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1. Inngangur 

Sá þáttur í starfsemi stjórnsýslunnar sem lýtur að eftirliti með einstaklingum og 

lögaðilum og ekki síst atvinnustarfsemi þeirra hefur farið vaxandi á síðustu árum. Það er 

ekki lengur aðeins lögreglan sem hefur sérstaklega það hlutverk að fylgjast með því hvort 

lög og reglur séu brotnar. Á ákveðnum sviðum hefur meðal annars verið komið upp 

sérstökum eftirlitsstofnunum sem hafa vald til þess að ákvarða aðilum viðurlög vegna 

brota. 

Í stjórnsýslulögum nr. 37/1993 er aðila máls tryggður ákveðinn réttur til aðgangs að 

gögnum stjórnsýslumáls með þeim undantekningum sem þar koma fram og í 

upplýsingalögum nr. 50/1996 er aðila veittur réttur til aðgangs að skjölum og gögnum 

sem hafa að geyma upplýsingar um hann sjálfan. Í ritgerðinni verður fjallað um þær reglur 

sem gilda um upplýsingarétt aðila máls hjá eftirlitsstofnunum innan stjórnsýslunnar. Eins 

og fram kemur í greinargerð með því frumvarpi sem varð að stjórnsýslulögum var ætlunin 

með lögunum að gera ákveðnar lágmarkskröfur til stjórnsýslunnar en gert var ráð fyrir því 

að á einstökum stjórnsýslusviðum yrðu gerðar strangari kröfur.
1
  

Eftirlitsstofnunum er komið á fót með lögum og í löggjöf um slíkar stofnanir eða 

önnur eftirlitsverkefni stjórnsýslunnar kunna að vera reglur sem annað hvort gera 

strangari kröfur til málsmeðferðar eða takmarka réttindi aðila máls frá því sem gert er  

samkvæmt stjórnsýslulögum. Þegar slík sérákvæði um málsmeðferð í stjórnsýslu fela í sér 

frávik frá stjórnsýslulögunum verður að gera ríkari kröfur til stjórnvalds um að taka 

ákvarðanir á grundvelli viðhlítandi málsmeðferðar.
2
 Ástæða þess að  í ritgerðinni er 

sjónum beint sérstaklega að eftirlitsstofnunum er sú sérstaða sem þessar stofnanir hafa 

innan stjórnsýslunnar. Sérstaðan endurspeglast einkum í heimildum stofnana til að 

rannsaka og beita eftirlitsskylda aðila stjórnsýsluviðurlögum. Í ljósi víðtækra 

valdheimilda er mikilvægt að málsmeðferð og réttaröryggi aðila sé tryggt. En í 

greinargerð með því frumvarpi sem varðar að stjórnsýslulögum segir að helsta markmið 

stjórnsýslulaga sé að tryggja sem best réttaröryggi manna í samskiptum við hið opinbera, 

jafnt ríki sem sveitarfélög.
3
  

                                                      
1 
 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3277.   

2 
 Róbert R. Spanó, Túlkun lagaákvæða, bls. 81. 

3 
 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3277.  
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Ritgerðin skiptist efnislega upp í fjóra hluta. Í fyrsta hluta verður fjallað almennt um 

upplýsingarétt aðila. Í öðrum  hluta hennar verður fjallað almennt um eftirlitsstofnanir og 

hugsanlega sérstöðu með tilliti til upplýsingaréttar aðila í málum sem þessar stofnanir 

fjalla um og einnig verður fjallað um aðila máls hjá eftirlitsstofnun. Í þeim hluta verður 

jafnframt fjallað um upphaf máls, hvernig eftirlitsstofnun ber að haga skráningu mála, 

tilkynningu til aðila og skráningu munnlegra upplýsinga. Í þriðja hluta verður fjallað um 

þá hagsmuni sem samkvæmt ákvæðum stjórnsýslulaga og  sérlaga geta leitt til þess að 

aðili máls fái ekki aðgang að gögnum þess.  Í þessum hluta verður að auki fjallað um 

heimild til að takmarka aðgang aðila að gögnum um þann sem kom með ábendingar eða 

tilkynningar um atvik sem leiða til rannsóknar. Þá verður fjallað um möguleika 

eftirlitsstofnunar til að neita aðila máls um aðgang að gögnum á grundvelli 

rannsóknarhagsmuna á meðan málið er til meðferðar hjá stofnuninni og einnig ef í 

gögnum máls eru upplýsingar sem aðrir hafa hagsmuni af að fari leynt gagnvart aðila 

máls í ljósi einkahagsmuna. Jafnframt verður fjallað um það þegar í gögnum máls eru 

upplýsingar um viðkvæma viðskiptahagsmuni og/eða samkeppnishagsmuni svo sem 

þegar samkeppnisaðili fær stöðu aðila máls. Að lokum verður í þriðja hluta fjallað 

sérstaklega um mál sem getur lokið með stjórnsýsluviðurlögum. Í fjórða og síðasta hluta 

ritgerðarinnar verður fjallað um meðferð máls þegar aðili máls óskar eftir aðgangi að 

gögnum, hvaða kæruheimild hann hefur og hvert ber að beina kæru ef kæruheimild er til 

staðar. Einnig verður fjallað um afleiðingar þess að upplýsingaréttur aðila er brotinn.   

2. Almennt um upplýsingarétt aðila stjórnsýslumáls. 

2.1.  Almennt um upplýsingarétt.  

Réttur fólks til aðgangs að gögnum hjá stjórnsýslunni er mismunandi og byggir á 

ólíkum lagareglum eftir því hvort um er að ræða aðgang aðila í stjórnsýslumáli að 

gögnum þess máls eða hinn almenna rétt almennings til aðgangs að gögnum hjá 

stjórnsýslunni. Í síðara tilvikinu fer um rétt til aðgangs eftir upplýsingalögum, nr. 50/1996 

og sérlögum eins og  lögum um upplýsingarétt um umhverfisrétt nr. 23/2006. Þessi réttur 

almennings til aðgangs að gögnum er tvíþættur. Annars vegar er um að ræða rétt 

almennings til aðgangs að gögnum sem til eru hjá stjórnvöldum um tiltekið mál án þess að 

sá sem biður um aðganginn þurfi að tengjast málinu eða sýna fram á í hvaða tilgangi hann 
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óskar eftir aðgangi að gögnunum, sbr. II. kafla upplýsingalaga. Hins vegar er réttur aðila 

til aðgangs að skjölum og öðrum upplýsingum sem varða tiltekið mál ef þau hafa að 

geyma upplýsingar um hann sjálfan, sbr. III. kafla upplýsingalaga. Um rétt einstaklinga að 

gögnum um þá sjálfa eru einnig ákvæði í fleiri lögum, t.d. má nefna 18. gr. laga nr. 

77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga og 14. gr. laga nr. 74/1997 um 

réttindi sjúklinga. Einnig er rétt að minnast á að umboðsmaður Alþingis hafði fyrir 

setningu upplýsingalaganna 1996 komist að þeirri niðurstöðu í áliti að fyrir hendi væri 

óskráð grundvallarregla um að aðili ætti rétt til aðgangs að gögnum í vörslum stjórnvalda, 

ef þau hefðu að geyma upplýsingar um hann sjálfan og að þessi réttur gæti einnig veitt 

nákomnum ættingjum eins og börnum viðkomandi rétt til aðgangs að slíkum gögnum, 

enda stæðu réttarreglur um þagnarskyldu því ekki í vegi, sjá UA 1359/1995. 

