjötta 

kafla verður fjallað um málsmeðferð og niðurstöðu endurupptökumáls og verður þeirri 

umfjöllun skipt upp í þrjá hluta. Í fyrsta hluta verður fjallað almennt um málsmeðferð 

endurupptökumáls. Í öðrum hluta verður fjallað um rannsókn stjórnvalds á formskilyrðum 

fyrir endurupptöku stjórnsýslumáls. Í þriðja hluta verður fjallað um efnislega meðferð 

stjórnvalds á endurupptökumáli og endurskoðunarheimildir stjórnvalds. Að lokum verða 

niðurstöður ritgerðarinnar dregnar saman í sjöunda kafla. 

 

2 Endurupptaka samkvæmt stjórnsýslurétti 
2.1 Almennt 
Líkt og áður hefur verið tekið fram þá telst endurupptaka stjórnsýslumáls vera hluti af hinu 

innbyggða eftirliti í stjórnsýslukerfinu sem er á forræði aðila máls. Tilgangurinn með því að 

hafa eftirlit með stjórnsýslukerfinu er til þess að tryggja að stjórnvöld starfi í samræmi við 

þær reglur sem gilda um starfsemi þeirra og til þess að tryggja að stjórnvöld taki réttar 

ákvarðanir. Auk þessara sjónarmiða þá er eftirlitið viðhaft í þeim tilgangi að auka tiltrú 

borgarans á starfsemi stjórnvalda og tryggja réttaröryggi aðila. 

Réttaröryggi aðila felst meðal annars í því að eiga tækifæri til að fá ákvörðun 

endurskoðaða ef röng eða óheppileg ákvörðun hefur verið tekin á grundvelli fyrirliggjandi 

málsatvika,26 þ.e. röng túlkun stjórnvalds á atvikum máls eða öðru sem liggur til grundvallar 

ákvörðunar eða ef stjórnvaldi hefur skort upplýsingar eða gögn frá aðila máls sem hann hefur 

                                                
25 Hér eftir nefnd stjórnsýslulög. 
26 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3304. 
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síðar lagt fram. Jafnframt geta aðstæður sem til staðar voru við töku 

stjórnvaldsákvörðunarinnar breyst á þann veg að eðlilegt sé að aðili máls eigi rétt til þess að fá 

mál sitt endurskoðað með hliðsjón af breyttum aðstæðum. Jafnframt getur verið að aðili máls 

hafi aflað frekari gagna eða upplýsinga sem geta haft áhrif á niðurstöðu máls að teknu tilliti til 

þeirra. Er því eðlilegt að í framangreindum tilvikum hafi aðili aðgang að því að fá 

stjórnvaldsákvörðun endurskoðaða af hálfu sama stjórnvalds á fljótvirkan og kostnaðarlítil 

hátt.27 

Hér verður þó einnig að hafa í huga hagsmuni stjórnvalda af því að þurfa ekki að taka 

mjög gömul mál upp aftur. Ekki er hægt að gefa algilt svar við því hvenær stjórnsýslumál 

myndi teljast vera orðið mjög gamalt en með hliðsjón af árs fresti sem finna má í 2. mgr. 24. 

gr. stjórnsýslulaga má að minnsta kosti finna vísbendingu þess efnis að löggjafinn hafi talið 

að eftir að meira en ár sé liðið frá lokum stjórnsýslumáls sé um að ræða gamalt mál. Myndi 

ótakmarkaður réttur aðila máls til endurupptöku stjórnsýslumáls ekki aðeins leiða til 

óstöðugleika í stjórnsýsluframkvæmd heldur getur oft á tíðum verið erfitt fyrir stjórnvöld að 

upplýsa gömul mál. 28  Enn fremur verður að hafa í huga að sjónarmið um skilvirka 

stjórnsýnsýsluframkvæmd, þ.e. að hún sé í senn einföld, hraðvirk og ódýr, sem voru meðal 

annars undirliggjandi við lögfestingu á stjórnsýslulögunum.29 Vegast því á sjónarmiðin um 

réttaröryggi borgarans og sjónarmiðið um skilvirka og hagkvæma stjórnsýsluframkvæmd.30 

 

2.2 Hugtakið endurupptaka 
Endurupptaka á sviði stjórnsýsluréttar felur það í sér að stjórnsýslumál er tekið til nýrrar 

umfjöllunar í því skyni að kanna hvort rétt hafi verið staðið að ákvörðun eða hvort tilefni sé til 

þess að komast að nýrri ákvörðun. Hér er því ekki um að ræða að hafið sé algerlega nýtt 

stjórnsýslumál heldur er um að ræða að eldra stjórnsýslumáli sem lokið hefur verið með töku 

stjórnvaldsákvörðunar er tekið til nýrrar meðferðar.31 Framan af fjölluðu íslenskir fræðimenn 

lítið um hugtakið endurupptaka á sviði stjórnsýsluréttar og lengi vel virðist ekki hafa verið 

sett fram nein ákveðin afmörkuð skilgreining á hugtakinu í íslenskum rétti. Í ritinu Lögbókin 

þín fjallar Björn Þ. Guðmundsson aðeins um hugtakið endurupptaka á sviði réttarfars en víkur 

                                                
27 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3304. 
28 Sjá þessu sjónarmiði til stuðnings athugasemdir í greinargerð með frumvarpi því er varð að 27. og 28. gr. 
stjórnsýslulaga, Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3307-3308. Sjá einnig Arvid Frihagen: Forvaltningsrett. Bind III, 
bls. 16. 
29 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3277. 
30  Sjá umfjöllun um framangreint hagsmunamat við beitingu málsmeðferðarreglna stjórnsýslulaga í Páll 
Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 77-78. 
31 Sten Bøsning: Almindelig forvaltningsret, bls. 244. 
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ekkert að því hugtaki á sviði stjórnsýsluréttar.32 Í greinargerð með frumvarpi því er varð að 

stjórnsýslulögum33 er hvergi vikið að skilgreiningu á hugtakinu endurupptaka og heldur ekki í 

riti Páls Hreinssonar frá árinu 1994, Stjórnsýslulögin skýringarrit.34 Í grein sinni frá 2008, 

Upphaf stjórnsýslumáls, telur Trausti Fannar Valsson að slá megi því föstu að svo „um 

endurupptöku máls á grundvelli 24. gr. stjórnsýslulaga sé að ræða þurfi hún að beinast að 

ákvörðun sem stjórnvald sjálft hefur þegar tekið og birt og jafnframt að hún eigi sér stað að 

frumkvæði aðila máls.“35 Í ritinu Lögfræðiorðabók með skýringum er lögð fram eftirfarandi 

skilgreining á endurupptöku stjórnsýslumáls: 
 
Það að mál sem þegar hefur verið tekin stjórnvaldsákvörðun í er tekið til nýrrar meðferðar 
og úrlausnar af sama stjórnvaldi og tók hina upphaflegu ákvörðun í málinu.36 
 

Í dönskum stjórnsýslurétti er hugtakið remonstration almennt notað fyrir íslenska hugtakið 

endurupptaka,37 þó sumir fræðimenn noti hugtakið genoptagelse.38 Hafa þeir lagt eftirfarandi 

skilgreiningu til grundvallar á hugtakinu remonstration: 

 
[E]n borger retter henvendelse til den myndighed, som har truffet en afgørelse i sagen, 
med anmodning om, at sagen genoptages, således at der kan træffes en anden afgørelse.39 
 

Skilgreining danskra fræðimanna er sambærileg og sú íslenska sem sett hefur verið fram. Ekki 

á þó hvaða borgari sem er rétt á því að stjórnsýslumál sé endurupptekið, heldur er gerð krafa 

um að borgarinn teljist vera aðili þess stjórnsýslumáls.40 

Í norskum stjórnsýslurétti er hugtakið omgjøring meðal annars notað yfir íslenska 

hugtakið endurupptaka stjórnsýslumáls. Hugtakið í norskum rétti er þó víðtækara en hið 

íslenska þar sem það nær auk þess til þeirra tilvika þegar stjórnvaldsákvörðun er leiðrétt, 

afturkölluð, felld úr gildi ef hún er ógildanleg, og hvort sem frumkvæði að málinu sé hjá 

                                                
32 Björn Þ. Guðmundsson: Lögbókin þín, bls. 104-106. 
33 Alþt., A-deild, 1992-93, bls. 3277-3350. 
34 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin skýringarrit, sjá einkum umfjöllun um endurupptöku á bls. 243-246. 
35 Trausti Fannar Valsson: „Upphaf stjórnsýslumála“, bls. 452. 
36 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 105. 
37  Sjá m.a. Jon Andersen: Forvaltningsret, bls. 213, Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret, bls. 295, Hans 
Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 915, Sten Bøsning: Almindelig forvaltningsret, bls. 244, Paul 
Andersen: Dansk Forvaltningsret, bls. 522 og Peter Høilund og Karin Buhmann: Lærebog i offentlig og 
international ret, bls. 361. 
38 Bendt Berg: Almindelig forvaltningsret, bls. 181. Þar er þó tekið fram að remonstration sé enn fremur notað 
yfir hugtakið genoptagelse. Sjá einnig Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret, bls. 531, sbr. bls. 295. 
39 Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret, bls. 295. Sjá sambærilega skilgreiningu í Sten Bøsning: Almindelig 
forvaltningsret, bls. 244, Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 915 og Paul Andersen: Dansk 
Forvaltningsret, bls. 522. 
40 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 915, Sten Bøsning: Almindelig forvaltningsret, bls. 244, 
Bendt Berg: Almindelig forvaltningsret, bls. 182 og Hans Kure: Forvaltningsret kompendinum, bls. 149. 
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stjórnvaldinu sjálfu eða hjá aðila máls,41 og til þeirra tilvika þegar æðra stjórnvald að eigin 

frumkvæði er heimilt að taka ákvörðun lægra setts stjórnvalds til endurskoðunar.42 Hugtakið 

er því ekki einskorðað við rétt aðila máls til að fá stjórnsýslumál tekið til nýrrar meðferðar, 

heldur nær það einnig til frumkvæðisheimildir stjórnvalda til að endurskoða 

stjórnvaldsákvörðun.43 Er því ekki fyrir að finna sambærilega hugtakanotkun í norskum 

stjórnsýslurétti og í hinum íslenska þegar kemur að hugtakinu endurupptaka.44 Af því leiðir að 

það hefur takmarkaða þýðingu að líta til umfjöllunar norskra fræðimanna við afmörkun á því 

hvað felist í hugtakinu endurupptaka samkvæmt íslenskum stjórnsýslurétti. 

Fræðimenn hafa talið að til að um sé að ræða endurupptöku í skilningi stjórnsýsluréttarins 

þurfi að koma til frumkvæði af hálfu aðila máls, þ.e. aðili máls þarf að leggja fram beiðni um 

endurupptöku á stjórnsýslumáli.45 Þegar frumkvæði að því að stjórnsýslumál sé tekið upp að 

nýju stafar af öðrum ástæðum, s.s. ábendingu frá borgara sem ekki telst aðili máls, þá telst 

slíkt mál ekki hafið að frumkvæði aðila máls.46 Í UA 19. desember 2009 (5617/2009), er 

varðaði endurupptöku viðskiptaráðuneytisins á stjórnsýslumáli sem lokið hafði með 

stjórnvaldsákvörðun, tók umboðsmaður fram að „sá kostur [var] ekki fyrir hendi hjá 

ráðuneytinu að „endurupptaka“ málið, enda leiðir af 24. gr. stjórnsýslulaga að slík leið er 

aðeins fær fyrir stjórnvald ef beiðni þess efnis kemur fram frá aðila máls og fullnægt er 

efnisskilyrðum ákvæðisins eða eftir atvikum óskráðum reglum um endurupptöku 

stjórnsýslumáls.“47 Var það niðurstaða umboðsmanns í því máli að ráðuneytinu hefði ekki 

verið heimilt að endurupptaka málið með vísan til 24. gr. heldur bar ráðuneytinu að taka 

afstöðu til þess hvort því væri heimilt að afturkalla ákvörðunina með vísan til 25. gr. 

                                                
41  Sbr. 1. mgr. og 5. mgr. 35. gr. lov 10 februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker 
(forvaltningsloven), hér eftir nefnd norsku stjórnsýslulögin. Sjá Arvid Frihagen: Forvaltningsrett – Bind III, bls. 
14 og 16, Torstein Eckhoff og Eivind Smith: Forvaltningsrett, bls. 311 og 326. 
42 Sbr. 2. og 3. mgr. 35. gr. norsku stjórnsýslulaganna. Sjá Arvid Frihagen: Forvaltningsrett – Bind III, bls. 41, 
Torstein Eckhoff og Eivind Smith: Forvaltningsrett, bls. 335-336 og Geir Woxholth: Forvaltningsloven, bls. 
562-564 og 575-578. 
43 Sbr. 35. gr. norsku stjórnsýslulaganna. Í norskum rétti er því ekki gerður greinarmunur á heimildum 
stjórnvalds til að endurskoða stjórnvaldsákvörðun heldur eru þær allar felldar undir sömu reglurnar. Sjá Arvid 
Frihagen: Forvaltningsrett – Bind III, bls. 16-63, Torstein Eckhoff og Eivind Smith: Forvaltningsrett, bls. 326-
337 og Geir Woxholth: Forvaltningsloven, bls. 562-586. 
44 Hér má þó benda á að forsenda fyrir endurupptöku stjórnsýslumáls í skilningi norsks stjórnsýsluréttar er sú 
sama og í íslenskum rétti, þ.e. að tekin hafi verið stjórnvaldsákvörðun, sjá 35. gr. norsku stjórnsýslulaganna, 
Arvid Frihagen: Forvaltningsrett. Bind III, bls. 13-14, Torstein Eckhoff og Eivind Smith: Forvaltningsrett, bls. 
326 og Geir Woxholth: Forvaltningsloven, bls. 563. 
45 Trausti Fannar Valsson: „Upphaf stjórnsýslumála“, bls. 425-426 og 451-455, Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur 
– málsmeðferð, bls. 412, Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 914-915, Jens Garde o.fl.: 
Forvaltningsret, bls. 295, Bendt Berg: Almnidelig forvaltningsret, bls. 181, Sten Bøsning: Almindelig 
forvaltningsret, bls. 244 og Henrik Kure: Forvaltningsret kompendium, bls. 149. 
46 Trausti Fannar Valsson: „Upphaf stjórnsýslumála“, bls. 426 og 430-436 og Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – 
málsmeðferð, bls. 406-408. 
47 Leturbreyting höfundar. 
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stjórnsýslulaga.48 Stjórnvald getur því ekki að eigin frumkvæði endurupptekið stjórnsýslumál 

með vísan til endurupptökuheimilda stjórnsýsluréttarins, heldur verður aðili máls að leggja 

fram beiðni um endurupptöku.49 

Ef litið er til orðalags þeirra skilgreininga sem íslenskir og danskir fræðimenn hafa sett 

fram og framangreindrar umfjöllunar um upphaf endurupptökumáls þá má draga þá ályktun 

að um endurupptöku í skilningi stjórnsýsluréttarins geti aðeins verið að ræða þegar 

stjórnsýslumáli hefur verið lokið með stjórnvaldsákvörðun og það stjórnvald sem hafði það 

stjórnsýslumál til meðferðar tekur það til nýrrar meðferðar að beiðni aðila máls. Með vísan til 

þessa verður eftirfarandi skilgreining á hugtakinu endurupptaka lögð til grundvallar í ritgerð 

þessari: 

 
Þegar stjórnvald, sem þegar hefur lokið stjórnsýslumáli með töku stjórnvaldsákvörðunar, 
tekur það stjórnsýslumál til nýrrar meðferðar og úrlausnar að beiðni aðila máls. 
 

Í stjórnsýslurétti hefur verið talið að stjórnvald hafi nokkuð frjálsar heimildir til að taka 

stjórnsýslumál til nýrrar meðferðar að beiðni aðila máls ef sérstakar takmarkanir standa því 

ekki í vegi.50 Hins vegar hefur aðili máls ekki verað talinn eiga rétt til endurupptöku nema í 

ákveðnum tilfellum. 51  Framangreind skilgreining á við hvort sem aðili máls á rétt til 

endurupptöku samkvæmt tiltekinni endurupptökuheimild eða þegar stjórnvald hefur samþykkt 

slíka beiðni aðila án þess að vera það skylt. 

 

2.3 Endurupptökuheimildir stjórnsýsluréttar 

Í 24. gr. stjórnsýslulaga er lögfestur almennur réttur aðila máls til endurupptöku 

stjórnsýslumáls. Í greinargerð með frumvarpi því er varð að 24. gr. stjórnsýslulaganna er tekið 

fram að aðili máls geti þó átt rétt til endurupptöku máls í fleiri tilvikum en talin eru upp í 24. 

gr. frumvarpsins, annað hvort á grundvelli lögfestra reglna eða óskráðra.52 Í UA 7. apríl 2000 

                                                
48  Sjá sambærilega niðurstöðu í UA 30. apríl 2001 (2868/1999) þar sem kvartað var undan úrskurði 
úrskurðanefnd atvinnuleysisbóta, tók umboðsmaður fram að heimild til endurupptöku máls samkvæmt 24. gr. 
stjórnsýslulaga væri „bundin við að fram komi beiðni frá aðila máls.“ 
49 Sjá Hérd. Rvk. 11. apríl 2006 (E-6947/2005), en í dómnum segir meðal annars: „ Verði ákvörðun ekki leiðrétt 
getur stjórnvald breytt stjórnvaldsákvörðun sinni eftir að hún hefur verið birt viðtakanda með afturköllun sem 
telst þá ný stjórnvaldsákvörðun. Þar sem heimildir í 24. gr. stjórnsýslulaga til endurupptöku máls eru bundnar 
við að fram komi beiðni frá aðila máls á ákvæðið ekki við hér.“ Leturbreyting höfundar. 
50 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3304, Sten Bøsning: Almindelig forvaltningsret, bls. 244-245 og Páll Hreinsson: 
Stjórnsýslulögin skýringarrit, bls. 243. 
51 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3304. 
52 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3305. Sjá einnig Starfsskilyrði stjórnvalda. Skýrsla nefndar um starfsskilyrði 
stjórnvalda, eftirlit með starfssemi þeirra og viðurlög við réttarbrotum í stjórnsýslu, bls. 80, Trausti Fannar 
Valsson: „Upphaf stjórnsýslumála“, bls. 454-455, Skýrslu umboðsmanns Alþingis fyrir árið 1999, bls. 12-13 og 
Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 916. Enn fremur er tekið fram í almennum athugasemdum 
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(2370/1998),53 þar sem lá fyrir að Hæstiréttur Íslands hefði hrundið langvarandi framkvæmd 

stjórnvalda er varðaði skattlagningu á greiðslum lífeyrissjóðsiðgjalda vegna sjálfstætt 

starfandi einstaklinga, tók umboðsmaður meðal annars fram: 
 
[...] ekki er hægt að gagnálykta frá 24. gr. stjórnsýslulaga um skyldu stjórnvalda til að 
taka mál upp að nýju. Stjórnvöldum kann að vera skylt að endurupptaka mál á grundvelli 
ólögfestra reglna [...]. 
 

Getur því grundvöllur fyrir endurupptöku stjórnsýslumáls verið 24. gr. stjórnsýslulaga, önnur 

lagaákvæði54 eða á grundvelli óskráðar grundvallarreglu stjórnsýsluréttar.55 Í ritgerð þessari 

verður ekki sérstaklega fjallað um aðrar lögfestar endurupptökuheimildir en þá sem er að 

finna í 24. gr. stjórnsýslulaga nema slíkt hafi sérstakt vægi í umfjölluninni hverju sinni.56 

Þegar aðili máls á rétt til endurupptöku á grundvelli sérákvæða í lögum ganga þau framar 

hinni almennu heimild sem er að finna í 24. gr. stjórnsýslulaga ef sérákvæðin veita rýmri rétt 

en leiðir af 24. gr. stjórnsýslulaganna.57 Taka hinar almennu reglur 24. gr. stjórnsýslulaga við 

þegar sérákvæðum un endurupptöku sleppir og óskráðar reglur um endurupptöku taka síðan 

við þegar hinum almennu heimildum um endurupptöku í 24. gr. stjórnsýslulaga sleppir.58 Hér 

er vert að taka það fram að hinar lögfestu og ólögfestu heimildir til endurupptöku sem fjallað 

er um í ritgerð þessari varða aðeins þau tilfelli þegar aðili máls á rétt til endurupptöku 

stjórnsýslumáls, þ.e. stjórnvaldi er skylt að endurupptaka stjórnsýslumálið, en ekki þegar 

stjórnvaldi er það heimilt ef engar takmarkanir standi því í vegi. 

                                                                                                                                                   
með frumvarpi því er varð að stjórnsýslulögum að flest ákvæði laganna byggja á óskráðum grundvallarreglum 
stjórnsýsluréttarins og hafa þær almennt mun víðtækara gildissvið en stjórnsýslulögin, sbr. Alþt. 1992-93, A-
deild, bls. 3292.  
53 Sjá einnig UA 19. desember 2009 (5617/2009). 
54 Dæmi um slík lagaákvæði má nefna 3. mgr. 101. gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003, 3. mgr. 31. gr. laga nr. 
6/2001 um skráningu og mat fasteigna, 111., 112. og 113. gr. tollalaga nr. 88/2005 og 1. mgr. 65. gr. barnalaga 
nr. 76/2003. 
55 Alþt. 1992-93, A- deild, bls. 3305 og Starfsskilyrði stjórnvalda. Skýrsla nefndar um starfsskilyrði stjórnvalda, 
eftirlit með starfssemi þeirra og viðurlög við réttarbrotum í stjórnsýslu, bls. 80. Sjá einnig m.a. UA 1. ágúst 1996 
(1801/1996), UA 19. apríl 1999 (2051/199), UA 7. apríl 2000 (2370/1998), UA 17. nóvember 2000 (2485/1998) 
og UA 14. júlí 2004 (3927/2003). 
56 Stafar það meðal annars af því að við gerð þessarar ritgerðar var ekki innt af hendi sérstök rannsókn á því 
hvaða aðrar lögfestu endurupptökuheimildir eru til staðar í íslenskum rétti. 
57 Sjá m.a. UA 24. júní 2004 (4044/2004) en í álitinu segir meðal annars: „[A]ðili máls [getur] átt rétt til 
endurupptöku máls á grundvelli heimilda í sérlögum. Þessar heimildir kunna að vera rýmri en heimildir 24. gr. 
stjórnsýslulaga [...]. Rétt er að minna á að stjórnsýslulögin hafa að geyma lágmarkskröfur til málsmeðferðar í 
stjórnsýslu [...]. Ákvæði laga sem veita rýmri rétt til endurupptöku máls en 24. gr. stjórnsýslulaga ganga framar 
ákvæðum þeirra, sbr. 2. mgr. 2. gr. laganna.“ 
58 Í ritgerð þessari verða endurupptökuheimildir sem finna er í 24. gr. stjórnsýslulaga og í óskráðum reglum 
stjórnsýsluréttarins nefndar hinar almennu endurupptökuheimildir stjórnsýsluréttarins en endurupptökuheimildir 
sem finna er í sérákvæðum laga nefndar sérstakar endurupptökuheimildir. 
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2.4 Almenn skilyrði fyrir endurupptöku stjórnsýslumáls 

2.4.1 Almennt 
Áður en einstaka endurupptökuheimildir stjórnsýsluréttarins, þ.e. 24. gr. stjórnsýslulaganna 

og óskráðar grundvallarreglur stjórnsýsluréttarins, eru skoðaðar og þau skilyrði sem leiða af 

þeim fyrir endurupptöku stjórnsýslumáls er nauðsynlegt að víkja að almennum skilyrðum sem 

verða ávallt að vera til staðar svo um sé að ræða endurupptöku í skilningi 

stjórnsýsluréttarins.59 Í samræmi við þær forsendur sem lagðar hafa verið til grundvallar við 

skilgreiningu á hugtakinu endurupptaka samkvæmt stjórnsýslurétti þá þurfa eftirfarandi 

skilyrði að vera til staðar svo tilvik geti talist til endurupptöku í skilningi stjórnsýsluréttarins. Í 

fyrsta lagi þarf að vera um að ræða stjórnsýslumál sem lokið hefur verið með 

stjórnvaldsákvörðun. Í öðru lagi þarf endurupptaka stjórnsýslumálsins að vera til meðferðar 

og úrlausnar hjá sama stjórnvaldi og hafði það til meðferðar upphaflega. Í þriðja lagi þá þarf 

að koma fram beiðni um endurupptöku frá aðila máls. Verður því í þessum kafla vikið að 

hugtökunum stjórnvald, stjórnsýslumál, stjórnvaldsákvörðun, og því skilyrði að beiðni berist 

frá aðila máls og í þeirri umfjöllun verður meðal annars vikið að afmörkun á hver teljist aðili 

máls, hvaða formkröfur megi gera til beiðni aðila máls og hvert hann skuli beina beiðninni. 

 

2.4.2 Ákvörðun tekin af stjórnvaldi 
Í því skyni að afmarka hvort lögaðili sé stjórnvald eða ekki verður í fyrsta lagi að líta til þess 

hvort lögaðila sé komið á fót með lögum eða með heimild í lögum. Ef lögaðila er komið á fót 

með lögum yrði almennt talið að um stjórnvald sé að ræða nema annað leiði skýrlega af 

lögunum.60 Í öðru lagi verður að líta til þess hvort lögaðili sé rekinn fyrir almannafé. Þannig 

eru meiri líkur fyrir því að um sé að ræða stjórnvald ef það er fjármagnað af fjárlögum, úr 

sveitarsjóði, með sérstökum skatti eða þjónustugjöldum. 61  Það er þó ekki skilyrði að 

rekstrarféð sé fengið með þessum hætti, heldur má því t.d. vera aflað með sölu á vörum eins 

og tilfellið er með Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins.62 Í þriðja lagi verður að líta til þess 

hvort lögaðili sé í stjórnsýslusambandi við önnur stjórnvöld og ef slíkt samband er til staðar 

                                                
59 Eftirfarandi almenn skilyrði eiga jafnt við um þau tilfelli þegar stjórnvaldi er skylt að endurupptaka 
stjórnsýslumál með vísan til lögfestrar eða ólögfestrar heimildar eða þegar stjórnvald samþykkir endurupptöku 
stjórnsýslumál án þess að vera það skylt. 
60 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 97, Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret, bls. 70 og Hans 
Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 85. 
61 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 98, Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret, bls. 72 og Hans 
Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 85. 
62 Í tilfelli Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins ræður það úrslitum um mat á stöðu hennar að versluninni er 
komið á fót með lögum og er í eigu ríkisins, sbr. Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 98. 
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þá styður það við það að viðkomandi lögaðili teljist stjórnvald í skilningi stjórnsýsluréttar.63 Í 

fjórða lagi þá teljast aðeins handhafar framkvæmdarvalds samkvæmt þrískiptingu 

ríkisvaldsins sem mælt er fyrir í 2. gr. stjórnarskrárinnar. Handhafar löggjafarvaldsins, og 

undirstofnanir þess, og dómsvaldsins teljast því almennt ekki til stjórnvalda í skilningi 

stjórnsýsluréttarins.64 Í fimmta lagi þá teljast lögaðilar sem komið er á fót á einkaréttarlegum 

grundvelli í félagsformi sem atvinnurekstur er venjulega rekin í65 ekki til stjórnvalda og 

skiptir þar engu hvort lögaðili sé í eigu hins opinbera, komið á fót með lögum eða hvort hann 

hafi stjórnsýslu á hendi.66 Sjálfseignarstofnunum getur talist stjórnvald einkum ef henni er 

komið á fót með lögum og henni er falið að hafa stjórnsýslu með höndum nema eitthvað mæli 

beinlínis gegn því í lögunum sjálfum eða lögskýringargögnum.67 Þegar sjálfseignarstofnun er 

aftur á móti komið á fót með skipulagsskrá þá þarf að fara fram heildstætt mat á verkefnum 

sjálfseignarstofnunarinnar, tengslum við önnur stjórnvöld og fjármögnun.68 

 

2.4.3 Stjórnsýslumáli lokið með stjórnvaldsákvörðun 

Með stjórnsýslumáli er átt við að tiltekið úrlausnarefni sem er, eða hefur verið, til meðferðar 

hjá stjórnvaldi og ætlunin er að leysa úr, eða hefur nú þegar verði leyst úr, því máli með töku 

stjórnvaldsákvörðunar og þau gögn sem tengjast úrlausnarefni máls hjá stjórnvaldi þegar 

ætlunin er að taka, eða hefur þegar verið tekin, stjórnvaldsákvörðun í því máli.69 Hefur því 

hugtakið stjórnvaldsákvörðun úrslitaáhrif við matið á því hvor mál teljist stjórnsýslumál.  

 

2.4.4 Stjórnvaldsákvörðun 

Stjórnvaldsákvörðun er jafnframt kjarnaatriði við ákvörðun um það hvort stjórnvald geti tekið 

endurupptökubeiðni aðila máls til meðferðar, þ.e. hvort til staðar sé stjórnsýslumáli sem lokið 

                                                
63 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 98, Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret, bls. 72. Sjá má 
beitingu þessa viðmiðs meðal annars í UA 13. febrúar 1997 (1807/1996) um úthlutunarnefndar atvinnuleysisbóta 
og Hrd. 1. mars 2007 (438/2006) um Sinfóníuhljómsveitar Íslands. 
64  Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 100. Sjá einnig skilgreininguna á stjórnvöld í 
Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 419. Í þeim tilfellum sem dómstólar eða stofnanir á vegum löggjafans, 
þ.á.m. Alþingi sjálft, taka stjórnvaldsákvarðanir, s.s. við ráðningu starfsmanna, þá ber þeim þó að fara eftir 
stjórnsýslulögum, sbr. 2. mgr. 1. gr. laganna, sbr. athugasemdir í greinargerð með frumvarpi því er varð að 1. gr. 
stjórnsýslulaganna Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3283, og öðrum reglum stjórnsýsluréttarins. 
65 S.s. í formi hlutafélags, sameignarfélags eða einkahlutafélags. Sömu sjónarmið eiga við þegar ríkisfyrirtækjum 
er breytt í opinber hlutafélög, sjá Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 107. 
66 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 101-103. 
67 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 103 og Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret (4. útg.), bls. 72. 
68 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 103 og Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret (4. útg.), bls. 
74-77. Sjá m.a. UA 12. júní 1996 (1508/1996). 
69 Björn Þ Guðmundsson: „Grundvallarhugtök í stjórnsýslurétti“, bls. 96, Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – 
málsmeðferð, bls. 117 og Trausti Fannar Valsson: „Upphaf stjórnsýslumála“, bls. 424. 
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hafi með stjórnvaldsákvörðun sem tilkynnt hafi verið aðila máls. Í riti sínu Stjórnsýsluréttur – 

málsmeðferð settur dr. Páll Hreinsson fram eftirfarandi skilgreiningu á hugtakinu:70 

 
Stjórnvaldsákvörðun er ákvörðun sem tekin er í skjóli stjórnsýsluvalds og er beint 
milliliðalaust út á við að tilteknum aðila eða aðilum og með henni er kveðið á bindandi 
hátt um rétt eða skyldur þeirra í ákveðnu og fyrirliggjandi máli. Þá er yfirleitt einkennandi 
fyrir stjórnvaldsákvarðanir að þær eru teknar einhliða af stjórnvöldum og oftast á 
skriflegan hátt.71, 

 
Af framangreindri skilgreiningu má draga nokkur sjónarmið sem mæla með því að ákvörðun 

stjórnvalds teljist vera stjórnvaldsákvörðun. 

Í fyrsta lagi að kanna hvort stjórnvald, eða einkaaðili sem fer með slíkar valdheimildir, 

hafi tekið ákvörðun í skjóli stjórnsýsluvalds. Almennt er ekki vafi um það hvort ákvörðun sé 

tekin í skjóli stjórnsýsluvalds72 en sumar ákvarðanir, sér í lagi ákvarðanir er snúa að veitingu 

opinberrar þjónustu, eru oft þess eðlis að þörf getur verið á því að skoða nánar á hvaða 

grundvelli ákvörðun stjórnvalds er tekin og hvers eðlis hún er.73 Ákvarðanir hins opinbera 

sem eru einkaréttarlegs eðlis falla þó ekki undir hugtakið stjórnvaldsákvörðun,74 enda eru þær 

grundvallaðar á einkaréttarlegum grundvelli en ekki á grundvelli beitingu opinbers valds, s.s. 

við gerð einkaréttarlegs samnings.75 Þegar um einkréttarlegan samning er að ræða hefur því 

aðili ekki rétt til þess að fá slíkan samning endurskoðaðan á grundvelli reglna 

stjórnsýsluréttarins um endurupptöku stjórnsýslumáls en aðili hefur hins vegar slíkan rétt 

þegar um er að ræða stjórnsýslusamning.76 Reyndi meðal annars á slíka endurupptöku á 

samningi stjórnvalds við borgara í UA 7. október 2008 (4917/2007). Í málinu hafði verið 

gerður samningur milli landbúnaðaráðuneytisins og A og B vegna niðurskurðar á sauðfé 

þeirra vegna riðuveiki. Það lá fyrir að ekki hafði verið tekin ákvörðun um niðurskurð 

                                                
70 Sjá skilgreiningar annarra fræðimanna í Ólafur Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur - almennur hluti, bls. 157 og 
Björn Þ. Guðmundsson: „Grundvallarhugtök í stjórnsýslurétti“, bls. 93. 
71 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur - málsmeðferð, bls. 162. Upphaflega birtist framangreind skilgreining í riti 
dr. Páls Hreinssonar: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, en í þá prentun vantar síðustu setningu skilgreiningarinnar. 
Sjá einnig sömu skilgreiningu í Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 419. 
72 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 119. 
73 Björg Thorarensen o.fl.: Um lög og rétt, bls. 122, Jon Andersen: Forvaltningsret, bls. 31-32 og Torstein 
Eckhoff og Eivind Smith: Forvaltningsrett, bls. 277-279. 
74 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3283. 
75 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 120. Sem dæmi um slíkar ákvarðanir má nefna leigu á 
skrifstofuhúsnæði fyrir opinbera stofnun, kaup eða sala á húsnæði, skrifstofubúnaði eða gerð samninga um 
verkframkvæmdir. Riftun á einkaréttarlegum samningi eða ákvörðun um að grípa til annarra vanefndarúrræða 
um verkframkvæmd telst enn fremur ekki vera stjórnvaldsákvörðun. Sjá Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3283, Páll 
Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 120-121, Torstein Eckhoff og Eivind Smith: Forvaltningsrett, 
bls. 277-279, UA 17. desember 1996 (1489/1995) og UA 8. júlí 2005 (4095/2004). Um frekari umfjöllun um 
hvaða ákvarðanir stjórnvalds teljast stjórnvaldsákvarðanir eftir því hvort þær grundvallist á beitingu opinbers 
valds eða einkaréttarlegum lagagrundvelli vísast til Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 119-
127. 
76 Páll Hreinson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 124-127. 
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sauðfésins heldur gerður samningur þess efnis. Um heimild stjórnvalds til að gera samning í 

stað þess að taka stjórnvaldsákvörðun segir í áliti umboðsmanns: 

 
Hér verður að endurtaka þann fyrirvara sem bæði fræðimenn og dómstólar hafa sett við 
því að stjórnvöld geti aflétt af sér þeirri skyldu að undirbúa og leysa úr máli eftir 
ákvæðum stjórnsýslulaga í þeim tilvikum þegar heimilt er að gera stjórnvaldsákvörðun að 
hluta samnings […]. Með tilliti til þessa er mikilvægt að það liggi þá fyrir strax við gerð 
samnings að stjórnvöld geri sér grein fyrir því að hvaða leyti efni samningsins er undir 
reglum stjórnsýslulaga, og þá um endurskoðun samningsins, og viðsemjendum 
stjórnvaldsins sé gerð grein fyrir því.  
 

Síðar í álitinu segir meðal annars: 
 
Í þessu máli liggur því ekki fyrir nein stjórnvaldsákvörðun af hálfu héraðsdýralæknis eða 
annars handhafa opinbers valds [...]. Hér er því ekki augljóst að reglur stjórnsýsluréttarins 
um endurupptöku mála eigi við en þær kveða m.a. á um rétt aðila til að mál sé tekið til 
meðferðar á ný ef ákvörðun hefur byggst á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum um 
málsatvik eða atvik hafa breyst verulega frá því íþyngjandi ákvörðun var tekin, sbr. 24. 
gr. stjórnsýslulaga [...]. Almennt verður að gera ráð fyrir að sá sem hefur fallist á að leiða 
mál sitt gagnvart stjórnvöldum til lykta með einkaréttarlegum samningi við þau þurfi um 
endurskoðun slíks samnings að sætta sig við að fylgja þeim einkaréttarlegu reglum sem 
gilda um endurskoðun samninga. Ég minni á að hér kunna þó að vera frávik sem byggð er 
á því að ekki sé um raunverulegan samning að ræða heldur t.d. bara uppáskrift um að 
fylgt skuli ákvæðum reglugerðar eða stjórnvaldsákvörðun í reynd. 
 

Í öðru lagi þarf ákvörðunin að hafa bindandi réttaráhrif um úrlausn tiltekins máls fyrir 

aðila máls, einn eða fleiri, og viðkomandi stjórnvald sem tók ákvörðunina.77 Hvað varðar 

bindandi réttaráhrif stjórnvaldsákvörðunar þá kveður 1. mgr. 20. gr. stjórnsýslulaganna á um 

að ákvörðun er bindandi fyrir aðila máls eftir að hún er komin til hans. Af 23. gr. 

stjórnsýslulaga leiðir að stjórnvald þarf að taka nýja stjórnvaldsákvörðun til að breyta þegar 

birtri stjórnvaldsákvörðun.78 Almenn ráðgjöf eða leiðbeiningar sem stjórnvald veitir, eða 

almenn tilmæli stjórnvalds, eru ekki stjórnvaldsákvarðanir þar sem þær fela ekki í sér 

bindandi úrlausn á tilteknu máli.79 Því myndu óbindandi álit stjórnvalda ekki teljast fela í sér 

bindandi úralausn um réttindi og skyldur og því ættu að minnsta kosti ekki 

endurupptökuheimildir 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga við í þeim tilfellum. Reyndi meðal 

annars á þetta í UA 28. febrúar 2014 (7323/2012) þar sem B kvartaði f.h. dóttur sinnar A yfir 

úrskurði velferðarráðuneytisins þar sem staðfest var ákvörðun landlæknis um að synja A um 

endurupptöku máls hennar. Var synjunin byggð á því að Landspítalinn-Háskólasjúkrahús, 

                                                
77 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 128, Paul Andersen: Dansk forvaltningsret, bls. 249, 
John Vogter: Forvaltningsloven, bls. 117, Jon Andersen: Forvaltningsret, bls. 31, Bendt Bert: Almindelig 
forvaltningsret, bls. 15-16 og Torstein Eckhoff og Eivind Smith: Forvaltningsrett, bls. 276. 
78 Páll Hreinsson; Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 128. 
79 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 128. Bendt Berg: Almnindelig forvaltningsret, bls. 16, 
Jon Andersen: Forvaltningsret, bls. 31-32 og Torstein Eckhoff og Eivind Smith: Forvaltningsrett, bls. 276. 
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sem aðili málsins, hefði ekki samþykkt endurupptökubeiðnina í samræmi við 2. mgr. 24. gr. 

stjórnsýslulaga. Umboðsmaður tók fram að álit landlæknis samkvæmt 12. gr. laga nr. 41/2007 

um landlækni og lýðheilsu væri ekki stjórnvaldsákvörðun þar sem „niðurstaða landlæknis 

kveður ekki með bindandi hætti á um rétt og skyldur manna“ þrátt fyrir að 5. mgr. 12. gr. 

laganna kvæði á um að meðferð kvartana gildu ákvæði stjórnsýslulaga eftir því sem við getur 

átt. Í áliti umboðsmanns segir meðal annars: 

 
Þegar landlæknir hefur gefið álit samkvæmt 12. gr. laga nr. 41/2007 og vafi er um að það 
hafi byggst á réttum og fullnægjandi upplýsingum stendur hann því ekki frammi fyrir því 
að taka ákvörðun um hvort aðili máls eigi rétt á því að mál sé tekið upp samkvæmt 24. gr. 
stjórnsýslulaga heldur hvort honum beri að gefa nýtt álit. Um þá ákvörðun gilda lög nr. 
41/2007 og óskráðar meginreglur stjórnsýsluréttarins. Við mat á því verður landlæknir að 
horfa til þess hvers eðlis umræddur annmarki er og hver séu efnisleg áhrif hans. Jafnframt 
verður að hafa hugfast að markmið kvörtunarheimildar [laganna] er að tryggja 
réttaröryggi sjúklinga og að auka traust þeirra á heilbrigðiskerfinu. […] Ef málsmeðferð 
eða álit landlæknis er haldið slíkum annmarka að líkur eru á því að það hafi haft áhrif á 
efnislega niðurstöðu hans þjónar þetta úrræði vart tilgangi sínum og er til lítils halds fyrir 
borgarana nema landlæknir fjalli um málið á ný og gefi álit þar sem bætt hefur verið úr 
annmarkanum. Í þessu sambandi minni ég einnig á að úrlausnir stjórnvalda verða almennt 
að vera réttar að efni til og lögum samkvæmt. 
 

Var það niðurstaða umboðsmanns að 24. gr. stjórnsýslulaga ætti ekki við í málinu þar sem 

ekki lægi fyrir stjórnvaldsákvörðun 

Í þriðja lagi þarf ákvörðunin að vera beint út á við að borgurum en ekki að snúa að innri 

málefnum stjórnsýslunnar.80 Sumar ákvarðanir um innri málefni stjórnsýslunnar teljast þó til 

stjórnvaldsákvörðunar. Er þá einkum um að ræða ákvarðanir sem beinast að opinberum 

starfsmönnum og varða mikilvæg réttindi þeirra og skyldur, s.s. skipun, setning og ráðning 

opinberra starfsmanna og einnig lausn þeirra frá störfum og brottvikning þeirra.81 

Í fjórða lagi þarf ákvörðunin að binda enda á stjórnsýslumál en ekki varða meðferð þess 

máls (málsmeðferðarákvörðun).82 Stjórnvaldsákvörðun lýtur að efni málsins og bindur enda á 

málið, en málsmeðferðarákvörðun lýtur að formi málsins og er almennt hluti af því ferli að 

koma málinu í þann farveg að hægt sé að taka ákvörðun um efni þess.83  

                                                
80 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 132, Paul Andersen: Dansk forvaltningsret, bls. 249 og 
Torstein Eckhoff og Eivind Smith: Forvaltningsrett, bls. 280. 
81 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 133. Sjá einnig athugasemdir við 1. gr. frumvarps er varð 
að stjórnsýslulögum Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3283. Um frekari umfjöllun um hvaða ákvarðanir er varða 
opinbera starfsmenn teljist til stjórnvaldsákvörðunar vísast til Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, 
bls. 133-139. Sjá umfjöllun um ákvarðanir er varða opinbera starfsmenn í norskum rétti Geir Woxholth: 
Forvaltningsloven, bls. 112-115. 
82 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 139. 
83 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 139. Sjá einnig Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3307. Um 
frekari umfjöllun um að ákvörðun þurfi að binda enda á ákveðið stjórnsýslumál vísast til Páll Hreinsson: 
Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 139-152. 
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Í fimmta lagi þarf ákvörðunin að beinast að tilteknum aðila eða aðilum en ekki ótiltekins 

fjölda og vera í ákveðnu og fyrirliggjandi máli, þ.e. stjórnsýslumáli.84 Þegar fyrirmælum 

stjórnvalda er beint út á við til ótiltekins aðila og þau fela í sér réttarreglur þá er um að ræða 

stjórnvaldsfyrirmæli, s.s. reglugerð eða reglur, og verða slík fyrirmæli ekki endurupptekin á 

grundvelli reglna um endurupptöku samkvæmt stjórnsýslurétti. Í UA 29. október 1999 

(2324/1997) kvartaði A undan ákvörðun iðnaðarráðuneytisins um vísa frá kæru hans vegna 

meintra ólögmætra ráðstöfunar tekna Hitaveitu Reykjavíkur. Taldi A að iðnaðarráðuneytið 

hafi almennt staðfest gjaldskrár orkuveitna án þess að meta tekjuþörf þeirra og því hugsanlega 

brugðist eftirlitshlutverki sínu og staðfest of háa gjaldskrá miðað við eðlilega tekjuþörf 

Hitaveitu Reykjavíkur. Í áliti sínu tók umboðsmaður meðal annars fram: 

 
Staðfesting á gjaldskrá hitaveitu samkvæmt framangreindum lagaákvæðum [orkulögum 
og lögum um Hitaveitu Reykjavíkur] felur í sér útgáfu á almennum 
stjórnvaldsfyrirmælum gagnvart notendum viðkomandi hitaveitu og aðili í því máli fyrir 
ráðherra er viðkomandi hitaveita eða sveitarstjórn vegna hennar. [...] Í samræmi við 
framangreint tel ég að notandi hitaveitu eins og A í því tilviki sem fjallað er um hér eigi 
ekki sem aðili rétt til að staðfesting gjaldskrár hitaveitu verði endurupptekin á grundvelli 
24. gr. stjórnsýslulaga [...]. 
 