Munurinn á rétti aðila til aðgangs að gögnum stjórnsýslumáls, þótt þau hafi að geyma 

upplýsingar um hann sjálfan, eftir upplýsingalögum og stjórnsýslulögum byggist á því að 

upplýsingaréttur aðila samkvæmt stjórnsýslulögum er liður í málsmeðferð tiltekins 

stjórnsýslumáls þar sem viðkomandi hefur stöðu aðila máls. Oftast er réttur aðila til 

aðgangs að gögnum samkvæmt stjórnsýslulögum liður í undirbúningi ákvörðunar sem 

stjórnvöld kunna að taka en þótt ákvörðun hafi verið tekin í tilteknu máli leiðir það ekki 

eitt til þess að úrlausn beiðnar um aðgang aðila að gögnum í því máli færist yfir á 

gildissvið upplýsingalaga í stað stjórnsýslulaga, sjá t.d. UA 4686/2006. 

Aðgangur aðila máls að gögnum þess samkvæmt stjórnsýslulögum eftir að ákvörðun 

hefur verið tekin kann einnig að vera liður í því að aðilinn geti betur metið hvort hann á 

að kæra stjórnvaldsákvörðun til æðra stjórnvalds eða sérstakrar kærunefndar, kvarta til 

umboðsmanns Alþingis eða leita til dómstóla, sjá t.d UA 4241/2004.
4
 

2.2.  Hvað er stjórnsýsla og gildissvið réttar aðila máls til aðgangs að 

gögnum samkvæmt stjórnsýslulögum og upplýsingalögum. 

Stjórnsýslulög nr. 37/1993 og upplýsingalög nr. 50/1996 taka til stjórnsýslu ríkis og 

sveitarfélaga. Í 1. gr. stjórnsýslulaga og 1. gr. upplýsingalaga er fjallað um gildissvið 

þeirra laga og þarf því að skoða ákvæði um aðgang að gögnum innan stjórnsýslunnar í því 

ljósi.  

                                                      
4 
 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin-skýringarrit, bls. 186. 
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Stjórnsýsla samkvæmt stjórnsýslurétti er sú starfsemi í þjóðfélaginu sem aðeins getur 

farið fram ef fyrir hendi eru þær heimildir sem felast í hugtakinu framkvæmdarvald á 

grundvelli 2. gr. stjórnarskrár  lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. Með því er átt við það 

vald, sem stjórnvöld á grundvelli laga, á hverjum tíma, mega ein fara með.
5
 

Stjórnsýslulögin og upplýsingalögin taka því ekki til starfsemi Alþingis eða dómstóla.  

Gildissvið stjórnsýslulaga og upplýsingalaga er þó ekki að öllu leyti hið sama. Í 2. 

mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga er gildissvið laganna takmarkað við tiltekinn hluta 

stjórnsýslunnar en þar segir að lögin gilda þegar stjórnvöld, þar á meðal 

stjórnsýslunefndir, taka ákvarðanir um rétt eða skyldu manna. Stjórnsýslulögin og þar 

með ákvæði þeirra um aðgang aðila að gögnum mála taka því ekki til mála um 

samningsgerð eða þjónustustarfsemi þar sem ekki er ætlunin að taka stjórnvaldsákvörðun, 

sbr. 1. gr. stjórnsýslulaga.
6
 Eins og bent er á í greinagerð með frumvarpi sem varð að  

upplýsingalögunum taka þau lög ekki einvörðungu til þess þegar stjórnvöld taka 

ákvarðanir um rétt eða skyldu mann, sbr. 1. gr. stjórnsýslulaga, heldur til hvers konar 

þjónustustarfsemi, samningsgerðar og annarrar starfsemi.
7
  

Um þessi skil milli gildissviðs stjórnsýslulaga og upplýsingalaga var meðal annars 

fjallað í dómi Hæstaréttar frá 23. apríl 2008 í máli nr. 366/2007 þar sem 

Eignarhaldsfélagið Portus hf., Reykjavíkurborg og Ríkiskaup annars vegar og hins vegar 

Eignarhaldsfélagið Fasteign hf. og Klasa hf. deildu um úrskurð úrskurðarnefndar um 

upplýsingamál sem hafði veitt hinum síðarnefnda aðgang að samningi milli Austurhafnar-

TR ehf. félags í eigu íslenska ríkisins og Reykjavíkurborgar og Eignarhaldsfélagsins 

Portus hf. um byggingu, eign og rekstur tónlistar- og ráðstefnuhúss í Reykjavík. Ein af 

kröfum Eignarhaldsfélagsins Portus hf., Reykjavíkurborgar og Ríkiskaupa var að 

samningurinn væri milli tveggja einkaréttarlegra félaga og félli því ekki undir gildissvið 

upplýsingalaga. Í dóminum segir svo um gildissvið upplýsingalaga og stjórnsýslulaga:  

„Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. [upplýsingalaga]
8
 taka þau til stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga. 

Með þessu er gildissvið þeirra takmarkað við þá starfsemi ríkisins sem heyrir undir 

framkvæmdarvaldið og þar með fellur starfsemi löggjafarvalds og dómsvalds, hinna tveggja 

greina hins þrískipta ríkisvalds, utan gildissviðs laganna. Engin ákvæði í lögunum takmarka 

                                                      
5
 Björn Þ. Guðmundsson: Hvað er stjórnsýsla skv. stjórnsýslurétti?, bls. 194. 

6
 Páll Hreinsson: Upplýsingaréttur aðila stjórnsýslumáls, bls. 209. 

7
 Alþt. 1995-1996, A-deild, bls. 3013. 

8 
 Breyting höfundar ritgerðar.   
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hins vegar gildissvið þeirra við tiltekna þætti þeirrar starfsemi sem til stjórnsýslu telst. Leiðir 

því af beinu orðalagi 1. gr. laganna að þau taka til hvers konar stjórnsýslustarfsemi. Þessu er á 

annan veg farið í stjórnsýslulögum nr. 37/1993. Þótt 1. mgr. 1. gr. þeirra laga sé samhljóða 1. 

mgr. 1. gr. upplýsingalaga, er með 2. mgr. fyrrnefndu greinarinnar gildissvið stjórnsýslulaga 

takmarkað frekar. Samkvæmt þeirri málsgrein gilda stjórnsýslulögin þegar stjórnvöld taka 

ákvarðanir um rétt eða skyldu manna. Hliðstætt ákvæði er ekki í upplýsingalögum og er 

gildissvið þeirra því rýmra en stjórnsýslulaga. [...] [upplýsingalögin]
9
 taka því ekki 

einvörðungu til þess þegar stjórnvöld taka ákvarðanir um rétt og skyldu manna, sbr. 1. gr. 

stjórnsýslulaga, heldur og til hvers konar þjónustustarfsemi, samningsgerðar og annarrar 

starfsemi.“ 

Í ritgerðinni verður fyrst og fremst fjallað um rétt aðila máls til aðgangs að gögnum á 

grundvelli stjórnsýslulaga og þá sem lið í undirbúningi að töku stjórnvaldsákvörðunar. 

Hins vegar getur hinn almenni réttur aðila til aðgangs að skjölum og öðrum gögnum sem 

varða tiltekið mál og hafa að geyma upplýsingar um hann sjálfan samkvæmt 

upplýsingalögum einnig skipt máli um upplýsingarétt aðila máls vegna starfsemi 

eftirlitsstofnana. Þannig kann að reyna á réttinn samkvæmt upplýsingalögum ef sá sem í 

hlut á getur ekki sýnt fram á að hann sé aðili að tilteknu stjórnsýslumáli en hins vegar 

komi fram í skjölunum upplýsingar um hann.  

Hugtakið stjórnvald er í ritgerðinni notað almennt um þá sem fara með stjórnsýslu 

ríkis og sveitarfélaga og falla undir stjórnsýslulög og upplýsingalög. Það verður síðan í 

samræmi við framangreint að athuga í hverju tilviki hvort um sé að ræða lið í töku 

ákvörðunar sem fellur undir stjórnsýslulögin eða hvort reglur upplýsingalaganna geti átt 

við um aðgang að gögnum máls eins og fram kemur í áðurgreindum dómi Hæstaréttar frá 

23. apríl 2008 í máli nr. 366/2007. 

2.3.  Upplýsingaréttur aðila stjórnsýslumáls.   

Stjórnsýslan á Íslandi er lögbundin en í því fellst að ákvarðanir stjórnvalda verða að 

vera í samræmi við lög og eiga sér stoð í lögum.
10

 Þessi regla er nefnd lögmætisreglan og 

hún getur haft þýðingu bæði um efni, ákvörðun og form þ.e. málsmeðferð. 

Upplýsingaréttur aðila samkvæmt stjórnsýslulögum er eins og áður sagði hluti af 

málsmeðferðarreglunum. Reglur um meðferð mála í stjórnsýslunni voru samræmdar og 

                                                      
9
 Breyting höfundar ritgerðar.  

10
 Páll Hreinsson: Lagaáskilnaðarregla atvinnufrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar, bls. 401-402.  
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ákveðnar lágmarksreglur settar með stjórnsýslulögunum nr. 37/1993. Reglur laganna eru 

að mestu byggðar á meginreglum sem taldar voru í gildi fyrir lagasetninguna.
11

 Sama má 

einnig segja um reglu upplýsingalaganna um rétt aðila tiltekins máls til aðgangs að 

göngum sem geyma upplýsingar um hann sjálfan.
12

 

Bæði í stjórnsýslulögum og 9. gr. upplýsingalaga er réttur til aðgangs að gögnunum 

bundinn við „aðila“ án þess að það hugtak sé skilgreint sérstaklega í lögunum. 

Hugtakið aðili máls er notað yfir þann einstakling eða lögaðila sem nýtur réttinda 

stjórnsýslulaga. Í greinargerð með því frumvarpi sem varð að stjórnsýslulögum kemur 

fram að skýra ber hugtakið rúmt og ómögulegt sé að gefa ítarlega leiðbeiningu um það 

hvenær maður telst aðili máls og hvenær ekki, heldur ráðist það af atviki máls hverju 

sinni.
13

 Það sem ræður úrslitum í þeim efnum er hvort maður teljist hafa lögvarinna 

hagsmuna að gæta.
14

 Nánar verður fjallað síðar um aðila máls fyrir eftirlitstofnun.  

2.4.  Meginreglan um aðgang aðila máls að gögnum máls samkvæmt 

stjórnsýslulögum.  

Í greinargerð með því frumvarpi sem varða að stjórnsýslulögum kemur fram að lögin 

kveða á um lágmarksréttindi aðila máls.
15

 Lögin leggja þá skyldu á stjórnvöld að veita 

þeim sem teljast aðilar máls að lágmarki þau réttindi sem koma fram í lögunum þegar 

stjórnvaldsákvörðun er tekin.
16

 Aðila máls er í 13. gr. stjórnsýslulaga veittur réttur til þess 

að tjá sig um efni málsins áður en stjórnvöld taka ákvörðun, enda liggi ekki fyrir í 

gögnum máls afstaða hans og rök fyrir henni eða slíkt sé augljóslega óþarft. Aðila máls 

væri ekki mögulegt að nýta sér rétt sinn samkvæmt 13. gr. ef honum væri ekki tilkynnt 

um málsmeðferðina og því er stjórnvöldum samkvæmt 14. gr. laganna skylt að tilkynna 

aðila máls, ef hann á rétt á að tjá sig um efni þess skv. 13. gr. laganna, um að mál hans sé 

til meðferðar nema ljóst sé að hann hafi fengið vitneskju um það fyrirfram. Áður en 

ákvörðun er tekin þurfa stjórnvöld að uppfylla rannsóknarskyldu sína samkvæmt 10. gr. 

stjórnsýslulaga og ákvörðunin verður að byggjast á gögnum sem aðili máls á rétt á að 

kynna sér samkvæmt 15. gr. laganna og málefnalegum sjónarmiðum. Samkvæmt 15. gr. á 

                                                      
11

 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3281-3282. 
12

 Alþt. 1995-1996, A-deild, bls. 3207. 
13

 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3282. 
14

 Sama rit, bls. 3282.  
15

 Sama rit, bls. 3277.  
16

 Sama rit, bls. 3277. 
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aðili máls rétt á því að kynna sér skjöl og önnur gögn er málið varðar og aðili máls hefur 

því almennt rétt til aðgangs að skjölum og öðrum gögnum málsins. Til að synja aðila um 

aðgang þarf að koma til skýr lagaheimild. Er það í samræmi við það að stjórnsýslulögin 

fjalla um lágmarksréttindi aðila máls.
17

 Undantekningar frá skýrum rétti aðila máls til 

skjala eða annarra gagna eru í 3. mgr. 15. gr., 16. gr. og 17. gr. stjórnsýslulaga auk 

ákvæða í sérlögum. Sem dæmi um slík ákvæði má nefna 2. mgr. 45. gr. barnaverndarlaga 

nr. 80/2002 og a. lið 42. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005 sem kunna að takmarka rétt aðila 

til gagna máls. Framangreindar undantekningar ber í samræmi við almenn 

lögskýringarsjónarmið að skýra þröngt þar sem um er að ræða frávik frá skýrum rétti 

aðila.
18

 

Stjórnsýslulögin kveða ekki á um það hvenær réttur aðila til gagna máls hefst en 

meginreglan er að strax við upphaf máls á aðili rétt á aðgangi að gögnum þess.
19

 Það er 

ekki alltaf ljóst hvenær tiltekið stjórnsýslumál hefst formlega. Ef málið hefst með því að 

stjórnvaldinu berst bréf þar sem óskað er eftir ákveðinni ákvörðun, t.d. leyfi, markar 

viðtaka bréfsins upphaf málsins. Fái stjórnvald hins vegar óformlegt erindi eða 

upplýsingar, eða það verður vart við eitthvað í eftirlitsstarfi sínu sem það telur rétt að 

skoða nánar vaknar sú spurning hvað markar upphaf slíkra mála. Í upphafi er ekki alltaf 

ljóst hvort máli muni ljúka með formlegri stjórnvaldsákvörðun, enda verður ákvörðun um 

það almennt ekki tekin fyrr en mál hefur verið nægjanlega rannsakað, sbr. 10. gr. 

stjórnsýslulaga. Liður í því er einnig að veita viðkomandi andmælarétt. Það leiðir af 

gildissviði stjórnsýslulaga að almennt má orða það svo að rétt sé að miða upphaf máls í 

þessu sambandi og þar með hvenær reglur IV. kafla stjórnsýslulaganna eigi við þegar fyrir 

liggur að til greina komi að taka stjórnvaldsákvörðun. 

2.5.  Ákvæði um þagnarskyldu takmarka ekki aðgang að gögnum 

máls. 

Ákvæði í lögum um þagnarskyldu takmarka ekki rétt aðila máls til gagna eða 

upplýsinga sem þagnarskyldan gildir um, sbr. 2. mgr. 15. gr. stjórnsýslulaganna. Réttur 

aðila væri fyrir borð borinn ef stjórnvöld gætu takmarkað rétt hans á grundvelli ákvæða 

                                                      
17

 Alþt. 1992-1993, A-deild , bls. 3297. 
18

 Sama rit, bls. 3297. 
19

 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin-skýringarrit, bls. 186.   
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um þagnarskyldu. Þagnarskyldureglurnar gilda því ekki gagnvart málsaðila, heldur 

einungis gagnvart öðrum, t.d. almenningi.
20

 Lagaákvæði, sem heimila stjórnsýslunefnd að 

halda fundi fyrir luktum dyrum, takmarka heldur ekki aðgang aðila að gögnum máls.
21

 

2.6.  Trúnaði heitið við öflun upplýsinga.  

Réttur aðila máls nær til allra skjala og annarra gagna er málið varðar, samkvæmt 15. 

gr. stjórnsýslulaga innan marka undantekninga 3. mgr. 15. gr., 16. gr. og 17. gr. 

stjórnsýslulaga og sérlaga. Stjórnvöld geta ekki heitið einstaklingi sem leggur fram 

upplýsingar vegna rannsóknar á stjórnsýslumáli trúnaði nema upplýsingarnar falli innan 

framangreindra undantekninga 15. gr. stjórnsýslulaga. Stjórnvald verður að leggja mat á 

upplýsingarnar sem áætla má að falli undir undantekningar frá meginreglunni um 

upplýsingarétt aðila.
22

 Einnig má vísa um þetta til álit umboðsmanns Alþingis í  máli nr. 