Þar sem A naut ekki stöðu aðila máls við útgáfu á gjaldskrá Hitaveitu Reykjavíkur naut hann 

heldur ekki réttar til þess að krefjast endurupptöku á þeirri ákvörðun. Umboðsmaður tók þó 

fram að „[a]f þessu leiðir þó ekki að ráðherra geti vegna þessa eins vísað frá erindum sem 

honum berast frá notendum hitaveitu, þar sem settar eru fram athugasemdir við væntanlega 

eða þegar gerða staðfestingu gjaldskrár hitaveitu. Á ráðherra hvílir sú skylda að sjá til þess að 

embættisathafnir hans og ráðuneytis hans séu í samræmi við lög“. 

Í sjötta lagi þarf ákvörðunin að varða rétt eða skyldur manns, þ.e. hún þarf að lúta að 

réttarstöðu manns og vera ætlað að hafa tiltekin réttaráhrif.85 Með rétti er ekki einungis verið 

að vísa til réttinda eða gæða sem menn eiga lögvarin réttindi til heldur einnig til þeirra réttinda 

sem stjórnvaldi er heimilt en ekki skylt að veita.86 Eitt af því sem greinir stjórnvaldsákvörðun 

frá þjónustustarfsemi sem hið opinbera veitir, er að stjórnvaldsákvörðun felur í sér ákvörðun 

um rétt eða skyldu en ekki veitingu þjónustu. Vert er þó að benda á að ýmis þjónusta sem hið 

opinbera veitir hefst oft með stjórnvaldsákvörðun, þ.e. hvort aðili skuli þiggja ákveðna 

                                                
84 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 147 og bls. 150. Sjá einnig Bendt Berg: Almnindelig 
forvaltningsret, bls. 16 og Torstein Eckhoff og Eivind Smith: Forvaltningsrett, bls. 280. 
85 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 152, Bendt Berg: Almnindelig forvaltningsret, bls. 15-16 
og Torstein Eckhoff og Eivind Smith: Forvaltningsret, bls. 275. Sjá einnig meðal annars áður reifað álit UA 28. 
febrúar 2014 (7323/2012) um óbindandi álit stjórnvalda. 
86  Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 152 og Torstein Eckhoff og Eivind Smith: 
Forvaltningsrett, bls. 275. 
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þjónustu, en útfærsla og framkvæmd þjónustunnar telst almenn þjónustustarfsemi og fellur 

ekki undir stjórnsýslulögin. 87  Það er þó engin augljós lína á milli þess hvað telst til 

þjónustustarfsemi og hvað telst til ákvörðun er varðar lagalegan rétt manna, heldur verður að 

meta það í hverju tilfelli fyrir sig.88 Við það mat þarf meðal annars að líta til þess hversu 

veigamikil réttindi ákvörðunin snertir. Því mikilsverðari réttindi sem ákvörðunin varðar, þeim 

mun frekar skal líta svo á að um stjórnvaldsákvörðun sé að ræða.89 Beiting slíkrar rýmkandi 

túlkunar við mat á því hvort aðili njóti verndar réttarreglna stjórnsýsluréttarins er í samræmi 

við meginmarkmið þeirra reglna, þ.e. að auka réttaröryggi borgaranna þegar þeir eiga í 

samskiptum við hið opinbera. 

 

2.4.5 Beiðni frá aðila máls 
2.4.5.1 Almennt 

Líkt og tekið hefur verið fram þá felst í hugtakinu endurupptaka samkvæmt stjórnsýslurétti að 

frumkvæði að því að stjórnsýslumál sé tekið til nýrrar meðferðar sé hjá aðila máls. Til að 

stjórnvald geti endurupptekið stjórnsýslumál á grundvelli þeirra heimilda, lögfestra eða 

ólögfestra, sem mæla fyrir um rétt aðila til endurupptöku, þarf því að hafa borist beiðni þess 

efnis frá aðila máls. Þegar stjórnvaldi berst beiðni um endurupptöku stjórnsýslumáls þarf 

stjórnvaldið því fyrst að kanna hvort sá aðili sem beiðnin berst frá, borgari eða lögaðili, hafi 

talist aðili máls í hinu upphaflega stjórnsýslumáli. 

 

2.4.5.2 Aðili máls að hinu upphaflega máli 
Hugtakið aðili máls kemur víða fyrir í stjórnsýslulögunum en er hins vegar hvergi skilgreint í 

þeim né heldur í greinagerð með frumvarpi því er varð að lögunum.90 Oftast er það engum 

vafa undirorpið fyrir stjórnvaldið að komast að því hvort sá aðili sem beiðni stafar frá sé aðili 

máls eða ekki, enda hefur stjórnvaldið þegar þurft, við meðferð og úrlausn stjórnsýslumálsins, 

að taka afstöðu til þess hvort sá aðili nyti stöðu aðila máls við meðferð þess máls eða ekki. Sá 

sem stjórnvaldsákvörðun er beint að er augljóslega aðili máls og það sama á við um þann sem 

                                                
87  Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 154-155 og Torstein Eckhoff og Eivind Smith: 
Forvaltningsrett, bls. 275-276. 
88 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 155. 
89 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 155-156. Um frekari umfjöllun um að ákvörðun þurfi að 
varða rétt eða skyldu manns vísast til Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 152-160. 
90 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin skýringarrit, bls. 46. 
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ákvörðun um boð eða bann er beint til.91 Ef stjórnvald er í vafa um það hvort aðili skuli hafa 

talist aðili máls að hinu upphaflega máli þá verður stjórnvaldið að framkvæma heildstætt mat 

á hagsmunum og tengslum aðilans við úrlausn málsins92 á grundvelli þess hvort hann eigi 

beinna, verulegra, sérstakra 93  og lögvarinna hagsmuna að gæta af úrlausn málsins. 94 

Jafnframt verður stjórnvaldið við framangreint mat að hafa hliðsjón af því að megintilgangur 

réttarreglna á sviði stjórnsýsluréttarins er að tryggja réttaröryggi borgarans gagnvart 

stjórnvöldum og ber því að túlka hugtakið aðili máls rúmt.95 

Í áliti UA frá 17. desember 2003 (3852/2003) reyndi á hvort lægra sett stjórnvald, 

tollstjórinn í Reykjavík, teldist aðili máls þegar beiðni um endurupptöku á úrskurði æðra setts 

stjórnvalds, ríkistollanefndar, barst utan þriggja mánaða frests samkvæmt 2. mgr. 24. gr. 

stjórnsýslulaga. Í málinu taldi ríkistollanefnd að tollstjórinn í Reykjavík væri aðili að 

endurupptökubeiðni kæranda fyrir nefndinni og synjaði endurupptökubeiðni hans með vísan 

til skorts á samþykki frá öðrum aðilum máls. Byggði ríkistollanefnd niðurstöðu sína meðal 

annars á því að tollstjórinn í Reykjavík hefði heimild til þess að kæra ákvarðanir annarra 

tollstjóra til ríkistollanefndarinnar samkvæmt töllalögum nr. 55/1987 og skyldu nefndarinnar 

til að leita álits tollstjórans í Reykjavík á kærum sem nefndinni berst. Í áliti sínu tók 

umboðsmaður fram að hvorki í 2. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga né lögskýringargögum væri að 

finna skilgreiningu á hverjir teldust til annarra aðila máls samkvæmt ákvæðinu. Yrði því við 

túlkun á því að líta til hefðbundinna sjónarmiða stjórnsýsluréttarins við afmörkun á hugtakinu 

„aðili máls“. Umboðsmaður tók meðal annars fram að almennt hafi verið talið að aðili máls á 

lægra stjórnsýslustigi eigi kæruaðild að sama máli. Þegar um stjórnsýslukæru er að ræða 

teldist lægra sett stjórnvald sem tók hina kærðu ákvörðun hins vegar yfirleitt ekki aðili að 

kærumálinu. Hvað varðar áhrif kæruréttar tollstjórans í Reykjavík á stöðu hans að málum fyrir 

nefndinni tók umboðsmaður fram: 
                                                
91Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 167, Torstein Eckhoff og Eivind Smith: Forvaltningsrett, 
bls. 282-283 og John Vogter: Forvaltningsloven, bls. 136. 
92 John Vogter: Forvaltningsloven, bls. 138 og Torstein Eckhoff og Eivind Smith: Forvaltningsrett, bls. 283. 
93 Stundum er hugtakið einstaklegra notað í stað sérstakra. Sjá m.a. í UA 7. apríl 2006 (4475/2005) og í UA 1. 
október 2013 (6395/2011). 
94 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 168. Aðili stjórnsýslumáls er skilgreindur á eftirfarandi 
hátt í Lögfræðiorðabók með skýringum: „Sá sem á beinna, verulegra, sérstakra og lögvarinna hagsmuna að gæta 
við úrlausn ! stjórnsýslumáls.“, bls. 6. Sjá m.a. Hrd. 2003, bls. 2685 (83/2003), UA 16. nóvember 2009 
(4920/2007) og UA 9. nóvember 2009 (5186/2007). 
95 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3282. Sjá meðal annars ummæli Hæstaréttar í Hrd. 2003, bls. 2685 (83/2003) 
„lögskýringargögn [gefa] til kynna að aðildarhugtak í stjórnsýslumálum beri að skýra rúmt, þannig að ekki sé 
einungis átt við þá, sem eiga beina aðild að máli heldur einnig þá sem hafa óbeinna hagsmuna að gæta.“ Sbr. 
einnig eftirfarandi ummæli í UA 17. desember 2003 (3852/2003): „Helgast það meðal annars af því að sjónarmið 
um hverjir teljist aðilar stjórnsýslumáls eru leidd af grundvallarreglum stjórnsýsluréttarins um samskipti 
borgaranna við hið opinbera sem hafa það að markmiði að tryggja réttaröryggi borgaranna gagnvart 
stjórnvöldum.“ 
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Þrátt fyrir að stjórnvaldi sé með sama hætti og rakinn er hér að framan fenginn réttur að 
lögum til að kæra einstakar ákvarðanir lægra stjórnvalds til sjálfstæðrar kærunefndar 
hefur slíkt ekki sjálfkrafa í för með sér að stöðu þess verði jafnað til stöðu aðila máls í 
skilningi meginreglna stjórnsýsluréttar […]. Helgast það meðal annars af því að 
sjónarmið um hverjir teljist aðilar stjórnsýslumáls eru leidd af grundvallarreglum 
stjórnsýsluréttarins um samskipti borgaranna við hið opinbera sem hafa það að markmiði 
að tryggja réttaröryggi borgaranna gagnvart stjórnvöldum. Í samræmi við framangreint 
verður að ganga út frá því að stjórnvald sem fer með opinbert vald samkvæmt lögum 
teljist að öllu jöfnu ekki til aðila máls í skilningi stjórnsýsluréttar í málum sem lúta að 
beitingu efnislegra valdheimilda þess á lægra stjórnsýslustigi. 
 

Að lokum fjallaði umboðsmaður um áhrif þess að æðra sett stjórnvald eða sjálfstæð 

úrskurðanefnd óskaði eftir afstöðu þess stjórnvalds sem tók hina kærðu ákvörðun og tók fram 

að slík beiðni teldist ekki falla undir reglur um andmælarétt aðila samkvæmt stjórnsýslurétti 

heldur reglur um álitsumleitan. Um þá niðurstöðu sína segir í áliti umboðsmaður: 

 
Við ofangreindar niðurstöður mínar um túlkun á ákvæðum [...] tollalaga [...] hef ég enn 
fremur í huga þær almennu grundvallarreglur stjórnsýsluréttar um aðild og þau 
meginsjónarmið um samskipti borgaranna og stjórnvalda sem þær reglur byggjast á og 
rakin eru hér að framan. 
 

Var það niðurstaða umboðsmanns að tollstjórinn í Reykjavík teldist ekki annar aðili máls í 

skilningi 2. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga og hefði því ríkistollanefnd túlkað ákvæðið ranglega 

er það synjaði beiðni kæranda um endurupptöku á málinu. Er niðurstaða umboðsmanns í 

samræmi við meginreglu íslensks stjórnsýsluréttar um að hvorki það stjórnvald né sá 

starfsmaður sem tók stjórnvaldsákvörðun á vegum stjórnvalds teljist aðili málsins.96 

Af framangreindu leiðir að stjórnvaldið sjálft telst ekki aðili að máli þegar beiðni um 

endurupptöku berst því og nýtur það því ekki þeirra réttinda sem fylgir því. Enn fremur að 

þegar stjórnvaldsákvörðun hefur verið kærð til æðra stjórnvalds þá nýtur hið lægra setta 

stjórnvald almennt ekki stöðu aðila máls. Jafnframt hefur lægra sett stjórnvald ekki rétt til 

þess að biðja um endurupptöku á úrskurði eða ákvörðun æðra stjórnvalds nema ótvíræð 

lagaheimild sé til staðar. Er sú niðurstaða í samræmi við þær meginreglur sem gilda annars 

vegar um að lægra sett stjórnvald getur ekki höfðað dómsmál á hendur æðra settu stjórnvaldi í 

þeim tilgangi að fá úrskurð þess felldan úr gildi nema fyrir hendi sé skýr lagaheimild97 og hins 

vegar um að lægra settu stjórnvaldi er ekki heimilt að kæra ákvarðanir annarra stjórnvalda til 

                                                
96 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 180 og Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, 
bls. 65-66. 
97 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttir – málsmeðferð, bls. 181. Sjá m.a. Hrd. 1998, bls. 2821 en í málinu tók 
Hæstiréttur meðal annars fram að án ótvíræðrar lagaheimildar geti stjórnvald ekki hlutast um að fá úrskurði æðra 
setts stjórnvalds hnekkt fyrir dómstólum. 
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æðra stjórnvalds án lagaheimildar.98 Stjórnvald nýtur þó stöðu aðila máls í þeim tilfellum 

þegar það á sambærilegra hagsmuna að gæta og borgari eða aðrir lögaðilar eiga af úrlausn 

máls, s.s. varðandi meðferð og úrlausn annars stjórnvalds á umsókn stjórnvalds um opinbert 

leyfi.99 

Almennt ætti það ekki að vera óljóst þegar beiðni um endurupptöku berst hvort hún stafi frá 

aðila máls eða ekki. Þegar slíkur vafi er aftur á móti til staðar þarf stjórnvaldið að framkvæma 

heildstætt mat, á grundvelli þess hvort aðili hafi átt beinna, verulegra, sérstakara og 

lögvarinna hagsmuna af úrlausn upphaflega málsins og hefði því átt að njóta stöðu aðila máls 

við meðferð þess, áður en stjórnvaldið setur málið í viðeigandi farveg. Ef niðurstaða 

stjórnvalds er að beiðnin stafi frá öðrum en aðila máls þá getur þrátt fyrir það verið tilefni 

fyrir stjórnvaldið til að hefja stjórnsýslumál á grundvelli frumkvæðisheimilda sinna.100 Fer þá 

eftir þeim reglum sem gilda um slíkt frumkvæðismál í hvaða ferli málið fer hjá stjórnvaldinu. 

Umboðsmaður Alþingis hefur þó talið að ráðherra sé heimilt, með vísan til eftirlits- og 

stjórnunarheimildir ráðherra í ljósi stjórnskipulegrar stöðu þeirra, sbr. 14. gr. 

stjórnarskrárinnar og 12. gr. laga nr. 115/2011 um Stjórnarráð Íslands, að beina þeim 

tilmælum til lægra setts stjórnvalds að endurupptaka mál á grundvelli endurupptökuheimilda 

stjórnsýsluréttarins. Birtist þessi afstaða umboðsmanns meðal annars í áliti UA 26. október 

2000 (2770/1999), en í málinu kvartaði A yfir úrskurði samgönguráðuneytisins þar sem 

staðfest var ákvörðun Flugskóla Íslands um að meina A að taka próf við skólann. Tók 

umboðsmaður fram að um eitt ár hefði verið liðið frá því að ákvörðun var tilkynnt A og þar til 

ákvörðunin hafi verið kærð. Hefði því ráðuneytið átt að vísa málinu frá samkvæmt skýru 

orðalagi 2. mgr. 28. gr. stjórnsýslulaga. Umboðsmaður taldi hins vegar að ráðuneytinu gæti 

hafa verið heimilt að beina þeim tilmælum til Flugskóla Íslands um að endurupptaka málið. 

Um það efni sagði umboðsmaður: 
 
Þótt menntamálaráðuneytinu hafi […] ekki verið unnt að taka erindi A til umfjöllunar 
sem stjórnsýslukæru samkvæmt stjórnsýslulögum verður ekki talið að því hafi verið 
óheimilt að taka málið til skoðunar í ljósi stjórnarfarslegrar stöðu ráðherra samkvæmt 14. 
gr. [stjórnarskrárinnar], sbr. einnig 9. gr. laga nr. 73/1969, um Stjórnarráð Íslands, en þar 
segir að ráðuneyti hafi eftirlit með starfrækslu stofnana sem undir það ber. Erindi til 
ráðuneytis, sem felur í sér beiðni um endurskoðun ákvörðunar lægra setts stjórnvalds, en 
berst að liðnum kærufresti, getur gefið ráðuneytinu tilefni til efnislegrar athugunar á því á 
grundvelli eftirlitsheimildar ráðuneytis með lægra settu stjórnvaldi. Í kjölfar slíkrar 

                                                
98 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttir – málsmeðferð, bls. 181. 
99 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 182. Sjá m.a. UA 9. júní 1992 (585/1992). 
100 Umfjöllun um upphaf stjórnsýslumáls með vísan til ábendinga eða tilkynninga frá öðrum en aðila máls vísast 
til Trausti Fannar Valsson: „Upphaf stjórnsýslumála“, bls. 430-441 og Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – 
málsmeðferð, bls. 406-412. 
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athugunar kann ráðuneytinu að vera unnt að beita ákveðnum úrræðum telji það að málið 
gefi tilefni til þess. Aðstæður kunna til dæmis að vera með þeim hætti að ráðuneytið telji 
rétt að beina því til lægra setts stjórnvalds að endurupptaka málið á grundvelli 24. gr. 
stjórnsýslulaga eða óskráðra reglna, […]. Í því sambandi skal bent á að ákvæði 2. mgr. 
24. gr. stjórnsýslulaga um tímafresti við endurupptöku máls eru rýmri en tímafrestir 
samkvæmt 27. og 28. gr. laganna. [...] Aðstæður geta líka verið þær að ráðuneytið telji 
rétt að beina því til lægra setts stjórnvalds að það afturkalli ákvörðun sína, sbr. 25. gr. 
stjórnsýslulaga. Tekið skal fram að ekki eru sérstök ákvæði í stjórnsýslulögum um 
tímafresti við afturköllun stjórnvaldsákvörðunar. Þá verður að hafa í huga að í eftirlits- og 
yfirstjórnarheimild felst að ráðuneyti getur sjálft tekið ákvörðun um nauðsynlegar 
ráðstafanir til að bæta úr því sem aflaga kann að hafa farið í starfi lægra setts stjórnvalds 
t.d. ef þörf er á slíku til að forða tjóni.101 
 

Má því draga þá ályktun af framangreindum álitum umboðsmanns að ráðuneyti, sem æðra 

settu stjórnvaldi, geti verið það skylt, í ljósi eftirlits- og stjórnunarheimilda sinna, að senda 

áfram erindi sem því berst til lægra sett stjórnvalds með þeim fyrirmælum að stjórnvaldið 

skuli taka það stjórnsýslumál upp á ný sem aðili máls hefur sent erindi til hins æðra setta. 

Ekki verður séð að hægt sé að draga þá ályktun af framangreindum álitum að umboðsmaður 

telji að æðra sett stjórnvald geti beint þeim tilmælum til hins lægra setts að endurupptaka 

stjórnsýslumál með vísan til almennra endurupptökuheimilda án þess að beiðni um 

endurskoðun liggi fyrir af hálfu aðila máls. Í þeim tilfellum væri um að ræða tilmæli frá æðra 

settu stjórnvaldi til hins lægra um að taka málið upp að eigin frumkvæði á grundvelli 

frumkvæðisheimilda stjórnvaldsins. 

Af framangreindri umfjöllun má draga þá ályktun að rétturinn til að óska eftir 

endurupptöku stjórnsýslumáls hvílir hjá þeim sem teljast aðilar þess stjórnsýslumáls sem lauk 

með töku þeirrar stjórnvaldsákvörðunar. Beiðni sem berst frá öðrum borgara eða öðru 

stjórnvaldi telst ekki til endurupptöku í skilningi stjórnsýsluréttarins heldur teldist til 

frumkvæðismál af hálfu stjórnvaldsins og bæri stjórnvaldinu að haga málsmeðferð sinni við 

afgreiðslu beiðnarinnar sem slíkri. Þegar aðilar máls eru fleiri en einn fer það eftir frekari 

skilyrðum viðkomandi endurupptökuheimild hvaða áhrif það hefur á rétt aðilans til að leggja 

fram beiðni um endurupptöku. 

 

2.4.5.3 Kröfur til forms endurupptökubeiðna 
Í íslenskum stjórnsýslurétti gilda fáar almennar óskráðar reglur um form og efni erinda sem 

berast stjórnvaldi. 102 Til staðar geta verið lögfest skilyrði103 en þegar þeim sleppir þá getur 

                                                
101 Í áliti UA 27. október 2000 (2675/1999) birtist orðrétt sama afstaða vegna kæru til menntamálaráðuneytisins 
er barst um einu og hálfu ári eftir að ákvörðun var tilkynnt aðila. 
102 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 415. 
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stjórnvald ekki gert of strangar kröfur um form og efni slíkra erinda og almennt yrði að telja 

að borgaranum væri í þeim tilfellum heimilt að leggja fram erindi, hvort sem er munnlega eða 

skriflega.104 Við afgreiðslu erinda sem fela í sér beiðni um endurupptöku stjórnsýslumáls ber 

stjórnvöldum að gæta að reglum stjórnsýsluréttarins og málsmeðferðarreglum stjórnsýslulaga 

enda felur móttaka slíkrar beiðni almennt í sér að hafið sé nýtt stjórnsýslumál hjá viðkomandi 

stjórnvaldi.105 Það verður þó að teljast að stjórnvald hafi heimildir til þess að óska eftir því að 

erindi sem þeim berast, þ.á.m. beiðni um endurupptöku stjórnsýslumáls, innihaldi a.m.k. 

persónugreinanlegar upplýsingar um aðila máls, s.s. fullt nafn og kennitölu, og enn fremur að 

í því erindi sé að finna einhverja tilvísun til þess stjórnsýslumáls sem stjórnvaldið hefur haft 

til meðferðar og varðar hann.106 Jafnframt verður að ætla að stjórnvald geti krafist þess að 

aðili rökstyðji beiðni sína um endurupptöku meðal annars með því að benda á þá annmarka 

sem hann telji vera á ákvörðun stjórnvalds og leggi fram þau gögn sem nauðsynleg eru og 

sanngjarnt er að ætlast til af honum sem sýni fram á að atvik séu með þeim hætti hann eigi rétt 

til endurupptöku stjórnsýsumálsins. Í UA 28. desember 2007 (5130/2007) hafði 

yfirskattanefnd hafnað endurupptökubeiðni C f.h. A og B. Í áliti sínu tók umboðsmaður meðal 

annars fram um endurupptökuheimild 4. mgr. 101. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt og 24. 

gr. stjórnsýslulaga: 
 
Þrátt fyrir að framangreind ákvæði séu að efni til ólík að því er varðar skilyrði til 
endurupptöku er það sammerkt með þeim að þar er gerð krafa um að aðili máls leiði í ljós 
ákveðin atvik sem gera það að verkum að því stjórnvaldi sem tók upphaflega ákvörðun 
ber að taka málið til nýrrar meðferðar. Þótt ákvæði 4. mgr. 101. gr. skírskoti ekki með 
beinum hætti til atvika í þessu sambandi leiðir það af efni ákvæðisins að sá sem 
upphafleg ákvörðun beindist að verður að sýna fram á að atvik í máli hans séu með þeim 
hætti að mál hans sé hliðstætt því máli, þar sem yfirskattanefnd eða dómstólar hafa 
hnekkt ríkjandi skattframkvæmd. 
 

Ef erindi aðila til stjórnvalds er óljóst eða þegar stjórnvaldi vantar frekari upplýsingar ber 

stjórnvaldi, í samræmi við rannsóknarreglu 10. gr. stjórnsýslulaga og leiðbeiningarskyldu 7. 

gr. laganna, að hafa samband við aðila og afla frekari upplýsinga um efni erindis, hvers 

aðilinn sé að óska eftir og í kjölfarið ber stjórnvaldi að koma málinu í réttan farveg innan 

                                                                                                                                                   
103 Dæmi um lagaáskilnað til forms á erindi til stjórnvalda má nefna 2. málsl. 1. mgr. 9. gr. laga nr. 54/2006 um 
atvinnuleysistryggingar, en ákvæðið gerir skilyrði um að umsókn um atvinnuleysisbætur sé skrifleg á þar til 
gerðu eyðublaði. Sjá sambærilegt skilyrði fyrir umsókn um greiðslu í fæðingarorlofi í 1. málsl. 1. mgr. 15. gr. 
laga nr. 95/2000 um fæðingar- og foreldraorlof. 
104 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin skýringarrit, bls. 252 
105  Trausti Fannar Valsson: „Upphaf stjórnsýslumála“, bls. 452. Sjá nánari umfjöllum um málsmeðferð 
stjórnvalds í kjölfar þess að beiðni um endurupptöku berst í kafla 6.1. 
106  Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 415 og Trausti Fannar Valsson: „Upphaf 
stjórnsýslumála“, bls. 444. 
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stjórnvaldsins.107 Í UA 11. febrúar 2003 (3599/2002) reyndi á afgreiðslu málskotsnefndar 

Lánasjóðs íslenskra námsmanna á erindi lánasjóðfulltrúa Stúdentaráðs Háskóla Íslands. Í 

álitinu sagði umboðsmaður meðal annars: 
 
Þegar stjórnvöldum berast erindi frá borgurunum ber þeim almennt að haga málsmeðferð 
sinni í samræmi við þau atvik sem fyrir liggja í málinu og fjalla um erindi á grundvelli 
þeirra réttarreglna sem þar um gilda. Ef tilefni erindis sem stjórnvaldi berst er að 
einhverju leyti óljóst ber því á grundvelli leiðbeiningarskyldu sinnar […] að fá upplýst 
um tilefnið frá aðila máls með þeim ráðum sem tiltæk eru […]. Í samræmi við 
framangreint verða að jafnaði ekki gerðar strangar kröfur til forms eða framsetningar 
þeirra erinda sem borgararnir beina til stjórnvalda. Það verður því ekki gerð sú krafa að 
beinlínis sé í erindi tiltekið að óskað sé eftir endurupptöku heldur ræðst það af efni 
erindisins hvort fara ber með það sem beiðni um endurupptöku eða ekki. Gögn sem fylgja 
erindinu geta einnig verið til marks um í hvaða farveg stjórnvaldi sé rétt að leggja málið. 
[…]. Tel ég enn fremur að málskotsnefndinni hefði verið rétt að óska eftir frekari 
upplýsingum frá A eða lánasjóðsfulltrúa stúdentaráðs ef hún var í vafa um tilefni 
erindisins og hef ég þá einkum í huga þau sjónarmið sem gilda um leiðbeiningarskyldu 
stjórnvalda við meðferð þeirra erinda sem þeim berast og rakin eru hér að framan.108 
 

Kjósi stjórnvald að veita aðila frest til að bæta úr óskýrleika erindisins áður en stjórnvald 

endanlega leysi úr erindi aðila er mikilvægt að stjórnvald geri aðila ljóst hvaða afleiðingar það 

hafi ef umbeðnum gögnum er ekki skilað innan frests. Í UA 14. nóvember 2005 (4278/2004) 

hafði úrskurðanefnd almannatrygginga synjað B um endurupptöku sökum þess að hann hafði 

ekki skilað inn umbeðnum gögnum fyrir tímafrest sem nefndin hafði veitt honum. Í svarbréfi 

nefndarinnar við endurupptökubeiðni B leiðbeindi nefndin honum um að skila inn frekara 

læknisvottorði fyrir 1. mars 2004. Lauk svo bréfinu með eftirfandi málsgrein: „Að þeim tíma 

liðnum og að fengnum umræddum gögnum mun úrskurðarnefndin taka afstöðu til beiðni um 

endurupptöku.“ Nefndin taldi að með framangreindum ummælum hefði hún tilkynnt B um 

fyrirætlanir sínar um að ekki yrði fjallað efnislega um beiðni hans ef umrætt læknisvottorð 

bærist ekki fyrir tilgreindan tímafrest. Umboðsmaður var ekki sammála skilningi nefndarinnar 

á niðurlagi bréfsins og tók meðal annars fram: 
 
[S]kilningur nefndarinnar [verður] engan veginn ráðinn af tilvitnuðu orðalagi í bréfi 
nefndarinnar [...]. Af því verður ekki annað ráðið en að B hafi verið veittur frestur til 1. 
mars 2004 til að koma nefndu vottorði til nefndarinnar. […]. Ég bendi hér jafnframt á að 
úrskurðarnefndin gerði engan reka að því að leiðbeina B, sbr. 7. gr. stjórnsýslulaga, um 
þær afleiðingar sem vanræksla á að skila vottorðinu fyrir 1. mars 2004 hefði fyrir 
málaleitan hans. Í þessu sambandi legg ég áherslu á að stjórnvöld geta a.m.k. ekki án 
skýrrar leiðbeiningar til aðila máls um þær afleiðingar sem slík vanræksla getur haft fyrir 
lyktir máls látið slíka ólögmælta fresti hafa þau áhrif að útiloka efnislega umfjöllun um 
erindi viðkomandi skili hann ekki gögnum fyrir lok tilgreinds frests. 
 

                                                
107 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 417 og 426. 
108 Sjá einnig álit UA 29. desember 2000 (2610/1998) og UA 14. júlí 2004 (3927/2003). 
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Er því ljóst að ekki er hægt að gera miklar kröfur um form eða efni beiðni aðila máls um 

endurupptöku stjórnsýslumáls. Ef einhver vafi er til staðar hjá stjórnvaldi um hvers aðili máls 

óskar eftir með erindinu ber stjórnvaldi að haga málsmeðferðinni í samræmi við reglur 

stjórnsýsluréttarins og stjórnsýslulaga og afla frekari upplýsinga frá málsaðila áður en 

ákvörðun um frekari málsmeðferð er tekinn. 

 

2.4.5.4 Hvert á aðili að beina endurupptökubeiðni 
Líkt og tekið hefur verið fram þá hefur aðili máls rétt til þess að fá stjórnvaldsákvörðun er 

varðar hann endurskoðaða í tveimur tilfellum. Hefur aðili máls annars vegar rétt til þess að 

kæra ákvörðun lægra setts stjórnvalds til æðra setts stjórnvalds og hins vegar rétt til þess að 

óska eftir því að það stjórnvald, sem tók stjórnvaldsákvörðunina, taki það stjórnsýslumál sem 

lauk með töku þeirrar stjórnvaldsákvörðun til nýrrar meðferðar í þeim tilgangi að komast að 

annarri niðurstöðu. Af því leiðir að aðili máls hefur val um það hvort hann kærir ákvörðunina 

til æðra sett stjórnvalds eða óski eftir því að það stjórnvald sem tók stjórnvaldsákvörðunina 

taki það stjórnsýslumál, sem lauk með töku þeirrar ákvörðunar, til nýrrar meðferðar. Ef aðili 

máls kýs að óska eftir endurupptöku á stjórnsýslumáli gildir sú meginregla að hann skuli 

beina erindi sínu til þess stjórnvalds sem hafði það mál til meðfeðrar upphaflega.109 Berist slík 

beiðni annað, s.s. til æðra sett stjórnvalds, þá þarf það stjórnvald að kanna inntak þess erindis 

og getur það meðal annars krafist þess að stjórnvaldið afli frekari upplýsinga um hvað aðili 

fari fram á í beiðni sinni, sbr. 7. og 10. gr. stjórnsýslulaga. Falli erindið út fyrir valdsvið 

stjórnvalds ber því að senda erindið áfram til viðeigandi stjórnvalds, sbr. 2. mgr. 7. gr. 

stjórnsýslulaga. Ef erindi beinist að æðra settu stjórnvaldi, og niðurstaða stjórnvaldsins er að 

um kæru á stjórnvaldsákvörðun hins lægra setta stjórnvalds sé að ræða, þá þarf hið æðra setta 

meðal annars að gæta að tímafrestum til að bera fram kæru, sbr. 1. mgr. 27. gr. og 2. mgr. 28. 

gr. stjórnsýslulaga. Ef kæra berst utan ársfrests, ber hinu æðra setta stjórnvaldi að vísa málinu 

frá vegna þess að frestur til að kæra ákvörðun er liðinn, en líkt og þegar hefur verið tekið fram 

þá hefur umboðsmaður talið að á ráðuneyti geti þá hvílt sú skylda að senda erindið áfram til 

hins lægra setta með fyrirmæli um endurupptöku stjórnsýslumálsins, sé það mat ráðuneytisins 

að ranglega hafi verið staðið að úrlausn málsins.110 

                                                
109 Starfsskilyrði stjórnvalda. Skýrsla nefndar um starfsskilyrði stjórnvalda, eftirlit með starfssemi þeirra og 
viðurlög við réttarbrotum í stjórnsýslu, bls. 80, Sten Bøsning: Almindelig forvaltningsret, bls. 244, Jens Garde 
o.fl.: Forvaltningsret, bls. 295 og Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 915. 
110 Sjá kafla 2.4.5.2. 
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Ef aðili hefur kært stjórnvaldsákvörðun og til staðar er úrskurður hins æðra setta 

stjórnvalds þar sem leyst er úr þeirri kæru, leiðir reglan um fordæmisgildi úrlausna æðra settra 

stjórnvalda111 til þess að telja verður að aðili skuli beina beiðni um endurupptöku til hins æðra 

setta, enda er það ákvörðun þess sem hefur réttaráhrif til handa aðila en ekki hin kærða 

ákvörðun hins lægra setta. Ef slík beiðni bærist lægra setta stjórnvaldinu bæri því að 

áframsenda hana til þess æðra setta. 

Sú staða getur komið upp að það stjórnvald sem hafði stjórnsýslumál aðila til meðferðar 

sé ekki til staðar lengur vegna þess að það hefur verið lagt niður eða að sá málaflokkur sem 

málið tilheyrir hafi verið færður frá einu stjórnvaldi til annars. Ekki hefur reynt á það fyrir 

íslenskum dómstólum né heldur umboðsmanni Alþingis hvernig skuli fara með 

endurupptökubeiðni sem beinist að stjórnvaldi sem lagt hefur verið niður. Það hefur að 

minnsta kosti einu sinni reynt á þetta álitaefni fyrir danska umboðsmanni þjóðþingsins í máli 

FOB 1992:276 en málið varðaði það að amtsankenævnenes (A), sem var æðra sett stjórnvald 

vegna ákveðinna ákvarðana sveitarfélaga, var lagt niður og í kjölfarið tók socialt ankenævn 

(SAN) við verkefnum þess. Í því máli tók umboðsmaður fram að hann teldi að SAN hefði 

ekki getað vísað frá beiðni um endurupptöku á máli með vísan til þess að úr því hefði verið 

leyst af hálfu A en ekki SAN.112 Tók umboðsmaður fram að ef ekki væri mælt fyrir um annað 

sérstaklega í viðkomandi lögum þá tæki hið nýja stjórnvald yfir öll verkefni stjórnvaldsins 

sem lagt hefði verið niður og einnig skyldum þess. Var það niðurstaða umboðsmanns að SAN 

hefði tekið við öllum verkefnum A og kæmi í raun í stað þess stjórnvalds. Bar því SAN að 

taka mál kvartanda til meðferðar.113  Ætla má að sambærileg niðurstaða yrði ef slíkt mál kæmi 

til kasta umboðsmanns Alþingis hér á landi.114 

Nokkrum sinnum hefur reynt á það fyrir umboðsmanni Alþingis hvað skuli gera þegar 

málaflokkur er færður frá einu stjórnvaldi til annars. Má þarf meðal annars nefna álit UA 10. 

maí 1999 (2210/1997) en í því máli var kvartað undan málsmeðferð stjórnvalda vegna 

framkvæmda við lóð í Hafnarfirði. Niðurstaða umboðsmanns um álitaefni málsins var að 

úrskurður umhverfisráðuneytið hefði ekki verið reistur á réttum lagagrundvelli og að 

ráðuneytið hefði ekki tekið afstöðu til málsástæða kæranda. Tók svo umboðsmaður fram: 
                                                
111 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 384. 
112 Orðrétt segir í áliti danska umboðsmannsins: „Ombudsmanden fandt ikke, at SAN kunne afvise at genoptage 
sagen under henvisning til, at sagen oprindelig var afgjort af det nu nedlagte amtsankenævn.” 
113 Orðrétt segir í áliti danska umboðsmannsins: „Det er efter min opfattelse åbenbart, at en myndig- hed, der 
viderefører en anden (og eventuelt nedlagt) myndigheds sagsområder, er stillet ganske som den myndighed, der 
hidtil har vare- taget sagsområdet. […] I bemærkningerne til lovforslagets § 1 hedder det tværtimod bl.a. 
følgende: “... Til afløsning for amtsankenævnene foreslås oprettet et socialt anke- nævn, der skal videreføre 
amtsankenævnenes hidtidige virksomhed som klageinstans for en lang række kommunale afgørelser. …“.“ 
114 Sjá frekari umfjöllun um danskan rétt í Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 915. 



25 

 
Eftir að umfjöllun umhverfisráðuneytisins um mál þetta lauk hafa tekið gildi ný 
skipulags- og byggingarlög [...]. Samkvæmt þeim lögum er úrskurðarvald á æðra 
stjórnsýslustigi í málum er varða skipulags- og byggingarmál fært úr höndum 
umhverfisráðuneytisins til sérstakrar úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála. 
Lögin kveða hins vegar ekki á um það, hvert beina skuli ósk um endurupptöku mála sem 
úrskurðuð voru af umhverfisráðuneytinu fyrir gildistöku laganna. Það er hins vegar 
meginregla, sbr. 26. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993, að aðili máls skuli eiga þess kost að 
kæra stjórnvaldsákvörðun til æðra stjórnvalds til þess að fá hana fellda úr gildi eða henni 
breytt nema annað leiði af lögum eða venju. Það eru því tilmæli mín til 
umhverfisráðuneytisins, að það sjái til þess að mál A og B verði endurupptekið af til þess 
bærum aðila, komi fram ósk um það frá þeim, og að meðferð þess verði þá hagað í 
samræmi við þau sjónarmið sem fram koma í áliti þessu. Það eru því tilmæli mín til 
umhverfisráðuneytisins, að það sjái til þess að mál A og B verði endurupptekið af til þess 
bærum aðila, komi fram ósk um það frá þeim, og að meðferð þess verði þá hagað í 
samræmi við þau sjónarmið sem fram koma í áliti þessu. 115 
 

Hvílir því sú skylda á því stjórnvaldi sem áður fór með málaflokkinn að senda beiðni um 

endurupptöku áfram til viðeigandi stjórnvalds, sbr. 2. mgr. 7. gr. stjórnsýslulaga. 

 

3 Endurupptaka samkvæmt 24. gr. stjórnsýslulaga 
3.1 Almennt 
Mælt fyrir um almennan rétt aðila máls til að fá stjórnsýslumál tekið til nýrrar meðferðar í 24. 

gr. stjórnsýslulaga en lagaákvæðið hljóðar svo: 
 
Eftir að stjórnvald hefur tekið ákvörðun og hún verið tilkynnt á aðili máls rétt á því að 
mál sé tekið til meðferðar á ný ef: 

1. ákvörðun hefur byggst á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum um málsatvik, eða 
2. íþyngjandi ákvörðun um boð eða bann hefur byggst á atvikum sem breyst hafa 
verulega frá því að ákvörðun var tekin. 

Eftir að þrír mánuðir eru liðnir frá því að aðila var tilkynnt um ákvörðun skv. 1. tölul. 1. 
mgr., eða aðila var eða mátti vera kunnugt um breytingu á atvikum þeim sem ákvörðun 
skv. 2. tölul. 1. mgr. var byggð á, verður beiðni um endurupptöku máls þó ekki tekin til 
greina, nema að fengnu samþykki frá öðrum aðilum málsins. Mál verður þó ekki tekið 
upp að nýju ef ár er liðið frá fyrrgreindum tímamörkum nema veigamiklar ástæður mæli 
með því. 
 

Í 1. mgr. ákvæðisins er annars vegar mælt fyrir um almenn skilyrði sem þurfa alltaf að vera 

uppfyllt og hins vegar sérstök skilyrði þar sem eitt þeirra þarf að vera uppfyllt svo aðili máls 

geti átt rétt til endurupptöku. Í 2. mgr. er hins vegar mælt fyrir um skilyrði hvað varðar 

tímafresti til þess að óska eftir endurupptöku samkvæmt ákvæðinu. 

                                                
115 Sjá sambærilega niðurstöðu umboðsmanns meðal annars í UA 16. apríl 1999 (2431/1998), UA 5. ágúst 1999 
(2304/1997), UA 27. ágúst 1999 (2466/1998 og 2549/1998), en síðari tvö vörðuðu flutning á úrskurðarvaldi á 
sviði almannatrygginga frá tryggingarráði til úrskurðanefndar almannatrygginga. Nú hefur úrskurðarvald vegna 
ákvarðana tekna á grundvelli skipulagslaga nr. 123/2010 verið fært til úrskurðanefndar umhverfis- og 
auðlindarmála, sbr. lög nr. 130/2011 um úrskurðanefnd umhverfis- og auðlindarmála. 
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Í 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaganna er kveðið á um að aðili máls eigi rétt á því að mál sé 

tekið til meðferðar á ný eftir að stjórnvald hefur tekið ákvörðun og hún verið tilkynnt honum. 

Af ákvæðinu leiðir að það er forsendan fyrir því að aðili geti átt rétt til endurupptöku 

stjórnsýslumáls að til staðar sé stjórnsýslumál sem hafi verið lokið með stjórnvaldsákvörðun 

sem þegar hafi verið tilkynnt aðila máls. Er þessi nálgun í samræmi við afmörkun á gildissviði 

stjórnsýslulaganna sem finna má í 2. mgr. 1. gr. laganna.116 Eru því hin almennu skilyrði fyrir 

því að aðili máls eigi rétt á endurupptöku stjórnsýslumáls samkvæmt 24. gr. stjórnsýslulaga 

að hin almennu skilyrði fyrir endurupptöku, þ.e. að til staðar sé stjórnsýslumál sem lokið 

hefur verið með stjórnvaldsákvörðun og að beiðni um endurupptöku þess máls berist frá aðila 

máls til þess stjórnvalds sem hafði það mál til meðferðar. Vísast því til umfjöllunar í kafla 2.3 

hvað varðar hin almennu skilyrði sem mælt er um fyrir í 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaganna. 