2787/1999. 

Þá getur aðili máls heldur ekki áskilið sér að með gögn, sem hann leggur fram, verði 

farið sem trúnaðarmál eigi ákvæði 3. mgr. 15. gr., 16. gr. og 17. gr. stjórnsýslulaga ekki 

við.
23

  

2.7.  Afrit eða ljósrit af málsskjölum  

Samkvæmt 1. mgr. 15. gr. stjórnsýslulaga hefur aðili máls rétt til afrits eða ljósrits af 

málsskjölum nema skjölin séu þess eðlis eða fjöldi þeirra svo mikill að verulegum 

vandkvæðum sé bundið að afhenda honum þau. Ákvæðið tryggir að aðili getur skoðað 

skjölin eftir því sem honum hentar og nýtt sér þau án takmarkana við að gæta hagsmuna 

sinna í málinu.  Synjun um ljósrit af gögnum máls takmarkar raunverulegan aðgang aðila 

að gögnum máls. Af þeim sökum ber að fara með slíka ákvörðun eins og aðrar ákvarðanir 

um takmörkun um aðgang að gögnum máls, sbr. 19. gr. stjórnsýslulaga.
24

 

UA 4241/2004 Ríkissaksóknari taldi að aðgangur að gögnum opinbers máls samkvæmt 3. 

mgr. 15. gr. stjórnsýslulaga sjá[ kafla 2.8.1]
25

væri „fólginn í rétti til að kynna sér gögn en ekki 

til að fá þau afrituð“. Umboðsmaður komst að þeirri niðurstöðu að engar rökrænar forsendur 

                                                      
20

 Alþt. 1992-1993, A-deild, 3296. 
21

 Vogter, J.: Forvaltningsloven, 155 og Páll Hreinsson: Upplýsingaréttur aðila stjórnsýslumáls, bls. 

217.  
22

 Páll Hreinsson: Upplýsingaréttur aðila stjórnsýslumáls, bls. 218.  
23

 Sama rit, bls. 218.  
24

 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin-skýringarrit, bls. 188.   
25

 Breyting höfundar ritgerðar.   
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stæðu til þessarar ályktunar ríkissaksóknara og taldi að brotaþoli ætti á grundvelli 3. mgr. 15. 

gr. stjórnsýslulaga rétt til að fá afrit af gögnum máls en ekki aðeins að kynna sér þau. Vísaði 

umboðsmaður í þessu efni meðal annars til sambærilegs orðalags í 1. mgr. greinarinnar og 

lögskýringargagna að baki henni. 

2.8.  Undantekningar frá meginreglunni um upplýsingarétt aðila.  

2.8.1. Rannsókn og saksókn í opinberum málum.  

Samkvæmt 3. mgr. 15. gr. stjórnsýslulaga tekur réttur aðila samkvæmt 15. gr. ekki til 

rannsóknar og saksóknar í opinberu máli. Með nýjum lögum um meðferðar sakamála sem 

taka gildi 1. janúar 2009 og breyta 3. mgr. 15. gr. stjórnsýslulaga er þessi undantekning 

afmörkuð við „rannsókn sakamáls og meðferð þess að öðru leyti.“ Meðan mál er til 

rannsóknar hjá lögreglu og öðrum stjórnvöldum, áður en ákvörðun er tekin um ákæru, er 

ekki talið rétt að veita aðila aðgang að gögnum máls.
26

 Takmörkun á heimild aðila til 

aðgangs að gögnum máls samkvæmt 3. mgr. 15. gr. tekur aðeins til þess meðan málið er 

til meðferðar hjá lögreglu eða öðrum stjórnvöldum sem undantekning á við. Eftir að mál 

hefur verið fellt niður eða því lokið með öðrum hætti geta sakborningur og brotaþoli gert 

kröfu um að fá að kynna sér gögn málsins.  

2.8.2. Gögn sem eru undanþegin upplýsingarétti aðila.  

Stjórnsýslulögin takmarka aðgang aðila að vissum gögnum. Undantekningar frá rétti 

aðila máls að gögnum þess á grundvelli 15. gr. stjórnsýslulaga eru að finna í 16. gr. 

laganna. Greinin undanþiggur frá rétti aðila máls gögn sem varða störf ríkisráðs og 

ríkisstjórnar. Undantekningin tekur til fundargerða ríkisráðs og ríkisstjórnar, minnisgreina 

á ráðherrafundum og skjala sem tekin hafa verið saman fyrir slíka fundi. Einnig eru 

bréfaskriftir stjórnvalda við sérfróða menn til afnota í dómsmáli eða við athugun á því 

hvort slíkt mál skuli höfðað undanþegið upplýsingarétti aðila. Má m.a. vísa til UA 

3642/2002. 

Sveitarstjórn óskaði eftir áliti lögfræðings vegna bótakröfu sem A hafði beint að sveitarfélagi. A 

kvartaði  til umboðsmanns yfir úrskurði félagsmálaráðuneytisins þar sem staðfest var synjun 

sveitarfélagsins á kröfu A um aðgang að lögfræðiálitinu. Umboðsmaður gerði ekki athugasemd 

við niðurstöðu ráðuneytisins. 

                                                      
26 

Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3296. 
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Vinnuskjöl sem stjórnvöld hafa ritað til eigin afnota eru jafnframt undanskilin, en 

þessi undantekning á þó ekki við ef vinnuskjal hefur að geyma endanlega ákvörðun um 

afgreiðslu máls eða upplýsingar sem ekki verður aflað annars staðar frá. Takmarkanir 

16. gr. taka aðeins til þess hluta skjals sem upplýsingar  samkvæmt 1. mgr. 16. gr. 

koma fram í og aðili máls á því rétt samkvæmt 2. mgr. 16. gr., sbr. 15. gr. 

stjórnsýslulaga, til að fá aðgang að öðrum hluta skjalsins.  

2.8.3. Upplýsingar sem eru undanþegnar upplýsingarétti aðila.  

Ákvæði 17. gr. stjórnsýslulaga takmarkar rétt aðila að vissum upplýsingum. Eru það 

tilvik þar sem hagsmunir aðila máls eru taldir þurfa víkja fyrir mun ríkari almanna- eða 

einkahagsmunum. Samkvæmt athugasemdum við 17. gr. frumvarps þess er varð að 

stjórnsýslulögum nr. 37/1993 ber að leggja ríkja áherslu á að líta beri á þetta 

heimildarákvæði sem þrönga undantekningarreglu, samanber orðalagið „þegar sérstaklega 

stendur á“, því að meginreglan er sú að málsaðili hefur rétt á því að kynna sér málsgögn.
27

 

Stjórnvöld geta ekki sett sér vinnureglu sem takmarka matið sem þarf að fara fram um 

sérhvert skjal, sbr. álit umboðsmanns Alþingis nr. 2548/1998. 

Stjórnvöldum er skylt að meta hvort upplýsingar sem fram koma í skjali falli undir 

17. gr. stjórnsýslulaga og stjórnvaldi sé þannig heimilt að undanskilja þær rétti aðila til 

aðgangs. Einstaklingur eða lögaðili sem leggur fram gögn eða upplýsingar getur því ekki 

farið fram á að upplýsingar verði undanskildar aðgangi á grundvelli 17. gr. 

stjórnsýslulaga.
28

 

Samkvæmt 17. gr. stjórnsýslulaga er heimilt að takmarka rétt aðila til aðgangs að 

gögnum ef  hagsmunir hans af því að notfæra sér vitneskju úr þeim þykja eiga að víkja 

fyrir  mun ríkari almanna- eða einkahagsmunum. Stjórnsýslulögin skilgreina ekki 

hugtakið einkahagsmuni, en talið hefur verið að þarna sé þó aðeins um að ræða 

persónuupplýsingar er snerta mikilvæg einkamálefni, s.s. upplýsingar um heilsuhagi eða 

fjárhagsmálefni, s.s. upplýsingar um rekstrar- eða samkeppnisstöðu eða aðra mikilvæga 

viðskiptahagsmuni.
29

 Samkvæmt greinargerð með 17. gr. í frumvarpi því sem varð að 

stjórnsýslulögum kemur fram að við skýringu á hugtakinu almannahagsmunir koma helst 

                                                      
27

 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3297.  
28

 Páll Hreinsson: Upplýsingaréttur aðila stjórnsýslumáls, bls. 232.  
29

 Páll Hreinsson: Upplýsingaréttur aðila stjórnsýslumáls, bls. 233. 
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til skoðunar öryggis- og viðskiptahagsmunir ríkisins, svo og samskipti þess við erlend 

ríki og alþjóða- og fjölþjóðastofnanir.
30

 

Taki undantekning 17. gr. aðeins til hluta þess efnis sem fram kemur í skjali á aðili 

málsins í samræmi við meginregluna um aðgang hans að skjölum málsins rétt til aðgangs 

að öðrum hlutum þess.
31

 

3. Eftirlitsstofnanir – hvaða stofnanir og hugsanleg sérstaða 

með tilliti til upplýsingaréttar aðila og aðgangs að gögnum. 

Eitt af verkefnum framkvæmdarvaldsins er  að annast framkvæmd laga og að hafa 

margvíslegt eftirlit með því að einstaklingar og lögaðilar hagi starfsemi sinni í samræmi 

við lög og reglur.  Í ýmsum tilvikum kann þetta eftirlit að leiða til þess að teknar eru 

ákvarðanir af hálfu stjórnvalda um heimildir viðkomandi aðila til að halda áfram starfsemi 

sinni eða athöfnum. Í öðrum tilvikum getur komið til þess að farið verði með brot á lögum 

og reglum sem refsimál eða þeim gerð stjórnsýsluviðurlög. Þetta eftirlit hefur í flestum 

tilvikum verið í höndum opinberra stofnana sem auk eftirlitsins hafa þá farið með 

ákvarðanatöku og meðferð stjórnsýsluvalds á viðkomandi sviði. Þá oftast undir yfirstjórn 

ráðherra eða það hefur fallið undir verksvið lögreglu að annast eftirlit með því að 

tilteknum lögum og reglum sé framfylgt. 

Á síðustu árum hefur færst í vöxt að komið hefur verið á fót sérstökum opinberum 

eftirlitsstofnunum þar sem eftirlitsþátturinn er meginviðfangsefni stofnunarinnar. Oft er 

um að ræða sjálfstæðar stofnanir. Með sjálfstæði er átt við að þær lúta ekki yfirstjórn 

ráðherra með sama hætti og stofnanir ríkisins almennt. Það má ætla að ein helsta ástæða 

fyrir þessum vexti í eftirlitsstarfsemi ríkisins séu breytingar í samfélaginu á undanförnum 

árum og þá helst vegna tilkomu samningsins um Evrópska efnahagssvæðið árið 1993. 

Breyting á þjóðfélagsháttum, aukin áhersla á einkavæðingu opinberrar starfsemi og 

afleiðingar samningsins um Evrópska efnahagssvæðið hefur orðið til þess að auka 

þátttöku einkaaðila á þeim sviðum sem ríkið var áður nær allsráðandi á. Nærtækasta 

dæmið um slíkar breytingar er einkavæðing fjármálafyrirtækja og vöxtur 

fjármálastarfsemi á undanförnum árum. Einnig má nefna starfsemi á sviði fjarskipta og 

póstdreifingar. Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið hefur einnig kallað á 

                                                      
30

 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3297. 
31

 Páll Hreinsson: Upplýsingaréttur aðila stjórnsýslumáls, bls. 237. 
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innleiðingu nýrra reglna um margvísleg málefni þar sem gerð er krafa um að ríkið haldi 

uppi tilteknu óháðu eftirliti eins og á sviði samkeppnismála og persónuverndar. 

Eftirlitsstarfsemi hefur verið skilgreind sem aðferð sem hefur áhrif á athafnir 

einstaklinga og fyrirtækja með því að gera tilteknar kröfur í lögum og reglugerðum, hafa 

eftirlit með því að við kröfunum sé orðið, þvinga fram breytingar ef ekki er orðið við 

kröfunum, m.a. með hótunum um viðurlög.
32

 Markmið eftirlitsstofnana er í megin atriðum 

að tryggja hagsmuni hins almenna borgara og lögaðila í samfélaginu auk þess sem þeim 

er ætlað að koma í veg fyrir að réttindi borgaranna séu skert af öðrum. á grundvelli 

misnotkunar á aðstöðu eða með lögbrotum. Hagsmunir sem eftirlitsstofnanir hafa verið 

settar á fót til að vernda eru í fyrsta lagi félagslegir hagsmunir svo sem öryggi einstaklinga 

og eigna, heilbrigði, vernd umhverfis og vernd neytenda. Í öðru lagi efnahagslegir og 

viðskiptalegir hagsmunir svo sem eðlilegar leikreglur og stöðugleiki í viðskiptum og 

efnahagslífi, samkeppni og sanngjarnir viðskiptahættir.
33

  

Opinberri eftirlitsstofnun er komið á fót með lögum sem m.a. kveða á um 

valdheimildir, eftirlitsskyldu aðila og stöðu stofnunar innan stjórnsýslunnar. Opinberar 

eftirlitsstofnanir geta verið sjálfstæðar ríkisstofnanir sem eru ekki hluti af hinni svonefndu 

ráðherrastjórnsýslu. Sem dæmi um slíka eftirlitsstofnun má nefna Fjármáleftirlitið sem 

starfar samkvæmt lögum um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, nr. 87/1998. Slíkar 

stofnanir starfa undir sjálfstæðri stjórn og ráðherra getur ekki hlutast til um málefni þeirra. 

Ákvarðanir sem slíkar stofnanir taka verða ekki kærðar til ráðherra. Í lögum um slíkar 

stofnanir er ýmist kveðið á  um hvort hægt sé að kæra ákvarðanir þeirra til sérstakra 

sjálfstæðra kærunefnda, eins og hjá Samkeppniseftirlitinu, sbr. 9. gr. samkeppnislaga nr. 

44/2005, eða hvort engin slík kæruleið er fyrir hendi á stjórnsýslustigi eins og nú á við um 

ákvarðanir Fjármálaeftirlitsins. Í síðara tilvikinu geta þeir sem eru ósáttir við ákvarðanir 

slíkra stofnana borið fram kvörtun við umboðsmann Alþingis eða farið með málið fyrir 

dómstóla. 

UA 4764/2006. Umboðsmaður Alþingis taldi að það breytti engu um starfsheimildir hans og 

þar með möguleika aðila til að kvarta til hans vegna ákvarðana og athafna Fjármálaeftirlitsins, 

þótt sú breyting hefði verið gerð á lögum um starfsemi Fjármálaeftirlitsins að í stað þess að 

                                                      
32

 Alþt. 1998-1999, A-deild, bls. 1453. 
33

 Sama rit, bls. 1453. 