 

3.2 Skilyrði fyrir endurupptöku samkvæmt 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga 

3.2.1 Almennt 
Í 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaganna eru tiltekin tvö sérstök skilyrði fyrir því að aðili máls geti 

átt rétt til endurupptöku stjórnsýslumáls. Er annars vegar tekið fram að aðili máls geti átt rétt 

til endurupptöku ef ákvörðun hefur byggst á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum um 

málsatvik, sbr. 1. tölul. 1. mgr. ákvæðisins, og hins vegar getur aðili máls átt slíkan rétt ef 

íþyngjandi ákvörðun um boð eða bann hefur byggst á atvikum sem breyst hafa verulega frá 

því að ákvörðun var tekin, sbr. 2. tölul. 1. mgr. ákvæðisins. Stjórnvaldi ber að gæta að 

málsmeðferðarreglum stjórnsýsluréttarins við málsmeðferð sína á endurupptökumáli, bæði 

við meðferð og úrlausn beiðninnar sjálfrar og þess stjórnsýslumáls sem kann að hefjast í 

kjölfar þess.117 Er það því meðal annars á ábyrgð stjórnvaldsins að kanna hvort skilyrði 1. 

mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga séu uppfyllt.118 Rannsóknarskylda stjórnvaldsins leiðir þó ekki til 

þess að sá aðili sem óskar eftir endurupptöku beri enga sönnunarbyrði fyrir því að skilyrði 1. 

mgr. 24. gr. laganna séu uppfyllt heldur hefur umboðsmaður Alþingis talið að stjórnvaldi sé 

heimilt að gera þá kröfu til aðila máls að sýna fram á að til staðar séu atvik sem leiða til þess 

að stjórnvaldi beri að taka málið til nýrrar meðferðar.119  

                                                
116 Ákvæðið hljóðar svo: „Lögin gilda þegar stjórnvöld, þar á meðal stjórnsýslunefndir, taka ákvarðanir um rétt 
eða skyldu manna. Þau gilda þó ekki um samningu reglugerða né annarra almennra stjórnvaldsfyrirmæla.“ Sjá 
athugasemdir við 1. gr. frumvarps þess er varð að stjórnsýslulögum, Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3283. 
117 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3304, Trausti Fannar Valsson: „Upphaf stjórnsýslumála“, bls. 452 og Páll 
Hreinsson: Stjórnsýslulögin skýringarrit, bls. 238. Sjá m.a. UA 14. nóvember 2005 (4278/2004). 
118 Sjá UA 30. júní 2006 (4557/2005), UA 16. apríl 1999 (2051/1997) og UA 22. janúar 2010 (5188/2007). 
119 Sjá UA 28. desember 2007 (5130/2007). 
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Með beiðni sinni um endurupptöku þarf því aðili sýna fram á að atvik séu með þeim hætti 

að við töku ákvörðunar hafi legið fyrir rangar eða ófullnægjandi upplýsingar um málsatvik 

sem byggt hafi verið á við töku ákvörðunar eða að atvik sem íþyngjandi ákvörðun um 

viðvarandi boð eða bann var byggð á hafi breyst verulega frá því að ákvörðun var tekin. Ef 

erindi aðila um endurupptöku er á þann veg að það lúti ekki að því að við töku ákvörðunar 

hafi ekki legið fyrir rangar eða ófullnægjandi upplýsingar, varðar ekki íþyngjandi ákvörðun 

um viðvarandi boð eða bann eða að atvik sem slík ákvörðun er byggð á hafi ekki breyst 

verulega þá leiðir það til þess að stjórnvaldi er ekki skylt að taka mál upp að nýju með vísan 

til 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga.120 Stjórnvaldi er þó heimilt að samþykkja slíka beiðni ef 

sérstakar takmarkanir standa því ekki í vegi121 eða verið skylt endurupptaka stjórnsýslumál á 

grundvelli annarra endurupptökuheimilda, hvort sem það er á grundvelli sérákvæði laga eða á 

grundvelli óskráðra grundvallarreglna stjórnsýsluréttarins.122 

 

3.2.2 Ákvörðun byggst á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum um málsatvik 

3.2.2.1 Almennt 
Samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga þá á aðili máls rétt á því að mál sé tekið til 

meðferðar á ný ef stjórnvaldsákvörðun hefur byggst á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum 

um málsatvik.123 Frumskilyrði fyrir því að aðili eigi rétt til enduruptöku samkvæmt töluliðnum 

er að hann sýni fram á að atvik séu með þeim hætti að annað hvort hafi legið fyrir rangar eða 

ófullnægjandi upplýsingar eða að líklegt sé að svo sé og stjórnvaldið verði því að rannsaka 

málið betur til að staðreyna hvort svo hafi verið eða ekki. Í athugasemdum í greinargerð með 

frumvarpi því er varð að 24. gr. stjórnsýslulaga segir að „[h]ér verður því að vera um að ræða 

upplýsingar sem byggt var á við ákvörðun málsins en ekki rangar eða ófullnægjandi 

upplýsingar um atvik sem mjög litla þýðingu höfðu við úrlausn þess.“124 Af greinargerð og 

orðalagi töuliðarins leiðir enn fremur að í fyrsta lagi að upplýsingarnar varði málsatvik og 
                                                
120 Sjá UA 26. september 1996 (1391/1995), UA 14. september 1999 (2498/1998) og UA 28. desember 2007 
(5130/2007). 
121 Sjá umfjöllun um takmarkanir á endurupptökustjórnvalda í 5. kafla. 
122  Sjá umfjöllun um rétt aðila til endurupptöku stjórnsýslumáls á grundvelli óskráðra megingreglna 
stjórnsýsluréttarins í 4. kafla. 
123 Sambærileg óskráð meginregla er í gildi í dönskum rétti og hefur reglan verið orðuð: „Det må I almindelighed 
antages at borgeren I forbindelse med ulovbestemt remonstration har retskrav på genoptagelse og ny 
realitetsbehandling af sagen I tilfælde hvor der I forbindelse med genoptagelsenanmodningen fremkommer nye 
faktiske oplysninger af så væsentlig betydning for sagen at der er en vis sandsynlighed for at sagen ville have 
fået et andet udfald hvis oplysningenerne havde foreligget I forbindelse med myndihgedens oprindelig 
stillingtagen til sagen.“, sbr. Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 921. Sjá einnig Jens Garde 
o.fl.: Forvaltningsret, bls. 532 og Sten Bøsning: Almnindelig forvaltningsret, bls. 246-247. Sambærileg regla er í 
gildi í norskum rétti, sbr. Arvid Frihagen: Forvaltningsrett – Bind III, bls. 13. 
124 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3304. 



28 

falla því lagatúlkanir stjórnvalda eða mat þeirra ekki undir ákvæðið. Í öðru lagi þarf að vera 

um að ræða upplýsingar sem byggt var á við töku ákvörðunar í málinu, þ.e. upplýsingar um 

atvik máls sem voru til staðar þegar stjórnvaldið tók ákvörðun í málinu. Í þriðja lagi verða 

hinar nýju upplýsingar að hafa verulega þýðingu við úrlausn málsins, þ.e. að ef þær hefðu 

legið fyrir við úrlausn málsins hefði það líklegast leitt til annarrar niðurstöðu. 

 

3.2.2.2 Upplýsingar um málsatvik 
Fyrsta skilyrði sem þarf að vera uppfyllt er að þær upplýsingar sem voru rangar eða 

ófullnægjandi varði málsatvik en ekki ágreining um lagatúlkun stjórnvalds eða sjálfstæðs mats 

stjórnvaldsins þegar það á við. Í UA 14. september 1999 (2498/1998) kvartaði A undan yfir 

því hvernig dómsmálaráðuneytið stæði að löggildingu skjalaþýðenda. Einnig laut kvörtun 

hans að því hvernig ráðuneytið meðhöndlaði erindi hans vegna mats sérstakrar prófnefndar á 

löggildingarprófi hans. Umboðsmaður tók meðal annars fram, um höfnun ráðuneytisins á að 

endurupptaka mál A: 
 
A byggir ósk sína um endurupptöku á máli sínu á greinargerð er hann sendi með bréfi 
sínu [...]. Þar gerir hann athugasemdir við faglegt mat prófnefndar á prófúrlausn hans og 
telur að það hafi verið rangt. Greinargerðin lýtur því ekki að því að umsögn prófnefndar 
til ráðherra hafi byggst á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum um málsatvik, sbr. 1. 
tölul. 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga. [...] Ráðuneytinu var því ekki skylt að taka málið 
upp að nýju með vísan til 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga.125 
 

3.2.2.3 Upplýsingar sem byggt var á 

Annað skilyrði sem þarf að vera uppfyllt er að til grundvallar ákvörðunar stjórnvalds hafi 

legið rangar eða ófullnægjandi upplýsingar um málsatvik. Stjórnvald þarf því að kanna hvort 

ákvörðun þess hafi verið byggð á hinum röngu eða ófullnægjandi upplýsingum. Af því leiðir 

að ef þær upplýsingar varði atvik sem höfðu mjög litla eða enga þýðingu við úrlausn málsins 

eru skilyrði töluliðarins ekki uppfyllt og stjórnvaldi því heimilt að hafna beiðni um 

endurupptöku.126 Oftast er stjórnvald ekki í vafa um á hvaða upplýsingum um málsatvik hafi 

verið byggt á við töku stjórnvaldsákvörðunar, enda myndu þau atriði teljast til gagna í málinu. 

Ef stjórnvald er í vafa um það hvort byggt hafi verið á upplýsingunum við töku ákvörðunar 

ber stjórnvaldi að kanna það sjálfstætt hverju sinni. 

Ef niðurstaða stjórnvalds er sú að um sé að ræða upplýsingar sem byggt var á við töku 

stjórnvaldsákvörðunarinnar, þá þarf stjórnvaldið næst að kanna hvort upplýsingarnar hefðu 
                                                
125 Sjá einnig UA 7. apríl 2000 (2370/1998). 
126 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3304. Sjá einnig UA 16. apríl 1999 (2051/1997) og UA 17. desember 2003 
(3852/2003). 
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haft verulega þýðingu fyrir úrlausn hins fyrra máls. Hins vegar ef niðurstaða stjórnvalds er að 

svo sé ekki, þ.e. að ekki var byggt á upplýsingunum, þá er stjórnvaldi heimilt að hafna beiðni 

aðila um endurupptöku þar sem skilyrði töluliðarins eru ekki uppfyllt. 
 

3.2.2.4 Hinar nýju upplýsingar hefðu haft verulega þýðingu við úrlausn málsins 
Þriðja skilyrði sem þarf að vera uppfyllt er að hinar nýju upplýsingar, þ.e. hinar réttu eða 

leiðréttu upplýsingar, hefðu haft verulega þýðingu fyrir úrlausn málsins á þann veg að ef þær 

hefðu legið fyrir í upphafi málsins hefði stjórnvaldið komist að annarri niðurstöðu og þar með 

tekið aðra stjórnvaldsákvörðun en tekin var.127 Þarf því stjórnvald, í kjölfar þess að beiðni um 

endurupptöku hefur borist og sýnt hefur verið fram á að til staðar voru rangar eða 

ófullnægjandi upplýsingar um málsatvik sem byggt var á við töku ákvörðunarinnar, að 

rannsaka hvort hinar nýju upplýsingar leiði til þess að líklegt sé að stjórnvald hefði komist að 

annarri niðurstöðu í málinu en komist var að við upphaflega málsmeðferð þess. Ef það er 

niðurstaða stjórnvalds að þrátt fyrir að hinar nýju upplýsingar verði lagðar til grundvallar þá 

muni það ekki breyta niðurstöðu málsins hvílir ekki skylda á því að samþykkja beiðni aðila 

máls um endurupptöku stjórnsýslumálsins. Um mat á því hvort hinar nýju upplýsingar leiði til 

þess að líklegt sé að stjórnvald hefði komist að annarri niðurstöðu í málinu hefur reynt á í 

nokkrum tilfellum í álitum umboðsmanns Alþingis. 

Í UA 20. september 2001 (2953/2000) kvaratði A yfir málsmeðferð og niðurstöðu 

kjaranefndar um mat á störfum hans sem prófessors við lagadeild Háskóla Íslands. Í málinu lá 

fyrir að nefndin hefði ranglega metið upplýsingar í málinu á þann veg að stigafjöldi A 

samkvæmt matsreglum nefndarinnar var lægri en hann átti að vera. Nefndin synjaði þrátt fyrir 

það endurupptökubeiðni A. Um synjun nefndarinnar sagði umboðsmaður meðal annars: 

 
Ljóst er, að miðað við ofangreindar matsreglur kjaranefndar og afstöðu kjaranefndar í 
máli A vegna þessa þáttar kvörtunar hans, hefðu hinar nýju upplýsingar hans um 
tímalengd setu hans sem varaforseta lagadeildar og skipulagningu nefndra ráðstefna ekki 
haft sérstaka þýðingu varðandi ákvörðun nefndarinnar um, hvort honum yrði raðað í 
launaflokk IV eða V, þar sem 88 stig hefði vantaði upp á, að hann næði þeim 1200 
stigum, sem hann þurfti, til að færast í launaflokk V, eftir að þeim 69 stigum, sem hann 
átti rétt á til viðbótar, hefði verið bætt við heildarstigafjölda hans. Samkvæmt því og með 
vísan til [...] athugasemda í frumvarpi til stjórnsýslulaga verður ekki talið, að A eigi rétt 
að stjórnsýslulögum á endurupptöku málsins vegna þeirra nýju upplýsinga, sem að 
framan greinir. 
 

Í framangreindu máli lá fyrir að þrátt fyrir það að nefndin myndi taka málið upp aftur þá 

myndi það ekki breyta niðurstöðu málsins þar sem A næði ekki, miðað við leiðrétt mat 

                                                
127 Sten Bøsning: Almindelig forvaltningsret, bls. 247 og Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3304. 
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nefndarinnar á störfum hans, nægilega mörgum stigum til að komast upp um launaflokk. 

Hefði það því ekki breytt neinu um niðurstöðu nefndarinnar og voru því skilyrði 1. tölul. 1. 

mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga ekki uppfyllt í málinu. 

Í UA 17. desember 2003 (3852/2003) lagði aðili fram nýjar upplýsingar, þ.e. nýtt bréf frá 

seljanda bifreiðarinnar með frekari útskýringum á verðmyndun bifreiðarinnar, um ástæður 

þess að kaupverð á bifreið hefði verið lægra en gangverð slíkra bifreiða væri. Ríkistollanefnd 

hafnaði í því máli endurupptöku málsins meðal annars með vísan til þess að nefndin taldi að í 

bréfi aðila hefði ekki komið neitt nýtt fram sem sýndi fram á það að fyrra mat nefndarinnar á 

upplýsingum um verðmyndun bifreiðarinnar hefði verið rangt eða byggt á ófullnægjandi 

upplýsingum. Umboðsmaður taldi, eftir athugun á eldri gögnum og nýjum sem fylgdu 

endurupptökubeiðni aðila, að hann gæti „ekki fullyrt að mat tollyfirvalda á því hvort 

innkaupsverð bifreiðar A geti talist trúverðugt hafi verið bersýnilega rangt eða byggt á 

ófullnægjandi upplýsingum. Ég geri því ekki athugasemdir við þá efnislegu niðurstöðu 

ríkistollanefndar að synja beiðni A um endurupptöku samkvæmt 1. tölul. 24. gr. 

stjórnsýslulaga.“128 Af framangreindu áliti leiðir að ef niðurstaða stjórnvalds er sú að hinar 

nýju upplýsingar leiði ekki til þess að stjórnvaldið telji að upphaflega mat sitt á þeim 

upplýsingum sem lágu fyrir hafi verið rangt eða að sýnt sé fram á að ófullnægjandi 

upplýsingar hafi legið fyrir við töku ákvörðunarinnar sé stjórnvaldi ekki skylt að verða við 

beiðni aðila máls um endurupptöku með vísan til 1. tölul. 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga. 

Í UA 14. nóvember 2005 (4278/2004) hafði A óskað eftir endurupptöku á úrskurði 

úrskurðanefndar almannatrygginga. Í endurupptökubeiðninni voru meðal annars gerðar 

athugasemdir við að nefndin hefði ekki kallað eftir upplýsingum um heilsufar A frá lækni 

hans. Nefndin óskaði í kjölfarið eftir því að A legði fram læknisvottorð fyrir 1. mars 2004 en 

að þeim tíma liðnum yrði tekin afstaða til endurupptökubeiðni A. Nefndin aðhafðist ekkert 

frekar í máli A fyrr en henni barst umbeðið læknisvottorð og hafnaði nefndin beiðni A um 

endurupptöku með vísan til þess að umbeðið læknisvottorð hefði borist of seint. 

Umboðsmaður gerði nokkrar athugasemdir við málsmeðferð nefndarinnar og tók meðal 

annars fram: 
 
[…] með hliðsjón af efnisákvæðum 24. gr. stjórnsýslulaga um endurupptöku máls er það 
niðurstaða mín að ekkert hafi staðið því í vegi að lögum að [nefndin] fjallaði efnislega um 
beiðni A um endurupptöku á kærumáli [...] í framhaldi af því að læknisvottorðið barst 
nefndinni [...]. Úrskurður [nefndarinnar] var því ekki í samræmi við lög. 

                                                
128 Vert er að benda á að í kjölfar álits umboðsmanns og ítrekaðra beiðna kvartanda um endurupptöku málsins 
hjá ríkistollanefnd varð nefndin við beiðni hans og féllst á að leggja til grundvallar við útreikning tollverðs hinar 
nýju upplýsingar sem kvartandi hafði lagt fram. 
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Í málinu lágu fyrir nýjar upplýsingar sem skiptu verulegu máli við úrlausn málsins og bar því 

nefndinni að verða við beiðni um endurupptöku enda ekki fyrirséð að þrátt fyrir að tekið yrði 

tillit til þeirra upplýsinga myndi niðurstaða nefndarinnar verða sú sama. Bar því nefndinni að 

kanna hvort hinar nýju upplýsingar myndu leiða til annarrar niðurstöðu og fjalla efnislega um 

endurupptökubeiðni A.129 

Í UA 21. ágúst 2013 (7182/2012) kvörtuðu A og B yfir úrskurði yfirskattanefndar þar sem 

hafnað var beiðni þeirra um endurupptöku þess hluta fyrri úrskurðar nefndarinnar í máli þeirra 

er laut að ákvörðun málskostnaðar til greiðslu úr ríkissjóði, en hann hafði verið ákveðinn að 

álitum. Til stuðnings beiðni sinnar lögðu A og B fram útprentun með yfirliti yfir tímafjölda 

sem umboðsmaður þeirra hafði lagt í málatilbúnað fyrir þeirra hönd. Yfirskattanefnd hafnaði 

endurupptökubeiðni A og B og tók meðal annars fram um það efni: 

 
Samkvæmt þessu felur beiðnin í sér breytta kröfugerð varðandi málskostnað sem byggist 
á upplýsingum og forsendum sem umboðsmanni var í lófa lagið að koma að þegar í kæru 
[…]. Með vísan til þess, sem hér hefur verið rakið, og þar sem hvorki ákvæði 24. gr. 
stjórnsýslulaga [...] né aðrar réttarreglur þykja leiða til þess að endurupptaka beri mál 
kærenda með tilliti til málskostnaðar og ekki þykir að öðru leyti fram komið tilefni til 
endurupptöku er beiðni kærenda synjað. 
 

Í umfjöllun um 1. tölul. 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga segir meðal annars í áliti 

umboðsmaður: 

 
Af [töluliðnum] leiðir að það var verkefni yfirskattanefndar, að fengnu erindi kærenda um 
endurupptöku málsins, að taka afstöðu til þess hvort fyrri ákvörðun hennar um [...] 
málskostnað hefði byggst á „ófullnægjandi eða röngum upplýsingum um málsatvik“. Það 
ræður ekki úrslitum um hvort skilyrðum ákvæðisins sé fullnægt hvort fyrri málsmeðferð 
stjórnvalds hafi verið ólögmæt eða hvort rekja megi ástæðu þess til atvika er varða 
borgarann. Af orðalagi ákvæðisins verður að mínu áliti dregin sú ályktun að nægilegt sé 
að fram séu komnar nýjar eða fyllri upplýsingar sem telja má að hefðu haft verulega 
þýðingu fyrir niðurstöðu málsins. Hér verður sem endranær að hafa í huga að 
stjórnvaldsákvarðanir eiga að vera reistar á réttum málsatvikum. 
 

Síðan fjallaði umboðsmaður um þau gögn sem lágu fyrir við úrskurð nefndarinnar og taldi að 

A og B, með framlagningu á útprentuðum yfirlitum, hefðu lagt fram nýjar upplýsingar sem 

ekki væri útilokað að hefðu geta haft verulega þýðingu fyrir niðurstöðu málsins. Síðan sagði 

umboðsmaður um skilyrði töluliðarins: 
 
Að virtu framangreindu tel ég að hvorki upphafleg framsetning kröfu kærenda né það 
hvort þeim hafi verið í lófa lagið að koma að frekari upplýsingum þegar í 
stjórnsýslukærunni hafi haft þýðingu að lögum fyrir það álitaefni hvort efnisskilyrðum 
[töluliðarins] væri fullnægt, enda gerðu kærendur í þessu máli sannanlega kröfu í kæru 

                                                
129 Sambærilega niðurstöðu er að finna í UA 17. nóvember 2000 (2485/1998). 
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um málskostnaður yrði ákvarðaður þeim til handa. Að fenginni beiðni kærenda um 
endurupptöku fyrri úrskurðar um þann þátt bar yfirskattanefnd því að minnsta kosti að 
leggja efnislegt mat á það hvort fram væru komnar nýjar upplýsingar sem gætu haft 
verulega þýðingu fyrir úrlausn á þeim þætti málsins. Það er því álit mitt að úrskurður 
yfirskattanefndar [...] hafi ekki verið í samræmi við lög. 
 

Af framangreindum álitum leiðir að þrátt fyrir að ástæða þess að ófullnægjandi eða rangar 

upplýsingar lágu fyrir við meðferð stjórnsýslumáls séu vegna athafna eða athafnaleysis aðila 

máls ber stjórnvaldi að kanna, þegar beiðni um endurupptöku berst, hvort hinar nýju 

upplýsingar hafi verulega þýðingu við úrlausn málsins eða ekki. Ef niðurstaða stjórnvalds er 

að upplýsingarnar hafi verulega þýðingu, þá getur stjórnvald ekki hafnað endurupptöku beiðni 

aðila máls með vísan til þess að honum hefði verið í lófa lagið að koma þeim á framfæri 

heldur ber stjórnvaldi að taka stjórnsýslumálið til nýrrar meðferðar. 

Ákveðin vandkvæði geta komið upp við mat á því hvort hinar nýju upplýsingar hafi 

verulega þýðingu fyrir úrlausn málsins ef ljóst er að stjórnvald hafi ekki gætt að 

málsmeðferðarreglum stjórnsýslulaga við meðferð upphaflega málsins. Reynir hér sérstaklega 

á þau tilfelli þar sem stjórnvald hefur brotið gegn rannsóknar- og/eða andmælareglu 

stjórnsýslulaganna, sbr. 10. og 13. gr. laganna. Í UA 16. apríl 1999 (2051/1997) hafði dóms- 

og kirkjumálaráðuneytið neitað hjónum um ættleiðingarleyfi. Í málinu lá fyrir að ráðuneytið 

hafði meðal annars byggt niðurstöðu sína á greinargerð tiltekins félagsráðgjafa en ráðuneytið 

hafði áður tilkynnt hjónunum bréflega að í málinu yrði ekki byggt á þeirri greinargerð. Í 

álitinu vék umboðsmaður meðal annars að rannsóknarreglu og andmælareglu 

stjórnsýslulaganna. Tók umboðsmaður fram að rannsóknarregla stjórnsýslulaga legði þá 

skyldu á herðar stjórnvalda „að sjá til þess að málsatvik stjórnsýslumáls séu nægjanlega 

upplýst áður en ákvörðun er tekin. Sé raunin sú að á skorti að stjórnvald hafi upplýst 

málsatvik nægjanlega, áður en ákvörðun var tekin, getur reynst erfitt að staðreyna að 

ákvörðun hafi byggst á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum um málsatvik og þar með að 

uppfyllt séu skilyrði til þess að aðili málsins eigi rétt til endurupptöku samkvæmt 24. gr. 

stjórnsýslulaga.“ 130  Tók umboðsmaður fram að það eitt að brotið væri gegn 

rannsóknarreglunni leiðir ekki eitt og sér til þess að skilyrði 1. tölul. 1. mgr. 24. gr. laganna til 

endurupptöku séu uppfyllt þar sem þá ætti enn eftir að kanna hvort um sé að ræða upplýsingar 

sem byggt var á og höfðu þýðingu við ákvörðun málsins.131 Umboðsmaður sagði að það yrði 

                                                
130 Leturbreyting höfundar. 
131 Sbr. athugasemdir í greinargerð með frumvarpi því er varð að 24. gr. stjórnsýslulaga, Alþt. 1992-93, A-deild, 
bls. 3304. Orðrétt tók umboðsmaður fram: „Í samræmi við þá skýringu, sem fram kemur í athugasemdum með 
frumvarpi til stjórnsýslulaga og áður var lýst, að um þurfi að vera að ræða upplýsingar sem byggt var á og höfðu 
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að skoða í hverju tilviki fyrir sig hvaða málsatvik hafi ekki verið nægjanlega upplýst og hvort 

sú staðreynd hafi leitt til þess að ákvörðun hafi byggst á ófullnægjandi eða röngum 

upplýsingum. Gæti sú könnun leitt í ljós að skilyrði 1. tölul. 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga 

væru ekki uppfyllt en þá gæti aðili átt rétt til endurupptöku máls á grundvelli óskráðra reglna 

stjórnsýsluréttarins. 

Um andmælareglu stjórnsýslulaganna þá tók umboðsmaður fram að hann teldi að 

ráðuneytinu hefði ekki verið heimilt að hverfa frá fyrri ákvörðun sinni um greinargerð 

félagsráðgjafanna án þess að tilkynna hjónunum um það og gefa þeim kost á að tjá sig 

sérstaklega. Umboðsmaður taldi að undantekningarheimild 13. gr. stjórnsýslulaga ætti ekki 

við þar sem það, að byggja ákvörðun í málinu meðal annars á greinargerð félagsráðgjafans, 

hefði getað „orðið hjónunum tilefni til að afla og leggja fram ný gögn vegna atvika sem þar 

koma fram um hagi þeirra og hjónin töldu röng eða ekki nægjanlega upplýst.“ Ítrekaði 

umboðsmaður jafnframt tengsl andmælareglu stjórnsýslulaganna og rannsóknarreglu laganna. 

Var það niðurstaða umboðsmanns að þeir annmarkar sem voru á málsmeðferð ráðuneytisins 

hefðu leitt til þess upplýsingar sem hefðu getað haft verulega þýðingu við niðurstöðu málsins 

hefðu ekki verið til staðar. Taldi umboðsmaður því að skilyrði 1. tölul. 1. mgr. 24. gr. 

stjórnsýslulaga væru uppfyllt og ráðuneytið hefði því ranglega synjað hjónunum um 

endurupptöku málsins. 

Í UA 30. júní 2006 (4557/2005) fjallaði umboðsmaður aftur um það hvort brot gegn 

rannsóknarreglu stjórnsýslulaga leiddi til þess að skilyrði 1. tölul. 1. mgr. 24. gr. 

stjórnsýslulaga væru uppfyllt. Í málinu reyndi á úthlutun ráðuneytisins á byggðarkvóta en 

kvartandi, A, var einn af umsækjendum um slíkan kvóta hjá hreppnum J. Það lá fyrir í málinu 

að ráðuneytið hafði óskað eftir því að Fiskistofa kannaði hvor tillögur J um úthlutun 

byggðarkvóta væru í lagi. Eftir að ráðuneytinu barst svar frá starfsmanni Fiskistofu tilkynnti 

ráðuneytið hreppnum að fallist yrði á tillögur þess við úthlutun á byggðarkvóta. Þegar 

umboðsmaður kallaði eftir gögnum frá ráðuneytinu vegna úthlutunarinnar þá barst 

umboðsmanni ekki annað en símbréf ráðuneytisins til Fiskistofu og minnisblað frá Fiskistofu. 

Taldi umboðsmaður því ljóst að ráðuneytið hefði ekki lagt neitt sjálfstætt mat á tillögur 

hreppsins, sér í lagi ekki með hliðsjón af þeim umsóknum sem borist höfðu um úthlutun 

byggðarkvóta, líkt og því bar. Taldi umboðsmaður að ákvörðun ráðuneytisins hefði verið 

grundvölluð á ófullnægjandi upplýsingum um málsatvik, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 24. gr. 

stjórnsýslulaga. Tók umboðsmaður sérstaklega fram að við mat á því hvort fyrri ákvörðun um 
                                                                                                                                                   
þýðingu við ákvörðun málsins, tel ég að það eitt að brotið hafi verið gegn 10. gr. stjórnsýslulaga leiði ekki til 
þess að þar með séu skilyrði 1. tl. 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga til endurupptöku uppfyllt.“ 
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að synja A um úthlutun byggðakvóta hefði byggst á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum 

um atvik hefði „það þýðingu hvort talið verður að stjórnvald hafi við fyrri meðferð máls 

fullnægt rannsóknarskyldu í merkingu 10. gr. stjórnsýslulaga enda verður almennt talið að 

annmarkar af því tagi leiði til þess að ekki hafi legið fyrir fullnægjandi upplýsingar um 

málsatvik í skilningi 1. tölul. 1. mgr. 24. gr. laganna.“132 Taldi umboðsmaður því að A hefði 

haft lögvarinn rétt til þess að ráðuneytið tæki ákvörðun sína í máli hans til endurskoðunar. 

Af framangreindum álitum má draga þá ályktun að brot á málsmeðferðarreglum 

stjórnsýslulaga, sér í lagi rannsóknarreglunni og andmælareglunni við meðferð upphaflega 

málsins hafi áhrif við mat á því hvort ákvörðun hafi grundvallast á röngum eða ófullnægjandi 

upplýsingum um málsatvik. Brot gegn reglunum leiðir þó ekki sjálfkrafa til þess að skilyrði 1. 

tölul. 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaganna séu uppfyllt, heldur er þá aðeins um að ræða hluta af 

þeim atriðum sem koma til skoðunar við mat á því hvort ákvörðun hafi byggst á 

ófullnægjandi eða röngum upplýsingum um málsatvik og þá hvort um sé að ræða upplýsingar 

sem skiptu verulegu máli. Í UA 16. apríl 1999 (2051/1997) var það heildarsamspil brota 

dóms- og kirkjumálaráðuneytisins á málsmeðferðarreglum stjórnsýslulaganna, meðal annars 

rannsóknar- og andmælareglu laganna, og að ráðuneytið viðhafði ekki vandaða 

stjórnsýsluhætti við meðferð málsins sem leiddi til þess að umboðsmaður taldi að skilyrði 1. 

tölul. 1. mgr. 24. gr. laganna væru uppfyllt. Í UA 30. júní 2006 (4557/2005) taldi 

umboðsmaður að málsmeðferð sjávarútvegsráðuneytisins hefði ekki samrýmst lögbundnu 

hlutverki þess þar sem ráðuneytinu sjálfu bar að leggja sjálfstætt mat á þær tillögur, umsóknir 

og önnur gögn sem lágu fyrir áður en endanleg ákvörðun um hvernig úthlutun á byggðakvóta 

skyldi háttað innan byggðarlagsins. Var það því mat umboðsmanns að málsmeðferð 

sjávarútvegsráðuneytisins í heild, frá því að tillögur frá hreppnum J bárust, þar til endanleg 

ákvörðun hafi verið tekin, hafi ekki verið í samræmi við lögbundið hlutverk þess og því hafi 

A átt rétt á endurupptöku samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaganna, meðal annars 

með hliðsjón af því að ráðuneytið hafði aldrei farið sjálft yfir umsókn hans um úthlutun á 

byggðakvóta. Í framangreindum álitum grundvallar umboðsmaður niðurstöðu sína á því hvort 

brot gegn rannsóknar- eða andmælareglu stjórnsýslulaganna hafi leitt til þess að röng efnisleg 

niðurstaða hafi fengist í málið. Af skilyrði 1. tölul. 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga um að byggt 

hafi verið á hinum ófullnægjandi eða röngu upplýsingum og framangreindum álitum 

umboðsmann má draga þá ályktun að ef niðurstaða stjórnvalds sé sú að ef brot gegn 

                                                
132 Leturbreyting höfundar. 
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málsmeðferðarreglum stjórnsýslulaga hafi leitt til rangar efnislegrar niðurstöðu leiði það til 

þess að ákvörðun stjórnvalds hafi byggst á röngum eða ófullnægjandi upplýsingum.133 

 

3.2.2.5 Niðurstöður 

Af framangreindri umfjöllun er ljóst að niðurstaða um það hvort skilyrði 1. tölul. 1. mgr. 24. 

gr. stjórnsýslulaga séu uppfyllt ræðst af heildstæðu mati í hverju tilfelli fyrir sig. Við það mat 

þarf stjórnvaldið í fyrsta lagi að meta þær upplýsingar um málsatvik sem láu fyrir við töku 

hinnar upphaflegu ákvörðunar. Í öðru lagi að meta málsmeðferð sína við töku hinnar 

upphaflegu ákvörðunar, einkum með hliðsjón af því hvort málsatvik hafi verið nægjanlega 

rannsökuð, og í þriðja lagi hvort hinar leiðréttu upplýsingar leiði til annarrar ákvörðunar en 

hinnar upphaflegu, þ.e. skiptu verulegu máli við töku hinnar upphaflegu ákvörðunar, eða, ef 

um er að ræða nýjar upplýsingar sem bárust fyrst með endurupptökubeiðni aðila, hvort hinar 

nýju upplýsingar hefðu skipt verulegu máli við töku hinnar upphaflegu ákvörðunar. 

 

3.2.3 Íþyngjandi ákvörðun um boð eða bann hefur byggst á atvikum sem breyst hafa verulega 
frá því að ákvörðun var tekin 

3.2.3.1 Almennt 

Samkvæmt 2. tölul. 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga þá á aðili máls rétt á því að mál sé tekið til 

meðferðar á ný ef íþyngjandi ákvörðun um boð eða bann hefur byggst á atvikum sem breyst 

hafa verulega frá því að ákvörðun var tekin.134 Í athugasemdum í greinargerð með frumvarpi 

því er varð að 24. gr. stjórnsýslulaga er tekið fram að „aðili [á] rétt á því að mál sé tekið til 

meðferðar á ný ef íþyngjandi ákvörðun um viðvarandi boð eða bann hefur byggst á atvikum 

sem breyst hafa verulega frá því að ákvörðun var tekin. Ef atvik þau, sem talin voru réttlæta 

ákvörðun, hafa breyst verulega er eðlilegt að aðili eigi rétt á því að málið sé tekið til 

meðferðar á ný og athugað hvort skilyrði séu fyrir því að fella ákvörðunina niður eða milda 

hana. Ákvæði þetta hefur náin tengsl við meðalhófsregluna í 12. gr.“135 Ólíkt flestum öðrum 

tilfellum þar sem aðili máls á rétt á endurupptöku þá gerir 2. tölul. ekki ráð fyrir því að 

ákvörðun stjórnvalds sé haldinn annmarka að einhverju leyti heldur aðeins að aðstæður aðila 

máls hafi breyst verulega á þann veg að réttlætanlegt sé að málið sé tekið aftur til meðferðar 

                                                
133 Sjá til hliðsjónar athugasemdir í greinargerð með frumvarpi því er varð að 24. gr. stjórnsýslulaga, Alþt. 1992-
93, A-deild, bls. 3304 og meðal annars niðurstöðu í UA 20. september 2001 (2953/2000) og UA 16. júní 2004 
(3906/2003) en þar gerði umboðsmaður ekki athugasemd við að dóms- og kirkjumálaráðuneytið hefði ekki talið 
tilefni til endurskoðunar á stjórnvaldsákvörðun sinni þar sem ekki hafi verið í ljós leitt að til staðar væru 
einhverjir þeir ágallar í meðferð málsins sem gætu valdið ógildi hennar eða að hún yrði talin ógildanleg. 
134 Sambærileg regla er í gildi í norskum rétti, sbr. Arvid Frihagen: Forvaltningsrett – Bind III, bls. 13. 
135 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3304. Leturbreyting höfundar. 
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og kannað hvort skilyrði séu til staðar fyrir því að fella ákvörðun stjórnvaldsins niður eða 

breyta henni til hagsbóta fyrir aðila máls. 

Af framangreindu leiðir að tvö skilyrði þurfa að vera uppfyllt svo aðili máls eigi rétt til 

endurupptöku stjórnsýslumáls samkvæmt 2. tölul. 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga. Í fyrsta lagi 

þarf að vera um að ræða íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun sem felur í sér viðvarandi boð eða 

bann til handa aðila. Í öðru lagi þurfa þau atvik sem hin íþyngjandi ákvörðun var byggð á að 

hafa breyst verulega frá því að ákvörðunin var tekin. 

 

3.2.3.2 Íþyngjandi ákvörðun um viðvarandi boð eða bann 

Frumskilyrði fyrir því að aðili máls eigi rétt til endurupptöku á grundvelli 2. tölul. 1. mgr. 24. 

gr. stjórnsýslulaga er að hinu upphaflega stjórnsýslumáli hafi lokið með íþyngjandi 

stjórnvaldsákvörðun og sú ákvörðun falið í sér viðvarandi boð eða bann til handa málsaðila. 

Allar stjórnvaldsákvarðanir teljast annað hvort vera ívilnandi eða íþyngjandi í eðli sínu. 2. 

tölul. á þó ekki við um allar íþyngjandi ákvarðanir sem stjórnvöld taka heldur einungis til 

þeirra íþyngjandi stjórnvaldsákvarðana sem innihalda viðvarandi boð eða bann. Frekari 

afmörkun á hvaða ákvarðanir falla þar undir er ekki fyrir að finna í ákvæðinu eða 

athugasemdum í greinargerð með frumvarpi því er varð að 24. gr. stjórnsýslulaga. Er því 

nauðsynlegt að afmarka nánar hvaða ákvarðanir innihalda boð eða bann í skilningi ákvæðisins 

og hvaða ákvarðanir gera það ekki og falla því utan gildissvið þess. 

Af athugasemdum í greinargerð með frumvarpi því er varð að 24. gr. stjórnsýslulaga og 

orðalagi 2. tölul. 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga má draga þá ályktun að með ákvörðun um boð 

eða bann sé átt við þær stjórnvaldsákvarðanir sem fela í sér fyrirmæli um athafnaskyldu aðila 

og/eða takmarka athafnafrelsi aðila með einhverjum hætti. Enn fremur leiðir það af 

athugasemdum í greinargerð að um þurfi að vera að ræða ákvarðanir sem leggi á viðvarandi 

boð eða bann, þ.e. sem standi yfir frá töku ákvörðunar og áfram óendanlega eða þar til 

ákveðin skilyrði, atvik eða annað sem leiðir af viðeigandi lagaheimild eða ákvörðuninni sjálfri 

hefur átt sér stað.136 Er slík ákvörðun þá til þess fallin að fá aðila til að viðhafa ákveðna athöfn 

eða athafnaleysi og getur stjórnvald þurft að fylgja ákvörðun eftir með beitingu 

þvingunarúrræða til að knýja aðila til athafna eða láta af athöfnum.137 

Ekki er hægt að gefa tæmandi talningu á þeim ákvörðunum sem falla undir 2. tölul. 1. 

mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga, heldur verður að fara fram mat um það í hvert skipti fyrir sig. 

                                                
136 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3304. 
137 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 897. 
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Kjarni þess mats felst í því hvort það komi til greina að beita vægara úrræði eða engu í stað 

þess úrræðis sem kosið er, þ.e. áhrif meðalhófsreglunnar við mat stjórnvalds á því hvaða 

ákvörðun skuli taka.138 Í dæmaskyni má þó telja upp ákvarðanir um tímabundna uppsögn 

starfsmanns, ýmsar ákvarðanir sem skerða persónufrelsi aðila og þær ákvarðanir sem fela í sér 

þvingun í þeim tilgangi að koma á lögmætu ástandi. Er samanmerkt með flestum af 

framangreindum ákvörðunum að þær eru teknar að frumkvæði stjórnvaldsins en ekki að 

frumkvæði aðila máls. 

Vaknar þá sú spurning hvort ákvörðun stjórnvalds um að hafna beiðni aðila máls, s.s. 

umsókn aðila um tiltekið leyfi, lögbundna vottun eða annað slíkt sem aðili þarf að sækja um 

til stjórnvalda teljist til ákvarðana sem fela í sér boð eða bann í skilningi 2. tölul. 1. mgr. 24. 

gr. stjórnsýslulaga. Í UA 14. september 1999 (2498/1998) tók umboðsmaður meðal annars 

fram: 
 
Synjun ráðherra á því að veita A réttindi til að vera löggiltur skjalþýðandi var ekki 
ákvörðun um boð eða bann í skilningi 2. tölul. greinarinnar. Ráðuneytinu var því ekki 
skylt að taka málið upp að nýju með vísan til 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga. 
 

A uppfyllti ekki lögbundin skilyrði fyrir því að fá löggildingu sem skjalaþýðandi og af þeim 

sökum átti hann ekki rétt á því að umsókn hans um löggildingu væri samþykkt. Þar sem A 

uppfyllti ekki lögbundin skilyrði sem sett voru af Alþingi var ekki um ákvörðun um boð eða 

bann að ræða, þar sem í henni fólst ekki takmörkun á athafnafrelsi A né athafnaskyldu til 

handa honum, heldur synjun á umsókn hans með vísan til þess að lögbundin skilyrði skorti 

fyrir samþykki hennar. Almennt er um slíkt að ræða þegar stjórnvald hefur til meðferðar 

umsókn frá aðila og stjórnvaldið er einkum að meta hvort umsækjandi uppfylli lögmælt 

skilyrði fyrir því að fá umbeðin gæði, leyfi eða annað sem sótt er um. Synjun í þeim tilfellum 

sem umsækjandi uppfyllir ekki lögbundin skilyrði er ekki hægt að segja að feli í sér 

viðvarandi bann til handa viðkomandi enda er honum frjálst að sækja um að nýju ef aðstæður 

breytast og hann telji sig uppfylla hin lögbundnu skilyrði. Telst því synjun stjórnvalds á 

umsókn ekki vera íþyngjandi ákvörðun um boð eða bann í skilningi 2. tölul. 1. mgr. 24. gr. 

stjórnsýslulaga nema að í henni fellist einnig fyrirmæli um athafnaskyldu og/eða setji 

athafnafrelsi viðkomandi einhverjar takmarkanir. 

Sambærilegar spurningar vakna um það hvort álagning skatta og innheimta þjónustugjalda 

af hálfu hins opinbera teljist til ákvarðana um boð eða bann í skilningi 2. tölul. 1. mgr. 24. gr. 

stjórnsýslulaga. Í UA 7. apríl 2000 (2370/1998) kvartaði A undan synjun ríkisskattstjóra á 
                                                
138 Sbr. athugasemdir í greinargerð með frumvarpi því er varð að 24. gr. stjórnsýslulaga, Alþt. 1992-93, A-deild, 
bls. 3304. 
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beiðni hans um leiðréttingu á áður álögðum opinbergum gjöldum hans vegna tiltekinna ára. 

Lagði A fram beiðni sína vegna þess að í dómi Hæstaréttar Íslands hafði verið fallist á að 

sjálfstætt starfandi mönnum væri heimilt að draga frá rekstrartekjum sínum 

atvinnurekandaframlag vegna eigin lífeyristryggingar. Um hugsanlegan rétt A til 

endurupptöku á álagningu opinbera gjalda með vísan til 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga tók 

umboðsmaður meðal annars fram: 

 
Ljóst er að hvorug reglan sem kveðið er á um í 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga á við í 
tilvikum af þeim toga sem á reynir í máli A, þ.e. þegar beiðni um endurupptöku er reist á 
því að langvarandi framkvæmd stjórnvalda hafi verið hrundið með dómi eða úrskurði 
æðra stjórnvalds. [...] Annar töluliður ákvæðisins á sömuleiðis ekki við í máli A þar sem 
ekki er um ákvörðun um boð eða bann að tefla. 
 

Í framangreindu áliti umboðsmanns er það niðurstaða hans að álagning opinbera gjalda, þ.e. 

skatta, teljist ekki ákvörðun um boð eða bann samkvæmt 2. tölul. 1. mgr. 24. gr. 

stjórnsýslulaga. Álagning og innheimta skatta er algerlega lögbundin, sbr. skilyrði 1. mgr. 77. 

gr. stjórnarskrár Íslands, og er því ekki hægt að telja að ákvörðun um slíka álagningu og/eða 

innheimtu feli í sér ákvörðun um boð eða bann þar sem með slíkri ákvörðun eru skattayfirvöld 

að tilkynna aðila um þá fjárhæð sem honum ber að greiða samkvæmt lögum. Sambærileg 

sjónarmið eiga við um innheimtu þjónustugjalda, þ.e. þar sem innheimta slíkra gjalda verður 

að byggja á lagaheimild og fela í sér að aðili fái tiltekna þjónustu í staðinn.139 Falla því 

ákvarðanir um innheimtu þjónustugjalda ekki innan gildissviðs 2. tölul. 1. mgr. 24. gr. 

stjórnsýslulaga. 

Þegar framangreindum tilfellum sleppir, þ.e. íþyngjandi ákvarðanir sem falla í þann flokk 

að vera lögbundnar, s.s. álagning og innheimta opinbera gjalda, innheimta þjónustugjalda og 

synjun á umsókn, virðist ekki tilefni til þess að gera greinarmun á milli íþyngjandi 

stjórnvaldsákvarðana um viðvarandi boð eða bann. Í framangreindum þremur tilfellum er það 

aðeins hlutverk stjórnvalds annað hvort að framfylgja lögákveðnum fyrirmælum Alþingis eða 

að kanna hvort aðili uppfylli lögákveðin skilyrði fyrir því að fá umsókn sína samþykkta en 

ekki að framkvæma mat um það til hvers konar viðvarandi boðs eða banns skuli grípa. 

 

                                                
139 Sjá m.a. UA 30. júní 1997 (1517/1995): „Um heimild til töku svonefndra þjónustugjalda verður í samræmi 
við þá grundvallarreglu, að stjórnsýslan sé lögbundin, að ganga almennt út frá því, að slík gjöld verði ekki 
innheimt án heimildar í lögum og þá eingöngu til að standa straum af þeim kostnaði, sem lagaheimildin mælir 
fyrir um.“ 
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3.2.3.3 Atvik sem ákvörðun byggði á hafa breyst verulega 

Síðara skilyrðið sem þarf að vera uppfyllt svo aðili máls eigi rétt á endurupptöku 

stjórnsýslumáls samkvæmt 2. tölul. 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga er að þau atvik sem 

ákvörðun hefur byggst á hafi breyst verulega frá því að hún var tekin. Líkt og þegar hefur 

verið tekið fram í umfjöllun um 1. tölul. 1. mgr. 24. gr. laganna þá þarf að vera um að ræða 

atvik sem byggt var á við ákvörðun málsins en ekki atvik sem höfðu mjög litla þýðingu við 

úrlausn málsins upphaflega. Einnig þurfa þau atvik sem eiga að hafa breyst að varða aðilan 

sjálfan og varða mál hans beint. Breyting á réttarframkvæmd, s.s. breytt lagatúlkun eða 

beiting lagheimilda í kjölfar úrlaunsar dómstóla, telst ekki til breyttra málsatvika í máli aðila 

nema að ástæður hinnar breyttu réttarframkvæmdar varði aðila beint. Hér er þó ekki útilokað 

að aðili geti átt rétt til endurupptöku með vísan til ólögfestra heimilda.140 

Annar töluliður 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga gerir auk þess kröfu um að atvik hafi breyst 

verulega frá því að ákvörðun var tekin svo aðili eigi rétt til endurupptöku samkvæmt 

töluliðnum. Þarf því stjórnvald að framkvæma mat á því hvort þær breytingar sem orðið hafa 

á atvikum séu með þeim hætti að ekki sé lengur þörf á að hið íþyngjandi boð eða bann gildi 

áfram. Birtast hér aftur áhrif meðalhófsreglu 12. gr. stjórnsýslulaga á tilgang og beitingu 

töluliðarins. Þegar ekki er lengur þörf á því að viðhafa hinni íþyngjandi ákvörðun til að ná 

fram hinu lögmætu markmiði sem stefnt var að er rétt að ákvörðunin sé breytt í heild eða 

hluta með hliðsjón af breyttum atvikum. Vert er að taka fram að höfundur hefur ekki fundið 

tilfelli þar sem reynt hefur á beitingu 2. tölul. 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga, þ.e. að 

töluliðurinn eigi við um þá stjórnvaldsákvörðun sem reynir á í málinu, fyrir umboðsmanni 

Alþingis eða dómstólum. 

 

3.2.3.4 Niðurstöður 

Af orðalagi 2. töluliðar og athugasemda í greinargerð með frumvarpi því er varð að 24. gr. 

stjórnsýslulaga má ætla að aðeins þær íþyngjandi ákvarðanir sem feli í sér viðvarandi boð eða 

bann falli undir gildissvið töluliðarins. Ef frá eru talin þau tilfelli þar sem íþyngjandi 

ákvörðun leiðir af fastmótuðum lagaheimildum eða alveg lögákveðnum skilyrðum þá er ekki 

að sjá að þörf sé á að gera greinarmun á íþyngjandi ákvörðunum enda skilin þar á milli óljós. 

Með hliðsjón af tilgangi töluliðarins, þ.e. að gæta meðalhófs við töku íþyngjandi ákvarðana, 

grundvallarsjónarmiða að baki reglna stjórnsýsluréttarins um að tryggja réttaröryggi 

                                                
140 Sjá kafla 4.2. 
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borgaranna í samskiptum við hið opinbera sem og að stjórnvald skuli leitast við að taka sem 

réttasta ákvörðun í hverju máli, verður að telja óþarft að gera slíkan greinarmun. 

Til að komast að niðurstöðu um það hvort þau atvik sem ákvörðun er byggð á hafi breyst 

verulega frá því að ákvörðun var tekin verður stjórnvald að framkvæma heildstætt mat á þeim 

atvikum sem lágu til grundvallar ákvörðuninni þegar hún var tekin og þeim atvikum sem til 

staðar eru þegar beiðni um endurupptöku berst. Enn fremur verða þau atvik sem hafa breyst 

að hafa legið til grundvallar við töku ákvörðunar en ekki að vera atvik sem höfðu mjög litla 

þýðingu við úrlausn málsins upphaflega. Verður þá stjórnvald einkum að kanna hvort tilefni 

til þess að viðhalda því boði eða banni sem lagt var á aðila þjóni enn tilgangi sínum, hvort 

hægt sé að ná því lögmæta markmiði sem stefnt er að með vægari hætti eða hvort því sé náð 

og því bera að fella niður það boð eða bann.  

 

4 Samkvæmt óskráðum grundvallarreglum stjórnsýsluréttar 
4.1 Almennt 

Í 24. gr. stjórnsýslulaga er mælt fyrir um þá meginreglu íslensk stjórnsýsluréttar að aðili máls 

eigi rétt til endurupptöku stjórnsýslumáls þegar þar til greind skilyrði eru uppfyllt. Líkt og 

þegar hefur verið tekið fram er ákvæðið ekki eina réttarheimildin sem mælir fyrir um rétt 

aðila máls til að fá stjórnsýslumál tekið til nýrrar meðferðar heldur getur aðili máls átt rétt til 

slíks í fleiri tilvikum en talin eru þar upp, ýmist á grundvelli lögfestra og ólögfestra reglna.141 

Verður stjórnvaldið því í hverju tilfelli fyrir sig að kanna hvort til staðar séu aðrar 

lagaheimildir sem veita rýmri rétt til endurupptöku en leiðir af 24. gr. stjórnsýslulaga og hvort 

til staðar séu ólögfestar heimildir til endurupptöku. Stjórnvaldi er skylt, í þeim tilfellum að 

skilyrði lögfestrar endurupptökuheimildar eru ekki uppfyllt, að kanna hvort til staðar séu 

ólögfestar reglur sem veita aðila rétt til endurupptöku.142 

Er það því þannig að þegar hinum lögfestu endurupptökuheimildum stjórnsýsluréttarins 

sleppir eru það hinar ólögfestu reglur stjórnsýsluréttarins sem koma til skoðunar. Almennt 

hvílir ekki skylda á stjórnvaldi að endurupptaka stjórnsýslumál sem stjórnvaldið hefur þegar 

lokið með töku stjórnvaldsákvörðunar heldur þarf, þegar lögfestum heimildum sleppir, 

eitthvað veigamikið að koma til svo slíkur réttur til handa aðila máls teljist vera til staðar.143 

                                                
141 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3305. 
142 Sten Bøsning: Almnindelig forvaltningsret, bls. 245. 
143 Sten Bøsning: Almnindelig forvaltningsret, bls. 245-246. Vert er að taka fram að í dönskum rétti er ekki að 
finna almennt lögfestan rétt aðila máls til endurupptöku stjórnsýslumáls í stjórnsýslulögunum líkt og í íslenskum 
rétti heldur grundvallast sá réttur annað hvort á sérákvæðum laga eða ólögfestum grundvallarreglum 
stjórnsýsluréttarins. 
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Sú skylda hvílir þó ávallt á stjórnvaldi að kanna hvort til staðar séu atvik sem eru með þeim 

hætti að aðili máls eigi rétt til endurupptöku, þ.e. hvort til staðar séu slíkar heimildir, en hvort 

aðili máls eigi rétt til slíkrar endurupptöku leiðir svo af þeim skilyrðum sem finna er í 

viðkomandi endurupptökuheimild.144 

Aðili máls getur átt rétt til endurupptöku stjórnsýslumáls með vísan til óskráðra reglna 

stjórnsýsluréttarins í ýmsum tilvikum og erfitt er að gefa tæmandi talningu á þeim tilfellum. 

Verður því í eftirfarandi umfjöllun aðeins vikið að þeim tilfellum sem fræðimenn og 

umboðsmaður Alþingis hafa talið að séu til staðar145 og ber því að varast að gagnálykta frá 

umfjölluninni. Hér verður aðeins vikið að eftirfarandi fjórum tilfellum: 

Í fyrsta lagi þegar ákvörðun hefur verið reist á röngum lagagrundvelli eða hinar lagalegu 

forsendur fyrir ákvörðun hafa breyst verulega. Í öðru lagi þegar verulegur annmarki hefur 

verið á málsmeðferð stjórnvalds á úrlausn hins upphaflega stjórnsýslumáls. Í þriðja lagi þegar 

ákvörðun felur í sér brot gegn jafnræðisreglu. Í fjórða lagi þegar ákvörðun byggir á röngu 

mati stjórnvalda. Finna má öll fjögur framangreind tilfelli í UA 7. apríl 2000 (2370/1998),146 

en í álitinu tekur umboðsmaður meðal annars fram eftirfarandi: 
 
Stjórnvöldum kann að vera skylt að endurupptaka mál á grundvelli ólögfestra reglna, [...] 
til að mynda þegar lagalegar forsendur ákvörðunar hafa breyst verulega frá því að 
ákvörðun var tekin. Einnig kunna rökstuddar vísbendingar um verulegan annmarka á 
málsmeðferð stjórnvalds að leiða til þess að því sé skylt að taka mál upp að nýju. Ég tel 
að sama eigi við um þau tilvik þegar fyrir liggur að ákvörðun hafi byggst á röngum 
lagagrundvelli eða verulegt misræmi er á milli úrlausna stjórnvalds í sambærilegum 
málum þannig að fari í bága við jafnræðisreglu stjórnsýsluréttar. 
 

Áður en nánar er vikið að framangreindum tilfellum er rétt að taka fram að þau almennu 

skilyrði sem þurfa að vera uppfyllt svo aðili eigi rétt til endurupptöku samkvæmt óskráðum 

reglum stjórnsýsluréttarins eru þau sömu og fjallað er um í kafla 2.3, þ.e. að til staðar sé 

stjórnsýslumál sem lokið hefur verið með stjórnvaldsákvörðun og að beiðni um endurupptöku 

þess máls berist frá aðila máls til þess stjórnvalds sem hafði það mál til meðferðar. Vísast því 

til þeirrar umfjöllunar hvað það efni varðar. 

 

                                                
144 Sten Bøsning: Almnindelig forvaltningsret, bls. 246. 
145  Sjá m.a. Sten Bøsning: Almnindelig forvaltningsret, bls. 246-248. Hér er ekki vísað til tilfella úr 
dómaframkvæmd þar sem höfundur hefur ekki fundið tilfelli þar sem dómstólar hafa vikið að því að aðili eigi 
rétt til endurupptöku á grundvelli óskráðra reglna stjórnsýsluréttarins. 
146 Álitið hefur áður verið reifað í kafla 3.2.3.2. 
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4.2 Rangur lagagrundvöllur ákvörðunar eða lagalegar forsendur fyrir ákvörðun hafa 
breyst verulega 

Í þeim tilfellum þar sem ákvörðun stjórnvalds í stjórnsýslumáli er reist á röngum 

lagagrundvelli hefur verið talið að aðili máls eigi rétt til þess að viðkomandi stjórnvald taki 

það stjórnsýslumál til nýrrar meðferðar. Það sama á við í þeim tilfellum sem lagalegar 

forsendur fyrir ákvörðun hafa breyst verulega, s.s. vegna þess að lagaframkvæmd hafi verið 

hnekkt með dómi dómstóla, geti aðili átt rétt til endurupptöku stjórnsýslumáls.147 Í UA 7. apríl 

2000 (2370/1998)148 kvartaði A undan synjun ríkisskattstjóra á beiðni hans um leiðréttingu 

áður álögðum opinberum gjöldum hans vegna tiltekinna ára. Í málinu lá fyrir að Hæstiréttur 

Íslands hafði hrundið langvarandi skattaframkvæmd til hagsbóta fyrir gjaldendur. Taldi því 

umboðsmaður að í kjölfar niðurstöðu Hæstaréttar Íslands lægi fyrir að fjöldi ágreinings- og 

kærumála vegna gjaldfærslu sjálfstætt starfandi manna á framlagi atvinnurekenda í 

lífeyrissjóði hefðu byggst á röngum lagagrundvelli. Taldi umboðsmaður að með hliðsjón af 

grundvallarreglunni um að aðeins mætti leggja skatta á samkvæmt lögum og í samræmi við 

lög 149  hefðu skattaðilar þar sem málsatvik væru sambærileg og í fyrrgreindum dómi 

Hæstaréttar Íslands öðlast lögvarinn rétt til endurupptöku mála sinna.150 

Þá hefur umboðsmaður talið að í þeim tilfellum sem til staðar er verulegur efnisannmarki 

á ákvörðun vegna þess að ekki hafi verið rétt leyst úr máli á grundvelli gildandi réttarreglna 

eigi aðili máls rétt til endurupptöku. Á slíkt reyndi meðal annars í UA 20. mars 1997 

(1805/1996) en í málinu hafði Lánasjóður íslenskra námsmanna (LÍN) synjað A í þrígang um 

lán áður en A kærði síðustu úrlausn LÍN til menntamálaráðuneytisins sem komst að þeirri 

niðurstöðu að LÍN hefði beitt röngum lagareglum við úrlausn á máli A. Beindi ráðuneytið 

þeim tilmælum til LÍN að endurupptaka mál A af þeim sökum. Í kjölfarið synjaði LÍN aftur 

umsókn A með vísan til þess að hún væri orðin 21 árs er beiðni um endurupptöku barst 

sjóðnum en undanþáguskilyrði sem hún sótti um á grundvelli tók aðeins til „barna“ upp að 21 

árs aldri. Um það atriði sagði umboðsmaður: 

                                                
147 Trausti Fannar Valsson: „Upphaf stjórnsýslumála“, bls. 455, Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, 
bls. 923 og 925, Jens Garde, Carl Aage Nørgaard og Karsten Revsbech: Forvaltningsret – sagsbehandling, bls. 
141, Sten Bøsning: Almindelig forvaltningsret, bls. 246, Bendt Berg: Almindelig forvaltningsret, bls. 183, Henrik 
Kure: Forvaltningsret kompendinum, bls. 149 og Arvid Frihagen: Forvaltningsrett – Bind III, bls. 13. 
148 Álitið hefur áður verið reifað í kafla 3.2.3.2. 
149 Sbr. 1. mgr. 77. gr. stjórnarskrárinnar. 
150  Sjá einnig UA 17. nóvember 2000 (2485/1998), sem reyndi á túlkun á hugtakinu slys í skilningi 
almannatrygginga. Þar tók umboðsmaður meðal annars fram að stjórnvaldi kann að vera skylt að endurupptaka 
stjórnsýslumál á grundvelli ólögfestra reglna í þeim tilvikum „þegar ákvörðun kann að hafa byggst á röngum 
lagagrundvelli“ og UA 14. júlí 2004 (3927/2003) þar sem umboðsmaður tók fram að „í stjórnsýslurétti hefur 
almennt verið gengið út frá því að þegar lagalegar forsendur upphaflegrar ákvörðunar hafa breyst verulega, 
þannig að ljóst sé að ákvörðunin geti ekki lengur byggst á upphaflegum lagagrundvelli, kunni aðili máls að eiga 
kröfu til þess að stjórnvöld taki beiðni hans um endurupptöku til greina“. 
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Þessi niðurstaða fer hins vegar í bága við meginreglu stjórnsýsluréttar um endurupptöku 
máls vegna verulegs efnisannmarka á ákvörðun, þar sem ekki var leyst úr málinu á 
grundvelli gildandi réttarreglna, rétt skýrðra, svo og þeirra málsatvika, sem fyrir lágu á 
þeim tíma, er tekin var sú ákvörðun, sem endurskoðun sætti við endurupptöku málsins. 
Leiddar voru í ljós lagareglur, sem verulegu máli skiptu og hefðu leitt til annarrar 
niðurstöðu en synjunar lánasjóðsins [...] ef þeirra hefði þá verið gætt, þar sem A [...] stóð 
þá á tvítugu. Bar stjórn lánasjóðsins samkvæmt framangreindri meginreglu um 
endurupptöku máls að endurskoða synjun sjóðsins [...] og taka þar mið af þeirri aðstöðu, 
sem verið hefði, ef umræddum lagareglum hefði þá verið fylgt. 
 

Af framangreindum álitum er ljóst að aðili máls á rétt til endurupptöku stjórnsýslumáls á 

grundvelli ólögfestra reglna þegar komið hefur í ljós að ákvörðun hefur verið reist á röngum 

lagagrundvelli eða lagalegar forsendur fyrir upphaflegri ákvörðun hafa breyst verulega, hvort 

sem það megi rekja til úrlausna dómstóla, álita umboðsmanns Alþingis eða úrskurða æðra 

settra stjórnvalda. 151  Vaknar hér sú spurning hvort stjórnvaldi sé skylt að taka önnur 

sambærileg mál til nýrrar meðferðar að eigin frumkvæði. Hér gefst ekki svigrúm til að fjalla 

um það álitamál en vísast til rita um það efni.152 

 

4.3 Verulegir annmarkar á málsmeðferð 
Ef ljóst er að málsmeðferð stjórnvalds á stjórnsýslumálinu er haldin verulegum annmörkum 

getur það leitt til þess að aðili máls eigi rétt til þess að stjórnvald taki það mál til nýrrar 

meðferðar.153 Kemur það einkum til skoðunar í þeim tilfellum þegar stjórnvald hefur brotið 

gegn hinum svonefndu öryggisreglum stjórnsýsluréttarins.154 Í þeim tilfellum sem til staðar er 

brot á rannsóknar- og/eða andmælareglu stjórnsýsluréttar getur þó réttur aðila máls til 

endurupptöku grundvallast á 1. tölul. 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga, þ.e. að ákvörðun hafi 

byggst á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum.155 

Í UA 7. júlí 2000 (2614/1998) kvartaði A yfir áliti örorkunefndar um miskastig og 

örorkustig hans og ákvörðunum nefndarinnar um að synja tveimur beiðnum B, lögmanns, 

fyrir hönd hans um að málið yrði tekið upp að nýju. Í málinu lá fyrir að F, sem var bróðir einn 

nefndarmanna örorkunefndar, átti lögmannsstofu í sameignarfélagi með B. Enn fremur lá fyrir 
                                                
151 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 923. 
152 Sjá um það efni m.a. Torstein Eckhoff og Eivind Smith: Forvaltningsrett, bls. 326-337, Páll Hreinsson: 
Afturköllun stjórnvaldsákvörðunar, bls. 9 og Þorvaldur Heiðar Þorsteinssonar, Endurupptaka og afturköllun 
stjórnvaldsákvörðunar (síðari hluti), 7-10. 
153 Trausti Fannar Valsson: „Upphaf stjórnsýslumála“, bls. 455, Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, 
bls. 926, Sten Bøsning: Almnidelig forvaltningsret, bls. 247 og Bendt Berg: Almindelig forvaltningsret, 183. 
154 Til öryggisreglna stjórnsýsluréttarins teljast þær reglur sem hafa það að markmiðið að tryggja að ákvarðanir 
stjórnvalds séu efnislega réttar og lögmætar, sbr. Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur - málsmeðferð, bls. 916. Sjá 
frekar um öryggisreglur stjórnsýsluréttari Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 916-917 og 
Arnar Þór Stefánsson: Um ógildingu stjórnvaldsákvarðana, bls. 8-12. 
155 Sjá umfjöllun í kafla 3.2.2.4. 
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að F hafði tekið að sér að gæta hagsmuna A á meðan B var í sumarleyfi. Af þeim ástæðum 

kannaði umboðsmaður sérstaklega hæfi nefndarmanna í örorkunefnd en um hæfi þeirra giltu 

reglur um sérstakt hæfi dómara. Í niðurstöðum álits síns tók umboðsmaður eftirfarandi fram: 
 
Samkvæmt framansögðu er það niðurstaða mín að einn nefndarmanna hafi verið 
vanhæfur til að standa að þeirri ákvörðun. Með 2. mgr. 10. gr. skaðabótalaga [...] hefur sú 
leið verið farin að gera strangari hæfiskröfur til nefndarmanna í örorkunefnd en almennt 
eru gerðar til þeirra sem hafa stjórnsýslu með höndum. Eru þær hinar sömu og gilda um 
sérstakt hæfi dómara. Af þessari skipan leiðir að það eru tilmæli mín til örorkunefndar að 
hún taki beiðni A um endurupptöku á máli hans til meðferðar að nýju komi fram ósk um 
það frá honum. Í þessu sambandi bendi ég á að stjórnvöldum kann að vera skylt að 
endurupptaka mál á grundvelli ólögfestra reglna, til dæmis þegar fyrirliggjandi eru 
rökstuddar vísbendingar um verulegan annmarka á málsmeðferð stjórnvalds. 
 

Í UA 17. desember 1999 (2487/1998) kvartaði A yfir úrskurði viðskiptaráðuneytisins þar 

sem meðal annars var hafnað að endurupptaka eldri úrskurð þess vegna styrkveitinga á 

grundvelli laga um Viðlagatryggingar Íslands nr. 55/1992 vegna ársins 1996. A byggði meðal 

annars endurupptöku beiðni sína á því að hann hefði ekki fengið að kynna sér 

samstarfssamkomulag Viðlagatrygginga Íslands og Almannavarna ríkisins sem hin kærða 

ákvörðun var sögð byggð á. Um það efni tók umboðsmaður fram að áður en ráðuneytið 

úrskurðaði í málinu hefði því borið að kynna A umrætt samkomulag og gefa A tækifæri á að 

tjá sig um málið enda taldi umboðsmaður að af orðalagi úrskurðar ráðuneytisins væri ljóst að 

ráðuneytið hefði byggt upphaflegan úrskurð sinn á umræddu samkomulagi. Síðan segir meðal 

annars í áliti umboðsmanns: 
 
Ég ítreka að á þessum tíma hafði A ekki átt þess kost að tjá sig um þessi gögn og 
upplýsingar sem þar komu fram [...]. Með tilliti til framangreinds er það niðurstaða mín 
að viðskiptaráðuneytinu hafi ekki verið rétt að hafna kröfu A um endurupptöku 
úrskurðarins [...]. Ég bendi á að [...] aðili máls [getur] átt rétt til endurupptöku máls [...] 
ýmist á grundvelli lögfestra reglna eða óskráðra [...]. Í þessu tilviki hafði ráðuneytið ekki 
við undirbúning úrskurðar í málinu [...] fylgt þeim málsmeðferðarreglum sem leiddu af 
lögum og þar var um verulegan annmarka að ræða á málsmeðferðinni.156 
 

Af framangreindu áliti leiðir að í þeim tilfellum sem ákvörðun er byggð á upplýsingum sem 

aðili máls fékk ekki tækifæri til þess að tjá sig um og þar með brotið á andmælarétti hans eigi 

hann rétt til þess að ákvörðun stjórnvalds sé tekin upp að nýju. Við það ber stjórnvaldi meðal 

annars að líta til sambærilega sjónarmiða og við mat á því hvort annmarkar á málsmeðferð 

leiði til þess að stjórnvaldsákvörðun teljist ógildanleg.157 Beitti umboðsmaður meðal annars 

reglum stjórnsýsluréttarins um ógildingu stjórnvaldsákvörðunar í UA 16. júní 2004 
                                                
156 Sjá einnig UA 21. desember 2004 (4168/2004) og UA 14. september 1999 (2498/1998). 
157 Sjá Arnar Þór Stefánsson: Um ógildingu stjórnvaldsákvarðana og Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – 
málsmeðferð, bls. 913-928. 
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(3906/2003). Í málinu lá fyrir að prófnefnd sem fór yfir úrlausnir vegna prófa til löggildingar 

fyrir dómtúlka og skjalaþýðendur hafði ekki gert það í samræmi við ákvæði reglugerðar um 

próf og löggildingu fyrir dómtúlka og skjalaþýðendur og almennum reglum um 

ákvörðunarvald sem löggjafinn hefur falið stjórnsýslunefnd sérstaklega að fara með. Um þann 

annmarka sagði umboðsmaður: 
 
Tel ég að ekki séu forsendur til að álíta að hinn upphaflegi annmarki á málsmeðferð 
prófnefndar hafi einn og sér átt að leiða til þess að ráðuneytinu hafi verið skylt að taka 
málið til frekari efnislegrar umfjöllunar. 
 

4.4 Brot á jafnræðisreglu 
Jafnræðisregla stjórnsýslulaga, sbr. 11. gr. laganna,158 skyldar stjórnvald til þess að gæta 

samræmis og jafnræðis í lagalegu tilliti er það leysir úr þeim stjórnsýslumálum sem eru til 

meðferðar hjá því. Felst í reglunni „að mál sem eru sambærileg í lagalegu tilliti skuli hljóta 

sams konar úrlausn.“159 Geta því fyrri úrlausnir stjórnvalds haft fordæmisgildi fyrir úrlausnir 

síðari stjórnsýslumála hjá stjórnvaldinu.160 Verður því stjórnvald ekki aðeins að gæta að þeim 

fordæmum sem til staðar eru og felast í úrlausn dómstóla, æðra settra stjórnvalda eða álitum 

umboðsmanns Alþingis heldur einnig fyrri úrlausnir þess sjálfs. Ef ákvörðun stjórnvalds er í 

verulegu ósamræmi við fyrri úrlausnir þess þannig að það gangi í berhögg við jafnræðisreglu 

stjórnsýsluréttar þá getur aðili máls átt rétt til endurupptöku stjórnsýslumáls samkvæmt 

óskráðri reglu stjórnsýsluréttarins.161 

Í UA 12. nóvember 1999 (2591/1998) kvörtuðu A og B yfir synjun menntamálaráðherra á 

að viðurkenna að flutningur málmiðnaðardeildar frá Fjölbrautarskólanum í Breiðholti yfir í 

Borgarholtsskóla hefði einungis leitt til breytinga á starfsstöð þeirra og hafi því ekki átt að 

hafa áhrif á ráðningarkjör þeirra á grundvelli skipunarbréfa. Vísuðu þeir til úrlausnar 

ráðuneytisins á máli kennara er starfaði við fornmáladeild er starfrækt hafði verið við 

Réttarholtsskóla en var flutt í Borgarholtsskóla við stofnun hans. Umboðsmaður lauk málinu 

með bréfi og í því rakti hann ákvæði 24. gr. stjórnsýslulaga og dró hann þá ályktun af 

lögskýringargögnum með ákvæðinu að stjórnvöldum kynni að vera skylt að taka upp mál að 

nýju á grundvelli ólögfestra reglna. Taldi hann að það gæti átt við þegar upplýst væri að 

ákvörðun hefði byggst á röngum lagagrundvelli eða verulegt misræmi væri á milli úrlausna 

                                                
158 Sjá einnig 65. gr. stjórnarskrárinnar. 
159 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3294. 
160 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 384. 
161 Trausti Fannar Valsson: „Upphaf stjórnsýslumála“, bls. 455. 
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stjórnvalds í sambærilegum málum.162 Var það niðurstaða umboðsmanns að ráðuneytinu hefði 

ekki verið skylt að endurupptaka það stjórnsýslumál sem lauk með ákvörðun um 

niðurlagningu starfa A og B á grundvelli ólögfestra reglna meðal annars þar sem niðurlagning 

starfa þeirra hefði ekki verið fyllilega sambærilegt og tilvikið þegar starfstöð kennara við 

fornmáladeild við Réttarholtsskóla var færð til Borgarholtsskóla. 

 

4.5 Ákvörðun byggð á röngu mati stjórnvalds 
Í þeim tilfellum sem stjórnvald hefur lagt rangt mat, misskilið þær upplýsingar og/eða gögn 

sem ákvörðun byggir á eða ef stjórnvald leggur til grundvallar ómálefnaleg sjónarmið við 

töku matskenndrar ákvörðunar getur aðili máls átt rétt til þess að stjórnsýslumáli sem lokið er 

með þeirri ákvörðun sé tekið til nýrrar meðferðar. Hér geta þó mörkin á milli réttar aðila máls 

samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga og samkvæmt óskráðri reglu 

stjórnsýsluréttarins orðið óljós. Þar sem hinar óskráðu reglur taka við er hinum skráðu sleppir 

ber stjórnvaldi fyrst kanna hvort skilyrði 1. tölul. 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga væru uppfyllt 

áður en kannað er hvort skilyrði hinnar óskráðu reglu séu uppfyllt. Í UA 30. september 2011 

(6086/2010) leitaði A til umboðsmanns með kvörtun yfir synjun dóms- og 

mannréttindaráðuneytisins á beiðni hennar um endurupptöku á þeirri ákvörðun um að synja 

henni um gjafsókn vegna málarekstar fyrir Hæstarétti með vísan til umsagnar 

gjafsóknarnefndar sem ekki taldi nægilegt tilefni til að áfrýja dómi héraðsdóms. Hæstiréttur 

dæmdi A hins vegar í vil og í kjölfar þess óskaði hún eftir endurupptöku á málinu. Ráðuneytið 

hafnaði beiðni A með vísan til umsagnar gjafsóknarnefndar þar sem nú kom fram að 

„málflutningsþóknun skyldi ákveðin í dómi og því yrði gjafsókn ekki veitt eftir að niðurstaða 

dóms liggur fyrir.“ Í málinu taldi umboðsmaður að endurupptökubeiðni A hefði byggst á því 

að upphaflegt mat gjafsóknarnefndar á tilefni til málshöfðunar hefði verið rangt. Beindist 

athguun umboðsmanns því að því hvort borið hefði að endurupptaka málið á grundvelli 

óskráðra meginreglna stjórnsýsluréttarins og þá á þeim grundvelli að umsögn 

gjafsóknarnefndar í málinu hefði ekki verið í samræmi við lög. Niðurstaða umboðsmanns var 

sú að hann taldi sig ekki hafa forsendur til að fullyrða að við upphaflega höfnun 

gjafsóknarnefndar á veitingu gjafsóknar til A hafi verið gerð mistök og því taldi 

umboðsmaður sig ekki hafa forsendur til að gera athugasemdir við synjum á beiðni A um 

endurupptöku og lauk því málinu með bréfi. 

                                                
162 Sjá einnig UA 7. apríl 2000 (2370/1998). 
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Við úrlausn um það hvort stjórnvald hafi byggt ákvörðun sína á röngu mati, misskilið 

fyrirliggjandi gögn eða upplýsingar eða lagt til grundvallar ómálefnalegum sjónarmiðum eiga 

sambærileg sjónarmið við og við mat á því hvort aðili eigi rétt til endurupptöku samkvæmt 1. 

tölul. 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga.163 

 

5 Takmarkanir á rétti til endurupptöku stjórnsýslumáls 
5.1 Almennt 

Réttur aðila máls til þess að fá stjórnsýslumál tekið til nýrrar meðferðar er ekki ótakmarkaður. 

Hagsmunir stjórnvalda af því að geta treyst því að úrlausnir þess, þ.e. ákvarðanir, séu 

endanlegar og að hægt sé að mynda varanleika í stjórnsýsluframkvæmd styðja við það að til 

staðar séu tímafrestir á því hversu lengi réttur aðila máls til að fá stjórnsýslumál tekið til 

nýrrar meðferðar. Á móti hagsmunum stjórnvalda vegast hagsmunir aðila máls af því að fá 

stjórnsýslumál tekið upp að nýju og þá einkum sjónarmiðin um að tryggja réttaröryggi aðila í 

samskiptum við hið opinbera og að ákvarðanir stjórnvalda séu réttar. Má því sá tími sem aðili 

máls hefur til að fá stjórnsýslumál tekið til nýrrar meðferðar ekki vera það skammur að tilvist 

réttarúrræðisins sé í raun og veru innihaldslaust. Auk framangreindra andstæðra hagsmuna 

leiða tómlætissjónarmið til þess að skylda stjórnvalda til að taka stjórnsýslumál til nýrrar 

málsmeðferðar varir ekki endalaust.164 

Í 2. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga er mælt fyrir um takmarkanir á rétti aðila máls til að fá 

stjórnsýslumál tekið upp að nýju. Eru það einu takmarkanir sem er að finna á rétti aðila máls 

til endurupptöku stjórnsýslumáls ef efnisskilyrði 1. mgr. ákvæðisins eru uppfyllt. Hljómar 2. 

mgr. ákvæðisins svo: 

 
Eftir að þrír mánuðir eru liðnir frá því að aðila var tilkynnt um ákvörðun skv. 1. tölul. 1. 
mgr., eða aðila var eða mátti vera kunnugt um breytingu á atvikum þeim sem ákvörðun 
skv. 2. tölul. 1. mgr. var byggð á, verður beiðni um endurupptöku máls þó ekki tekin til 
greina, nema að fengnu samþykki frá öðrum aðilum málsins. Mál verður þó ekki tekið 
upp að nýju ef ár er liðið frá fyrrgreindum tímamörkum nema veigamiklar ástæður mæli 
með því. 
 

Í ákvæðinu er annars vegar að finna tvenns konar tímafresti sem takmarka rétt aðila máls til 

þess að fá stjórnsýslumál endurupptekið og hins vegar reglur um við hvaða tímamark 

                                                
163 Sjá kafla 3.2.2. 
164 Sjá UA 7. apríl 2000 (2370/1998) og UA 14. júlí 2004 (3927/2003). Eru hér um að ræða sambærileg 
sjónarmið og liggja að baki frestum til handa aðila máls til að kæra stjórnvaldsákvarðanir til æðra sett 
stjórnvalds, sbr. 27. og 28. gr. stjórnsýslulaga, sbr. Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3307-3308. 



48 

fresturinn hefst og ræðst það af því hvort aðili eigi rétt til endurupptöku samkvæmt 1. tölul. 

eða 2. tölul. 1. mgr. 24. gr. laganna. 

Í athugasemdum í greinargerð með frumvarpi því er varð að 2. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga 

kemur fram hvert meginmarkmið ákvæðisins er, en í greinargerðinni segir: 
 
Í 2. mgr. 24. gr. er að finna skilyrði sem sett eru til þess að viðhalda hæfilegri festu í 
stjórnsýsluframkvæmd og er ætlað að koma í veg fyrir að verið sé að endurupptaka mjög 
gömul mál sem erfitt getur verið að upplýsa. Markmiðið með ákvæðum 2. mgr. er að 
stuðla að því að mál séu til lykta leidd svo fljótt sem unnt er. Telji aðili þörf á 
endurupptöku máls ber honum að bera fram beiðni þar að lútandi án ástæðulauss 
dráttar.165 
 

Eftirfarandi umfjöllun um takmarkanir á rétti aðila máls til endurupptöku stjórnsýslumáls 

samkvæmt 2. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga miðast við þau tilfelli þegar aðili máls á rétt til 

endurupptöku samkvæmt 1. mgr. ákvæðisins. Þegar aðili máls á rétt til endurupptöku á 

grundvelli annarra heimilda, í sérákvæðum eða samkvæmt óskráðum reglum 

stjórnsýsluréttarins, vaknar upp sú spurning hvort sá réttur aðila máls sé takmarkaður á 

einhvern hátt. Hvað varðar tilfellið þegar aðili máls á rétt til endurupptöku stjórnsýslumáls 

samkvæmt óskráðum grundvallarreglum stjórnsýsluréttarins hefur umboðsmaður talið að 

tómlætissjónarmið leiða til þess að sú skylda varir ekki endalaust.166 Má því ætla að 

takmarkanir sem leiða af árs fresti 2. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga eigi einnig við í þeim 

tilfelum sem aðili máls á rétt til endurupptöku stjórnsýslumáls samkvæmt óskráðum reglum 

stjórnsýsluréttarins. Hafa verður þann fyrirvara um kröfu til samþykki annarra aðila máls að 

liðnum þremur mánuðum að höfundur hefur ekki fundið tilfelli þar sem reynt hefur á það fyrir 

umboðsmanni Alþingis eða dómstólum hvort slík takmörkun sé til staðar á rétti aðila máls til 

endurupptöku stjórnsýslumáls á grundvelli óskráðra reglna, en af orðalagi athugasemda í 

greinargerð með frumvarpi því er varð að 2. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga má færa rök fyrir því 

að slík takmörkun geti verið til staðar.167 Hagsmunir annarra aðila geta þó, ef ekki er krafist 

samþykkis þeirra að liðnum þremur mánuðum, að stjórnvaldi sé ófært að endurskoða 

ákvörðun þrátt fyrir að hafa fallist á endurupptöku stjórnsýslumálsins.168 

                                                
165 Alþt. 1992-91, A-deild, bls. 3305. Leturbreyting höfundar. Sjá m.a. UA 29. október 1999 (2324/1997) en þar 
tók umboðsmaður meðal annars fram: „skilyrði um tímafresti sem fram koma í 2. mgr. 24. gr. laganna sett til 
þess að viðhalda hæfilegri festu í stjórnsýsluframkvæmd og er ætlað að koma í veg fyrir að verið sé að 
endurupptaka mjög gömul mál sem erfitt getur verið að upplýsa.“ 
166 Sjá UA 7. apríl 2000 (2370/1998) og UA 14. júlí 2004 (3927/2003).  
167 Í greinargerðinni segir orðrétt: „Eftir að fyrrgreindur þriggja mánaða frestur er liðinn verður beiðni um 
endurupptöku máls ekki tekin til greina, nema að fengnu samþykki annarra aðila málsins. Þykir rétt að takmarka 
endurupptöku máls með þessum hætti ef hún fer í bága við hagsmuni annarra aðila máls.“, sbr. Alþt. 1992-93, A-
deild, bls. 3305. 
168 Sjá umfjöllun um takmarkanir á rétti stjórnvalds til að endurskoða ákvörðun sína í kafla 6.3.3.4. 
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Hvað varðar þau tilfelli að aðili máls eigi rétt til endurupptöku stjórnsýslumáls samkvæmt 

sérákvæði í öðrum lögum en stjórnsýslulögum verður að hafa í huga að með lögfestingu 

stjórnsýslulaga var leitast við að lögfesta lágmarksreglur um réttindi borgarans í samskiptum 

við hið opinbera.169 Af 2. mgr. 2. gr. stjórnsýslulaga leiðir að ef sérákvæði í lögum veita rýmri 

rétt en stjórnsýslulögin, þ.e. mæla ekki fyrir um neinar takmarkanir á rétti aðila til 

endurupptöku sem leiðir af sérákvæðinu, þá geta ákvæði stjórnsýslulaganna ekki takmarkað 

þann rétt. Reyndi meðal annars á þetta samspil sérlaga og 2. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga í UA 

24. júní 2004 (4044/2004), en í því máli reyndi á túlkun endurupptökuheimildar barnalaga og 

í áliti umboðsman er meðal annars tekið fram: 
 
Í ákvæði 1. mgr. 16. gr. barnalaga nr. 20/1992, sbr. nú 1. mgr. 65. gr. barnalaga nr. 
76/2003, er ekki kveðið á um nein skilyrði fyrir endurupptöku önnur en þau að „rökstudd 
krafa [komi] fram um það, enda sé sýnt fram á að hagir foreldra eða barns hafi breyst“. 
Heimild til endurupptöku meðlagsmáls á grundvelli 16. gr., [nú 65. gr.] barnalaga [...] er 
því ekki bundin skilyrðum um tímafresti né samþykki gagnaðila. Með hliðsjón af 
ofangreindu tel ég að aðili að máli sem lokið hefur verið með meðlagsúrskurði íslensks 
stjórnvalds eigi á grundvelli framangreindra ákvæða almennt rétt á að mál hans sé tekið 
til skoðunar á ný leggi hann fram rökstudda kröfu um það og sýni fram á að hagir foreldra 
eða barns hafi breyst. Það er svo hlutverk stjórnvaldsins að meta hvort breytingarnar séu 
slíkar að leiða eigi til þess að niðurstöðu um meðlagsgreiðslur sé breytt. 
 

Ef slíkar takmarkanir er hins vegar að finna í formi tímafrests eða skilyrði um samþykki 

annarra aðila máls ber stjórnvaldi að túlka þá til samræmis við ákvæði stjórnsýslulaga nema 

þeir mæli fyrir um rýmri rétt en leiðir af 2. mgr. 24. gr. laganna.170  

Í 2. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga eru lögfestir tveir tilteknir tímafrestir. Í fyrsta lagi er um 

að ræða að eftir að þrír mánuðir eru liðnir þarf sá aðili máls sem biður um endurupptöku 

stjórnsýslumáls að fá samþykki annarra málsaðila fyrir því að málið sé endurupptekið. Í öðru 

lagi er mælt fyrir um það að þegar meira en ár er liðið þá þurfi ekki aðeins samþykki annarra 

málsaðila fyrir endurupptöku heldur enn fremur þurfa veigamiklar ástæður að mæla með því. 

Upphafstímamark framangreindra þriggja mánaða og árs fresta er svo misjafnt eftir því hvort 

aðili á rétt til endurupptöku samkvæmt 1. tölulið eða 2. tölulið. Verður nú fyrst vikið að 

upphafi tímafrestanna samkvæmt 2. mgr. áður en vikið verður að frekari skilyrðum sem leiða 

af tímafrestunum sjálfum. Í umfjölluninni verður ekki sérstaklega vikið að sérsjónarmiðum er 

varða takmarkanir á rétti til endurupptöku samkvæmt óskráðum reglum stjórnsýsluréttarins 

nema sérstaklega þurfi vegna mjög ólíkra sjónarmiða. 

 

                                                
169 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3277. 
170 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3284. 
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5.2 Um upphaf tímafrests 

Í 2. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga er að finna tvær reglur um upphaf tímamarks þriggja mánaða 

og ársfrestsins sem finna er í ákvæðinu. Annars vegar er um að ræða upphaf tímafrests er 

varðar þau tilfelli þar sem aðili máls telur sig eiga rétt til endurupptöku á grundvelli 1. tölul. 1. 

mgr. ákvæðisins og hins vegar þegar aðili telur sig eiga rétt til endurupptöku á grundvelli 2. 

tölul. 1. mgr. ákvæðisins. Er því nauðsynlegt að skipta upp umfjölluninni um upphaf 

tímafrests eftir því hvort töluliður 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga á við. 

Í 1. málsl. 2. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga segir meðal annars „frá því að aðila var tilkynnt 

um ákvörðun skv. 1. tölul. 1. mgr.“ Af orðalagi málsliðarins leiðir að frestur til að óska eftir 

endurupptöku samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. ákvæðisins byrji að líða frá þeim tímapunkti þegar 

ákvörðun er tilkynnt aðila máls.171 Fer því eftir þeim reglum og viðmiðum sem gilda um 

birtingu og tilkynningar stjórnvaldsákvarðana við afmörkun á upphafi tímafrests þegar beiðni 

um endurupptöku með vísan til 1. tölul. 1. mgr. ákvæðisins berst stjórnvaldi. Um birtingu 

stjórnvaldsákvörðunar gildir ákvæði 20. gr. stjórnsýslulaga. Í 1. mgr. ákvæðisins er lögð sú 

skylda á stjórnvald að tilkynna aðila máls um ákvörðun sem tekin hefur verið nema slíkt sé 

augljóslega óþarft. Jafnframt er tekið fram að eftir að ákvörðun er komin til aðila, þá er hún 

bindandi. Af því leiðir að ákvörðun hefur ekki bindandi réttaráhrif fyrr en hún hefur verið birt 

aðila máls. 172  Í athugasemdum í greinargerð með frumvarpi því er varð að 20. gr. 

stjórnsýslulaga segir að með 1. mgr. sé sú óskráða meginregla lögfest að birta beri aðila máls 

efni ákvörðunar sem bindur enda á stjórnsýslumál. Einnig er tekið fram að nóg sé að 

ákvörðun sé komin til aðila máls þó hún sé ekki komin til vitundar hans.173 Í ákvæðinu eru 

ekki gerðar kröfur um tiltekið form né heldur birtingarhátt stjórnvaldsákvörðunar og getur 

ákvörðun því bæði verið tilkynnt munnlega eða skriflega. Strangari kröfur um form 

tilkynningar og birtingarháttar geta þó leitt af öðrum lagaákvæðum.174 Tilgangur reglna um 

birtingu er að tryggja vitneskju aðila máls um efni ákvörðunar svo hann hafi tækifæri til þess 

að taka afstöðu til ákvörðunarinnar og geti gert ráðstafanir í samræmi við hana.175 

                                                
171  Sjá UA 8. mars 2010 (5649/2009) en í álitinu tók umboðsmaður meðal annars fram: „Birting 
stjórnvaldsákvörðunar samkvæmt 1. mgr. 20. gr. stjórnsýslulaga skapar réttaráhrif og er forsenda þess að aðili 
geti kynnt sér efni ákvörðunar, tekið afstöðu til hennar og byggt rétt á henni. Upphaf réttaráhrifa ýmissa annarra 
ákvæða í stjórnsýslulögum miðast við birtingu stjórnvaldsákvörðunar. […] Þá miðast frestur til endurupptöku 
stjórnsýslumáls við birtingu ákvörðunar, sbr. 2. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga“. 
172 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin – málsmeðferð, bls. 861. 
173 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3300. 
174 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 862-864. 
175  Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 861. Um frekari umfjöllun um birtingu 
stjórnvaldsákvörðunar vísast til Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 861-873 og Páll Hreinsson: 
Stjórnsýslulögin skýringarrit, bls. 211-219. 
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Í 2. málsl. 2. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga segir meðal annars „frá því að [...] aðila var eða 

mátti vera kunnugt um breytingu á atvikum þeim sem ákvörðun skv. 2. tölul. 1. mgr. var 

byggð á“.176 Af framangreindu er ljóst að upphaf tímamarks endurupptökufrests aðila máls 

samkvæmt 2. tölul. 1. mgr. ákvæðisins miðast við það tímamark þegar honum var eða mátti 

vera kunnugt um hin breyttu atvik. Þarf stjórnvald að viðhafa sjálfstætt mat í hverju tilfelli 

sem því berst beiðni um endurupptöku stjórnsýslumáls með vísan til 2. tölul. 1. mgr. 24. gr. 

stjórnsýslulaga og meta það hvenær aðila máls varð kunnugt um hin breyttu atvik. Af orðalagi 

2. málsl. 2. mgr. ákvæðisins er þó ljóst að stjórnvaldi er heimilt að miða við það tímamark 

þegar aðila mátti vera kunnugt um breytingarnar og er því ekki gerð krafa um að hin breyttu 

atvik hafi komist til vitundar aðila heldur er stjórnvaldi heimilt að líta til þess hvenær ætla 

megi að það sé sanngjarnt að ætlast til þess að aðili viti af hinum breyttu atvikum. Þar sem 2. 

tölul. 1. mgr. ákvæðisins gerir kröfu um að atvik varði aðila sjálfan eða mál hans þá má ætla 

að sjaldnast sé til staðar vafi um hvenær sá tímapunktur er, þ.e. hvenær aðila mátti vera 

kunnugt um breytingar á atvikum. Stjórnvald verður þó að viðhafa sjálfstætt mat hverju sinni 

og við það mat meðal annars hafa í huga tilgang 2. tölul. 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga, en 

hann er meðal annars að tryggja að viðvarandi boð eða bann til handa aðila standi ekki yfir 

þegar skilyrði fyrir því séu ekki lengur til staðar. 