14 

 

unnt væri að kæra ákvarðanir til sérstakrar kærunefndar væri nú í lögum kveðið á um að aðilar 

gætu borið ákvarðanir og athafnir Fjármálaeftirlitsins undir dómstóla.  

Eftirlitstofnun getur einnig verið hefðbundið lægra sett stjórnvald gagnvart ráðherra 

eða hluti af starfsemi sveitarfélags. Dæmi um slíka eftirlitsstofnun er Vinnueftirlit ríkisins, 

sbr. lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Í tilviki 

þeirrar stofnunar verða ákvarðanir hennar kærðar til félagsmálaráðherra, sbr. 98. gr. laga 

nr. 46/1980.  Eftirlit slíkra stofnana getur einnig verið verkefni sveitarfélaga, s.s. eftirlit 

heilbrigðisfulltrúa og heilbrigðisnefnda,  samkvæmt lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti 

og mengunarvarnir og byggingarfulltrúa og byggingarnefnda, samkvæmt  skipulags- og 

byggingarlögum nr. 73/1997. Í báðum þessum tilvikum er hægt að kæra ákvarðanir 

viðeigandi eftirlitsaðila til sérstakra sjálfstæðra kærunefnda. 

Þrátt fyrir að staða eftirlitsstofnana sé mismunandi innan stjórnsýslunnar með tilliti til 

sjálfstæðis og eftirlits æðra stjórnvalds er það sameiginlegt einkenni á starfsemi þeirra að 

þær geta með ákvörðunum sínum og athöfnum gripið inn í starfsemi og málefni bæði 

einstaklinga og lögaðila. Eftirlitsaðgerðir þessara stofnana geta oft á tíðum haft í för með 

sér ákveðin óþægindi fyrir þann sem aðgerðirnar beinast að. Í lögum hafa opinberum 

eftirlitsstofnunum verið fengnar ákveðnar valdheimildir sem geta raskað rekstri fyrirtækja 

og daglegu lífi fólks. Dæmi um slíka valdheimild eftirlitsstofnunar má nefna heimild 

barnaverndarnefndar í b. lið 1. mgr. 27. gr.  barnverndarlaga nr. 80/2002 til að  kveða á 

um töku barns af heimili í allt að tvo mánuði. Annað dæmi eru heimild Fjármálaeftirlitsins 

til  að leggja á dagsektir, sbr. 1. mgr. 11. gr. laga um opinbert eftirlit með 

fjármálastarfsemi og heimild Samkeppniseftirlitsins  í 37. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005 

til að leggja á stjórnvaldssektir á fyrirtæki eða samtök fyrirtækja sem brjóta gegn vissum 

ákvæðum samkeppnislaga. Framangreindar heimildir eru aðeins dæmi um yfirgripsmiklar 

heimildir eftirlitsstofnana til að beita  eftirlitsskyldan aðila viðurlögum ef hann brýtur 

gegn lögum eða reglum sem honum ber að fylgja.  

Eftirlitsstofnanir eru hluti af stjórnsýslunni og ber því að fylgja þeim almennu reglum 

sem gilda á því sviði bæði óskráðum og skráðum t.d. óskráðum grundvallarreglum, 

stjórnsýslulögum og upplýsingalögum, nema annað sé sérstaklega ákveðið í lögum. Í 

frumvarpi sem síðar varð að stjórnsýslulögum nr. 37/1993  var lögð áhersla á að  lögin 

kvæðu á um lágmarkskröfur sem gerðar væru til stjórnsýslunnar, en gert væri ráð fyrir því 
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að á einstökum stjórnsýslusviðum yrðu gerðar strangari kröfur.
34

 Eftirlitsstofnanir verða 

því að veita aðila máls að lágmarki þann rétt sem kemur fram í stjórnsýslulögunum svo 

sem  rétt aðila  til að kynna sér skjöl og önnur gögn máls samkvæmt 15. gr. laganna. 

Eftirlitsstofnanir jafnt sem önnur stjórnvöld geta ekki vikið frá lágmarksreglum 

stjórnsýslulaga við töku stjórnvaldsákvörðunar, nema löggjafinn hafi veitt þeim 

undantekningu frá málsmeðferð stjórnsýslulaga. Löggjafinn hefur veitt ýmsum 

eftirlitsstofnunum ákveðnar undantekningar frá stjórnsýslulögum í sérlögum sem taka til 

stofnanna. Dæmi um ákvæði sem heimila undantekningu frá 15. gr. stjórnsýslulaga er 2. 

mgr. 45. gr. barnaverndarlaga sem veitir barnaverndarnefnd heimild til að takmarka 

aðgang aðila að tilteknum gögnum ef hún telur að það geti skaðað hagsmuni barns og 

samband þess við foreldra eða aðra. Einnig má nefna a. lið 42. gr. samkeppnislaga sem 

heimilar Samkeppniseftirlitinu að takmarka aðgang málsaðila að gögnum er tengjast 

rannsókn á meintum refsiverðum brotum á samkeppnislögum, ef hætta er á að slíkur 

aðgangur torveldi opinbera rannsókn. Hér síðar verður fjallað nánar um framangreindar 

undantekningar jafnt sem aðrar undantekningar eða sérreglur þegar við á.  

4. Aðili máls hjá eftirlitsstofnun. 

Í stjórnsýslulögum eru þau réttindi sem lögin kveða á um veitt þeim einstaklingi eða 

lögaðila sem telst vera aðili máls. Þótt hugtakið sé notað í mörgum ákvæðum laganna er 

efnislegt innihalds hugtaksins ekki skilgreint. Í greinargerð með því frumvarpi sem varð 

að stjórnsýslulögum eru gefnar ákveðnar leiðbeiningar um hvernig skýra beri hugtakið 

aðili máls í lögunum. Samkvæmt greinargerðinni ber að skýra hugtakið rúmt þannig að 

ekki sé einungis átt við þá sem eiga beina aðild að máli, svo sem umsækjendur um 

byggingarleyfi eða opinbert starf, heldur geti einnig fallið undir það þeir sem hafa óbeinna 

hagsmuna að gæta, svo sem nágrannar eða meðumsækjendur um starf.
35

 Ómögulegt sé 

hins vegar að gefa ítarlegar leiðbeiningar um það hvenær maður teljist aðili máls og 

hvenær ekki. Það sem ráði úrslitum í því efni sé það hvort maður teljist hafa lögvarinna 

hagsmuna að gæta, en það ræðst m.a. af því um hvaða svið stjórnsýslunnar er að ræða.
36

 

Oftast leikur enginn vafi á því hverjir teljist til aðila máls. Ef ákvörðun, t.d. um boð eða 

                                                      
34

 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3277-3278. 
35

 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3282. 
36

 Sama rit, bls. 3282. 
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bann, hefur beinst að ákveðnum einstaklingi er hann talinn aðili þess máls.
37

 Aðili máls 

hjá eftirlitsstofnun væri því sá sem eftirlitsathöfn stofnunarinnar, t.d. rannsókn, beinist að, 

sá sem ákvörðun um rétt eða skyldu kann að beinast að eða sá sem óskar eftir leyfi sem 

eftirlitsstofnun veitir.  

 Í sérlögum um eftirlitsstofnanir geta verið ákvæði sem veita vissum einstaklingum 

eða lögaðilum stöðu aðila máls í málum hjá stofnuninni. Dæmi um slíkt ákvæði er 1. mgr. 