Um upphaf tímafrests þeirra tilfella þar sem aðili máls á rétt til endurupptöku 

stjórnsýslumáls á grundvelli ólögfestra reglna stjórnsýsluréttarins er nærtækast að ætla að 

sambærileg sjónarmið eigi við í þeim tilfellum og við mat á upphafs tímamarki aðili á rétt til 

endurupptöku samkvæmt 2. tölul. 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga. Þau tilfelli sem veita aðila 

máls rétt til endurupptöku á grundvelli óskráðra reglna eiga það öll sameiginlegt nema eitt að 

varða atriði sem liggja ekki endilega skýrt fyrir við tilkynningu um ákvörðun til aðila máls. 

Hið eina tilfelli sem ekki fellur beint undir framangreindan flokk er þegar stjórnvald 

grundvallar ákvörðun á röngum lagagrundvelli. Í þeim tilfellum verður að taka eðlilegt tillit til 

þess að stjórnvaldið á að vera sérfrótt um beitingu lagaheimilda sinna en sjaldnast hafa aðilar 

sambærilega þekkingu á þeim lagaheimildum og því ekki hægt að gera sömu kröfur til þeirra 

um að átta sig á því að ákvörðun hafi verið byggt á röngum lagagrundvelli. Er því eðlilegt, 

einkum með hliðsjón af tilgangi réttarreglna á sviði stjórnsýsluréttarins um að tryggja 

réttaröryggi borgaranna í samskiptum við hið opinbera, að telja að sömu sjónarmið eigi við 

um rétt aðila til endurupptöku stjórnsýslumáls samkvæmt þeirri óskráðu reglu og öðrum. 

Miðast þá upphaf tímamarks í þeim tilfellum sem tiltekin eru í kafla 4 að framan við þann 

                                                
176 Leturbreyting höfundar. 
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tímapunkt sem aðila var eða mátti vera kunnugt um að atvik voru með þeim hætti að eitthvað 

af þeim tilfellum væri til staðar. 

Þegar ákvörðun stjórnvalds er tekin á röngum lagagrundvelli ætti því að miða við það 

tímamark þegar aðila máls mátti vera það kunnugt að ákvörðunin hafi verið tekin á röngum 

lagagrundvelli. Hvenær slíkt vitneskja var til staðar hjá aðila getur þó verið erfitt að slá föstu 

og verður því að meta það heildstætt hverju sinni. Verður stjórnvaldið meðal annars að hafa 

hliðsjón af því að sérfræðiþekking á beitingu lagaheimilda stjórnvaldsins er hjá því en ekki 

aðila máls. Þegar aðili á rétt til endurupptöku stjórnsýslumáls vegna þess að lagalegar 

forsendur hafa breyst verulega, t.d. í kjölfar dóms, álits umboðsmanns Alþingis eða úrskurðar 

æðra sett stjórnvalds, getur stjórnvald ekki sjálfkrafa miðað við þann tímapunkt sem dómur, 

úrskurður eða álit umboðsmanns Alþingis var tilkynnt aðilum máls þar sem aðrir sem ekki 

eiga aðild að slíkum málum er venjulega ekki tilkynnt sérstaklega um niðurstöðu þeirra. Þrátt 

fyrir að slíkar úrlausnir séu almennt birtar er heldur ekki hægt að miða sjálfkrafa við það 

tímamark enda þarf aðila máls að vera kunnugt um eða mega vera kunnugt um breytingar á 

atvikum. Birting dóma, úrskurða og álita er ekki í þeim tilgangi að hafa réttaráhrif á sama hátt 

og birting t.d. í Lögbirtingarblaði eða Stjórnartíðindum heldur einkum til upplýsingar fyrir 

almenning um framkvæmd opinberra verkefna og til að veita stjórnvöldum eðlilegt aðhald. 

Vart er hægt að ætlast til þess með að almenningur fylgist markvisst með slíkum birtingum 

eða sé kunnugt um þær um leið og þær eru birtar. Verður því stjórnvald að meta þetta hverju 

sinni. Að lokum þá verður að ætla að í þeim tilfellum sem aðili máls á rétt til endurupptöku 

stjórnsýslumáls vegna verulegra annmarka við málsmeðferð, brot á jafnræðisreglu eða vegna 

þess að stjórnvald lagði rangt mat á gögn og/eða upplýsingar yrðu stjórnvöld að miða við það 

tímamark sem aðila máls var kunnugt eða mátti vera kunnugt um að málsmeðferð 

stjórnvaldsins hefði verið haldin verulegum annmarka, að stjórnvald hefði brotið gegn 

jafnræðisreglunni eða að rangt mat hefði verið lagt á gögn og/eða upplýsingar við úrlausn 

málsins. Yrði stjórnvald hér að líta til þess hvenær væri sanngjarnt að ætlast til að aðili máls 

væri kunnugt um að slíkt tilfelli væri til staðar í máli hans. 

 

5.3 Krafa um samþykki annarra aðila máls að þremur mánuðum liðnum 
Í upphafsmálslið 2. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga er kveðið á um að eftir að þrír mánuðir eru 

liðnir frá því að umrædd tímamörk sem fjallað var um í síðasta kafla hafa komið fram, þ.e. að 

aðila var tilkynnt um ákvörðun, sbr. 1. tölul. 1. mgr. ákvæðisins, eða aðila var eða mátti vera 

kunnugt um breytingu á atvikum þeim sem ákvörðun var byggð á, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 
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ákvæðisins, þarf samþykki annarra aðila máls, séu þeir til staðar, fyrir því að stjórnsýslumál 

sé tekið til nýrrar meðferðar.177 Með gagnályktun frá orðalagi upphafsmálsliðar 2. mgr. 

ákvæðisins og að teknu tilliti til athugasemda í greinargerð með frumvarpi því er varð að 24. 

gr. stjórnsýslulaga178 leiðir að aðili sem óskar eftir endurupptöku stjórnsýslumáls innan 

þriggja mánaða frá framangreindum tímamörkum þarf ekki að uppfylla önnur skilyrði en leiða 

af 1. mgr. ákvæðisins.179 Er um að ræða fortakslaust skilyrði sem þarf ávallt að vera uppfyllt 

ef meira en þrír mánuðir eru liðnir frá fyrrgreindum tímamörkum og til staðar eru fleiri en 

einn aðili máls. Ef það er aðeins einn aðili sem naut stöðu aðila máls við málsmeðferð 

stjórnvalds á því stjórnsýslumáli sem óskað er að sé tekið upp að nýju, er aldrei þörf á 

samþykki neinna annarra aðila enda teljast þeir þá ekki aðrir aðilar máls í skilningi 2. mgr. 24. 

gr. stjórnsýslulaga. 

Hin almenna skylda til að afla slíks samþykkis hvílir á viðkomandi stjórnvaldi, sbr. skyldu 

stjórnvalds til að rannsaka mál fullnægjandi samkvæmt 10. gr. stjórnsýslulaga, en það er þó 

ekkert sem bannar aðila máls sjálfum að afla slíks samþykkis og leggja það fram. Hvílir þá 

sönnunarbyrðin fyrir því að samþykkið stafi frá samþykkisgefanda á þeim aðila sem leggur 

fram beiðni um endurupptöku en með hliðsjón af leiðbeiningarskyldu stjórnvalds, sbr. 7. gr. 

stjórnsýslulaga, og rannsóknarskyldu þess, sbr. 10. gr. laganna, leiðir til þess að ef samþykki 

er óljóst á einhvern hátt ber stjórnvaldinu að rannsaka málið betur og þá annað hvort veita 

aðila máls tækifæri á því að bæta úr ágöllum samþykkisins eða stjórnvaldið sjálft að afla 

samþykkis annarra aðila. 

Enn fremur verður að telja að á stjórnvaldi hvíli sú skylda að leiðbeina öðrum aðilum máls 

um hugsanlegar afleiðingar þess að þeir samþykki beiðni um endurupptöku að liðnum þremur 

mánuðum, þ.e. geri þeim grein fyrir því að hugsanleg niðurstaða stjórnsýslumálsins að lokinni 

nýrri málsmeðferð geti verið önnur stjórnvaldsákvörðun sem skerði hagsmuni þeirra. Leiðir 

það af leiðbeiningarskyldu stjórnvalds samkvæmt 7. gr. stjórnsýslulaga og vönduðum 

stjórnsýsluháttum að það sé fremur stjórnvaldið sjálft en sá aðili sem óskar eftir endurupptöku 

                                                
177 Um hverjir teljast aðilar máls vísast til umfjöllunar í kafla 2.4.5.2. Eftirfarandi umfjöllun miðar einungis við 
tilfelli þegar aðili máls á rétt til endurupptöku samkvæmt 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga en á við breyttu 
breytanda ef krafist er samþykkis samkvæmt sérákvæði laga. Um rétt til endurupptöku samkvæmt óskráðum 
reglum stjórnsýsluréttarins og hugsanlega kröfu um samþykki annarra aðila máls þá vísast til umfjöllunar í kafla 
5.1 um það efni. 
178 En orðrétt segir í greinargerðinni: „Samkvæmt 2. mgr. þarf aðili máls ekki að uppfylla önnur skilyrði til þess 
að fá mál endurupptekið en fram koma í 1. mgr. sé beiðni borin fram innan þriggja mánaða frá því að ákvörðun 
málsins var tilkynnt honum, sbr. 1. tölul. 1. mgr. eða frá því að aðila var eða mátti vera kunnugt um breytingu á 
atvikum þeim sem ákvörðun var byggð á, sbr. 2. tölul. 1. mgr.“, sbr. Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3305. 
179 Sjá m.a. UA 17. desember 2003 (3852/2003). 
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sem leiðbeini öðrum aðilum máls um þessa hugsanlegu „hættu“ sem hagsmunir þeirra standi 

frammi fyrir ef endurupptökubeiðnin er samþykkt. 

Ef aðrir aðilar máls hafna því að stjórnsýslumál sé endurupptekið leiðir það til þess að 

stjórnvaldi er skylt að hafna beiðni aðila um endurupptöku með vísan til þess. Við lögfestingu 

stjórnsýslulaga þótti rétt að takmarka endurupptökurétt aðila máls samkvæmt 1. mgr. 24. gr. 

stjórnsýslulaga „með þessum hætti ef hún fer í bága við hagsmuni annarra aðila máls“.180 

 

5.4 Veigamiklar ástæður ef meira en ár er liðið 
Í lokamálslið 2. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga er kveðið á um að stjórnsýslumál verði ekki tekið 

upp að nýju ef ár er liðið frá fyrrgreindum tímamörkum nema veigamiklar ástæður mæli með 

því. Felst í lokamálslið 2. mgr. ákvæðisins skilyrði, til viðbótar við kröfuna um samþykki 

annarra aðila máls þegar endurupptökubeiðni er reist á 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga, um að 

veigamiklar ástæður þurfa að mæla með því að stjórnsýslumál sé tekið upp að nýju.181 Á 

slíkur ársfrestur við í þeim tilfellum sem aðili máls á rétt til endurupptöku samkvæmt 

almennum endurupptökuheimildum stjórnsýsluréttarins og breyttu breytanda ef sambærilegur 

frestur leiðir af sérákvæðum laga. Er því ársfrestur 2. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga ekki 

fortakslaus ólíkt ársfresti til þess að bera fram stjórnsýslukæru, sbr. 2. mgr. 28. gr. 

stjórnsýslulaga.182 

Líkt og þegar hefur komið fram þá er tilgangur þess að lögfestir hafa verið tímafrestir á 

rétti aðila máls til að fá stjórnsýslumál tekið upp að nýju að tryggja hæfilega festu í 

stjórnsýsluframkvæmd, að stuðla að því að mál séu lykta leidd svo fljótt sem unnt er og að 

knýja þá aðila máls sem telja þörf á endurupptöku stjórnsýslumáls að leita þess svo fljótt sem 

unnt er.183 Tómlæti aðila til að leita eftir endurupptöku getur þó ekki eitt og sér útilokað rétt 

hann til þess heldur verður að kanna það hverju sinni hverjar ástæður tómlætis hans eru. Hefur 

löggjafinn í því skyni ákveðið að þegar veigamiklar ástæður mæla með því að stjórnsýslumál 

sé tekið upp að nýju þrátt fyrir tómlæti aðila máls geti það verið réttlætanlegt. Hér er vert að 

benda á að í 2. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga er aðeins tekið fram að veigamiklar ástæður geti 

réttlætt endurupptöku þegar meira en ár er liðið en ekki er tiltekið að afsakanlegar ástæður 

                                                
180 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3305. 
181 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3305. 
182 Sjá UA 14. nóvember 2005 (4278/2004) og UA 26. október 2000 (2770/1990). Hér má í dæmaskyni nefna að í 
UfR. 1990, bls. 338 taldi Hæstiréttur Danmerkur að stjórnvaldi bæri að endurupptaka stjórnsýslumál er varðaði 
vinnuslys 17 árum eftir slysið. 
183 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3305. 
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geti réttlæt það líkt og í 1. tölul. 1. mgr. 28. gr. laganna þegar stjórnsýslukæra berst utan 

kærufrests. 

Hvorki í ákvæðinu sjálfu né heldur í greinargerð með frumvarpi því er varð að 24. gr. 

stjórnsýslulaga er fyrir að finna hvaða ástæður teljast til veigamikilla ástæðna. Ekki er að sjá 

að umboðsmaður Alþingis eða dómstólar hafi vikið sérstaklega að því hvaða ástæður geti 

talist veigamiklar í skilningi 2. mgr. ákvæðisins heldur. Þegar stjórnvaldi berst beiðni um 

endurupptöku stjórnsýslumáls og meira en ár er liðið frá upphafstímamörkum ársfrestsins 

samkvæmt 2. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaganna verður stjórnvaldið að viðhafa sjálfstætt mat á 

því hvort til staðar séu veigamiklar ástæður fyrir því að taka umrætt stjórnsýslumál til nýrrar 

meðferðar. Í 2. tölul. 1. mgr. 28. gr. stjórnsýslulaga er sama orðalag notað og í 2. mgr. 24. gr. 

laganna um þau tilfelli þegar stjórnsýslukæra berst utan kærufrests og að stjórnvald skuli vísa 

henni frá nema veigamiklar ástæður mæla með því að kæran verði tekin til meðferðar. Má því 

ætla að sambærilegar ástæður teljist veigamiklar í skilningi 2. mgr. 24. gr. laganna og í 

skilningi 2. tölul. 1. mgr. 28. gr. laganna. Getur því stjórnvald litið til þess, við mat á því hvort 

veigamiklar ástæður séu fyrir hendi, hvort hagsmunir aðila máls sem og almannahagsmunir 

séu veigamiklir og þar á meðal litið til þess hvort um sé að ræða „prinsipp“-mál sem haft geti 

þýðingarmikið fordæmisgildi. 184  Við mat á hagsmunum þess aðila máls sem óskar 

endurupptöku þarf meðal annars að hafa hliðsjón af því réttarsviði sem stjórnsýslumálið fellur 

undir. Stjórnvald þarf þó einnig að hafa í huga hin undirliggjandi rök fyrir lögfestingu á 

tímafrestum til að óska eftir endurupptöku, þ.e. að skapa festu í stjórnsýsluframkvæmd og að 

fyrirbyggja að gömul mál sem erfitt getur verið að upplýsa séu tekin upp að nýju. Sjónarmið 

um ólíka hagsmuni aðila máls getur hér haft eitthvert vægi við mat stjórnvaldsins en hér 

verður að hafa í huga að ef stjórnvald aflar samþykki annarra aðila máls, sem er ávallt skilyrði 

þegar aðili máls á rétt til endurupptöku samkvæmt 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga og meira en 

þrír mánuðir eru liðnir, verður að ætla að aðrir aðilar máls myndu ekki samþykkja að 

stjórnsýslumál sé tekið til nýrrar meðferðar ef andstæðir hagsmunir þeirra mæla gegn því. 

Skiptir hér ekki máli hvort stjórnvaldi var skylt að afla slíks samþykkis eða ekki. 

Auk framangreindra sjónarmiða um mat á hagsmunum aðila máls og almannahagsmuna á 

því að stjórnsýslumál sé tekið upp að nýju hefur umboðsmaður Alþingis talið að við 

framangreint mat samkvæmt 2. tölul. 1. mgr. 28. gr. stjórnsýslulaga sé æðra settu 

stjórnvaldi 185  heimilt að líta til þess hvort verulegir form- eða efnisannmarkar séu á 

                                                
184 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin skýringarrit, bls. 272 og Geir Woxholth: Forvaltningsloven, bls. 536. 
185 Er hér átt við það stjórnvald sem bært er til að taka við stjórnsýslukæru. 
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málsmeðferð lægra setts stjórnvalds.186 Ætla má að það geti auk þess haft vægi við matið 

samkvæmt 2. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga að því leyti að þegar slíkir verulegir form- eða 

efnisannmarkar eru til staðar við málsmeðferð stjórnvalds geti það réttlætt að stjórnsýslumálið 

sé tekið til nýrrar meðferðar þegar meira en ár er liðið frá þeim tímamörkum sem tiltekin eru í 

málsgreininni. 

 

5.5 Niðurstöður 
Þær takmarkanir sem mælt er fyrir um á rétti aðila máls til endurupptöku í 2. mgr. 24. gr. 

stjórnsýslulaga grundvallast á einkum á sjónarmiðum sem stuðla að því að viðhalda hæfilegri 

festu í stjórnsýsluframkvæmd. Vegast þar á annars vegar hagsmunir stjórnvalds af því að geta 

treyst því að úrlausnir þess séu endanlegar og af því að þurfa ekki að eyða tíma sínum, 

fjármagni og mannafla í það að taka upp að nýju mjög gömul mál sem oft er erfitt að upplýsa 

svo löngu síðar. Hins vegar eru það hagsmunir aðila máls af því að fá ranga eða óheppilega 

ákvörðun breytt eða íþyngjandi ákvörðun um viðvarnandi boð eða bann breytt eða fellda úr 

gildi. Með því að stigskipta takmörkunum á rétti aðila til þess að fá ákvörðun tekna upp að 

nýju eftir því hversu langur tími er liðinn frá því að annað hvort ákvörðun var tilkynnt aðila 

máls eða að aðila var eða mátti vera kunnugt um að atvik sem ákvörðun var byggð á breyttust 

verulega hefur löggjafinn leitast við að reyna að koma til móts við bæði hagsmuni stjórnvalda 

sem og aðila máls. Fyrst eftir töku ákvörðunar eða eftir að atvik breyttust verulega er eðlilegt 

að láta réttaröryggi aðila máls vega þyngra en hagsmuni stjórnvalds. Hins vegar þeim mun 

lengri tími sem liðinn er frá framangreindum tímamörkum þeim mun ríkari hagsmuni hefur 

stjórnvald af því að geta treyst því að ákvarðanir þess séu varanlegar og þurfi ekki sífellt að 

vera að eyða tíma, fjármagni og mannafla í að fjalla um gömul mál. 

 

6 Málsmeðferð og niðurstaða endurupptökumáls 
6.1 Almennt um málsmeðferð endurupptökumáls 

6.1.1 Yfirlit yfir málsmeðferð stjórnvalds 
Málsmeðferð stjórnvalds í kjölfar þess að því berst beiðni um endurupptöku má skipta í tvo 

þætti. Annars vegar rannsókn á því hvort formskilyrði187 séu fyrir því að stjórnvald eigi að 

                                                
186 Sjá UA 5. júní 2009 (5471/2008) og UA 17. júlí 2012 (6433/2011). 
187 Við mat á formskilyrðum endurupptöku getur þó stjórnvald þurft að taka afstöðu til efnislegra þátta sem leiða 
af viðeigandi endurupptökuheimild að einhverju leyti en til þægindaauka er kosið að nota hugtakið formskilyrði 
til að ná utan um þann hluta málsmeðferðar stjórnvalds til að viðhafa skýrari afmörkun frá raunverulegri 
efnismeðferð stjórnvaldsins. 
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endurupptaka stjórnsýslumálið og hins vegar efnismeðferð á beiðninni, þ.e. rannsókn á því 

hvort efnisleg skilyrði séu fyrir því að komast að annarri niðurstöðu.188 Til rannsóknar á 

formskilyrðum teljast þeir hlutar málsins sem fela í sér rannsókn á því hvort hin almennu 

skilyrði fyrir endurupptöku stjórnsýslumáls séu uppfyllt, hvort tilfelli aðila falli innan 

gildissvið einhverrar endurupptökuheimildar og hvort skilyrði þeirrar heimildar séu uppfyllt. 

Niðurstaða þess getur verið að áframsenda skuli beiðni aðila, að hafið sé nýtt mál hjá 

stjórnvaldinu, að vísa skuli beiðni aðila máls frá189 eða að stjórnvald telji skilyrði uppfyllt til 

að taka beiðnina til efnismeðferðar. Til efnismeðferð telst sá hluti málsins sem felur í sér 

heildstæða endurskoðun stjórnvalds á öllum þáttum málsins. Niðurstaða þess heildarmats 

stjórnvalds leiðir annað hvort til nýrrar ákvörðunar í heild eða hluta eða að ekki sé tilefni til 

endurskoðunar á fyrri ákvörðun og að ákvörðunin skuli standa óbreytt. Meðfylgjandi eru 

skýringarmyndir þar sem ferlið er sett fram myndrænt: 

                                                
188 Sjá m.a. þessa tvískiptingu í UA 21. ágúst 2013 (7182/2012). 
189 Hér skiptir ekki máli hvort stjórnvald noti hugtakið höfnun, frávísun eða synjun á beiðni um endurupptöku. Í 
ritgerð þessari verður þó hugtakið frávísun notað. 
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Skýringarmynd 1 –  Rannsókn á formskilyrðum: 

 
Skýringarmynd 2 – Efnismeðferð: 

 

6.1.2 Nýtt stjórnsýslumál 
Þegar stjórnvaldi berst beiðni um endurupptöku þá felur það almennt í sér að hafið sé nýtt 

stjórnsýslumál hjá viðkomandi stjórnvaldi. 190  Slík ákvörðun stjórnvalds, þ.e. að hefja 

endurupptökumálið, telst þó ekki stjórnvaldsákvörðun heldur málsmeðferðarákvörðun enda 

felst ekki í ákvörðun stjórnvalds um upphaf máls ákvörðun um rétt og skyldu manna, sbr. 2. 

                                                
190 Trausti Fannar Valsson: „Upphaf stjórnsýslumála“, bls. 452. 
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mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga.191  Getur slíkt endurupptökumál einnig hafist án formlegrar 

ákvörðunar af hálfu stjórnvaldsins.192 Sú skylda hvílir á stjórnvaldi að ljúka endurupptökumáli 

með formlegum hætti, þ.e. með töku stjórnvaldsákvörðunar, svo lengi sem engar formkröfur 

standi því í vegi.193 Reyndi á þessa skyldu stjórnvalds hvað varðar kæru í máli UA 6. maí 

2010 (5197/2007), en í málinu kvörtuðu A, B og C undan málsmeðferð 

sjávarútvegsráðuneytisins við úthlutun á byggðakvóta. Í álitinu tók umboðsmaður meðal 

annars fram: 
 
Í ljósi þessa verður að mínu áliti almennt að ganga út frá því að berist æðra stjórnvaldi 
stjórnsýslukæra á ákvörðun lægra setts stjórnvalds, sem á annað borð uppfyllir þær 
formkröfur sem gerðar kunna að vera í sérlögum, sbr. 8. mgr. 10. gr. laga nr. 116/2006, 
stofnist til úrskurðarskyldu af hálfu æðra stjórnvaldsins. 
 

Sama skylda hvílir á stjórnvaldi að ljúka því stjórnsýslumáli sem hófst með móttöku á beiðni 

aðila máls um endurupptöku stjórnsýslumáls.194 Sú skylda leiðir jafnframt af því að við 

meðferð og úrlausn endurupptökumálsins ber stjórnvaldi að haga málsmeðferð sinni á þann 

veg að gætt sé að reglum stjórnsýsluréttarins og ákvæðum stjórnsýslulaga,195 en í UA 14. 

nóvember 2005 (4278/2004) 196  er varðaði höfnun úrskurðanefndar almannatrygginga á 

endurupptöku á úrskurði nefndarinnar, tók umboðsmaður meðal annars eftirfarandi fram í 

umfjöllun sinni um 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga: 
 
Um leið og beiðni A barst úrskurðarnefnd almannatrygginga lá fyrir nefndinni að taka 
afstöðu til þess hvort skilyrði 1. tölul. 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga væru uppfyllt þannig 
að nefndinni væri skylt að fjalla að nýju efnislega um mál hans. Nefndinni bar því að 
haga málsmeðferð sinni við úrlausn á beiðninni í samræmi við málsmeðferðarreglur 
stjórnsýslulaga og ráða málinu til lykta með formlegum hætti eins og öðrum málum sem 
til hennar er beint að formskilyrðum uppfylltum. 
 

                                                
191 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 153, Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 
49-50 og Trausti Fannar Valsson: „Upphaf stjórnsýslumála“, bls. 452. Er hér um að ræða sambærilega ákvörðun 
og þegar stjórnvald ákveður að taka umsókn eða stjórnsýslukæru til efnislegrar meðferðar. 
192 Sjá nánari umfjöllun um slík tilfelli í kafla 6.3.2. 
193  Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 416 og Trausti Fannar Valsson: „Upphaf 
stjórnsýslumála“, bls. 442. Líkt og tekið hefur verið fram þá getur stjórnvald ekki gert ríkar kröfur til forms 
endurupptökubeiðni frá aðila máls umfram það sem almennt má ætlast til, þ.e. að fram komi fullnægjandi 
persónugreinanlegar upplýsingar um aðila, ljóst sé hvaða stjórnsýslumál sé verið að óska að sé endurupptekið og 
hvers vegna atvik séu með þeim hætti að stjórnvaldi beri að verða við beiðni aðila máls. Sjá umfjöllun í kafla 
2.4.5.3. 
194 Trausti Fannar Valsson: „Upphaf stjórnsýslumála“, bls. 453, sbr. bls. 442. 
195 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3304, Trausti Fannar Valsson: „Upphaf stjórnsýslumála“, bls. 452 og Páll 
Hreinsson: Stjórnsýslulögin skýringarrit, bls. 238. 
196 Álitið er reifað frekar í kafla 2.4.5.3 og 3.2.2.4. Sjá einnig UA 11. febrúar 2003 (3599/2002) og UA 30. júní 
2006 (4557/2005). 
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Hvílir því meðal annars sú skylda á stjórnvaldi að eftir að því berst erindi frá borgara ber 

stjórnvaldi skylda til þess að svara því erindi.197 

 

6.1.3 Málsmeðferðarreglur stjórnsýslulaga 
Af framangreindu er ljóst að stjórnvaldi ber að fylgja málsmeðferðarreglum stjórnsýslulaga 

og meginreglum stjórnsýsluréttarins þegar beiðni um endurupptöku frá aðila máls hefur borist 

því og í framhaldi af því við meðferð endurupptökumálsins.198 Þegar beiðni um endurupptöku 

berst til stjórnvalds frá aðila máls verður það stjórnvald að kanna hvort einhverjir aðrir hafi 

notið stöðu aðila máls við meðferð hins upphaflega stjórnsýslumáls. Þeir sem nutu stöðu aðila 

máls við upphaflega meðferð málsins njóta slíkrar stöðu áfram við meðferð 

endurupptökumálsins nema þeir hafi fallið frá erindi sínu sem gaf þeim stöðu aðila máls í 

málinu, lýst því yfir að þeir vilji ekki njóta stöðu aðila máls áfram við meðferð þess eða misst 

þá hagsmuni sem ollu því að þeir njóti ekki slíkrar stöðu áfram.199 Þegar óskað er eftir 

endurupptöku á stjórnsýslumáli sem lokið hefur með úrskurði æðra sett stjórnvalds í kjölfar 

kæru til þess stjórnvalds ættu þá þeir aðilar aðild að því máli sem nutu þess í upphaflega 

kærumálinu. Yrði þá hið æðra setta stjórnvald að gæta að réttindum þeirra en ekki allra 

annarra aðila hins upphaflega máls sem lauk með hinni kærðu stjórnvaldsákvörðun. 

Niðurstaða stjórnvalds um  hver eigi aðild að endurupptökumáli sem er til meðferðar fyrir því 

stjórnvaldi ræðst af sama mati og við mat á því hverjir eiga aðild að hinu upphaflega 

stjórnsýslumáli.200 

Ef öðrum aðilum endurupptökumálsins, en þeim sem lagði fram endurupptökubeiðnina, er 

ókunnugt um að mál tengt þeim sé til meðferðar hjá stjórnvaldi, ber viðkomandi stjórnvaldi 

skylda til þess að tilkynna aðila svo fljótt sem hægt er um að mál hans sé til meðferðar hjá 

stjórnvaldinu, sbr. 14. gr. stjórnsýslulaga. Í UA 29. desember 2006 (4343/2005) tók 

                                                
197  Sjá m.a. UA 31. desember 2008 (5387/2008) en í málinu kvartaði B, framkvæmdastjóri A ehf. til 
umboðsmanns Alþingis vegna þess að fjármálaráðuneytið hafði ekki svarað erindi félagsins. Í áliti sínu tók 
umboðsmaður meðal annars fram: „Í íslenskum stjórnsýslurétti hefur sú óskráða meginregla verið talin gilda að 
hver sá sem beri upp skriflegt erindi við stjórnvald eigi rétt á að fá skriflegt svar nema erindið beri með sér að 
ekki sé vænst svara.“ 
198  Hér verður ekki sérstaklega vikið að hverri og einni málsmeðferðarreglu stjórnsýslulaga og 
stjórnsýsluréttarins heldur vísast til rita um það efni. Sjá m.a. Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, 
Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin – skýringarrit, Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, Jens Garde 
o.fl.: Forvaltningsret og Torstein Eckhoff og Eivind Smith: Forvaltningsrett. 
199 Undir síðasta tilgreinda tilfellið getur t.d. fallið tilfelli þar sem aðili (A) naut stöðu aðila máls á grundvelli 
þess að hann var nágranni þess aðila (B) sem fékk synjun á útgáfu byggingarleyfis. Þegar óskað er eftir 
endurupptöku á því stjórnsýslumáli sem lauk með synjun um byggingarleyfið er A fluttur, þ.e. er ekki lengur 
nágranni B, og nýtur A því ekki lengur stöðu aðila máls heldur hin nýi íbúi sem tók við húsnæðinu af A, með 
þeim fyrirvara að önnur skilyrði fyrir aðild að því máli séu uppfyllt. 
200 Sjá umfjöllun um aðild að stjórnsýslumálum í kafla 2.4.5.2. 
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umboðsmaður meðal annars fram um málsmeðferð Fasteignamats ríkisins á endurmati á 

fasteign: 

 
Þegar stofnunin hefur meðferð máls, þar sem til greina kemur að taka 
[stjórnvaldsákvörðun] ber henni því að tilkynna aðila um meðferð málsins, sbr. 14. gr. 
stjórnsýslulaga […], enda eigi hann rétt á að tjá sig um efni þess sbr. 13. gr. laganna og 
ekki liggi fyrir að aðili hafi fengið vitneskju um meðferð málsins fyrirfram. Á þetta við 
nema skýrar undantekningar séu frá því gerðar í lögum. Í slíkum tilvikum ber þá 
jafnframt að gæta að því að viðkomandi aðili fái raunhæfan kost á að tjá sig um efni 
málsins áður en ákvörðun um mat er tekin, sbr. 13. gr. sömu laga, eftir atvikum eftir að 
hann hefur kynnt sér gögn þess sbr. ákvæði 15. til 18. gr. laganna. 
 

Þegar stjórnvald tilkynnir öðrum aðilum máls um að mál er varði þá sé til meðferðar hjá því 

stjórnvaldi, sbr. 14. gr. stjórnsýslulaga, verður stjórnvaldið einnig að gæta að 

leiðbeiningarskyldu sinni, sbr. 1. mgr. 7. gr. laganna. Í slíkri tilkynningu yrði því stjórnvald að 

veita nægar upplýsingar um hvaða stjórnsýslumál sé verið að endurupptaka, af hvaða tilefni 

stjórnvaldið hafi ákveðið að endurupptaka stjórnsýslumálið og vekja athygli aðila á rétti hans 

til að koma á framfæri andmælum sínum og öðrum röksemdum er varða efni málsins. Hér 

yrði stjórnvald enn fremur að meta hvort aðrir aðilar ættu rétt til þess að njóta stöðu aðila máls 

við meðferð endurupptökumálsins, þ.e. hvort aðstæður hafi breyst með þeim hætti að 

einhverjir nýir aðilar hafi beinna, verulegra, sérstakra eða lögvarinna hagsmuna af úrlausn 

þess.201 

Auk framangreindrar tilkynningar um upphaf máls til annarra aðila málsins, ber 

stjórnvaldi að gæta að almennum málsmeðferðarreglum stjórnsýslulaga sem eiga við, s.s. 

rannsóknarreglu 10. gr. stjórnsýslulaga og andmælareglu 13. gr. laganna.202 Jafnframt hefur 

umboðsmaður talið að stjórnvald verði sérstaklega að gæta þess, í þeim tilfellum sem 

stjórnvaldið kallar eftir frekari gögnum eða upplýsingum frá aðilum máls, að leiðbeina á 

fullnægjandi hátt um áhrif þess að aðili aðhafist ekkert frekar í kjölfar tilkynningar 

stjórnvalds.203 

 

6.1.4 Hæfisreglur stjórnsýsluréttar 

Auk framangreindra málsmeðferðarreglna stjórnsýslulaga gilda hæfisreglur II. kafla laganna 

við meðferð endurupptökumála. Fræðimenn á Íslandi, í Danmörku og í Noregi hafa verið á 

sama máli um það að starfsmaður „sé ekki vanhæfur til að fara með mál á ný við 

                                                
201 Vísast til umfjöllunar um aðild að stjórnsýslumálum í kafla 2.4.5.2 um mat stjórnvalds á því hvort slíkt sé til 
staðar. 
202 Sjá m.a. UA 16. apríl 1999 (2051/1997),UA 30. júní 2006 (4557/2005) og UA 22. janúar 2010 (5188/2007). 
203 Sjá UA 14. nóvember 2005 (4278/2004). 



62 

endurupptöku þess enda þótt hann hafi áður tekið ákvörðun í því.“204 Almennt er starfsmaður 

heldur ekki vanhæfur til að fjalla um mál að nýju þó að réttur aðila til endurupptöku 

stjórnsýslumáls grundvallist á því að viðkomandi starfsmaður hafi gert mistök við fyrri 

meðferð málsins eða úrlausn þess. 205  Gilda því almennar vanhæfisreglur um aðkomu 

starfsmannsins að málsmeðferð og úrlausn endurupptökumálsins og verður starfsmaður því að 

hafa sýnt af sér einhverja háttsemi sem valdi honum vanhæfi samkvæmt þeim reglum svo 

hann teljist vanhæfur við meðferð og úrlausn endurupptökumálsins. Til slíkra ástæðna falla 

meðal annars þau tilfelli þar sem starfsmaður ber sérstaka „óvild í garð málsaðila eða kom 

fram á mjög persónulegan hátt við fyrri meðferð málsins.“206 Reyndi meðal annars á þetta í 

UA 16. júní 2004 (3906/2003), en í málinu kvartaði B meðal annars yfir því að dóms- og 

kirkjumálaráðuneytið hefði ekki talið tilefni til að skipa hæfa prófnefndarmenn til að meta í 

sameiningu að nýju úrlausnir hans vegna umsókna um löggildingu sem skjalaþýðandi úr og á 

ensku. Um athugasemdir A um hæfi nefndarmanna tók umboðsmaður meðal annars fram: 
 
Þó að stjórnvald endurupptaki mál, sem þegar hefur verið til lykta leitt, eða afturkalli 
ákvörðun, leiðir það almennt ekki út af fyrir sig til þess að sá sem tók þátt í meðferð eða 
úrlausn þess sé óheimilt fjalla um málið að nýju [...]. Ræðst það af reglum 
stjórnsýsluréttar um hæfi viðkomandi til að taka þátt í meðferð málsins, eða eftir atvikum 
hæfi hans almennt til að gegna starfinu, hvort skylt sé að fela öðrum að annast meðferð 
og úrlausn þess. Ekki liggur fyrir að framganga prófnefndarmanna við fyrri yfirferð á 
úrlausnum yðar endurspegli óvild þeirra í yðar garð eða að þeir hafi komið fram í málinu 
á svo persónulegan hátt að draga megi í efa óhlutdrægni þeirra, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 3. gr. 
stjórnsýslulaga […]. Hefur ekki verið talið að þótt ástæða endurupptöku sé sú að mistök 
hafi verið gerð við afgreiðslu málsins leiði það til vanhæfis hlutaðeigandi starfsmanns 
þegar málið er tekið fyrir að nýju. Af sömu ástæðu verður ekki talið að ráðherra hafi 
borið að víkja sæti í ljósi fyrri afstöðu ráðuneytisins til umsóknar yðar eins og þér haldið 
fram. 
 

Ef starfsmaður taldist hins vegar vanhæfur við upphaflega meðferð og úrlausn málsins telst 

hann það áfram við meðferð endurupptökumálsins nema að þær ástæður er ollu vanhæfi hans 

hafi fallið brott í millitíðinni, þ.e. frá því að hinu fyrra máli var lokið og þar til beiðni um 

endurupptöku þess barst.207 

 

                                                
204 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 678. Sjá einnig Bent Christensen: Nævn og råd, bls. 190, 
Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 263 og 927 og John Vogter: Forvaltningsloven, bls. 184. 
205 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 678. 
206 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 679. 
207 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 821. 
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6.1.5 Réttaráhrif beiðni um endurupptöku 

Þegar stjórnvaldsákvörðun hefur verið birt aðila máls hefur hann meðal annars rétt til þess að 

kæra þá ákvörðun til æðra sett stjórnvalds, sé slík kæruheimild til staðar, eða til að óska eftir 

endurupptöku á því stjórnsýslumáli hjá því stjórnvaldi sem tók þá ákvörðun. Aðili máls 

verður þó að velja á milli þess hvoru úrræðinu hann ætlar að beita þar sem hann hefur ekki 

rétt til þess að nýta sér bæði réttindi sín til að fá endurskoðun á stjórnvaldsákvörðun er varðar 

sig á sama tíma. Framangreind takmörkun á rétti aðila máls leiðir þó ekki skýrt af orðalagi 24. 

gr. eða 26. gr. stjórnsýslulaga. Í athugasemdum í greinargerð með frumvarpi því er varð að 

24. gr. stjórnsýslulaga segir meðal annars: 

 
Mál verður ekki endurupptekið ef einhver aðila þess hefur kært málið til æðra stjórnvalds 
áður en beiðni um endurupptöku málsins hefur komið fram. Ef óskað er eftir 
endurupptöku áður en mál er kært bæri æðra stjórnvaldi almennt að vísa málinu frá af 
þeim sökum. Eftir að ný ákvörðun hefði svo verið tekin í málinu af hinu lægra stjórnvaldi 
væri aðila heimilt að kæra málið á ný.208 
 

Af tilvitnaðri athugasemd í greinargerð með stjórnsýslulögum er ljóst að það var ætlun 

löggjafans að velji aðili máls að kæra ákvörðun til æðra setts stjórnvalds eigi slík ákvörðun 

hans að hafa þau áhrif að ef hann svo í kjölfar þess beinir erindi til hins lægra setta stjórnvalds 

um endurupptöku þá ber hinu lægra setta að vísa málinu frá. Hafi aðili máls hins vegar kosið 

að nýta sér rétt til að óska eftir endurupptöku áður en hann kærir stjórnvaldsákvörðun til æðra 

setts stjórnvalds, þá leiðir framangreind tilvitnun til þess að hinu æðra setta beri að vísa 

málinu frá. Fræðimenn hafa nefnt þessi áhrif á réttindi aðila máls „litispendens“ áhrif.209 

Af athugasemdum í greinargerð með frumvarpi því er varð að 24. gr. stjórnsýslulaga 

verður að draga þá niðurstöðu að með því sé ætlunin að útiloka að mál sé tekið til meðferðar á 

tveimur stjórnsýslustigum á sama tíma. Verða þessi áhrif hér eftir nefnd Litispendens reglan. 

Eru það ekki einungis hagkvæmnisrök sem mæla með því að slík regla sé í gildi, þ.e. að tvö 

stjórnvöld séu ekki á sama tíma að nýta tíma sinn, mannafla og fjármagn í að fjalla um sama 

úrlausnarefnið, heldur væri það einnig einkar óheppilegt ef svo vildi til að stjórnvöldin tvö 

kæmust að ólíkri niðurstöðu við endurskoðun á málinu. Verður hér sérstaklega að hafa í huga 

                                                
208 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3305. 
209 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin skýringarrit, bls. 245. Á sviði einkamálaréttarfars felast litispendens áhrifin í 
sér að eftir þingfestingu máls er „óheimilt að krefjast dóms í öðru máli um þá kröfu, sem mál hefur verið 
þingfest um. Ef nýtt mál er þingfest um sömu kröfu að nokkru eða öllu leyti verður því vísað frá dómi án kröfu 
að öllu leyti eða hluta, allt eftir því sem það skarast við eldra málið.“, sbr. Markús Sigurbjörnsson og Kristín 
Benediktsdóttir: Einkamálaréttarfar, bls. 199. Litispendens-áhrif eru skilgreind svo í Lögfræðiorðabók með 
skýringum, bls. 251: „Þau áhrif ! þinglýsingar máls að óheimilt er að krefjast dóms í öðru máli um þá kröfu 
sem höfð er upp í fyrrnefnda málinu. L. leiða til frávísunar síðarnefnda málsins frá dómi.“ Reglan birtist í 4. mgr. 
94. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála. 
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að af stigsskiptingu stjórnsýslunnar leiðir að hinu lægra settu stjórnvaldi ber að fylgja þeim 

fordæmum sem æðra sett stjórnvald hefur sett hvað varðar túlkun og beitingu lagaheimilda 

sinna við töku stjórnvaldsákvörðunar.210 Enn fremur leiðir af reglunni að valdmörk milli 

stjórnvalda verða skýr, tryggir hinu lægra setta stjórnvaldið tækifæri til að ljúka úrlausn máls 

áður en ákvörðun málsins sé kærð og tryggir að lægra sett stjórnvald geti ekki valið hvaða 

ákvarðanir þess séu teknar til efnismeðferðar hjá æðra settu stjórnvaldi með því að ákveða að 

túlka beiðni æðra setts stjórnvalds um umsögn og afrit af gögnum málsins ávallt sem beiðni 

um endurupptöku og endurskoða ranga eða óheppilega ákvörðun sína í kjölfarið. Kæmist 

stjórnvaldið þannig hjá því að æðra setta stjórnvaldið geti fjallað efnislega um slíkar 

ákvarðanir þess. Með því styður reglan við að æðra sett stjórnvald geti sinnt eftirlitshlutverki 

sínu. 

Af reglunni leiðir þó ekki hver áhrif brota gegn henni séu eða hver séu úrræði stjórnvalda í 

þeim tilfellum. Líkt og tekið var fram þá hafa úrlausnir æðra setts stjórnvald fordæmisgildi 

þegar kemur að túlkun og beitingu lagaheimilda hins lægra setta stjórnvalds. Af því leiðir að 

ólíklegt verði að telja að lægra sett stjórnvald geti litið svo á að úrskurður æðra sett 

stjórnvalds sem tekin var í kærumáli sem hófst eftir að endurupptökumál hafði hafist hjá hinu 

lægra setta sé ekki gildur að lögum. Hins vegar verður að ætla að æðra sett stjórnvald geti, 

þegar lægra sett stjórnvald hefur endurupptekið stjórnsýslumál og tekið nýja ákvörðun í 

málinu eftir að stjórnsýslukæra var lögð fram, litið á hina síðari ákvörðun hins lægra setta 

stjórnvalds sem ógilda stjórnvaldsákvörðun þar sem valdþurð hafi verið til staðar. Í þessu 

samhengi má benda á úrskurð úrskurðanefndar fæðingar- og foreldraorlofs 13. desember 

2012 (39/2012), en í því máli hafði Vinnumálastofnun-Fæðingarorlofssjóður tekið nýja 

ákvörðun eftir að kæra barst úrskurðarnefndinni, tók nefndin fram að stjórnvöld hefðu ekki 

frjálsar hendur um það hvort og hvenær þau taka ákvarðanir til endurskoðunar og benti 

nefndin sérstaklega á að eftir að kæra hefur borist æðra stjórnvaldi er hið lægra stjórnvald 

ekki lengur valdbært að ákvarða í málinu, eða taka ákvörðun sína til endurskoðunar. Þannig 

taldi nefndin sér ekki fært að líta á hina nýju stjórnvaldsákvörðun, sem fól í sér leiðrétta 

greiðsluáskorun til kæranda, væri gild stjórnvaldsákvörðun sem gæti breytt hinni kærðu 

ákvörðun.211 Verður ekki betur séð en að framangreind beiting reglunnar sé í samræmi við 

inntak hennar og tilgang. Hafi lægra sett stjórnvald endurupptekið stjórnsýslumál og komist 

                                                
210 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 384. 
211 Benda má á að ekki er fyrir að finna að reglunni sé beitt með samræmdum hætti hjá æðra settum 
stjórnvöldum innan stjórnsýslunnar. Sjá til að mynda ólíkar úrlausnir í úrskurði úrskurðarnefndar félagsþjónustu 
og húsnæðismála 31. október 2012 (120/2011), (175/2011), (177/2011) og (195/2011) og úrskurði 
málsskotsnefndar Lánasjóðs íslenskra námsmanna 28. ágúst 2013 (L-29/2013). 
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að meira ívilnandi niðurstöðu en hin kærða ákvörðun er hefur aðili ávallt þann valkost að 

afturkalla kæru sína, vilji hann ekki eiga í hættu að hið æðra setta stjórnvald komist að annarri 

niðurstöðu. Telja verður þó að almennt sé hið lægra setta stjórnvald í þannig stöðu að til 

staðar er vitneskja hjá því um að stjórnsýslukæra vegna ákvörðunar þess sé til meðferðar hjá 

æðra settu stjórnvaldi og bæri þá stjórnvaldinu fremur að beina þeim tilmælum til hins æðra 

setta stjórnvalds að það telji ranglega hafa verið staðið að ákvörðun í málinu og telji rétt að 

endurskoða ákvörðun þess. Í kjölfar þess gæti æðra setta stjórnvaldið haft samband við 

kæranda og leiðbeint honum um að afturkalla stjórnsýslukæru sína svo hið lægra setta geti 

tekið nýja ákvörðun í málinu sem aðili gæti þá kært ef hann væri enn ósáttur við þá 

ákvörðun.212 Hafi æðra setta stjórnvaldið hins vegar komist að annari niðurstöðu en hið lægra 

setta, leiðir það af fordæmisgildi úrlausna æðra setta stjórnvaldsins að hinu lægra setta bæri að 

framfylgja þeim úrskurði. 

 

6.2 Rannsókn stjórnvalds á formskilyrðum fyrir endurupptöku stjórnsýslumáls 

6.2.1 Almennt 
Þegar stjórnvaldi berst beiðni um endurupptöku stjórnsýslumáls er það fyrsta sem stjórnvaldið 

þarf að rannsaka er hvort að aðili eigi rétt til endurupptöku, þ.e. hvort formskilyrði fyrir 

endurupptöku stjórnsýslumáls séu uppfyllt. Felur það í sér að stjórnvald þarf í fyrsta lagi að 

rannsaka hvort hin almennu skilyrði fyrir endurupptöku séu uppfyllt. Í öðru lagi þarf 

stjórnvaldið að rannsaka hvort til staðar sé endurupptökuheimild sem átt getur við. Í þriðja 

lagi hvort atvik séu með þeim hætti að aðili máls eigi rétt til endurupptöku stjórnsýslumáls 

samkvæmt þeirri heimild, þ.e. að hin sérstöku skilyrði endurupptökuheimildarinnar séu 

uppfyllt. Í fjórða lagi þarf stjórnvald að rannsaka hvort til staðar séu sérstakar takmarkanir á 

rétti aðila til endurupptöku. Við framangreint mat ber stjórnvaldi að haga málsmeðferð sinni í 

samræmi við málsmeðferðarreglur stjórnsýslulaga og getur stjórnvald því meðal annars þurft 

að framkvæma sjálfstæða rannsókn í því skyni og þá eftir atvikum veita aðila máls tækifæri á 

að nýta andmælarétt sinn.213 Rannsóknarskylda stjórnvalds leiðir þó ekki til þess að öll 

ábyrgðin á því að sýna fram á að skilyrði endurupptökuheimildarinnar séu uppfyllt liggi hjá 

stjórnvaldinu. Aðili máls ber sönnunarbyrðina fyrir því að leiða í ljós að til staðar séu atvik 

                                                
212 Í framkvæmd þá er málsmeðferðartími á kærumálum almennt mun lengri en málsmeðferðartími lægra settra 
stjórnvalda og væri því eðlilegt, í þeim tilfellum að lægra setta stjórnvaldið telji ákvörðun sína ranga eða 
óheppilega, að veita því tækifæri til að endurskoða ákvörðun sína en að aðili þurfi að bíða meðan æðra setta 
stjórnvaldið afgreiði stjórnsýslukæru hans. Heldur þá aðili enn fremur möguleika sínum á því að fá ákvörðunina 
endurskoðaða á tveimur stjórnsýslustigum. 
213 Sjá UA 30. júní 2006 (4557/2005). 
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sem séu með þeim hætti að þau leiði til þess að stjórnvaldi beri að taka málið til nýrrar 

meðferðar.214 Ræðst það af viðeigandi endurupptökuheimild með hvaða hætti aðili geti sýnt 

fram á að slík atvik séu til staðar. 

Hér er vert að taka fram að ef niðurstaða stjórnvalds er að aðili máls eigi ekki rétt til 

endurupptöku stjórnsýslumáls, getur stjórnvaldi, þrátt fyrir það, verið heimilt að endurupptaka 

það stjórnsýslumál enda virðast stjórnvöld hafa almennt frjálsar heimildir til þess nema að 

sérstakar takmarkanir á rétti aðila máls til endurupptöku eigi ekki við og þá einkum með 

hliðsjón af andstæðum hagsmunum annarra aðila máls.215 

 

6.2.2 Almenn skilyrði fyrir endurupptöku stjórnsýslumáls 

Líkt og þegar hefur verið tekið fram þá þurfa eftirfarandi skilyrði að vera til staðar svo aðili 

máls eigi rétt til endurupptöku stjórnsýslumáls. Í fyrsta lagi þarf að vera um að ræða 

stjórnsýslumál sem lokið hefur verið með töku stjórnvaldsákvörðunar. Í öðru lagi þarf það 

stjórnsýslumál að vera tekið til nýrrar meðferðar hjá sama stjórnvaldi og hafði málið 

upphaflega til meðferðar. Í þriðja lagi þá þarf beiðni um endurupptöku stjórnsýslumáls að 

koma frá aðila máls. Í meðfylgjandi kafla verður ekki ítarlega umfjöllun um framangreind 

atriði heldur verður aðeins fjallað um málsmeðferð og niðurstöðu stjórnvalda ef eitthvert af 

framangreindum skilyrðum eru ekki uppfyllt. Vísast til kafla 2.3 um frekari umfjöllum um 

framangreind skilyrði. 

Ef ekki er fyrir að fara að stjórnvald hafi lokið því stjórnsýslumáli sem beiðni um 

endurupptöku varðar með töku stjórnvaldsákvörðunar eða að stjórnsýslumálið hefur aldrei 

verið til meðferðar hjá viðkomandi stjórnvaldi, getur stjórnvald vísað beiðni aðila frá, litið á 

beiðni aðila sem ný gögn eða upplýsingar sem taka ber til skoðunar við meðferð yfirstanda 

stjórnsýslumáls eða litið svo á að um sé að ræða nýtt sjálfstætt erindi til stjórnvaldsins sem 

hefji þá hugsanlega nýtt stjórnsýslumál sem feli ekki í sér framhald eða endurupptöku á hinu 

fyrra.216 Í því tilfelli væri þó aðeins um að ræða nýtt stjórnsýslumál ef ætlunin sé að taka 

stjórnvaldsákvörðun í málinu. Beiðni aðila getur þó verið þess eðlis að slíkt sé ekki tilfellið og 

væri þá ekki um að ræða nýtt stjórnsýslumál. Í þeim tilfellum þar sem beiðni aðila felur í sér 

upphaf nýs stjórnsýslumáls myndi það mál ekki teljast vera endurupptökumál heldur nýtt og 

                                                
214 Sjá UA 28. desember 2007 (5130/2007). 
215 Sten Bøsning: Almindelig forvaltningsret, bls. 244, Trausti Fannar Valsson: „Upphaf stjórnsýslumála“, bls. 
455 og athugasemdir í greinargerð með frumvarpi því er varð að 24. gr. stjórnsýslulaga, sbr. Alþt. 1992-93, A-
deild, bls. 3304. Sjá umfjöllun í kafla 5 um takmarkanir á rétti aðila máls til endurupptöku stjórnsýslumáls. 
216 Um upphaf stjórnsýslumála að frumkvæði aðila máls sjá Trausti Fannar Valsson: „Upphaf stjórnsýslumála“, 
bls. 441-445. 
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sjálfstætt stjórnsýslumál óháð hinu fyrra stjórnsýslumáli sem ólokið er eða er ekki til staðar 

hjá stjórnvaldinu. 

Ef beiðni um endurupptöku stjórnsýslumáls er beint til annars stjórnvalds en þess sem 

hafði stjórnsýslumálið til meðferðar þarf að hafa tvennt í huga. Annars vegar að ef beiðni 

aðila beinist til æðra setts stjórnvalds og til staðar er kæruheimild til þess stjórnvalds yrði 

æðra setta stjórnvaldið að rannsaka hvort um væri að ræða stjórnsýslukæru þar sem 

stjórnvaldsákvörðun, sem tekin var í umræddu stjórnsýslumáli, væri kærð til þess eða hvort 

um væri að ræða beiðni um endurupptöku stjórnsýslumálsins. Hins vegar er það tilfellið þegar 

beiðni aðila máls berst til stjórnvalds sem hefur ekkert með stjórnsýslumál þess stjórnvalds 

sem hafði stjórnsýslumálið til meðferðar að gera. Ber því stjórnvaldi, sem og hinu æðra setta í 

þeim tilfellum þar sem aðili er að óska endurupptöku á stjórnsýslumáli en ekki að kæra 

stjórnvaldsákvörðunina í því máli, að áframsenda erindi aðila máls til þar til bærs stjórnvalds í 

samræmi við 2. mgr. 7. gr. stjórnsýslulaganna. Upp getur þó komið sú staða að um sé að ræða 

stjórnsýslukæru til æðra sett stjórnvalds en að ársfrestur til að bera fram stjórnsýslukæru, sbr. 

2. mgr. 28. gr. stjórnsýslulaga, sé liðinn. Er þá viðkomandi stjórnvaldi ekki heimilt að taka 

stjórnsýslukæru til efnismeðferðar.217 Umboðsmaður Alþingis hefur þó talið að ráðherra sé 

heimilt, með vísan til eftirlits- og stjórnunarheimildir ráðherra í ljósi stjórnskipulegrar stöðu 

þeirra að beina þeim tilmælum til lægra setts stjórnvalds að endurupptaka mál á grundvelli 

endurupptökuheimilda stjórnsýsluréttarins.218 Ráðuneyti, sem æðra settu stjórnvaldi, getur því 

verið það skylt, í ljósi eftirlits- og stjórnunarheimilda sinna, að senda áfram erindi sem því 

berst til lægra sett stjórnvalds með þeim fyrirmælum að stjórnvaldið skuli taka það 

stjórnsýslumál, sem aðili máls hefur sent erindi um til ráðuneytisins, til nýrrar meðferðar. 

Hvort sjálfstæð úrskurðanefnd hafi sömu yfirstjórnunarheimildir og ráðherra er ekki hægt að 

svara með vissu án ítarlegrar rannsóknar á inntaki yfirstjórnunar- og eftirlitsheimilda 

sjálfstæðra úrskurðanefndra og samspili þeirra við sömu heimildir viðkomandi fagráðherra. 

Telja verður þó að þar sem niðurstaða umboðsmanns Alþingis grundvallast meðal annars af 

stjórnskipulegri stöðu ráðherra yrði að telja ólíklegt að sjálfstæðar úrskurðanefndir hefðu 

slíkar valdheimildir. Væri þá réttar að viðkomandi nefnd myndi vísa beiðni aðila frá en 

                                                
217 Sjá UA 26. október 2000 (2770/1999) og UA 27. október 2000 (2675/1999). 
218 Sjá UA 26. október 2000 (2770/1999) sem er reifað nánar í kafla 2.4.5.2. Sjá sömu niðurstöðu umboðsmanns 
í UA 27. október 2000 (2675/1999). 



68 

leiðbeina honum um hugsanlegan rétt hans til endurupptöku hjá hinu lægra setta stjórnvaldi í 

samræmi við leiðbeiningarskyldu þess samkvæmt 7. gr. stjórnsýslulaga.219 

Ef beiðni um endurupptöku stjórnsýslumáls stafar frá öðrum en þeim er taldist aðili máls 

að því stjórnsýslumáli myndi beiðnin ekki teljast vera beiðni um endurupptöku heldur 

ábending, tilkynning eða kvörtun til stjórnvaldsins. Við móttöku á slíku erindi yrði stjórnvald 

að setja málið í farveg slíkra mála, þ.e. mál sem hefst að frumkvæði stjórnvalds, en ekki að 

líta á erindið sem beiðni um endurupptöku.220 

Ef ekkert af framangreindum vanköntum er á beiðni um endurupptöku stjórnsýslumáls ber 

stjórnvaldi næst að kanna hvort atvik séu með þeim hætti að aðili máls eigi rétt til 

endurupptöku samkvæmt einhverri endurupptökuheimild stjórnsýsluréttarins, lögfestri eða 

ólögfestri. 

 

6.2.3 Sérstök skilyrði fyrir endurupptöku stjórnsýslumáls 

Stjórnvald þarf að rannsaka hvort til eru lögfestar eða ólögfestar endurupptökuheimildir sem 

taka til tilfellis aðila máls, þ.e. hvort tilfelli aðila falli innan gildissvið einhverrar 

endurupptökuheimildar. Ber þá stjórnvaldi annars vegar að rannsaka hvort hin almenna 

endurupptökuheimild 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga taki til tilfellis aðila máls og hins vegar 

að rannsaka hvort til staðar sé endurupptökuheimild í sérákvæði annarra laga sem veiti aðila 

máls hugsanlega rýmri rétt en leiðir af 24. gr. stjórnsýslulaga. Ef niðurstaða þeirrar 

rannsóknar er sú að tilfelli aðila fellur ekki innan gildissviðs neinnar lögfestrar 

endurupptökuheimildar þá ber stjórnvaldi að rannsaka hvort tilfelli kæranda falli innan 

gildissvið einhverra af hinum óskráðu reglum stjórnsýsluréttarins um endurupptöku 

stjórnsýslumáls. Niðurstaða þess getur verið sú að tilfelli aðila falli ekki innan gildissvið 

neinnar endurupptökuheimildar og er þá stjórnvaldi heimilt að vísa beiðni aðila máls frá.221 

Ef niðurstaða stjórnvalds er hins vegar að tilfelli aðila máls falli innan gildissvið 

endurupptökuheimildar þá þarf stjórnvaldið að rannsaka hvort hin sérstöku skilyrði þeirrar 

endurupptökuheimildar séu uppfyllt. Mörkin milli rannsóknar stjórnvalds á því hvort til staðar 

sé endurupptökuheimild sem gildi um tilfelli aðila máls og hvort skilyrði þeirrar 

endurupptökuheimildar séu uppfyllt eru ekki skýr enda felur mat á því hvort tilfelli falli innan 
                                                
219 Höfundur hefur þó ekki fullnægjandi forsendur til að fullyrða að sjálfstæðri úrskurðanefnd sem falið er að 
taka stjórnvaldsákvarðanir stjórnvalda til endurskoðunar í kjölfar stjórnsýslukæru hafi ekki sambærilegar 
heimildir og ráðherra en rannsókn á slíku fellur utan við efni þessarar ritgerðar. 
220 Hér verður ekki nánar fjallað um upphaf stjórnsýslumála í kjölfar ábendingar, tilkynningar eða kvörtunar en 
vísast m.a. til Trausti Fannar Valsson: „Upphaf stjórnsýslumála“, bls. 430-441 og Páll Hreinsson: 
Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 406-412. 
221 Sjá m.a. UA 14. september 1999 (2498/1998). 
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gildssviðs endurupptökuheimildar oft í sér mat á því hvort skilyrði heimildarinnar séu 

uppfyllt. Í reynd verður að ætla að þessir þættir rannsóknar stjórnvalds á því hvort 

formskilyrði fyrir endurupptöku stjórnsýslumáls séu uppfyllt séu það nátengdir að stjórnvald 

meti þá samtímis, þ.e. þegar stjórnvald rannsakar hvort tilfelli aðila falli innan gildissviðs 

endurupptökuheimildar er það einnig nauðsynlegt fyrir stjórnvald að meta það hvort skilyrði 

viðkomandi heimildar séu uppfyllt. 

Við þá rannsókn hvílir sú skylda á stjórnvaldi „að upplýsa það nægjanlega hvort 

skilyrðum [viðeigandi endurupptökuheimildar] [...] sé fullnægt í umræddu tilviki með 

sjálfstæðri gagnaöflun, sbr. 10. gr. stjórnsýslulaga, og þá eftir atvikum að gættum 

andmælarétti aðila máls, sbr. 13. gr. sömu laga.“222 Ef sú rannsókn felur í sér að stjórnvald 

þarf að afla frekari gagna en fylgdu með beiðni aðila máls og eru nú þegar að finna hjá 

stjórnvaldi í kjölfar fyrri meðferðar stjórnvaldsins á máli aðila getur það falið í sér að 

stjórnvaldið hafi tekið stjórnsýslumálið til nýrrar efnismeðferðar. Reyndi meðal annars á það í 

UA 14. september 1999 (2498/1998) en í málinu hafði dómsmálaráðuneytið hafnað A um 

löggildingu sem skjalaþýðenda. Í kjölfar þess að A barst tilkynning um ákvörðun 

ráðuneytisins sendi hann ráðuneytinu bréf þar sem hann óskaði eftir endurupptöku á 

stjórsnýslumálinu til þess að fá ákvörðun ráðuneytisins endurskoðaða. Í kjölfar þess óskaði 

ráðuneytið eftir frekari umsögn frá prófnefnd sem farið hafði yfir prófúrlausnir A þar 

sérfræðilegt mat ráðuneytisins á úrlausn próftaka fór fram innan þeirrar nefndar. Nefndin 

skilaði í kjölfarið inn ítarlegri greinagerð fyrir mati sínu á prófúrlausn A og ráðuneytið ákvað 

í kjölfarið að hafna því að taka málið upp að nýju. Umboðsmaður vékk ekki að því hvort að 

ráðuneytið hefði, með því að óska eftir frekari umsögn frá prófnefndinni, endurupptekið 

stjórnsýslumálið. Þvert á móti má draga þá ályktun af áliti umboðsmanns að umboðsmaður 

hafi talið að með því hafi ráðuneytið ekki endurupptekið stjórnsýslumálið. Í kjölfar þess að A 

var tilkynnt niðurstaða ráðuneytisins óskaði hann aftur eftir endurupptöku á málinu að nýju. Í 

kjölfar þeirrar beiðni A ásamt greinargerð hans var A tilkynnt með bréfi að ráðuneytið myndi 

fela tveimur sérfróðum mönnum að meta prófúrlausnir hans og veita ráðuneytinu umsögn. 

Um þann þátt málsins segir í áliti umboðsmanns: 
 
Með tilliti til þess sem fram kemur í bréfi ráðuneytisins til A [...] mátti A ætla að 
ráðuneytið hefði tekið mál hans upp að nýju og hyggðist rannsaka það nánar með því að 
leita umsagnar tveggja sérfróðra manna sem ekki höfðu komið að málinu á fyrri stigum. 
Jafnframt verður almennt að ganga út frá því að þegar stjórnvöld afla frekari gagna í máli 
sem þegar er lokið hafi viðkomandi stjórnvald tekið það upp að nýju. 
 

                                                
222 UA 30. júní 2006 (4557/2005). 
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Af framangreindum tilvitnunum í álit umboðsmanns má því draga þá ályktun að ef stjórnvald 

getur ekki tekið afstöðu til þess, á grundvelli þeirra gagna sem fylgja með beiðni aðila um 

endurupptöku og þeirra gagna sem þegar er að finna hjá stjórnvaldi, hvort skilyrði séu fyrir 

hendi til þess að endurupptaka stjórnsýslumálið eða ekki án þess að kalla eftir frekari gögnum 

frá utanaðkomandi aðilum teljist stjórnvaldið hafa endurupptekið málið. Sá munur sem var á 

málsmeðferð ráðuneytisins við úrlausn á beiðnum A fólst í því að í fyrra skiptið óskaði 

ráðuneytið eftir því að sú prófnefnd sem áður hafði veitt greinargerð um prófúrlausn A veitti 

frekari umsögn í málinu en í síðara skiptið fól ráðuneytið utanaðkomandi sérfræðingur að 

fara yfir úrlausnir A. Við fyrri málsmeðferð ráðuneytisins aflaði ráðuneytið því ekki neinna 

nýrra gagna eða upplýsinga heldur kannaði einungis frekar þau gögn og þær upplýsingar sem 

þegar voru til staðar. Við síðari málsmeðferð ráðuneytisins aflaði ráðuneytið hins vegar nýrra 

gagna í málið og leit umboðsmaður því svo á að ráðuneytið hefði endurupptekið 

stjórnsýslumál A. 

Einnig reyndi á þetta í UA 16. júní 2004 (3906/2003) en í því máli hafði B óskað 

endurupptöku á synjun dóms- og kirkjumálaráðuneytisins á löggildingu hans sem 

skjalaþýðanda. B gerði meðal annars athugasemdir við afgreiðslu prófnefndar á úrlausn hans 

en hann taldi að nefndin hefði ekki úrlausn hans í sameiningu líkt og þeim bar samkvæmt 

reglugerð þar að lútandi. Í kjölfar beiðni B sendi ráðuneytið bréf til prófnefndarinnar þar sem 

óskað var eftir því að hún sendi ráðuneytinu greinargerð þar sem gefnar væru nánari skýringar 

á niðurstöðu nefndarinnar vegna athugasemda A við upphaflegu niðurstöðu hennar. Var það 

niðurstaða prófnefndar að ekki væri tilefni til að breyta niðurstöðu sinni og rituðu allir 

nefndarmenn undir bréf þess efnis til ráðuneytisins og sértaklega var tekið fram í bréfinu að 

„[s]amkvæmt beiðni yðar er bréf þetta undirritað af öllum nefndarmönnum sem lýsa sig þar 

með samþykka efni þess og meðfylgjandi greinargerða eftir því sem við á.“ Ráðuneytið taldi í 

kjölfarið ekki tilefni til að endurskoða ákvörðun sína þar sem ekki hafi verið í ljós leitt að til 

staðar væru einhverjir þeir ágallar við meðferð málsins sem gætu valdið ógildi hennar eða að 

hún yrði talin ógildanleg. 

Fjallar umboðsmaður sérstaklega annars vegar um fyrri og síðari afgreiðslu 

prófnefndarinnar á úrlausnum B og hins vegar um bréf ráðuneytisins til prófnefndarinnar. 

Umboðsmaður tók fram að samkvæmt upphaflegu bréfi prófnefndarinnar og gögnum málsins 

virtist sem úrlausnir B og rökstudd greinargerð þeirra prófnefndarmanna sem fóru sérstaklega 

yfir einstaka hluta úrlausnar hans hafi ekki verið lagðar fyrir prófnefndina í heild. Taldi 

umboðsmaður það ekki samrýmast 1. mgr. 6. gr. reglugerðar nr. 893/2010 og almennum 
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reglum um ákvörðunarvald sem löggjafinn hefur falið stjórnsýslunefnd sérstaklega að fara 

með. Um síðari afgreiðslu prófnefndarinnar tók umboðsmaður fram: 

 
[T]el ég að þessi síðari afgreiðsla prófnefndar beri með sér að hún hafi farið sameiginlega 
yfir málið á ný. Þá verður að líta svo á að hún hafi með þessu skilað greinargerð um 
úrlausnir yðar sem var undirrituð af öllum nefndarmönnum. Virðist því ekki stætt á öðru 
en að álíta að áskilnaði 6. gr. reglugerðar nr. 893/2001 hafi eftir það verið fullnægt í máli 
yðar. 
 

Líkt og þegar hefur verið tekið fram þá var tilefni þess að hafi farið aftur yfir úrlausn B var 

ábendinga B um framangreindan annmarka á afgreiðslu prófnefndarinnar og bréfi 

ráðuneytisins þar sem ráðuneytið óskaði eftir skýringum frá prófnefndinni vegna athugasemda 

B. Um það bréf ráðuneytisins til prófnefndarinnar og málsmeðferðarinnar í kjölfarið tók 

umboðsmaður fram: 
 
Með bréfi ráðuneytisins, dags. 23. ágúst sama ár, og þeirri athugun sem fram fór á vegum 
prófnefndar í kjölfarið, virðist málið hafa verið endurupptekið. 
 

Af framangreindri tilvitnun í álit umboðsmanns er ljóst að umboðsmaður taldi að ráðuneytið 

hefði endurupptekið stjórnsýslumálið sem lauk með ákvörðun um að synja B um lögildingu 

sem skjalaþýðenda þegar það óskaði frekari greinargerðar frá prófnefndinni.223 Í síðara bréfi 

prófnefndarinnar til ráðuneytisins sagði meðal annars: 

 
Þótt í bréfi yðar sé einungis farið fram á skýringar á fyrrgreindum átta athugasemdum 
vakti erindi [B] þá spurningu hjá nefndarmönnum hvort hugsanlega hefðu orðið einhver 
mistök og hvort úrlausnir próftaka gæfu e.t.v. tilefni til þess að dómnefndin mælti með 
löggildingu hans sem skjalaþýðanda úr eða á ensku. Afdráttarlaus niðurstaða hvers 
nefndarmanns um sig reyndist vera að svo væri ekki. Það er því einróma álit nefndarinnar 
að hvað sem líður þeim átta athugasemdum sem beðið er um skýringar á sé ekki tilefni til 
að endurskoða fyrri niðurstöður. 
 

Virðist umboðsmaður grundvalla niðurstöðu sína um að ákvörðun í máli B hafi verið 

endurupptekin á því að í kjölfar bréfs ráðuneytisins til prófnefndarinnar hafi nefndin ákveðið 

að fara yfir úrlausnir B aftur og með því meðal annars að bæta úr þeim annmarka sem hafði 

verið á fyrri málsmeðferð nefndarinnar. 

Af framangreindu áliti umboðsmanns virðist því mega draga þá ályktun að í þeim 

tilfellum að stjórnvald framkvæmi nýtt mat á fyrirliggjandi upplýsingum eða gögnum leiði 

það til þess að stjórnsýslumál sé endurupptekið. Þann fyrirvara verður þó að hafa á þeirri 

ályktun að í málinu lá fyrir að nefndin hafði ekki hagað málsmeðferð sinni á fyrri yfirferð 
                                                
223 Í reifun á áliti umboðsmanns er enn fremur tekið fram „Benti umboðsmaður á að ráðuneytið hefði 
endurupptekið málið og óskað eftir nýrri umsögn frá prófnefndinni eftir að A hafði bent á þennan annmarka á 
fyrri úrlausn prófnefndar.“ 
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sinni á úrlausn B í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 893/2010 og almennum reglum um 

ákvörðunarvald sem löggjafinn hefur falið stjórnsýslunefnd sérstaklega að fara með. Var því 

til staðar annmarki við málsmeðferð á máli B í fyrra skiptið. Í kjölfar beiðni B bætti nefndin 

úr þeim annmarka og komist að því að fyrri niðurstaða sín hefði verið rétt. Er því réttar að 

draga þá ályktun af framangreindu áliti umboðsmanns að í þeim tilfellum að fyrir liggur að 

málsmeðferð stjórnvalds við töku stjórnvaldsákvörðunarinnar hafi ekki verið í samræmi við 

lög og til að bæta úr þeim annmarka þurfi stjórnvald að endurmeta fyrirliggjandi gögn eða 

upplýsingar teljist slíkt stjórnsýslumál endurupptekið jafnvel þó að slík skylda hafi ekki hvílt 

á stjórnvaldinu. 

Af framangreindri umfjöllun leiðir að stjórnvald telst hafa endurupptekið stjórnsýslumál í 

fyrsta lagi þegar það aflar nýrra gagna eða upplýsinga en þeirra sem lágu fyrir hjá 

stjórnvaldinu sjálfu eða fylgdu með endurupptökubeiðni aðila. Í öðru lagi þegar stjórnvald 

aflar nýrra gagna eða upplýsinga frá aðilum sem ekki komu að meðferð hins fyrra 

stjórnsýslumáls. Í þriðja lagi þegar það liggur fyrir að til staðar voru annmarkar á 

málsmeðferð stjórnvalds við meðferð stjórnsýslumálsins og ekki er hægt að bæta úr þeim 

annmörkum nema að endurmeta fyrirliggjandi gögn eða upplýsingar. Ef framangreind tilfelli 

eru heimfærð undir hina almennu endurupptökuheimild 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga og 

hinar óskráðu reglur stjórnsýsluréttarins um endurupptöku224 er ljóst að þau geta átt við í 

öllum þeim tilfellum. Þegar aðili getur átt rétt til endurupptöku samkvæmt 2. tölul. 1. mgr. 24. 

gr. stjórnsýslulaga þarf stjórnvald auk þess að meta hvort atvik þau sem ákvörðun byggðist á 

hafi breyst verulega og ekki sé lengur réttlætanlegt að viðhalda hinni íþyngjandi ákvörðun um 

viðvarandi boð eða bann. Beri endurupptökubeiðni aðila það með sér að atvik hafi hugsanlega 

breyst verulega ber stjórnvaldi að endurupptaka stjórnsýslumálið. Vert er þó að benda á 

mikilvægi þess að endurupptökubeiðni beri skýrlega með sér að atvik hafi raunverulega breyst 

svo stjórnvaldi sé unnt að meta hvort þær breytingar teljist verulegar. Í framangreindri skyldu 

stjórnvalds til endurupptöku felst þó ekki skylda stjórnvalds til að endurskoða ákvörðun sína, 

þ.e. að komast að annarri ákvörðun. Leiðir framangreint meðal annars af þeim sérstöku 

sjónarmiðum sem liggja að baki endurupptökuheimildinni um að viðvarandi boð eða bann 

skuli ekki standa lengur en nauðsyn krefur. Sambærileg sjónarmið og gilda um íþyngjandi 

ákvörðun um viðvarandi boð eða bann eiga við þegar aðili getur átt rétt til endurupptöku á 

grundvelli hinnar óskráðu reglu stjórnsýsluréttarins um endurupptöku vegna þess að lagalegar 

forsendur ákvörðunar hafi breyst verulega. 
                                                
224 Hér er ekki vikið sérstaklega að heimfærslu til endurupptökuheimilda í sérákvæðum þar sem ekki var farið í 
sérstaka rannsókn á inntaki eða gildissviði þeirra. 
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Stjórnvald þarf einnig að rannsaka hvort þær takmarkanir sem leiða af 2. mgr. 24. gr. 

stjórnsýslulaga eða sérákvæðum laga standi í vegi því að aðili eigi rétt til endurupptöku 

stjórnsýslumáls. Synjun annarra aðila um samþykki eftir að meira en þrír mánuðir eru liðnir 

frá því að aðila var tilkynnt um ákvörðun stjórnvalds eða að aðili vissi um eða mátti vita um 

hin breyttu atvik, sbr. 1. og 2. málsl. 2. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga, myndi leiða til þess að 

stjórnvaldi væri óheimilt að endurupptaka stjórnsýslumálið á grundvelli 1. mgr. 24. gr. 

stjórnsýslulaga. Í þeim tilfellum að einhver „annar aðili máls“ í skilningi ákvæðisins tilkynnir 

stjórnvaldi, í kjölfar beiðni þess um samþykkis, að hann dragi erindi sitt til baka, þ.e. það 

erindi sem leiddi til þess að hann öðlaðist stöðu aðila máls upphaflega, leiðir það til þess að 

stjórnvaldinu er fært að líta svo á að hann veiti samþykki sitt fyrir endurupptöku 

stjórnsýslumálsins. Enn fremur getur stjórnvaldið litið svo á að hann hafi fallið frá kröfum 

sínum í málinu og njóti því ekki áfram stöðu aðila máls.225 

Öðru máli gegnir þegar meira en ár er liðið frá tilgreindum tímamörkum og slíkt samþykki 

fæst, ekki er þörf á að afla slíks samþykkis eða ekki eru til staðar aðrir aðilar málsins. Ber þá 

stjórnvaldi að rannsaka hvort veigamiklar ástæður séu til staðar sem réttlæti að 

stjórnsýslumálið yrði endurupptekið á grundvelli almennra endurupptökuheimilda 

stjórnsýsluréttarins. Skal stjórnvaldið þá haga þeirri málsmeðferð sinni í samræmi við 

framangreinda umfjöllun um rannsókn þess á því hvort hin sérstöku skilyrði fyrir 

endurupptöku séu uppfyllt. Fyrrgreind sjónarmið um hvort stjórnvald hafi endurupptekið 

stjórnsýslumálið við þá rannsókn eiga jafnt við rannsókn stjórnvalds á því hvort til staðar séu 

veigamiklar ástæður sem réttlæta endurupptöku og hvort hin sérstöku skilyrði fyrir 

endurupptöku séu uppfyllt. Ekki yrði þó talið að stjórnvald hafi endurupptekið 

stjórnsýslumálið þegar stjórnvald aflar samþykkis annarra aðila máls samkvæmt 2. mgr. 24. 

gr. stjórnsýslulaga. Slík gagnaöflun stjórnvalds myndi ekki teljast fela í sér að 

stjórnsýslumálið hafi verið tekið til nýrrar meðferðar ef endurupptökubeiðni aðila 

grundvallast á 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga enda leiðir af 2. mgr. ákvæðisins að þegar meira 

en þrír mánuðir eru liðnir frá tilgreindum tímamörkum er skylt að aðrir aðilar máls samþykki 

beiðni um endurupptöku svo aðili eigi rétt á henni. Sama á þó ekki ef aðili á rýmri rétt til 

endurupptöku samkvæmt sérákvæði í öðrum lögum 226  eða óskráðum reglum 

stjórnsýsluréttarins heldur yrði þá að meta, ef stjórnvald myndi ákveða að afla samþykkis 

                                                
225 Hefur framangreind afturköllun aðila á erindi sínu einkum áhrif þegar til greina kemur að taka nýja breytta 
stjórnvaldsákvörðun og möguleiki sé á því að sú ákvörðun fæli í sér ívilnandi eða íþyngjandi ákvörðun sem 
myndi varða aðila sérstaklega. 
226 Sjá UA 24. júní 2004 (4044/2004). 
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annarra aðila máls, hvort um væri að ræða ný gögn eða upplýsingar í málinu eða hvort 

stjórnvald væri að bæta úr annmarka sem til staðar væri á fyrri málsmeðferð sinni og af því 

leiddi að stjórnvald hefði endurupptekið stjórnsýslumálið. 

Í vissum tilfellum getur stjórnvaldi enn fremur verið rétt að vísa beiðni um endurupptöku 

frá í þeim tilfellum þegar liggur fyrir að þrátt fyrir að stjórnsýslumálið verði tekið til nýrrar 

meðferðar muni það ekki leiða til annarrar niðurstöðu.227 Á það einkum við í þeim tilfellum 

þegar aðili á rétt til endurupptöku samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga228 eða 

þegar ákvörðun hefur grundvallast á röngu mati stjórnvalda og ljóst er að þrátt fyrir að hinar 

nýju upplýsingar, fullnægjandi upplýsingar eða hið rétta mat er lagt til grundvallar við töku 

nýrrar ákvörðunar muni niðurstaðan vera sú sama, þ.e. óbreytt ákvörðun. Hér getur þó staðan 

verið sú að stjórnvaldi sé ekki endilega ljóst við yfirferð á formskilyrðum framangreindra 

endurupptökuheimilda hvort niðurstaðan málsins muni vera sú sama. Verður þá að telja að 

stjórnvaldi beri að fallast á endurupptöku stjórnsýslumálsins og taka málið til heildstæðrar 

nýrrar meðferðar og komast að nýrri niðurstöðu í málinu sem þá getur meðal annars falið í sér 

að komist sé að því að óbreytt ákvörðun skuli standa. Er sú niðurstaða, þ.e. að stjórnvaldi beri 

að endurupptaka stjórnsýslumálið, í samræmi við megintilgang réttarreglna á sviði 

stjórnsýsluréttarins um að tryggja réttaröryggi borgarans, sjónarmiðið um að ákvarðanir 

stjórnvalda skulu vera sem réttastar og liður í því að auka tiltrú borgaranna á starfsemi hins 

opinbera. 

 

6.2.4 Kröfur til skýrleika ákvörðunar stjórnvalds um frávísun á beiðni um endurupptöku 

Í þeim tilfellum þegar skilyrði einhverrar lögfestrar eða ólögfestrar endurupptökuheimildar 

eru ekki uppfyllt hvílir ekki skylda á stjórnvaldi að endurupptaka stjórnsýslumálið. Er 

stjórnvaldi þá almennt heimilt að ljúka meðferð endurupptökumálsins með frávísun,229 en það 

felur í sér að ekki fer fram eiginleg efnismeðferð í málinu230 heldur er umfjölluninni lokið 

með vísan til formannmarka beiðninnar.231 Reyndi á þetta í máli  UA 12. nóvember 1999 

(2591/1998), 232  en í málinu var það meðal annars niðurstaða umboðsmanns að 

menntamálaráðuneytinu hafi ekki verið skylt að endurupptaka mál A og B á grundvelli 

                                                
227 Sjá m.a. UA 20. september 2001 (2953/2000). 
228 Í töluliðnum segir: Ákvörðun hefur byggst á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum um málsatvik. 
229 Trausti Fannar Valsson: „Upphaf stjórnsýslumála“, bls. 453, sbr. 442. 
230  Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 139 og Trausti Fannar Valsson: „Upphaf 
stjórnsýslumála“, bls. 453, sbr. 442. 
231  Torstein Eckhoff og Eivind Smith: Forvaltningsrett, bls. 281 og Trausti Fannar Valsson: „Upphaf 
stjórnsýslumála“, bls. 453, sbr. 442. 
232 Álitið er reifað nánar í kafla 4.4. 
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ólögfestra reglna þar sem skilyrði hinnar ólögfestu reglu um endurupptöku vegna brots á 

jafnræðisreglu stjórnsýsluréttarins voru ekki uppfyllt og ráðuneytinu því ekki skylt að verða 

við beiðni þeirra.233 

Ákvörðun stjórnvalds um frávísun á beiðni aðila máls um endurupptöku stjórnsýslumáls 

felur í sér nýja stjórnvaldsákvörðun234 Ber því stjórnvaldi að láta fylgja með leiðbeiningar í 

samræmi við 2. mgr. 20. gr. stjórnsýslulaga. Hér verður stjórnvald einnig að hafa í huga hina 

óskráðu grundvallareglu stjórnsýsluréttarins um að stjórnvaldsákvörðun verði efnislega að 

vera bæði ákveðin og skýr, svo að málsaðili geti skilið hana og metið réttarstöðu sína.235 

Hvílir því sú skylda á stjórnvaldi að tryggja að aðili geti áttað sig á því af hverju beiðni hans 

um endurupptöku stjórnsýslumáls er ekki tekin til efnismeðferðar. Í UA 30. júní 2006 

(4557/2005) kvartaði A meðal annars yfir afgreiðslu sjávarútvegsráðuneytisins á erindi hans 

þar sem hann hafði gert athugasemdir við úthlutun ráðuneytisins á byggðarkvóta í 

sveitarfélaginu J. Í svarbréfi ráðuneytisins við erindi A var aðeins tekið fram að ráðuneytið 

hafi leitað skýringa á því hvers vegna sveitarstjórn J lagði ekki til að báti A yrði úthlutað 

byggðakvóta og tekið fram að þær skýringar fylgdu með bréfinu. Þá voru reglur um úthlutun 

byggðakvóta í J teknar orðrétt upp í bréfið. Í lok bréfsins sagði svo að með vísan til þessa 

tilkynni ráðuneytið að það myndi ekki hafa frekari afskipti af málinu. Umboðsmaður óskaði 

eftir skýringum ráðuneytisins á því hvort það teldi afgreiðsla þess á erindi A hefði verið í 

samræmi við meginreglu stjórnsýsluréttarins um skýrleika í svörum stjórnvalda við erindum 

sem þeim berast og að afgreiðsla máls beinist að lágmarki að þeim meginefnisatriðum sem 

erindi fjallar um. Ráðuneytið svaraði erindi umboðsmanns og taldi að skoða yrði svar þess til 

A í ljósi þess að nauðsynlegt hefði verið að tryggja að afgreiðsla mála varðandi úthlutun 

byggðakvóta drægist ekki þannig að viðkomandi aðilar gætu nýtt kvóta sinn á fiskveiði árinu 

og eftir að úthlutun hafi átt sér stað sé vafasamt að hægt sé að endurskoða þá úthlutun til 

lækkunar fyrir þá sem hafa fengið úthlutun. Um afstöðu ráðuneytisins tók umboðsmaður 

eftirfarandi fram: 

 
[Þ]að er meginregla stjórnsýsluréttar að stjórnvaldsákvarðanir skuli vera bæði ákveðnar 
og skýrar. Þá er mikilvægt í samskiptum borgaranna og þeirra sem fara með opinbera 
stjórnsýslu að svör stjórnvalda og afstaða þeirra til erinda borgaranna séu skýr og 
rökstuðningur og útskýringar með þeim hætti að viðtakandinn geti á grundvelli þeirra 
bæði skilið hvers vegna ekki er orðið við erindi hans og metið réttarstöðu sína. 
Stjórnvöldum er ekki fortakslaust skylt að taka sérhverja málsástæðu sem aðili hefur fært 
fram til rökstuddrar úrlausnar. Þó hef ég í öðrum álitum lagt til grundvallar að þau verði 

                                                
233 Sjá einnig m.a. UA 14. september 1999 (2498/1998) og UA 16. júní 2000 (3906/2003). 
234 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 139. 
235 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 43 og 800. Sjá einnig UA 30. júní 2006 (4557/2005). 
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að taka að minnsta kosti afstöðu til meginmálsástæðna sem aðilar færa fram og varða 
málið og geta haft þýðingu fyrir úrlausn þess. Ég tel að svar ráðuneytisins […] við erindi 
A hafi ekki fullnægt þessum kröfum stjórnsýsluréttarins og hafi ekki verið í samræmi við 
vandaða stjórnsýsluhætti. 
 