46. gr. barnaverndarlaga sem kveður á um að barn sem náð hefur 15 ára aldri sé aðili 

barnaverndarmáls samkvæmt ákvæðum 25. gr., 27. gr., 2. mgr. 34. gr., 74. gr. og 81. gr. 

laganna. Í greinargerð með 1. mgr. 46. gr. í frumvarpi því sem varð að 

barnaverndarlögum, kemur fram að ákvæðið er sett til þess að tryggja að barn sem náð 

hefur þessum aldri  sé sjálfstæður aðili máls með öllum þeim réttindum sem því fylgja.
38

 

Sé ekki ljóst frá upphafi máls að einstaklingur eða lögaðili hafi stöðu aðila og ekki 

koma til sérlög sem veita honum aðilastöðu,  er mikilvægt að eftirlitsstofnun ákvarði um 

hvort einstaklingur eða lögaðili hafi stöðu aðila máls áður en of langt er komið í meðferð 

málsins. Eftirlitsstofnunin verður í slíkum tilvikum að láta fara fram heildstætt mat á 

hagsmunum og tengslum umrædds einstaklings við úrlausn málsins á grundvelli 

ákveðinna sjónarmiða og draga síðan ályktun um það, hvort telja beri hann aðila máls.
39

 

Þau sjónarmið sem vega þyngst eru hvort maður eða lögaðili eigi beina, verulega, sérstaka 

og lögvarinna hagsmuna að gæta.
40

 Við mat á því hvort einstaklingur eða lögaðili hafi 

beina hagsmuni af niðurstöðu máls þarf að líta til þess hversu náið viðkomandi tengist 

hagsmunum af úrlausn málsins.
41

  

Í málum hjá eftirlitsstofnun sem byrja með kæru einstaklings eða lögaðila vegna 

meintra brota í viðskiptum t.d. vegna markaðsmisnotkunar eða samráðs um verðlagningu 

getur sá sem rannsókn beinist að haft hagsmuni af því að sá sem kærir fái ekki stöðu aðila 

máls og um leið aðgang að gögnum máls, en þar geta leynst upplýsingar um 

viðskiptasamninga og önnur viðskiptamál, sem hann telur nauðsynlegt að fari leynt. 

Ástæðan getur m.a. verið að sá sem kærir sé sá sem meint markaðsmisnotkun eða samráð 

beinist að.  Meginreglan hefur verið talin sú að slík kæra ein og sér skapi hluteigandi ekki 

                                                      
37

 Páll Hreinsson: Aðili stjórnsýslumáls, bls. 388. 
38

 Alþt. 2001-2002, A-deild, bls. 1851.  
39

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 314. 
40

 Páll Hreinsson: Aðili stjórnsýslumáls, bls. 389. 
41 

 Páll Hreinsson: Aðili stjórnsýslumáls, bls. 389. 
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aðilastöðu við meðferð máls.
42

 Sá sem kærir verður því ekki sjálfkrafa aðili máls heldur 

verður eftirlitsstofnun að láta fara fram heildstætt mat á hagsmunum þess sem kærir af því 

að fá vernd og réttindi málsmeðferðareglna stjórnsýslulaga við rannsókn á meintu broti 

þess sem rannsókn málsins beinist að. Í dómi Hæstaréttar frá 19. júní 2003 í máli nr. 

83/2003 reyndi á tilvik þar sem sá sem kærði til Samkeppniseftirlitsins fékk stöðu aðila 

máls. Málið snerist um meinta misnotkun á markaðsráðandi stöðu Eimskipfélagsins hf. á 

sjóleiðum til og frá Íslandi en sá sem kærði var Samskip hf. helsti samkeppnisaðili 

Eimskipafélagsins á sjóleiðunum. Ætla verður að miklu hafi ráðið um niðurstöðu þessa 

máls að á sumum mörkuðum kepptu einungis þessi tvö skipafélög. Hlutu því meint brot 

Eimskipafélagsins hf. að hafa sérstök, bein og veruleg áhrif á lögvarða hagsmuni 

Samskipa hf.
43

 Í dóminum segir m.a.:  

„Samskip hf. hafa í erindi sínu til áfrýjanda talið að stefndi hafi misnotað markaðsráðandi stöðu sína í 

sjóflutningi til og frá Íslandi, sbr. 11. gr. samkeppnislaga og tilgreint dæmi því til stuðnings. Telur 

fyrirtækið einnig að hegðan stefnda varði við 17. og 20. gr. laganna. Af erindi fyrirtækisins verður ráiðið  að 

það telji ætlað athæfi stefnda hafa verulega skaðleg áhrif á rekstur sinn. Að þessu athuguðu verður fallist á 

það með áfrýjunarnefnd samkeppnismála að Samskip hf. hafi mikilvægra og sérstakra hagsmuna að gæta af 

úrlausn málsins.” 

Þær athafnir Eimskipafélagsins hf. sem athugun Samkeppniseftirlitsins beindist að 

höfðu samkvæmt dóminum bein áhrif á Samskip hf. og niðurstaðan um aðild á 

stjórnsýslustigi málsins var byggð á því að nauðsynlegt væri fyrir Samskip hf. að hljóta 

stöðu aðila máls til að tryggja hagsmuni sína við málsmeðferðina og um leið vernd 

stjórnsýslulaga.   

5. Upphaf máls – skráning upplýsinga og tilkynning um 

meðferð máls. 

5.1. Upphaf máls. 

Athuganir og rannsókn mála af hálfu eftirlitsstofnana beinast að því hvort 

einstaklingar eða lögaðilar hafi fylgt þeim lögum og reglum sem þeim er skylt að fara 

eftir. Starfsmenn eftirlitsstofnana kunna að fá grunsemdir um að brot á lögum eða reglum 

                                                      
42 

 Páll Hreinsson: Aðili stjórnsýslumáls, bls. 398, Steen Rønsholdt: Forvaltningsret, bls. 109; Hans 

Gammeltorft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 66 og John Vogter: Forvaltningsloven, bls. 133-

134.  
43

 Páll Hreinsson: Aðili stjórnsýslumáls, bls. 399  
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eigi sér stað við reglubundnar eftirlitsferðir eða óvæntar heimsóknir. Rannsókn máls hjá 

eftirlitsstofnun getur einnig hafist vegna ábendingu, kæru eða við almennan fréttaflutning 

um ætlað brot einstaklings eða lögaðila. Upphaf máls hjá eftirlitsstofnun getur því bæði 

verið að eigin frumkvæði stofnunarinnar eða á grundvelli erindis frá tilteknum aðila. Þrátt 

fyrir þennan mismun á upphafi meðferðar mála hjá eftirlitsstofnunum beinist meðferð 

máls að einstaklingi eða lögaðila sem fellur undir valdheimildir stofnunarinnar og verður 

aðili máls sem nýtur réttar stjórnsýslulaga og sérlaga sem eiga við eftirlitsstofnunina.  

Ákvæði í lögum um eftirlitsstofnanir, t.d. þegar fjallað er um móttöku tilkynninga, 

geta haft áhrif þegar upphaf máls er afmarkað. Einstaka eftirlitsstofnanir hafa einnig sett 

sér málsmeðferðarreglur eða ráðherra hefur sett reglugerð sem kveður á um málsmeðferð 

hjá stofnuninni. Dæmi er um að í málsmeðferðarreglum og reglugerðum komi fram 

hvernig eftirlitsstofnun ber að haga upphafi máls. Má hér nefna sem dæmi annan kafla í 

reglum um málsmeðferð Samkeppniseftirlitsins nr. 880/2005. Um reglugerðir má nefna 

hér 14. gr. reglugerðar um málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd nr. 56/2004 sem útfærir 

nánar V. kafla barnaverndarlaga og II. kafla  reglugerðar nr. 373/2001 um framkvæmd 

skatteftirlits og skattrannsóknar. 