Síðan tók umboðsmaður eftirfarandi fram sérstaklega um svör stjórnvalda við beiðnum aðila 

um endurupptöku stjórnsýslumáls: 
 
Ég ítreka það enn og aftur að sjávarútvegsráðuneytið hafði endanlegt ákvörðunarvald um 
efni tillagna J um úthlutun byggðakvóta. Það var því í verkahring þess að taka skýra 
afstöðu til þess hvort fallast ætti á endurupptöku slíkrar úthlutunar þegar beiðni um slíkt 
kom fram og þá með því að fjalla efnislega um hvort þau sjónarmið sem fram komu í 
umsögn hreppsnefndarinnar hafi samrýmst birtum úthlutunarreglum. Ég tek fram að þar 
sem slík afstaða ráðuneytisins liggur ekki fyrir er ekki tilefni til þess að ég fjalli á þessu 
stigi um það atriði. 
 

Af framangreindu áliti leiðir að þegar stjórnvald tekur ákvörðun um frávísun á beiðni um 

endurupptöku yrði það að tiltaka í slíkri ákvörðun hvaða atriði það eru sem leiða til þess að 

stjórnvaldið telji aðila ekki eiga rétt til endurupptöku. Breytir hér engu um það af hvaða 

ástæðum stjórnvald telji aðila ekki slíkan rétt. Hér er auk þess vert að taka fram að ekki skiptir 

öllu máli hvort stjórnvald noti orðalagið beiðni yðar um endurupptöku er vísað frá, hafnað 

eða synjað svo lengi sem aðila má vera ljóst af tilkynningunni hvað felist í þeirri ákvörðun. 

Ekki má þó skilja framangreint svo að ákvörðun stjórnvalds um frávísun skuli ávallt fylgja 

rökstuðningur, enda gera stjórnsýslulögin ráð fyrir eftirfarandi rökstuðningi sem 

meginreglu236 nema til staðar séu lögmælt frávik frá því,237 heldur er verið að ítreka það að 

stjórnvald tryggi að aðila sé fært að átta sig á þeim ástæðum sem leiða til þess að beiðni hans 

sé ekki tekin til efnislegrar meðferðar. 

Ef niðurstaða stjórnvalds er hins vera sú að formskilyrði viðeigandi 

endurupptökuheimildar séu uppfyllt, það liggur fyrir að niðurstaða um mat á því fæst ekki 

nema með frekari rannsókn sem felur í sér að afla þurfi frekari gagna eða upplýsinga en þau 

sem þegar eru til staðar hjá stjórnvaldi eða að bæta þurfi úr annmarka við fyrri málsmeðferð 

stjórnvalds til að tryggja að komist hafi verið að rétti ákvörðun, ber stjórnvaldi að taka beiðni 

aðila um endurupptöku til efnismeðferðar. 

 

                                                
236 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3299-3300. 
237 Slíka undantekningu má meðal annars finna í 4. mgr. 21. gr., sbr. 4. tölul. 31. gr. stjórnsýslulaga, um að 
úrskurðum í kærumálum skuli ávallt fylgja rökstuðningur. 
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6.3 Efnisleg meðferð stjórnvalds á beiðni um endurupptöku 

6.3.1 Almennt 
Þegar stjórnvald hefur komist að þeirri niðurstöðu að formskilyrði fyrir endurupptöku 

stjórnsýslumáls séu uppfyllt eða atvik hátta með þeim hætti að niðurstaða um það fæst ekki án 

frekari rannsóknar er stjórnvaldinu skylt að verða við beiðni aðila máls og taka 

stjórnsýslumálið til nýrrar meðferðar. 238  Ber stjórnvaldi þá að framkvæma 

heildarendurskoðun á öllum þáttum málsins239 og kanna hvort skilyrði séu fyrir því að komast 

að nýrri niðurstöðu, þ.e. að taka nýja stjórnvaldsákvörðun.240 Niðurstaða þessarar heildar 

endurskoðunar er ný stjórnvaldsákvörðun sem getur annars vegar falið í sér að fyrri ákvörðun 

skuli standa óbreytt eða hins vegar að taka skuli nýja endurskoðaða ákvörðun.241 Stjórnvald 

hefur í þessu tilfelli sömu heimildir og æðra sett stjórnvald hefur samkvæmt 1. mgr. 26. gr. 

stjórnsýslulaga,242 þ.e. að fella ákvörðun úr gildi, breyta henni í heild eða hluta eða komast að 

þeirri niðurstöðu að ákvörðunin skuli standa óbreytt.243 

 

6.3.2 Hvaða upplýsingar, gögn eða málsatvik skal leggja til grundvallar? 

Sú spurning kemur upp hvaða aðstæður, þ.e. upplýsingar, gögn málsatvik, lagalegar forsendur 

eða mat stjórnvalds,244 stjórnvald skuli leggja til grundvallar þegar endurupptökumálið er til 

meðferðar, þ.e. hvort miða skuli við aðstæður eins og þær voru við upphaflega úrlausn 

málsins eða við málsmeðferð endurupptökumálsins. Þar sem stjórnvaldi ber að endurskoða 

alla þætti málsins við endurupptöku á stjórnsýslumáli leiðir það að ekki er hægt að gefa eitt 

algilt svar um það við hvaða aðstæður eigi að miða við. Hluta af því svari má þó finna í 

viðeigandi endurupptökuheimild enda leiðir af sérstökum skilyrðum sumra þeirra að til staðar 

séu breytt atvik, breytt eða ný gögn eða upplýsingar, breyttar lagalegar forsendur eða breytt 

mat stjórnvalds svo aðili eigi rétt til endurupptöku samkvæmt þeim. Af rannsókn á álitum 

umboðsmanns Alþingis er það mat höfundar að hægt sé að leggja til eftirfarandi viðmið við 
                                                
238 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 920, Sten Bøsning: Almnindelig forvaltningsret, bls. 244 
og Trausti Fannar Valsson: „Upphaf stjórnsýslumála“, bls. 453. 
239 Sten Bøsning: Almindelig forvaltningsret, bls. 247 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 928. 
Getur það meðal annars falið í sér að stjórnvald beri að endurskoða túlkun sinni á viðkomandi lagaheimildum í 
samræmi við nýjar úrlausnir dómstóla eða álita umboðsmanns Alþingis, sbr. UA 17. nóvember 2000 
(2485/1998). 
240 Sten Bøsning: Almnidelig forvaltningsret, bls. 244-245. Sjá m.a. UA 24. júní 2004 (4044/2004) en í álitinu 
sagði umboðsmaður meðal annars: „Það er svo hlutverk stjórnvaldsins að meta hvort breytingarnar séu slíkar að 
leiða eigi til þess að niðurstöðu um meðlagsgreiðslur sé breytt.“ 
241 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 926. 
242 Björg Thorarensen o.fl.: Um lög og rétt, bls. 144-145. 
243 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 928. 
244 Hér er kosið að nota hugtakið aðstæður til að ná yfir hugtökin upplýsingar, gögn, atvik, lagalegar forsendur 
eða mat stjórnvalds. 
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mat á því hvaða aðstæður skuli leggja til grundvallar við beitingu hinna almennu 

endurupptökuheimilda. 

Í fyrsta lagi eru það þau tilfelli þegar aðili máls á rétt á endurupptöku vegna þess að 

ákvörðun í málinu var byggð á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 

24. gr. stjórnsýslulaga, eða röngu mati stjórnvalds. Í þeim tilfellum ber stjórnvaldi að 

grundvalla hina nýju stjórnvaldsákvörðun á fullnægjandi og/eða réttum upplýsingum eða 

leiðréttu mati stjórnvalds á upplýsingum og/eða gögnum. Leiðir það meðal annars af 

réttmætisreglu stjórnsýsluréttarins, þ.e. að ákvörðun stjórnvalds sé byggð á málefnalegum 

sjónarmiðum,245 og þeirri reglu að ákvarðanir stjórnvalda skulu vera sem réttastar.246 

Í öðru lagi eru það framangreind tilfelli auk þeirra tilfella þegar aðila á rétt til 

endurupptöku vegna þess að ákvörðunin er grundvölluð á röngum lagagrundvelli, vegna þess 

að stjórnvald braut gegn jafnræðisreglu stjórnsýslulaga, til staðar voru verulegir annmarkar á 

málsmeðferð stjórnvaldsins á málinu eða verulegur efnisannmarki á ákvörðun. Í öllum 

framangreindum tilfellum kemur sérstaklega til skoðunar hvort miða skuli aðrar aðstæður, en 

hinar leiðréttu upplýsingar og/eða hið leiðrétta mat stjórnvaldsins, við það hvernig þær voru er 

málið var upphaflega til meðferðar hjá stjórnvaldinu eða þegar það var til meðferðar hjá því í 

kjölfar endurupptökubeiðninnar. Meginreglan er að stjórnvaldi ber að miða við aðstæður eins 

og þær voru við upphaflega meðferð málsins hjá stjórnvaldinu. Í UA 20. mars 1997 

(1805/1996)247 taldi umboðsmaður að stjórn Lánasjóðs íslenskra námsmanna hefði ekki 

afgreitt endurupptökubeiðni A rétt þar sem stjórnin hafði miðað við málsatvik á þeim 

tímapunkti er endurupptökumálið var til meðferðar. Um það tók umboðsmaður fram: 
 
Bar stjórn lánasjóðsins samkvæmt framangreindri meginreglu um endurupptöku máls að 
endurskoða synjun sjóðsins [...] og taka þar mið af þeirri aðstöðu, sem verið hefði, ef 
umræddum lagareglum hefði þá verið fylgt. 
 

Það er ekki nema að sérstakar ástæður séu fyrir því að miða skuli við aðstæður eins og þær 

eru við meðferð endurupptökumálsins. Til slíkra sérstakra ástæðna geta meðal annars talist 

breytt lagaframkvæmd eða lagasetning, en í UA 17. nóvember 2000 (2485/1998)248 tók 

umboðsmaður meðal annars fram: 

                                                
245 Sjá m.a. UA 31. desember 2010 (5740/2009) en í álitinu tók umboðsmaður meðal annars fram: „Var því 
ráðuneytinu skylt að ganga úr skugga um að ákvörðunin væri reist á málefnalegum sjónarmiðum í samræmi við 
réttmætisreglu stjórnsýsluréttar“. 
246 Sjá UA 21. ágúst 2013 (7182/2012) en í álitinu tók umboðsmaður meðal annars fram: „Hér verður sem 
endranær að hafa í huga að stjórnvaldsákvarðanir eiga að vera reistar á réttum málsatvikum.“ 
247 Álitið hefur áður verið reifað í kafla 4.2. 
248  Sjá einnig Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 923 og til hliðsjónar álit danska 
umboðsmannsins FOB 19. ágúst 2011 (1403/2011), en í málinu hafði A verið synjað um félagsþjónustustyrk 
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[K]unna atvik að vera með þeim hætti að stjórnvaldi sé samkvæmt framangreindu einnig 
rétt að taka til endurskoðunar að eigin frumkvæði efnislega niðurstöðu sína um skýringu 
viðeigandi lagareglna sem réðu fyrri úrlausn máls. Geta þar meðal annars komið til nýjar 
úrlausnir dómstóla eða álit umboðsmanns Alþingis sem gengið hafa eftir að fyrri 
niðurstaða stjórnvalds um túlkun lagareglu lá fyrir. 
 

Í þriðja lagi eru það þau tilfelli þegar aðili máls á rétt til endurupptöku stjórnsýslumáls er 

lauk með töku íþyngjandi stjórnvaldsákvörðunar um viðvarandi boð eða bann vegna þess að 

atvik hafi breyst verulega, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga, eða lagalegar forsendur 

fyrir ákvörðun hafa breyst verulega. Í þeim tilfellum verður stjórnvald að framkvæma mat á 

þeim breyttu aðstæðum, þ.e. atvikum eða lagalegum forsendum, sem eru til staðar við 

framlögn beiðninnar og þeim aðstæðum sem voru við upphaflega meðferð 

stjórnsýslumálsins.249 Eru það þá einkum hinar breyttu aðstæður, þ.e. þau atvik eða lagalegar 

forsendur sem eru til staðar við framlögn endurupptökubeiðninnar, sem ráða úrslitum um það 

hvort skilyrði séu fyrir því að taka nýja stjórnvaldsákvörðun eða ekki. 

 

6.3.3 Endurskoðun leiðir ekki til nýrrar ákvörðunar 
6.3.3.1 Almennt 

Líkt og þegar hefur verið tekið fram þá hvílir ekki skylda á stjórnvaldi, þegar það hefur fallist 

á endurupptöku stjórnsýslumáls, að komast að nýrri niðurstöðu, þ.e. að endurskoða fyrri 

stjórnvaldsákvörðun sína. Í kjölfar nýrrar málsmeðferð getur það verið niðurstaða stjórnvalds 

að ekki sé tilefni til þess að endurskoða ákvörðun þess. Í því tilfelli hefur stjórnvald þó fallist 

á að endurupptaka stjórnsýslumálið, hvort sem því bar skylda til þess eða ekki, og stjórnvald 

getur því ekki lokið málinu með því að vísa beiðni aðila máls frá heldur hvílir sú skylda á 

stjórnvaldi að ljúka því með formlegum hætti, þ.e. að taka stjórnvaldsákvörðun.250 Sú 

niðurstaða stjórnvalds getur í fyrsta lagi grundvallast á því að þrátt fyrir heildarendurskoðun á 

öllum þáttum málsins sé það niðurstaða stjórnvaldsins að stjórnvaldsákvörðun þess hafi verið 

rétt og sé það enn. Í öðru lagi að atvik sem ákvörðun var byggð á eða lagalegar forsendur 

ákvörðunar hafi ekki breyst á þann veg að þau leiði til endurskoðunar ákvörðunar. Í þriðja 

lagi að til staðar sé ómöguleiki sem standi í vegi fyrir því að stjórnvald geti endurskoðað 

                                                                                                                                                   
samkvæmt lögum um félagsþjónustu með ákvörðun sveitarstjórnar Bornholms (B) þann 24. nóvember 2008. 
Þann 1. desember sama ár gekk í gildi ný og meira ívilnandi löggjöf um félagsþjónustustyrki. Í kjölfarið, þann 
15. desember, óskaði A eftir endurupptöku á ákvörðun B. Við meðferð B á endurupptökumáli A þá tók B ekki til 
skoðunar hinar nýju ívilnandi lagareglur og staðfesti því fyrri ákvörðun sína. Var það niðurstaða umboðsmanns 
að B hefði borið, við síðari meðferð málsins, að taka ákvörðun sína á grundvelli hina nýju lagareglna. 
249 Sjá UA 7. apríl 2000 (2370/1998) en álitið hefur áður verið reifað í kafla 3.2.3.2 og kafla 4.2. 
250 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 416-417. 
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ákvörðun sína. Í fjórða lagi að hagsmunir aðila, annarra aðila og/eða almannahagsmunir 

standi slíkri endurskoðun í vegi. 

 

6.3.3.2 Mat stjórnvalds að fyrri ákvörðun hafi verið rétt eða að atvik, eða lagalegar 
forsendur, sem ákvörðun byggði á hafi ekki breyst verulega 

Stjórnvald getur staðið frammi fyrir því, í kjölfar heildstæðrar endurskoðunar á öllum þáttum 

málsins, að það sé niðurstaða þess að upphaflega ákvörðun stjórnvaldis hafi verið rétt eða að 

ekki séu til staðar atvik sem leiði til þess að stjórnvaldið eigi að endurskoða þá ákvörðun sína. 

Enn fremur getur það verið niðurstaða stjórnvalds að þrátt fyrir að þau atvik sem ákvörðun er 

byggð á hafi breyst og/eða að lagalegar forsendur ákvörðunarinnar séu breyttar leiði það ekki 

til annarrar ákvörðunar.251 Er það þá niðurstaða stjórnvaldsins að ekki séu skilyrði fyrir því að 

endurskoða ákvörðun sína. 

Í UA 16. júní 2004 (3906/2003)252 hafði dóms- og kirkjumálaráðuneytið synjað A um 

löggildingu sem skjalaþýðenda þar sem prófnefnd taldi úrlausnir hans ekki fullnægjandi. Í 

kjölfar endurupptöku á stjórnsýslumálinu taldi ráðuneytið ekki atvik vera með þeim hætti að 

endurskoða bæri ákvörðun þess þar sem ráðuneytið taldi að upphafleg ákvörðun þess væri rétt 

að efni til. Umboðsmaður gerði ekki athugasemdir við niðurstöður ráðuneytisins. 

 

6.3.3.3 Endurskoðun ákvörðunar ómöguleg 

Til staðar geta verið aðstæður sem eru með þeim hætti að stjórnvaldi er ómögulegt að 

endurskoða stjórnvaldsákvörðun sína. Ekki er hægt að gefa tæmandi talningu á þeim tilfellum 

sem ómöguleiki geti staðið stjórnvaldi í vegi fyrir því að endurskoða stjórnvaldsákvörðun 

enda verður að ætla að tilvist slíks ómöguleika ætti að liggja í augum uppi, þ.e. ef slíkur 

ómöguleiki er til staðar. Hér má þó nefna í dæmaskyni að slík staða geti til að mynda verið 

uppi þegar um er að ræða úthlutun á takmörkuðum gæðum sem aðeins er hægt að nýta einu 

sinni eða í takmarkaðan tíma, s.s. eins og úthlutun veiðiheimilda á fiski eða leyfi til að veiða 

hreindýr. Geta þá aðstæður verið með þeim hætti að þegar stjórnvald hefur tekið beiðni aðila 

til efnismeðferðar hafi hin takmörkuðu gæði þegar verið nýtt eða gildisstími þeirra fallinn 

brott253 og því ekki fyrir að fara neinum gæðum til að úthluta. Einnig má nefna þau tilvik 

                                                
251 Sjá m.a. UA 20. september 2001 (2953/2000) en álitið hefur áður verið reifað í kafla 3.2.2.4. 
252 Álitið hefur áður verið reifað nánar í kafla 4.3, 6.1.4 og 6.2.3. 
253 Í UA 30. júní 2006 (4557/2005) var það niðurstaða ráðuneytisins í kjölfar framangreinds álits umboðsmanns 
og beiðni A um endurupptöku að ekki væri hægt að verða við beiðni A. Leiða má líkur fyrir því að ástæður þess 
að ráðuneytið taldi sér ekki fært að endurskoða ákvörðun sína í það skiptið hafi verið ómöguleiki þar sem sú 
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þegar þau gæði sem sóst er eftir hafa farið forgörðum og ekki er hægt að afla nýrra til 

úthlutunar. 

 

6.3.3.4 Hagsmunir annarra aðila eða almannahagsmunir standa í vegi fyrir endurskoðun 
Þegar stjórnvald tekur ákvörðun í máli þar sem tveir eða fleiri aðilar óska hins sama eða deila 

sín á milli felur ákvörðun stjórnvalds almennt í sér ívilnandi ákvörðun fyrir a.m.k. einn aðila 

og íþyngjandi fyrir a.m.k. annan.254 Eru þá til staðar andstæðir hagsmunir þess sem fékk hina 

ívilnandi ákvörðun og þeirra sem fengu hina íþyngjandi ákvörðun.255 Í þeim tilfellum ber 

stjórnvaldi, við endurskoðun stjórnvaldsákvörðunar, meðal annars að meta að nýju þau áhrif 

sem andstæðir hagsmunir aðila máls geta haft á niðurstöðu málsins. Ef niðurstaða stjórnvalds 

er, þrátt fyrir tilvist hinna andstæðu hagsmuna, að fyrri ákvörðun þess hafi verið rétt og ekki 

sé tilefni til að endurskoða hana lýkur málinu með töku óbreyttrar ákvörðunar. Hins vegar ef 

það er niðurstaða stjórnvalds að endurskoða beri hina fyrir ákvörðun, hvort sem það er vegna 

hagsmuna annarra aðila eða af öðrum ástæðum, þarf stjórnvaldið að rannsaka hvort 

hagsmunir þess aðila sem fékk hina ívilnandi ákvörðun séu það miklir að stjórnvaldinu sé 

ekki fært að endurskoða stjórnvaldsákvörðun sína.256 Kemur þá einkum til skoðunar hvort 

stjórnvaldi sé heimilt að komast að nýrri niðurstöðu sem er til óhags fyrir þann aðila sem fékk 

hina ívilnandi ákvörðun og þá oftast jafnframt til hagsbóta fyrir annan aðila máls.257 Vegast 

hér á sjónarmiðin um að stjórnvald skuli leitast við að ákvarðanir þeirra séu réttar og þeir 

hagsmunir sem aðili, þ.e. þess sem fékk hina ívilnandi ákvörðun, hefur af því að sú ákvörðun 

haldi gildi sínu. 

                                                                                                                                                   
úthlutun byggðakvóta sem A kvartaði undan var vegna fiskveiðiársins 2004-05 en beiðni hans um endurupptöku 
var til lykta leidd í október 2006 eftir að umrætt fiskveiðiár var liðið. 
254  Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 926 og Torstein Eckhoff og Eivind Smith: 
Forvaltningsrett, bls. 497. Er hér ítrekað að í þeim tilfellum að aðili hefur afturkallað erindi sitt sem veitti honum 
stöðu aðila máls við meðferð hins upphaflega máls nýtur hann ekki stöðu aðila máls við meðferð 
endurupptökumálsins. 
255 Hér er ekki um að ræða íþyngjandi ákvörðun um viðvarandi boð eða bann í skilningi 2. tölul. 1. mgr. 24. gr. 
stjórnsýslulaga heldur íþyngjandi ákvarðanir sem, svo dæmi séu nefnd, fela í sér synjun um umbeðið réttindi eða 
að annar aðili hafi fengið umbeðið leyfi þrátt fyrir andstöðu aðila, t.d. útgáfa byggingaleyfis í óþökk nágranna. 
256 Almennt má ætla að aðeins þeir aðilar sem fengu íþyngjandi ákvörðun myndu leggja fram beiðni um 
endurupptöku þó ekki sé útilokað að sá sem hlaut ívilnandi ákvörðun geri það, sér í lagi þegar ekki hefur verið 
fallist á beiðni hans að öllu leyti. 
257 Sjá UA 30. júní 2006 (4557/2005), en í málinu voru það meðal annars þeir andstæðu hagsmunir þeirra aðila 
sem höfðu fengið úthlutað byggðakóta sem sjávarútvegsráðuneytið bar fyrir sig þegar það taldi sér ófært að 
endurupptaka stjórnsýslumálið, þ.e. ráðuneytið taldi sér ófært að endurskoða ákvörðun sína vegna þeirra og því 
væri því ekki skylt að taka málið til nýrrar meðferðar. Umboðsmaður taldi hins vegar að ráðuneytinu hefði borið 
að endurupptaka stjórnsýslumálið en útilokaði ekki að aðstæður gætu verið með þeim hætti að ráðuneytinu væri 
ekki fært að endurskoða ákvörðun sína. 
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Ef fyrir liggur samþykki allra aðila máls til endurupptöku stjórnsýslumálsins258 yrði að 

ætla að breytt ákvörðun stjórnvalds myndi ekki teljast vera til óhags fyrir aðila.259 Hér yrði þó 

stjórnvald að tryggja að þeir aðilar sem veittu samþykki sitt hafi mátt vera ljóst hverjar 

afleiðingar þess gætu verið, þ.e. að með því að veita samþykki sitt fyrir endurupptöku 

stjórnsýslumálsins gæti það leitt til minna ívilnandi, íþyngjandi eða meira íþyngjandi 

ákvörðunar. Hvílir því rík leiðbeiningarskylda á stjórnvaldi að tryggja að aðila sé þetta ljóst, 

sbr. 7. gr. stjórnsýslulaga og í samræmi við vandaða stjórnsýsluhætti.260 Sé slíku samþykki 

hins vegar ekki fyrir að fara kemur til sjálfstæðs mats stjórnvaldsins á því hvort hagsmunir 

þess aðila sem skerða á séu þess eðlis að þeir standi í vegi fyrir því að stjórnvaldsákvörðunin 

sé endurskoðuð. 

Við framangreint mat yrði stjórnvald að hafa hliðsjón af því á hvaða réttarsviði ákvörðun 

sé tekin og hvaða lagaheimildir sé að finna á því sviði. Þarf stjórnvald þá meðal annars að 

rannsaka sérstaklega hvort um sé að ræða ákvörðun sem varði réttindi sem njóta verndar 

samkvæmt stjórnarskránni.261 Þegar stjórnvald getur ekki komist að niðurstöðu í kjölfar 

rannsóknar á réttarsviði ákvörðunar væri nærtækast fyrir stjórnvaldið að leita fanga í reglum 

stjórnsýsluréttarins um ógildingu stjórnvaldsákvörðunar.262 Eru það einkum sjónarmið sem 

mæla gegn ógildingu stjórnvaldsákvörðunar sem koma til skoðunar enda hafa dómstólar, 

umboðsmaður Alþingis og fræðimenn talið, þegar til skoðunar er að fella úr gildi 

stjórnvaldsákvörðun og til staðar eru andstæðir hagsmunir aðila af þeirri úrlausn, talið að líta 

beri til tiltekinna sjónarmiða sem leitt geti til þess að ekki skuli fella ákvörðun úr gildi, jafnvel 

þó að hún sé ógildanleg.263 Þau sjónarmið grundvallast á þeirri hugsun að það geti verið of 

ósanngjarnt og viðurhlutamikið að endurskoða ákvörðun aðila í óhag vegna þess óhagræðis 

eða tjóns sem það getur valdið honum eða að slíkt verði til þess að mikilvægum 

                                                
258 Líkt og er fortakslaus skylda þegar aðili máls á rétt til endurupptöku samkvæmt 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga 
og meira en þrír mánuðir eru liðnir frá tilgreindum tímamörkum í 2. mgr. ákvæðisins, sbr. 2. mgr. 24. gr. 
stjórnsýslulaga. 
259 Arvid Frihagen: Forvaltningsrett – Bind III, bls. 18. 
260 Sjá m.a. UA 14. nóvember 2005 (4278/2004). 
261 Hér má nefna úthlutun réttinda í tengslum við atvinnuréttindi, sbr. 75. gr. stjórnarskrárinnar, eða sem myndu 
teljast til eignarréttinda aðila, sbr. 72. gr. stjórnarskrárinnar. Sjá til hliðsjónar afstöðu sjávarútvegsráðuneytisins 
til endurupptökubeiðni aðila í UA 30. júní 2006 (4557/2005). 
262  Sjá um það efni Arnar Þór Stefánsson: Um ógildingu stjórnvaldsákvarðana og Páll Hreinsson: 
Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 913-928. 
263 Sjá um það efni Arnar Þór Stefánsson: Um ógildingu stjórnvaldsákvarðana, bls. 54-56 og Páll Hreinsson: 
Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 926-928. Sjá einnig Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 
850 og Torstein Eckhoff og Eivind Smith: Forvaltningsrett, bls. 496-499. 
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almannahagsmunum sé fórnað.264 Sambærileg sjónarmið eiga við þegar stjórnvald hefur til 

meðferðar hvort endurskoða skuli stjórnvaldsákvörðun eða ekki. 

Af því leiðir að stjórnvaldi ber meðal annars að líta til þess hvort sá aðili sem fékk hina 

ívilandi ákvörðun, t.d. úthlutað takmörkuðum gæðum eða útgefið byggingarleyfi, sé byrjaður 

að nýta sér þau réttindi sem fólust í hinni ívilnandi ákvörðun eða ekki. Ef nýting er hafin þarf 

meira að koma til svo slík ákvörðun verði endurskoðuð.265 Þá hefur grandsemi eða grandleysi 

aðila um andstæða hagsmuni annarra aðila af ákvörðun stjórnvalds áhrif við matið. Grandlaus 

aðili getur til að mynda haft réttmætar væntingar til þess að ákvörðun standi óbreytt áfram á 

meðan grandsamur aðili hefur ekki slíkar réttmætar væntingar.266 Við mat á því hvort aðili sé 

grandsamur um andstæða hagsmuni yrði meðal annars að líta til háttsemi aðila við 

málsmeðferð þess stjórnsýslumáls er lauk með töku stjórnvaldsákvörðunarinnar,267 hvort aðila 

ætti að vera það ljóst að aðrir aðilar hefðu andstæða hagsmuni að gæta og hvort stjórnvald 

hafi tilkynnt aðila, hvort sem það er með beinum eða óbeinum hætti, um að til staðar væru 

aðrir aðilar máls sem hefðu andstæða hagsmuni af úrlausn málsins og honum mátti því vera 

það ljóst.268 

Athafnaleysi aðila í kjölfar þess að ákvörðun var tilkynnt getur einnig haft áhrif á mat 

stjórnvalda.269 Hér er þó vert að taka fram að ólíkt því sem almennt gildir um ógildingu 

stjórnvaldsákvörðunar þá getur athafnaleysi aðila leitt til þess að réttur hans til endurupptöku 

stjórnsýslumáls falli niður vegna tómlætis.270 Eru það meðal annars undirliggjandi sjónarmið 

að baki tímafrestunum í 2. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga. Verður því að ætla að athafnaleysi 

aðila til að óska endurupptöku myndi fremur leiða til þess að ekki séu skilyrði fyrir því að 

stjórnvaldi sé skylt að endurupptaka stjórnsýslumálið og komi því aldrei til endurskoðunar á 

ákvörðun þess. Í þeim tilfellum sem lögbundnir kærufrestir vegna ákvörðunarinnar eru liðnir, 

                                                
264 Arnar Þór Stefánsson: Um ógildingu stjórnvaldsákvarðana, bls. 54, Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – 
málsmeðferð, bls. 926, Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 850. Sjá einnig meðal annars Hrd. 
2001, bls. 1917 (114/2091), UA 10. september 1992 (382/1991), UA 10. október 1996 (1571/1999) og UA 29. 
apríl 2011 (5949/2010 og 5959/2010). 
265  Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 927, Arnar Þór Stefánsson: Um ógildingu 
stjórnvaldsákvarðana, bls. 54, Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 850 og Torstein Eckhoff og 
Eivind Smith: Forvaltningsrett, bls. 498. 
266 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 927. 
267 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 927. Hafi aðili til að mynda sýnt af sér sviksamlega 
háttsemi yrði að ætla að stjórnvaldi væri undantekningarlítið fært að komast að meiri íþyngjandi ákvörðun fyrir 
þann aðila. 
268 Sjá Hrd. 2000, bls. 2917 (114/2001) en í dómnum sagði Hæstiréttur meðal annars: „Þá var honum kunnugt 
um andstöðu nágranna sinna við fyrirhugaðar framkvæmdir“. 
269  Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 927, Arnar Þór Stefánsson: Um ógildingu 
stjórnvaldsákvörðunar, bls. 54 og Torstein Eckhoff og Eivind Smith: Forvaltningsrett, bls. 498. 
270 Sjá kafla 5 og kafla 6.2.3. 
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og sérstaklega þegar meira en ár er liðið frá töku ákvörðunarinnar,271 yrði að telja að 

réttmætar væntingar þess aðila sem fékk hina ívilnandi ákvörðun vegi almennt mun þyngra en 

hagsmunir annarra aðila til að fá ákvörðun endurskoðaða. Er því eðlilegt að í þeim tilfellum 

geti aðili, sem fékk hina ívilnandi ákvörðun, treyst því að ákvörðunin verði ekki endurskoðuð 

svo löngu síðar með tilheyrandi óhagræði og tjóni fyrir sig. Hér er þó ekki útilokað að aðili 

geti átt rétt til endurupptöku stjórnsýslumálsins, s.s. á grundvelli sérákvæða í lögm, og þá yrði 

stjórnvald að meta hvaða áhrif athafnaleysi hans ætti að hafa á rétt hans til að fá ákvörðunina 

endurskoðaða sér í vil en til óhags fyrir þann sem fékk hina ívilnandi ákvörðun. 

Sérstakt álitamál er þegar um er að ræða ráðningu, setning eða skipan í opinbert starf eða 

embætti272 og hvort þeir aðilar sem ekki fengu framgang í starfið eigi rétt til endurupptöku 

slíks stjórnsýslumáls. Vegast hér sérstaklega sjónarmiðin um réttmætar væntingar þess aðila 

sem fékk starfið og hagsmunir annarra aðila af því að rétt málsmeðferð hafi átt sér stað og að 

ákvörðun stjórnvaldsins sé rétt. Á þetta hefur nokkrum sinnum reynt fyrir umboðsmanni í 

tengslum við ógildingu ráðningar og niðurstaða umboðsmanns hefur ávallt verið sú að þrátt 

fyrir þá form- eða efnisannmarka sem finna má á málsmeðferð og ákvörðun stjórnvalds þá 

leiði sjónarmið um réttmætar væntingar þess sem hlaut starfið til þess að ákvörðunin yrði 

líklega ekki felld úr gildi fyrir dómstólum.273 Má hér sérstaklega benda á UA 29. apríl 2011 

(5949/2010 og 5959/2010) en í því máli kvörtuðu tveir aðilar undan því að aðili sem uppfyllti 

ekki almenn hæfisskilyrði samkvæmt auglýsingu Forsetaembættisins hefði verið ráðin. 

Niðurstaða umboðsmanns var að hann taldi ólíklegt að þeir annmarkar sem hefðu verið á 

meðferð málsins myndu leiða til ógildingar á ákvörðuninni þegar litið væri til hagsmuna þess 

sem ráðinn hefði verið í starfið, þ.e. réttmætar væntingar hans, og það að honum hefði verið 

gert að afla sér þeirra réttinda sem sett höfðu verið sem almennt hæfisskilyrði til að gegna 

starfinu. Beindi umboðsmaður svo þeim tilmælum til stjórnvaldsins að rétta hlut þeirra aðila 

sem kvörtuðu undan ráðningunni í málinu.274 

Almannahagsmunir geta staðið því í vegi að stjórnvaldi sé fært að endurskoða 

stjórnvaldsákvörðun þegar til staðar eru andstæðir hagsmunir aðila máls. Eru það þá annars 

vegar réttarvörslusjónarmið og hins vegar sjónarmið um að komast hjá eyðileggingu 

                                                
271 Sbr. ársfrest til að bera fram stjórnsýslukæru vegna ákvörðunar í 2. mgr. 28. gr. stjórnsýslulaga, UA 14. 
nóvember 2005 (4278/2004) og UA 26. október 2000 (2770/1990). 
272 Hér eftir verður aðeins hugtökin ráðning og starf notað þó að með því sé átt við bæði ráðningu í starf og 
setningu eða skipan í embætti hjá hinu opinbera. 
273 Arnar Þór Stefánsson: Um ógildingu stjórnvaldsákvörðunar, bls. 55-56. 
274 Sjá einnig UA 10. september 1992 (382/1991) og UA 10. október 1996 (1571/1999). 
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verðmæta sem mæla gegn því að ákvörðun sé endurskoðuð á íþyngjandi hátt fyrir þann aðila 

sem fékk úthlutað hinum umdeildu réttindum.275 

Niðurstaða stjórnvalds, um það hvort hagsmunir annarra aðila eða almannahagsmunir 

standi í vegi fyrir endurskoðun, ræðst af heildarmati á andstæðum hagsmunum aðila málsins 

og því hvort almannahagsmunir vegi þyngra en hagsmunir aðila máls. Án sérstaks samþykkis 

aðila yrði stjórnvaldið að kanna þær réttarreglur sem gilda á viðkomandi réttarsviði og ef 

niðurstaða endurskoðunar er enn óljós í kjölfar þess yrði það að líta til þeirra sjónarmiða sem 

sett eru fram að framan og litið hefur verið til við mat á því hvort ógildanleg 

stjórnvaldsákvörðun skuli þrátt fyrir það halda gildi sínu. Ljóst er þó að stjórnvald hefur 

heimild til þess, í framangreindum tilfellum, að komast að ákvörðun sem getur verið til óhags 

fyrir einhvern aðila málsins.276 

 

6.3.3.5 Eru til staðar takmarkanir á heimild stjórnvalds til að taka nýja stjórnvaldsákvörðun 
sem er til óhags fyrir aðila máls? 

Í síðasta kafla var fjallað um þau tilfelli þegar hagsmunir annarra aðila eða almannahagsmunir 

standa í vegi fyrir því að stjórnvald geti endurskoðað stjórnvaldsákvörðun sína í kjölfar beiðni 

aðila máls. Í þeim kafla er þó ekki vikið að þeim tilfellum þegar stjórnvald kemst að þeirri 

niðurstöðu að endurskoða skuli ívilnandi stjórnvaldsákvörðun og fella hana úr gildi eða 

afturkalla, að endurskoða ívilnandi ákvörðun á þann veg að hún sé minna ívilnandi fyrir aðila 

en hún var eða að endurskoða beri íþyngjandi ákvörðun á þann veg að hún sé meira 

íþyngjandi.277 Væri stjórnvaldi í því tilfelli óheimilt að endurskoða ákvörðunina til óhags fyrir 

aðila278 og ætti ákvörðunin að standa óbreytt? Til að ná utan um framangreint tilfelli verður sú 

regla að stjórnvaldi sé óheimilt, í kjölfar endurupptöku stjórnsýslumáls, að endurskoða 

ákvörðun til óhags fyrir aðila nefnd reglan um bann við endurskoðun ákvörðunar til óhags 

                                                
275 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 927 og Jens Garde, Carl Aage Nørgaard og Karsten 
Revsbech: Forvaltningsret – Sagsbehandling, bls. 398 
276 Jon Andersen: Forvaltningsret, bls. 225. 
277 Í framkvæmd verður að ætla að framangreint tilfelli komi einkum upp þegar aðeins er að finna einn aðila máls 
og hann óski sjálfur eftir endurupptöku stjórnsýslumáls. Það er þó ekki hægt að útiloka að upp geti komið tilfelli 
þar sem aðilar máls geti verið fleiri. Við eftirfarandi umfjöllun verður þó aðeins vikið að tilfellinu þegar um er að 
ræða einn aðila og er það gert til hagræðingar. Enn fremur verður aðeins fjallað um þau tilfelli að heimild 
stjórnvalds til að komast að slíkri niðurstöðu leiðir ekki af sérstakri lagaheimild stjórnvaldsins til þess. Dæmi um 
slíkt sérákvæði er 2. mgr. 39. gr. laga nr. 54/2006 um atvinnuleysistryggingar og 2. mgr. 101 gr., sbr. 96. gr., 
laga nr. 90/2003 um tekjuskatt. 
278 Vísi að slíkri reglu má m.a. finna í 1. mgr. 208. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008, en það hljóðar 
svo: ,,Refsing og önnur viðurlög á hendur ákærða verða ekki þyngd með dómi Hæstaréttar nema þess hafi verið 
krafist af hálfu ákæruvalds. Ákvæðum héraðsdóms um kröfu skv. XXVI. kafla verður heldur ekki breytt nema 
þess hafi verið krafist af þeim sem breyting er til hagsbóta, hvort sem það er ákærði eða kröfuhafi. Að öðru leyti 
getur Hæstiréttur ávallt breytt dómi til hagsbóta ákærða þótt hann hafi ekki gert kröfu um það.“ 
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fyrir aðila (l. reformatio in pejus, n. omgjøring til skade).279 Áður en lengra er haldið er rétt 

að benda á það að í þeim tilfellum sem stjórnvald hefur lagaheimild fyrir því að endurskoða 

ákvörðun til óhags fyrir aðila myndi slík endurskoðun vera heimil.280 

Ef frá er talin umfjöllun Ólafs Jóhannessonar í riti sínu Stjórnarfarsréttur – almennur hluti 

þá hafa íslenskir fræðimenn ekkert fjallað um það hvort stjórnvaldi sé heimilt að endurskoða 

ákvörðun til óhags fyrir aðila máls. Í riti sínu tekur Ólafur fram, í umfjöllun um afturköllun og 

breytingu íþyngjandi stjórnvaldsákvarðana, að „[a]lmennt virðist eigi útilokað, að stjórnvald 

geti breytt þessum ákvörðunum sínum til óhagræðis eða aukinna skyldukvaða fyrir 

viðkomandi aðila.“281 Hins vegar í umfjöllun sinni um endurskoðun á ívilnandi ákvörðun til 

óhags fyrir aðila máls telur Ólafur að öðru máli gegni og slík óskoruð heimild til „breytingar á 

þeim gæti haft óheppilegar afleiðingar.“282 Í kjölfarið fjallar Ólafur um ólík sjónarmið 

fræðimanna til heimilda stjórnvalda til að endurskoða slíkar ákvarðanir og sjónarmiða sem 

finna má í íslenskum rétti283 og kemst að þeirri niðurstöðu að líklegast verði að telja að 

„ívilnandi ákvörðun sé almennt óafturkallanleg, nema öðruvísi sé ákveðið í lögum eða 

einhverjar sérstakar ástæður réttlæti afturköllun“284 og til slíkra sérstakra ástæðna geta meðal 

annars verið breyttar aðstæður.285 Ólafur tiltekur þó ekki sérstaklega hvort það sama eigi við 

um endurskoðun ákvörðunar en umfjöllunarefni hans er sett upp sem svo að hann sé að fjalla 

jafnt um afturköllun og breytingu á ákvörðun stjórnvalds og má því ætla að umfjöllun hans 

eigi jafnt við um endurskoðun ívilnandi ákvörðunar sem og aturköllun.286 Ólafur tiltekur svo 

sérstaklega að „ívilnandi stjórnarathöfn verður afturkölluð, þegar rétthafi veitir samþykki 

sitt.“287 Frekari umfjöllun er ekki að finna hjá íslenskum fræðimönnum um efnið. 

Í dönskum rétti eru heimildir stjórnvalds til að endurskoða stjórnvaldsákvörðun 

takmarkaðar á þann veg að því óheimilt að endurskoða ákvörðun á þann veg að hún sé til 

                                                
279 Arvid Frihagen: Forvaltningsrett – Bind III, bls. 18 og Torstein Eckhoff og Eivind Smith: Forvaltningsrett, 
bls. 326 og 329-330 en þar er þó aðeins talað um endurskoðun sem ekki er til tjóns (n. omgjøring som ikke er til 
skade / endring som ikke er til skade.). Í dönskum rétti er sama orðalag notað og í norskum, sjá Sten Bøsning: 
Almnindelig forvaltningsret, bls. 247 og Bendt Berg: Almnindelig forvaltningsret, bls. 180. 
280 Jon Andersen: Forvaltningsret, bls. 225. 
281 Ólafur Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur - almennur hluti, bls. 248. 
282 Ólafur Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur - almennur hluti, bls. 249. 
283 Ólafur Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur - almennur hluti, bls. 249-252. 
284 Ólafur Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur - almennur hluti, bls. 252. 
285 Ólafur Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur - almennur hluti, bls. 252. 
286 Sbr. heiti á kaflanum í riti Ólafs „Afturköllun og breyting á ákvörðun stjórnvalds“, Ólafur Jóhannesson: 
Stjórnarfarsréttur - almennur hluti, bls. 244, og ummælin „[e]r augljóst, að óskoruð heimild til afturköllunar eða 
breytingar á þeim gæti haft óheppilegar afleiðingar.“, sbr. Ólafur Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur - almennur 
hluti, bls. 249. 
287 Ólafur Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur - almennur hluti, bls. 249. 
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óhags fyrir nokkurn aðila máls288 nema ákvörðunin sé ógildanleg, til staðar séu sérstakar 

afturköllunarheimildir 289  eða samþykki aðila liggi fyrir. 290  Eru því heimildir dansks 

stjórnvalds til að endurskoða sínar eigin stjórnvaldsákvarðanir á grundvelli 

endurupptökuheimilda stjórnsýsluréttarins þær sömu og heimildir æðra sett stjórnvald til að 

endurskoða stjórnvaldsákvarðanir lægra settra stjórnvalda.291 

Í norskum rétti er meginregla norsku stjórnsýslulaganna sú að stjórnvald geti ekki 

endurskoðað292 stjórnvaldsákvörðun sína til óhags fyrir neinn aðila máls293 nema að vissum 

skilyrðum uppfylltum, s.s. að aðili máls samþykki slíkt294 eða ef stjórnvaldsákvörðun er 

ógildanleg.295 Æðra sett stjórnvald getur hins vegar endurskoðað stjórnvaldsákvörðun til 

óhags fyrir aðila þegar hagsmunir hans eru taldir eiga að víkja fyrir hagsmunum annarra 

einkaaðila 296  eða almannahag. 297  Í norskum stjórnsýslurétti ber aðili sem vill kæra 

stjórnvaldsákvörðun að bera fram kæru þess efnis til þess stjórnvalds sem tók hina kærðu 

stjórnvaldsákvörðun298 og hefur þá stjórnvaldið heimild til þess að fella ákvörðun úr gildi eða 

breyta ákvörðuninni299 en þó ekki til óhags fyrir aðila sem kærði ákvörðunina.300  

Í íslenskum rétti hefur stjórnvald heimild til þess að endurskoða ákvörðun aðila til óhags 

annars vegar ef ákvörðun er ógildanleg og ekki eru til staðar sjónarmið sem mæla gegn 

ógildingu ákvörðunarinnar 301  og hins vegar í vissum tilfellum að afturkalla lögmæta 

                                                
288 John Vogter: Forvaltningsloven, bls. 413. 
289 Jon Andersen: Forvaltningsret, bls. 226. 
290 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 928, sbr. 1010-1013 og Sten Bøsning: Almnindelig 
forvaltningsret, bls. 247. 
291 Sten Bøsning: Almnindelig forvaltningsret, bls. 247-248, neðanmálsgrein nr. 239 á bls. 248, Henrik Kure: 
Forvaltningsret kompendium, bls. 149 og Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 928. 
292 Í 35. gr. norsku stjórnsýslulaganna er að finna allar heimildir stjórnvalda til að endurupptaka stjórnsýslumál, 
breyta, leiðrétta, og afturkalla stjórnvaldsákvörðun án þess að lögð hafi verið fram stjórnsýslukæru og ekki er 
gerður greinarmunur á milli framangreindra tilfella þar. 
293 Sbr. a-lið 1. mgr. 35. gr. norsku stjórnsýslulaganna: „Et forvaltningsorgan kan omgjøe sitt eget vedtak uten at 
det er påklaget dersom endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser“. 
Sjá einnig Arvid Frihagen: Forvaltningsrett – Bind III, bls. 17 -21, Torstein Eckhoff og Eivind Smith: 
Forvaltningsrett, bls. 329-330  og Geir Woxholth: Forvaltningsloven, bls. 569-572. 
294 Arvid Frihagen: Forvaltningsrett – Bind III, bls. 18. 
295 Sjá c-lið 1. mgr. 35. gr. norsku stjórnsýslulaganna, sjá m.a. Geir Woxholth: Forvaltningsloven, bls. 573-575. 
296 Hér er átt við aðila sem ekki njóta stöðu aðila máls að því máli þar sem verið er að endurskoða 
stjórnvaldsákvörðunina. 
297 Sjá 3. mgr. 34. gr. norsku stjórnsýslulaganna, Geir Woxholth: Forvaltningsloven, bls. 558 og Torstein 
Eckhoff og Eivind Smith: Forvaltningsrett, bls. 324. 
298 Sbr. 32. gr. norsku stjórnsýslulaganna. 
299 Sbr. 2. mgr. 33. gr. norsku stjórnsýslulaganna 
300 Geir Woxholth: Forvaltningsloven, bls. 545 og Torstein Eckhoff og Eivind Smith: Forvaltningsrett, bls. 320. 
301 Sjá almenna umfjöllun reglur stjórnsýsluréttarins um ógildingu stjórnvaldsákvarðana í Arnar Þór Stefánsson: 
Um ógildingu stjórnvaldsákvarðana, Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 913-928, Torstein 
Eckhoff og Eivind Smith: Forvaltningsrett, bls. 483-499 og Arvid Frihagen: Forvaltningsrett – Bind III, bls. 
175-189. 
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stjórnvaldsákvörðun. 302  Stjórnvald glatar ekki þeim heimildum við það að samþykkja 

endurupptöku stjórnsýslumáls. Standa þá eftir þau tilfelli þegar stjórnvaldi er ekki heimilt að 

fella úr gildi ógildanlega ákvörðun eða að afturkalla ákvörðun og hvort sú 

endurskoðunarheimild komi til í kjölfar beiðni um endurupptöku.303 Þau sjónarmið sem mæla 

gegn því að stjórnvald hafi ótakmarkaðar heimildir til að endurskoða ákvörðun í óhag fyrir 

aðila eru einkum réttaröryggi aðila, réttmætar væntingar hans og meðalhófsregla 

stjórnsýsluréttarins. Réttaröryggissjónarmið mæla gegn því að endurskoðunarheimildir 

stjórnvalda séu ótakmarkaðar þar sem slíkur ótakmarkaður réttur stjórnvalds til að endurskoða 

ákvörðun til óhags fyrir aðila gæti leitt til þess að aðili veigri sér við að nýta sér rétt sinn til 

endurupptöku og gengur því gegn tilgangi úrræðisins og meginmarkmiði reglna 

stjórnsýsluréttarins sem er að tryggja réttaröryggi borgarans í skiptum við stjórnvöld.304 Á 

móti standa sjónarmiðin um að stjórnvald eigi að hafa möguleika á því að taka rétta ákvörðun, 

þ.e. að ákvörðun hafi þau réttaráhrif sem henni er ætlað, og því eigi stjórnvald að hafa frjálsar 

heimildir til að leiðrétta rangar ákvarðanir305 og að þegar almannahagsmunir krefji er það 

nauðsynlegt að stjórnvaldi sé heimilt að endurskoða ákvörðun.306 

Afstaða Ólafs Jóhannessonar er sú að þegar um íþyngjandi ákvörðun er um ræða, þá 

standi ekkert því í vegi að stjórnvald endurskoði slíka ákvörðun til óhags fyrir aðila. Gegn 

afstöðu hans standa annars vegar framangreind sjónarmið um réttaröryggi aðila, réttmætar 

væntingar aðila og meðalhófsregla stjórnsýsluréttarins og hins vegar sú réttarstaða sem er á 

þessum málum í norskum og dönskum rétti. Afstaða Ólafs um endurskoðun ívilnandi 

ákvörðunar er hins vegar að slíkt sé almennt óheimilt aðila til óhags nema til staðar sé 

samþykki hans, lög heimili það eða einhverjar sérstakar ástæður, s.s. breyttar aðstæður, 

réttlæti slíkt. Til stuðnings þeirri niðurstöðu standa sjónarmið um að borgarinn geti treyst að 

                                                
302  Sjá almennt um afturköllun stjórnvaldsákvörðunar Páll Hreinsson: Afturköllun stjórnvaldsákvörðunar, 
Þorvaldur Heiðar Þorsteinsson: Endurupptaka og afturköllun stjórnvaldsákvörðunar (síðari hluti), Arvid 
Frihagen: Forvaltningsrett – Bind III, bls. 13-63, Torstein Eckhoff og Eivind Smith: Forvaltningsrett, bls. 326-
337, Bendt Berg: Almindelig forvaltningsret, bls. 184-186, Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 
929-954 og Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret, bls. 493-533. 
303 Sambærileg sjónarmið eiga að öllum líkindum um stjórnsýslukæru en í þeim tilfellum geta þó sjónarmið um 
að aðili eigi ekki möguleika á að fá ákvörðun endurskoðaða á öðru stjórnsýslustigi haft áhrif við mat stjórnvalds 
á því hvort því sé heimilt að endurskoða ákvörðun til óhags fyrir aðila. 
304 Jon Andersen: Forvaltningsret, bls. 225. Sjá til hliðsjónar umfjöllum um hugtakið réttaröryggi í Páll 
Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 29-33. 
305 Jon Andersen: Forvaltningsret, bls. 225. Eru þetta meginsjónarmiðin að baki reglum stjórnsýsluréttarins um 
ógildingu stjórnvaldsákvarðana, sbr. Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 914. Leiða 
sjónarmiðin enn fremur af lögmætisreglu stjórnsýsluréttarins. 
306 Eru þetta meðal þeirra sjónarmiða sem liggja til grundvallar reglna um afturköllun stjórnvaldsákvarðana þrátt 
fyrir að það sé til óhags fyrir aðila máls, sbr. Torstein Eckhoff og Eivind Smith: Forvaltningsrett, bls. 331, Arvid 
Frihagen: Forvaltningsrett – Bind III, bls. 46-47, 49 og 52-55 og Þorvaldur Heiðar Þorsteinsson: Endurupptaka 
og afturköllun stjórnvaldsákvörðunar (síðari hluti), bls. 11. 
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þau réttindi sem hann hafi fengið í ákvörðun haldi gildi sínu.307  Andstætt því standa 

sérstaklega ríkir hagsmunir annarra einkaaðila og/eða almannahagsmunir um að óbreyttu 

ástandi sé ekki viðhaldið endalaust. 

Ef íslensk réttarframkvæmd er könnuð þá sést að ekki er algjör eining milli stjórnvalda um 

hvort stjórnvaldi sé heimilt að endurskoða ákvörðun til óhags fyrir aðila. Finna má stjórnvöld 

sem telja sér óheimilt að endurskoða ákvörðun til óhags fyrir aðila. Annars vegar má nefna 

úrskurðarnefnd félagsþjónustu og húsnæðismála, en í úrskurði úrskurðanefndar 

félagsþjónustu og húsnæðismála 29. janúar 2014 (181/2011) er varðaði endurupptöku á fyrri 

úrskurði nefndarinnar vegna breyttrar framkvæmdar úrskurðarnefndarinnar við endurskoðun 

verðmats er Íbúðalánasjóður byggði á við niðurfærslu veðlána tók nefndin meðal annars fram: 

 
Úrskurðarnefndin tekur fram að það er mat nefndarinnar að rétt sé að endurskoðun 
verðmats verði eingöngu látið hafa áhrif á niðurstöðu máls, kæranda til hagsbóta. Leiði 
endurskoðun fyrirliggjandi verðmats í ljós að verðmatið hafi verið of lágt, þ.e. að 
niðurfærsla lána kærenda hjá Íbúðalánasjóði hafi verið of mikil miðað við hið 
endurskoðaða mat, verður það mat ekki lagt til grundvallar niðurstöðu nefndarinnar.308 
 

Hins vegar má nefna innanríkisráðuneytið, en í UA 13. júlí 2012 (6424/2011) kvartaði A til 

umboðsmanns yfir úrskurði innanríkisráðuneytisins þar sem staðfest var ákvörðun 

fangelsismálastofnunar um að synja honum um breytingu á útreikningi á refsitíma hans með 

tilliti til reynslulausnar. Í málinu var deilt um hvernig skyldi reikna út eftirstöðvar á refsitíma 

A. Í kjölfar kæru A til ráðuneytisins komst ráðuneytið að þeirri niðurstöðu að leggja ætti aðra 

reiknireglu til grundvallar en fangelsismálastofnun hafði gert og niðurstaða þess útreiknings 

væri meira íþyngjandi ákvörðun fyrir A en ákvörðun fangelsismálastofnunar. Ráðuneytið taldi 

þó ekki rétt að taka nýja ákvörðun í málinu og tók fram í niðurstöðu hluta úrskurðar síns: 

 
Í ljósi [...] þess að framangreind niðurstaða ráðuneytisins er kæranda til meiri íþyngingar 
en hin kærða ákvörðun fangelsismálastofnunar, telur ráðuneytið þó rétt, í ljósi reglna 
stjórnsýsluréttarins um jafnræði og meðalhóf, að staðfesta ákvörðun 
fangelsismálastofnuna.309 

                                                
307 Ólafur Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur - almennur hluti, bls. 252. 
308 Sjá orðrétt sömu ummæli í úrskurði úrskurðanefndar félagsþjónustu og húsnæðismála 6. nóvember 2013 
(86/2011), 11. desember 2012 (155/2011) og fleiri úrskurðum nefndarinnar er varðar endurupptöku 
sambærilegra mála. Sjá einnig úrskurð úrskurðanefndar félagsþjónustu og húsnæðismála 29. janúar 2014 
(28/2013) þar sem nefdin tók fram í forsendum fyrir niðurstöðu sinni: „Það er því mat úrskurðarnefndarinnar að 
kærandi hafi ekki átt rétt á greiðslu húsaleigubóta aftur í tímann. Engu að síður fékk hún greiddar húsaleigubætur 
fyrir einn mánuð aftur í tímann og hefur bæjarstjóri [GG] staðfest að með því hafi verið farið á svig við reglur. 
Það er mat úrskurðarnefndarinnar að ekki verði annað séð en að um hreina geðþóttaákvörðun hafi verið að ræða 
sem enn fremur var í andstöðu við 2. mgr. 10. gr. laga um húsaleigubætur. Verður þó að líta til þess að umrædd 
ákvörðun var ívilnandi fyrir kæranda og er það því niðurstaða úrskurðarnefndarinnar að ekki verði við henni 
haggað. Hin kærða ákvörðun verður því staðfest.“ 
309 Hér er vert að taka fram að umboðsmaður taldi að útreikningur og reikniregla fangelsismálastofnunar væri 
réttur en ekki sú reikniregla sem ráðuneytið hafði lagt til grundvallar en þar sem ráðuneytið hafði kosið að breyta 
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Það má hins vegar finna tilfelli úr réttarframkvæmd þar sem stjórnvöld hafa talið sér 

heimilt að endurskoða ákvörðun til óhags fyrir aðila. Annars vegar má nefna úrskurðanefnd 

atvinnuleysistrygginga- og vinnumarkaðsaðgerða, en í úrskurði úrskurðanefndar 

atvinnuleysistrygginga og vinnumarkaðsaðgerða 15. október 2013 (18/2013) 310  þar sem 

nefndin taldi að efnisannmarki á viðurlagaákvörðun Vinnumálastofnunar samkvæmt lögum 

nr. 54/2006 um atvinnuleysistryggingar leiddi til ógildingar á ákvörðun jafnvel þó að fyrirséð 

væri að taka bæri meira íþyngjandi ákvörðun í kjölfarið: 

 
Ákvæði 59. og 60. gr. laga um atvinnuleysistryggingar eru fortakslaus en í því felst að 
ákvæðin veita stjórnvöldum ekki, hvorki Vinnumálastofnun né úrskurðarnefnd 
atvinnuleysistrygginga og vinnumarkaðsaðgerða, svigrúm til mats. Af þeirri ástæðu hefur 
Vinnumálastofnun ekki heimild til að beita ákvæði 59. gr. laga um 
atvinnuleysistryggingar um atvik er falla að verknaðarlýsingu ákvæðis 60. sömu laga þar 
sem ákvæðin eiga ekki við sömu verknaðarlýsingu. [...] [V]erður hin kærða ákvörðun 
ómerkt og Vinnumálastofnun falið að taka málið til löglegrar meðferðar. 
 

Nefndin taldi sér þó ekki fært, sem æðra sett stjórnvald, að taka hina nýju meira íþyngjandi 

ákvörðun þar sem þá væri skorið á rétt aðila til að fá ákvörðunina endurskoðaða á tveimur 

stjórnsýslustigum. Virðist við það mat ráða úrslitum hversu íþyngjandi viðurlögin samkvæmt 

60. gr. laga um atvinnuleysistryggingar eru.311 

Hins vegar má nefna fjármálaðráðuneytið, en í UA 17. júlí 2008 (4822/2006) voru 

málsatvik þau að A ehf. hafði kært álagningu tollstjórans í Reykjavík á dráttarvöxtum ofan á 

aðflutningsgjöldin til fjármálaráðuneytisins og í kvörtun til umboðsmanns voru gerðar 

athugasemdir við að ráðuneytið hefði úrskurðað að fyrirtækinu bæri að greiða hærri 

dráttarvexti en tollstjóri hafði lagt á. Niðurstaða ráðuneytisins byggði á því að tollstjóri hafði 

ekki höfuðstólsfært ógreidda dráttarvexti í samræmi við ákvæði laga um vexti og 

verðtryggingu nr. 38/2001. Niðurstaða ráðuneytisins var því að A bæri að greiða hærri 

dráttarvexti en félagið hafði áður og samkvæmt úrskurðarorðinu var því gert að greiða 

mismunin milli þeirra fjárhæðað. Um niðurstöðu ráðuneytisins tók umboðsmaður fram: 
 

                                                                                                                                                   
ekki efnislegri niðurstöðu málsins taldi umboðsmaður ekki tilefni til að hann myndi beina þeim tilmælum til 
ráðuneytisins að endurskoða mál A. 
310 Sjá einnig m.a. úrskurð úrskurðanefndar atvinnuleysistrygginga og vinnumarkaðsaðgerða 3. desember 2013 
(39/2013), úrskurð úrskurðanefndar atvinnuleysistrygginga og vinnumarkaðsaðgerða 11. september 2013 
(141/2012) og úrskurð úrskurðanefndar atvinnuleysistrygginga og vinnumarkaðsaðgerða 28. janúar 2014 
(121/2012). 
311  Samkvæmt ákvæðinu ber þeim sem starfar á innlendum vinnumarkaði án þess að tilkynna það til 
Vinnumálastofnunar að starfa í 12 mánuði á innlendum vinnumarkaði frá því að ákvörðun er tilkynnt honum 
áður en hann á rétt til atvinnuleysisbóta að nýju. Jafnframt ber honum að endurgreiða ofgreiddar 
atvinnuleysisbætur með 15% álagi. 
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Sú breyting sem ráðuneytið gerði á ákvörðunum tollstjóra um að ógreiddir vextir skyldu 
höfuðstólsfærðir var til samræmis við þá reglu sem fram kemur í [vaxtalögum]. Í 7. mgr. 
99. gr. tollalaga nr. 55/1987 sagði að um greiðslu dráttarvaxta af vangreiddum 
aðflutningsgjöldum giltu ákvæði vaxtalaga. Samkvæmt því sem að framan er rakið tel ég 
ekki ástæðu til að gera athugasemdir við þá niðurstöðu fjármálaráðuneytisins að 
höfuðstólsfæra bæri ógreidda dráttarvexti í samræmi við ákvæði [vaxtalaga]. 
 

Í áliti sínu fjallaði umboðsmaður meðal annars um stjórnunar- og eftirlitshlutverk ráðherra og 

tók umboðsmaður meðal annars fram að í þeim tilfellum sem ráðherra berist erindi þar sem 

athygli hans er vakin á því að athafnir eða starfsemi tollstjóra kunni með einhverjum hætti að 

fara í bága við lög getur slíkt erindi því orðið ráðuneyti hans tilefni til að grípa til ráðstafana 

af þeim sökum á grundvelli almennra stjórnunar- og eftirlitsheimilda sinna. Síðan tók 

umboðsmaður fram: 

 
Ástæða þess að ég geri eftirlitshlutverk fjármálaráðuneytisins hér að umtalsefni er sú að í 
stjórnsýslurétti hefur það almennt verið lagt til grundvallar að þegar stjórnvald fær mál til 
umfjöllunar með stjórnsýslukæru sem það hefði að öðrum kosti getað tekið til 
umfjöllunar á grundvelli stjórnunar- og eftirlitsheimilda sinna sem æðra stjórnvalds þá 
geti það að jafnaði einnig tekið hina kærðu ákvörðun til endurskoðunar með sama hætti 
og hefði það sjálft haft frumkvæði að umfjöllun málsins. Af þessu hefur verið talið leiða 
að engar sérstakar takmarkanir séu á endurskoðun slíks stjórnvalds og það geti þá allt að 
einu breytt kærðri ákvörðun aðila máls í óhag, svo framarlega sem efni ákvörðunarinnar 
samræmist lögum og óskráðum meginreglum stjórnsýsluréttarins [...]. 
 

Umboðsmaður telur því ekki útilokað að ráðherra geti, í krafti yfirstjórnunar- og 

eftirlitsheimilda sinna, endurskoðað ákvörðun lægra setts stjórnvalds til óhags fyrir aðila svo 

lengi sem hin endurskoðaða ákvörðun sé lögmæt og óskráðar meginreglur stjórnsýsluréttarins 

standi því ekki í vegi.312 Af áliti umboðsmanns virðist því stjórnvald, þegar um lægra sett og 

ráðuneyti er að ræða, mega leiðrétta ákvörðun til óhags fyrir aðila þrátt fyrir að í raun sé um 

að ræða ívilnandi ákvörðun, t.d. þegar tekin hefur verið íþyngjandi ákvörðun sem er minna 

íþyngjandi en henni bar að vera. Þann fyrirvara verður þó að setja við framangreinda ályktun 

að um var að ræða lögfesta ákvörðun og hvorki tollstjóri né fjármálaráðuneytið þurfti að 

framkvæma eitthvað mat á því hvernig reikna skyldi dráttarvexti í málinu. 

Af framangreindri umfjöllun er ljóst að ekki er samræmi í íslenskri réttarframkvæmd 

hvort reglan gildi í íslenskum rétti eða ekki. Eftir stendur að til staðar eru rík sjónarmið sem 

mæla með því að slík regla sé til staðar í þeim tilfellum að aðili óski endurupptöku á 

stjórnsýslumáli. Megintilgangur þeirra réttarreglna er að tryggja aðila rétt til þess að 

                                                
312 Sjá Gammeltoft-Hansen ofl.: Forvaltningsret, bls. 1011. Hvenær ráðherra er heimilt í krafti yfirstjórnunar- og 
eftirlitsheimilda sinna að taka mál að upp að eigin frumkvæði og hvaða valdheimildir ráðherra fer þá með fellur 
utan við efnissviðs ritgerðar þessarar og verður því ekki svarað frekar hér. 
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stjórnvald endurskoði rangar eða óheppilegar ákvarðanir sínar.313 Ef aðilar standa frammi 

fyrir þeirri hættu, í kjölfar þess að þeir leiti úrbóta á ákvörðunum sem þeir telja að séu rangar 

eða óheppilegar, að réttarstaða þeirra verði enn verri getur það leitt til þess að réttarúrræðin 

skili ekki tilætluðum árangri. Sjónarmið um réttmætar væntingar aðila og meðalhófsregla 

stjórnsýsluréttarins standa enn fremur með tilvist slíkrar reglu. Sé réttur stjórnvalds 

ótakmarkaður til að endurskoða ákvörðun til óhags fyrir aðila þá getur komið upp sú staða að 

annar tveggja aðila sem hafa fengið sambærilega niðurstöðu í sambærilegum málum, óskar 

eftir endurupptöku ákvörðunar og í kjölfar þess er tekin meira íþyngjandi eða minna ívilnandi 

ákvörðun í hans máli. Á meðan stendur hinn aðilinn eftir með óbreytta ákvörðun og betri rétt 

en hinn. Vaknar þá upp sú spurning hvort stjórnvaldinu sé skylt að endurskoða allar 

sambærilegar ákvarðanir sínar í ljósi þess að það taldi tilefni til þess í máli þess aðila sem 

óskaði endurupptöku? Sú spurning um skyldu stjórnvalds til að ógilda eða afturkalla ákvörðun 

fellur utan við efnissvið þessarar ritgerðar og verður ekki svarað hér.314 

Á móti kemur að af lögmætisreglunni leiðir að ákvarðanir stjórnvalds skulu vera í 

samræmi við lög, sjónarmiðið um að stjórnvald skuli leitast við að taka réttar ákvarðanir og 

jafnræðisregla stjórnsýsluréttar. Mælir því lögmætisreglan og jafnræðissjónarmið með því að 

stjórnvaldi sé heimilt að endurskoða a.m.k. þær stjórnvaldsákvarðanir sínar sem eru 

ógildanlegar vegna efnisannmarka til óhags fyrir aðila máls. Sérsjónarmið á vissum 

réttarsviðum315 eða þegar um er að ræða að ræða stjórnsýsluviðurlög316 mæla þó gegn því að 

slík heimild sé til staðar. Verður því að telja að í samræmi við það að megintilgangur 

réttarregla á sviði stjórnsýsluréttar er að tryggja réttaröryggi borgarans í samskiptum við 

stjórnvöld verði að veita þeim sjónarmiðum sem mæla með tilvist slíkrar reglu aukið vægi á 

kostnað hinna andstæðu. Höfundur telur þó að slík regla yrði ávallt með að minnsta kosti 

tveimur undantekningum. Í fyrsta lagi ef aðili samþykkir að heimila stjórnvaldi að 

endurskoða ákvörðun sér til óhags.317 Leiðir það einkum af þeim sjónarmiðum að ef aðili 

                                                
313 Sjá til hliðsjónar þegar eini tilgangur kæruheimildar er að tryggja réttaröryggi borgarans í Bendt Berg: 
Almnindelig forvaltningsret, bls. 181. 
314 Sjá m.a. umfjallanir um slíka skyldu í Jens Garde, Carl Aage Nørgaard og Karsten Revsbech: Forvaltningsret 
– Sagsbehandling, bls. 140-141, Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 946-949 og Þorvaldur 
Heiðar Þorsteinsson: Endurupptaka og afturköllun stjórnvaldsákvörðunar (síðari hluti), bls. 7-10. 
315 S.s. á sviðum er varða framfærslu aðila með vísan til 76. gr. stjórnarskrárinnar. 
316 Til stjórnsýsluviðurlaga er átt við refsikennd viðurlög sem stjórnvald getur lögum samkvæmt lagt á brotlegan 
aðila í tilefni af háttsemi sem er andstæð lögum, almennum stjórnvaldsfyrirmælum eða stjórnvaldsákvörðun og 
markmið þeirra viðurlaga er að valda þjáningu eða óþægindi og hafa varnaðaráhrif, sbr. Páll Hreinsson: 
„Stjórnsýsluviðurlög“, bls. 253. 
317  Mótrök fyrir tilvist slíkrar reglu gætu verið þær að í stjórnsýslurétti gildir sú meginregla að 
endurskoðunarskylda stjórnvalda takmarkast ekki við þær málsástæður eða kröfur sem koma fram í erindi nema 
lög kveði á um annað, sbr. Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret, bls. 323. Hins vegar ef litið er til dansk réttar þá er 
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veitir samþykki fyrir slíku felur slík endurskoðun ekki í sér meira óhagræði en aðili var tilbúin 

að fallast á.318 Í öðru lagi ef til staðar eru þeim mun ríkari hagsmunir annarra einkaaðila eða 

almannahagsmunir sem réttlæti það að ákvörðun sé endurskoðuð til óhags fyrir aðila.319 Er 

framangreind útfærsla á reglunni í samræmi við gildandi reglu í norskum rétti. Í þeim 

tilfellum yrði stjórnvald að meta annars vegar hvort í endurupptökubeiðni aðila feli í sér slíkt 

samþykki320 og hins vegar hvort til staðar séu svo ríkir einka- eða almannahagsmunir sem 

réttlæti að ákvörðun sé breytt til óhags fyrir aðila. Við framangreind möt yrði stjórnvald 

meðal annars að hafa hliðsjón af því hvort endurskoða eigi ívilnandi ákvörðun, íþyngjandi 

ákvörðun eða ákvörðun um stjórnsýsluviðurlög og ólíka hagsmuni aðila af því að slíkri 

ákvörðun sé breytt honum til óhags. 

Eftir sem áður stendur sú staðreynd að ekki er hægt að fullyrða hvort framangreind regla 

um bann við endurskoðun ákvörðunar til óhags fyrir aðila gildi sem óskráð regla í íslenskum 

rétti þó að vísbendingar séu til staðar sem bendi til þess að svo sé. Til þess skortir frekari 

dæmi úr réttarframkvæmd, þar með talið dóma Hæstaréttar og álit umboðsmanns þar sem 

tekin er afstaða til þess hvort slík regla sé til staðar. 

 

6.3.3.6 Réttaráhrif staðfestingar á fyrri ákvörðun 

Ef niðurstaða stjórnvalds er að ekki skuli endurskoða fyrir ákvörðun þess heldur sú ákvörðun 

gildi sínu áfram. Þrátt fyrir það hefur stjórnvaldið tekið nýja stjórnvaldsákvörðun þó að sú 

ákvörðun hafi ekki nein breytt réttaráhrif á flesta hagsmuni aðila. Slík ákvörðun hefur þó áhrif 

á þau réttindi aðila sem fyrnast eftir tiltekin tíma frá því að ákvörðun var tilkynnt aðila, s.s. 

eins og réttur aðila til að bera fram stjórnsýslukæru. Við mat á slíkum réttindum yrði að miða 

upphafstímamark fyrningarfrestsins við hina nýju óendurskoðuðu ákvörðun.321 Þegar slíkum 

réttindum sleppir verður að ætla að ekki skipti máli hvert upphafstímamark slíkrar ákvörðunar 

er þar sem hún hefur ekki áhrif á hagmsuni aðila máls að öðru leyti. 

                                                                                                                                                   
æðra settu stjórnvaldi þar í landi ekki heimilt að endurskoða ákvörðun til óhags fyrir aðila, sbr. Sten Bøsning: 
Almnindelig forvaltningsret, bls. 269 og Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret (4. útg.), bls. 339. 
318 Arvid Frihagen: Forvaltningsrett – Bind III, bls. 18 og Ólafur Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur - almennur 
hluti, bls. 249. 
319 Í þeim tilfellum gæti þó aðili hugsanlega átt rétt til skaðabóta fyrir það tjón sem slík endurskoðun veldur 
honum en höfundur hefur þó ekki rannsakað hvort og, ef slíkur réttarregla er til staðar, hvenær aðili á rétt til 
slíkra bóta. 
320 Sjá m.a. umfjöllun um samþykki í kafla 6.3.3.4 og umfjöllun um huglæga afstöðu aðila máls á sviði 
stjórnsýsluréttar í Arvid Frihagen: Villfarelse, bls. 109 og 303-304 og um samþykki og huglæga afstöðu aðila á 
sviði refsiréttar í Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð III, bls. 164-165 og 166-168 og á sviði 
samningaréttar í Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 271-310, sérstaklega um viljaskort á bls. 295-307. 
321 Sjá til hliðsjónar athugasemdir í greinargerð með frumvarpi því er varð að 24. gr. stjórnsýslulaga, Alþt. 1992-
93, A-deild, bls. 3305. 



94 

6.3.3.7 Niðurstöður 

Af framangreindri umfjöllun er ljóst að upp getur komið sú staða að í kjölfar þess að 

stjórnvald hefur endurupptekið stjórnsýslumál og viðhaft heildstætt mat á öllum hliðum 

málsins sé niðurstaða stjórnvaldsins að því sé ekki stætt að endurskoða fyrri ákvörðun sína. 

Stjórnvald er fyllilega heimilt að komast að þeirri niðurstöðu enda leiðir einungis af 

endurupptökuheimildum stjórnsýsluréttarins að aðili eigi rétt til endurupptöku stjórnsýslumáls 

en ekki að hann eigi rétt til endurskoðunar á ákvörðun þess máls. Ef stjórnvald kemst að slíkri 

niðurstöðu getur það þó ekki tilkynnt aðila að stjórnvaldið hafi vísað beiðni hans um 

endurupptöku frá eða synjað beiðni hans um endurupptöku enda liggur fyrir að stjórnvaldið 

hefur fallist á endurupptökubeiðni aðila máls, þ.e. tekið stjórnsýslumálið til nýrrar meðferðar, 

en telur sér ekki fært að taka nýja breytta stjórnvaldsákvörðun. Ákvörðun stjórnvaldsins er því 

í raun að staðfesta fyrri ákvörðun. Er hér vert að taka fram að það skiptir ekki máli á hvaða 

hátt stjórnvald orðar ákvörðun sína um að staðfesta fyrri ákvörðun322 heldur skiptir höfuðmáli 

að ákvörðunin sé efnislega bæði ákveðin og skýr þannig að aðili, eða aðilar, máls geti skilið 

ákvörðunina og metið réttarstöðu sína.323 Hvílir því sambærileg skylda á stjórnvaldi við töku 

slíkrar ákvörðunar og við töku ákvörðunar um frávísun um að tryggja að í ákvörðuninni sé að 

finna fullnægjandi skýringar á því af hverju stjórnvaldið kemst að þeirri niðurstöðu að 

ákvörðun þess skuli standa óbreytt.324 

 

6.3.4 Endurskoðun leiðir til nýrrar ákvörðunar 

6.3.4.1 Almennt 
Ef niðurstaða stjórnvalds, í kjölfar heildarendurskoðunar á öllum þáttum málsins, er sú að 

skilyrði séu til staðar fyrir því að taka nýja breytta ákvörðun og til staðar eru engar 

takmarkanir á endurskoðunarheimild stjórnvalds getur stjórnvald fellt ákvörðun úr gildi, 

afturkallað hana eða breytt henni í heild eða hluta. Stendur þá stjórnvald frammi fyrir því að 

þurfa að taka afstöðu til þess frá hvaða tímamarki hin nýja stjórnvaldsákvörðun skuli hafa 

réttaráhrif, þ.e. við hvaða upphafstímamark skuli miða við. 

 

                                                
322 Skiptir ekki höfuðmáli hvort það tiltaki orðrétt að fyrri ákvörðun sé staðfest, eða noti orðalag líkt og ekki 
tilefni til endurskoðunar, óbreytt niðurstaða, hafni því að endurskoða eða synji endurskoðun. 
323 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 43 og 800. Sjá einnig UA 30. júní 2006 (4557/2005). 
324 Sjá umfjöllun um kröfur til ákvörðunar stjórnvalds um frávísun endurupptökubeiðni í kafla 6.2.4. 
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6.3.4.2 Upphafstímamark hinnar nýju ákvörðunar 

Upphafstímamark ákvörðunar ræðst af nokkrum ólíkum þáttum eftir því hvort stjórnvald telji 

að fella beri ákvörðun úr gildi, afturkalla ákvörðun eða að taka nýja breytta ákvörðun. 

Ef niðurstaða stjórnvalds er að fella beri úr gildi ákvörðun þar sem hún er ógildanleg fer 

það eftir reglum um ógildingu stjórnvaldsákvarðana. Meginreglan er sú að ákvörðun teljist þá 

ógild frá upphafi (l. ex tunc) og hefur því afturvirk réttaráhrif.325 Hér geta þó mismunandi eðli 

ákvörðunarinnar og sjónarmið sem tengjast aðila þess sem fékk ákvörðunina eða þriðji maður 

sem byggt hefur einhver rétt á athöfnum þess aðila, sem fékk ákvörðunina, sem hann hefur 

gert í skjóli hennar, haft áhrif á það hvort ákvörðun skuli frekar vera ógild frá því að hún er 

felld úr gildi (l. ex nunc). 326  Hér verður ekki sérstaklega vikið frekar að þessum 

sjónarmiðum327 að undanskildum þeim tilfellum sem stjórnvald ógildir upphaflega ákvörðun 

þess og tekur nýja ákvörðun í stað þeirrar. 

Þar sem um endurupptöku stjórnsýslumáls er að ræða ber stjórnvaldi ekki aðeins skylda til 

að ógilda hina röngu ákvörðun heldur einnig að taka nýja lögmæta ákvörðun í kjölfar þess ef 

slíkt er á annað borð möguleiki. Við hvaða tímamark miða skuli réttaráhrif hinnar nýju 

ákvörðunar við ræðst af þeim aðstæðum sem eru uppi í hverju máli fyrir sig og þeim 

lagareglum sem gilda á réttarsviði ákvörðunar.328 Almennt yrði að ætla að ef um ívilnandi 

stjórnvaldákvörðun er að ræða og stjórnvaldi er fært að láta upphafstímamark 

ákvörðunarinnar vera það tímamark þegar hin ógilda ákvörðun var tekin, eða erindi aðila sem 

var upphafið að töku þeirrar ákvörðunar, og hagsmunir aðila mæla enn fremur með því yrði 

að ætla að stjórnvald ætti að komast að þeirri niðurstöðu. Í dæma skyni má nefna að ef 

umsókn aðila hefur verið synjað en í ljós kemur að sú ákvörðun var efnislega röng og 

stjórnvald hafi átt að samþykkja umsóknina í upphafi myndi upphafstímamark þeirra 

ákvörðunar miðast við upphaflega umsókn nema að lög eða annað útiloki slíkt.329 Hins vegar 

ef í ljós kemur að aðili hafi ekki uppfyllt skilyrði fyrir að fá umsókn samþykkta fyrr en hann 

lagði fram beiðni um endurupptöku þá miðast réttaráhrif hinnar nýju ákvörðunar við það 

tímamark.330 Ef um íþyngjandi ákvörðun er að ræða þá yrði almennt að ekki talið að hægt 

væri að láta slíka ákvörðun hafa afturvirk áhrif nema um væri að ræða mildun á hinum 
                                                
325 Arnar Þór Stefánsson: Um ógildingu stjórnvaldsákvarðana, bls. 56 og Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – 
málsmeðferð, bls. 915. 
326 Arnar Þór Stefánsson: Um ógildingu stjórnvaldsákvarðana, bls. 56-57 og Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – 
málsmeðferð, bls. 915. 
327  Sjá m.a. Arnar Þór Stefánsson: Um ógildingu stjórnvaldsákvarðana, bls. 56-59 og Páll Hreinsson: 
Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 915-916. 
328 Torsten Eckhoff og Eivind Smith: Forvaltnignsrett, bls. 330. 
329 Sjá UA 20. mars 1997 (1805/1996). 
330 Sjá til hliðsjónar FOB 19. ágúst 2011 (1403/2011). 
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íþyngjandi áhrifum ákvörðunarinnar og slík afturvirkni væri möguleg.331 Almennt yrði þó að 

telja að slíkt sé ómögulegt þegar um stjórnsýsluviðurlög er að ræða enda fer þar að reyna á 

mörk refsiréttarins og meginreglu hans um bann við afturvirkum refsingum.332 Í tilfelli 

stjórnsýsluviðurlaga verður þó að setja þann fyrirvara að þegar um breytingu á stjórnvaldssekt 

er að ræða og aðili hafi nú þegar greitt þá sekt þá myndi stjórnvald ekki þurfa að endurgreiða 

sektina og rukka aðila um hina nýju sekt í heild heldur mætti skuldajafna á milli og aðili 

einungis greiða mismun sektarákvarðana.333 

Ef niðurstaða stjórnvalds er að afturkalla beri ákvörðun er meginreglan sú að slík 

ákvörðun hafi gildi frá því að hún var tekin (l. ex nunc).334 Myndi því ný ákvörðun sem 

stjórnvald tæki í kjölfar slíkrar afturköllunar hafa réttaráhrif frá þeim tímapunkti. 

Undantekning frá því væri ef stjórnvald teldi að afturkalla bæri íþyngjandi ákvörðun og taka 

minna íþyngjandi ákvörðun í staðinn. Ef aðstæður væru með þeim hætti að möguleiki væri á 

því að láta slíka minna íþyngjandi ákvörðun hafa afturvirk áhrif yrði að ætla að stjórnvaldi 

væri slíkt heimilt með hliðsjón af hagsmunum aðila og meðalhófsreglu stjórnsýsluréttarins. 

 

7 Niðurstöður 
Líkt og tekið hefur fram þá telst endurupptaka stjórnsýslumáls vera hluti af hinu innbyggða 

eftirlitskerfi sem finna má í stjórnsýslukerfinu. Í stjórnsýslurétti hefur almennt verið talið að 

stjórnvald hafi nokkuð frjálsar hendur til þess að endurupptaka stjórnsýslumál ef sérstakar 

takmarkanir standa því ekki í vegi. Hins vegar hefur aðili ekki rétt til þess, þ.e. stjórnvaldi er 

óskylt að endurupptaka stjórnsýslumál, nema að til þess standi heimild samkvæmt lögum eða 

óskráðum reglum stjórnsýsluréttarins. Megintilgangur slíks réttar aðila máls er að tryggja það 

að aðili sem fengið hefur óheppilega eða ranga stjórnvaldsákvörðun geti fengið slíka 

ákvörðun endurskoðaða á einfaldan og ódýran hátt. Gegn þeim rétti aðila máls standa 

hagsmunir stjórnvalds af því að geta treyst því að ákvarðanir þess haldi gildi sínu, sér í lagi 

þegar lengri tími er liðinn frá því að ákvörðunin var tekin. Enn fremur þá geta andstæðir 

hagmsunir annarra aðila máls staðið því í vegi að stjórnvaldi sé heimilt að endurupptaka 

stjórnsýslumál. Af þeim sökum hefur löggjafinn ákveðið að takmarka rétt aðila til 

                                                
331 Torsten Eckhoff og Eivind Smith: Forvaltnignsrett, bls. 330. 
332 Sbr. 1. mgr. 69. gr. stjórnarskrárinnar. Sjá um það efni m.a. Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur 
Mannréttindi, bls. 213-215 og Róbert R. Spanó: Stjórnarskráin, Mannréttindasáttmáli Evrópu og meginreglur 
refsiréttar, bls. 181-204. 
333 Sjá varðandi hækkun á dráttarvöxtum UA 17. júlí 2008 (4822/2006). Þó með fyrirvara um að skuldajöfnuður 
sé heimill. 
334 Ólafur Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur - almennur hluti, bls. 257. 
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endurupptöku stjórnsýslumáls á grundvelli almennra endurupptökuheimilda að veigamiklar 

ástæður þurfi að koma til þegar meira en ár er liðið frá því að ákvörðun var tilkynnt aðila máls 

eða að breytingar urðu á aðstæðum sem veittu honum rétt til endurupptöku. Hefur löggjafinn 

jafnframt ákveðið, í þeim tilfellum að aðili á rétt til endurupptöku samkvæmt 1. mgr. 24. gr. 

stjórnsýslulaga, að andstæðir hagsmunir annarra aðila máls leiði til þess að samþykki þeirra sé 

nauðsynlegt svo mál verði endurupptekið.  

Það er þó ekki svo að öll mál sem fela í sér endurskoðun á fyrri ákvörðunum stjórnvalds 

teljist til endurupptöku samkvæmt stjórnsýslurétti heldur þurfa tiltekin skilyrði ávallt að vera 

til staðar svo slíkt sé. Rannsókn höfundar leiddi í ljós að til þess að um endurupptöku 

samkvæmt stjórnsýslurétti geti verið að ræða þarf í fyrsta lagi að vera til staðar stjórnsýslumál 

sem lokið hefur verið með stjórnvaldsákvörðun. Í öðru lagi þarf hin nýja meðferð á því máli 

að vera til meðferðar og úrlausnar hjá sama stjórnvaldi og hafði það til meðferðar upphaflega. 

Í þriðja lagi þá þarf að koma fram beiðni um endurupptöku frá aðila máls. Skorti á eitthvert 

af framangreindum almennum skilyrðum myndi það stjórnsýslumál sem hæfist í kjölfar 

erindis aðila ekki falla í farveg endurupptökumáls. 

Við meðferð stjórnvalds á beiðni um endurupptöku og við meðferð endurupptökumálsins 

sem hugsanlega hefst í kjölfar þess ber stjórnvaldi að haga málsmeðferð sinni í samræmi við 

málsmeðferðarreglur stjórnsýslulaga og stjórnsýsluréttarins. Málsmeðferð stjórnvalds í kjölfar 

þess að því berst beiðni um endurupptöku skiptist í rannsókn á formskilyrðum og 

efnismeðferð. Við rannsókn á formskilyrðum rannsakar stjórnvald annars vegar hvort hin 

almennu skilyrði endurupptöku samkvæmt stjórnsýslurétti eru uppfyllt og hins vegar hvort 

hin sérstöku skilyrði viðeigandi endurupptökuheimldar eru uppfyllt. Ef hin almennu skilyrði 

eru ekki uppfyllt fer beiðni aðila ekki í farveg endurpptöku heldur leiðir hún til nýs máls, 

verður hluti af gögnum máls sem þegar er til meðferðar eða leiðir til þess að stjórnvaldi beri 

að áframsenda beiðnina til þar til bærs stjórnvalds. Hins vegar ef hin almennu skilyrði eru 

uppfyllt rannsakar stjórnvald næst hvort hin sérstöku skilyrði viðeigandi 

endurupptökuheimildar eru uppfyllt. Ef hin sérstöku skilyrði eru ekki uppfyllt leiðir það til 

þess að stjórnvaldi er heimilt að vísa beiðni aðila máls frá, hafna henni eða synja um 

endurupptöku. Slík ákvörðun telst stjórnvaldsákvörðun og verður stjórnvald við tilkynningu á 

slíkri ákvörðun að gæta þess að aðila sé ljóst af hvaða ástæðum endurupptökubeiðni hans er 

hafnað. Hins vegar ef hin sérstöku skilyrði viðeigandi endurupptökuheimildar eru uppfyllt 

leiðir það til þess að stjórnvaldi er skylt að taka stjórnsýslumálið til nýrrar efnismeðferðar. 

Efnismeðferð stjórnvalds felst í því að fram fer ný heildarendurskoðun á öllum þáttum 

málsins. Ber stjórnvaldi þá að framkvæma nýtt mat á gögnum málsins, hugsanlega 
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endurskoða túlkun sína á þeim lagareglum sem reynir á í málinu og öðru því sem hefur áhrif á 

niðurstöðu málsins. Niðurstaða þessarar heildarendurskoðunar stjórnvalds getur leitt til þess 

að ekki séu skilyrði fyrir því að endurskoða stjórnvaldsákvörðun þess. Getur það verið vegna 

þess að stjórnvald telji upphaflega ákvörðun hafa verið rétta, vegna þess að ómöguleiki eða 

hagsmunir annarra aðila máls standi í vegi fyrir endurskoðun, eða að hagsmunir aðila sem 

óskaði endurupptöku stjórnsýslumálsins standi í vegi fyrir því að ákvörðun verði breytt 

honum í óhag (l. reformatio in pejus). Hvað varðar síðastgreinda tilfellið er ekki ljóst af 

stjórnsýsluframkvæmd hvort slík takmörkunarregla sé til staðar í íslenskum rétti þar sem ekki 

er að finna samræmi milli úrlausna stjórnvalda þegar kemur að slíkum tilfellum. Felst 

niðurstaða stjórnvalds um að ekki skuli endurskoða stjórnvaldsákvörðun þess í sér að hin fyrri 

ákvörðun sé staðfest. Felur það í sér að efnislega sé sama ákvörðun tekin. Ef efnismeðferð 

stjórnvalds leiðir til þess að taka skuli nýja endurskoðaða ákvörðun ræðst það af aðstæðum 

hverju sinni frá hvaða tímamarki hún hefur réttaráhrif. 
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