5.2. Skráning mála samkvæmt 22. gr. upplýsingalaga.  

Mikilvægt er að eftirlitsstofnanir skrái og flokki gögn frá því að mál hefst hjá 

stofnuninni. Í 22. gr. upplýsingalaga er lögð skylda á stjórnvöld að skrá mál, sem koma til 

meðferðar hjá þeim á kerfisbundinn hátt og varðveita málsgögn þannig að þau séu 

aðgengileg. Í tengslum við 22. gr. upplýsingalaga ber einnig að líta til þess að 

stjórnvöldum er skylt að varðveita gögn, sbr. 7. gr. laga nr. 66/1985 um Þjóðskalasafn 

Íslands. Greinin kveður á um bann við því að stjórnvöld ónýti nokkurt skal í skalasöfnum 

sínum nema með heimild þjóðskjalasafns eða samkvæmt reglum sem settar verða um 

ónýtingu skjala.
44

 Samkvæmt 2. mgr. 6. gr. sömu laga bera forstöðumenn skilaskyldra 

stofnana ábyrgð á skjalavörslu stofnana.  

5.3. Tilkynning um meðferð máls samkvæmt 14. gr. stjórnsýslulaga.  

Réttur aðila væri fyrir borð borinn ef honum væri ekki tilkynnt um að mál væri til 

meðferðar hjá stjórnvaldi og honum aðeins kynnt niðurstaða ákvörðunar, s.s. með því að 
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fá ákvörðun senda með bréfi . Til þess að aðili geti neytt andmælaréttar 13. gr. 

stjórnsýslulaga þarf hann að hafa vitneskju um að málið sé til meðferðar hjá 

stjórnvöldum.  

Í 14. gr. stjórnsýslulaga er lögð sú skylda á stjórnvöld að tilkynna aðila máls um 

meðferð máls ef hann á rétt til að tjá sig um efni þess skv. 13. gr. stjórnsýslulaga. 

Stjórnvald skal svo fljótt sem því verður við komið vekja athygli aðila á því að mál hans 

sé til meðferðar. Undantekning frá tilkynningaskyldu 1. mgr. 14. gr. kemur fram í 2. mgr. 

sömu greinar, en undantekningin tekur til þess ef ljóst er að aðili máls hafi fengið 

vitneskju um meðferð máls fyrirfram. Í greinargerð með ákvæðinu í frumvarpi til 

stjórnsýslulaga er lögð áhersla á að reglan eigi að tryggja að aðili máls hafi kost á því að 

njóta andmælaréttar síns.
45

 Einnig kemur fram að ef aðili hefur enga vitneskju um að mál 

hans sé til meðferðar hafi hann ekki tækifæri til þess að notfæra sér rétt sinn til að tjá sig 

um málið.
46

 Í  áliti umboðsmanns Alþingis í málum nr. 2896/1999 og 2954/2000 áréttaði 

umboðsmaður þau mikilvægu tengsl sem eru á milli 13, 14. og 15. gr. stjórnsýslulaga.  

Til skýringar á 14. gr. stjórnsýslulaga, jafnt sem öðrum greinum laganna, verður að 

hafa í huga að lögin eru lágmarksréttindi og stjórnvöld geta því ekki vikið frá lögunum 

nema til komi lögbundnar heimildir. Dæmi um ákvæði í lögum og reglum sem veita 

eftirlitsstofnunum heimild til að fresta tilkynningu til aðila um að mál hans sé til 

meðferðar eru t.d. 4. mgr. 21. gr. barnaverndarlaga sem heimilar barnaverndarnefnd að 

fresta tilkynningu til foreldra vegna ríkra rannsóknarhagsmuna. Af 14. gr. stjórnsýslulaga 

og í samræmi við vandaða stjórnsýsluhætti verður almennt að gera ráð fyrir að stjórnvaldi 

beri að tilkynna aðila máls um ný gögn sem honum er ekki kunnugt um þó að send hafi 

verið tilkynning um upphaf máls hjá stjórnvaldi.
47

  

5.4. Skráning upplýsinga um málsatvik samkvæmt 23. gr. 

upplýsingalaga.  

Stjórnsýslulögunum var ekki ætlað að girða fyrir það að málsmeðferð í stjórnsýslunni 

væri í senn einföld, hraðvirk og ódýr.
48

 Áréttað var í frumvarpinu sem varð að 

stjórnsýslulögum að stjórnsýsla á Íslandi væri lausari í reipunum en stjórnsýsla 
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 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3295. 
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nágrannaþjóðanna, m.a. væri einkennandi fyrir íslenska stjórnsýslu hvað mörg mál væru 

afgreidd með óformlegum hætti, oftast munnlega, án þess að nokkuð skrifað væri til um 

afgreiðslu þeirra.
49

 Þrátt fyrir að vitað væri um þá vankanta að mál væru afgreidd 

munnlega og ekki væru til skriflegar upplýsingar um afgreiðslu þeirra var það ekki lögfest 

að stjórnvöldum væri skylt að skrá munnlegar upplýsingar sem þau öfluðu eða þeim 

bærust. Heldur var við lögfestingu stjórnsýslulaga byggt á því að stjórnvöldum væri í 

tilvikum þar sem þau hefðu fengið upplýsingar í viðtölum eða símleiðis skylt að rita 

minnisblað um upplýsingar sem fram kæmu hjá aðila máls og ekki væri að finna í öðrum 

gögnum þess, að því tilskyldu að þær hefðu verulega þýðingu fyrir úrlausn þess.
50

 Með 

upplýsingalögum var framangreind regla um að stjórnvöldum væri skylt að skrá 

munnlegar upplýsingar, ef þær væru ekki skráðar annars staðar og hefðu verulega þýðingu 

fyrir úrlausn máls, lögfest í 23. gr. laganna. Þó að greinin sé í upplýsingalögum tekur hún 

aðeins til ákvarðanna um rétt eða skyldu manna skv. 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga. 

Ákvæðið tekur til munnlegra upplýsinga um málsatvik sem ekki koma fram í öðrum 

gögnum máls og hafa verulega þýðingu fyrir úrlausn þess.
51

 Ekki skiptir máli hvernig 

upplýsingar berist stjórnvaldi.
52

 Í samræmi við þetta verður að ganga út frá því að það sé 

meginreglan að eftirlitsstofnanir verði að skrá niður allar upplýsingar sem þær fá í 

gegnum síma og beinast að ætluðu broti eftirlitsskylds aðila. Upphaf máls hjá 

eftirlitsstofnun má oft reka til símtals eða munnlegra ábendinga. Mikilvægt getur verið 

fyrir aðila máls að fá upplýsingar um hver það er sem veitti munnlega upplýsingar og 

hvaða upplýsingar komu þar fram, þar sem slíkar upplýsingar geta haft verulega þýðingu 

fyrir úrlausn máls og andmælarétt aðila máls á grundvelli 13. gr. stjórnsýslulaga.  Þetta 

getur t.d. skipt máli ef sá sem veitir upplýsingarnar uppfyllir ekki hæfisreglur II. kafla 

stjórnsýslulaga. Þrátt fyrir lögfestingu reglunnar um að stjórnvöldum beri að skrá 

munnlegar upplýsingar eru fjölmörg dæmi um að reglan sé brotin af stjórnvöldum. Má hér 

nefna til skýringar álit umboðsmanns Alþingis nr. 2548/1998. Í samræmi við framangreint 

álit geta eftirlitsstofnanir ekki komið sér hjá því að skrá nöfn þess sem veitir stofnuninni 
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ábendingu með því að skrá ófullnægjandi upplýsingar svo sem nágranni eða 

ónafngreindur nema til komi sérstök lagaheimild er heimilar slíkt.  

Í lögum um eftirlitsstofnanir og málsmeðferðarreglum sem þær fylgja eru dæmi um að 

skerpt hefur verið á skyldu stjórnvaldsins til að skrá munnlegar upplýsingar. Í því 

sambandi má nefnda 12. gr. reglna um málsmeðferð Samkeppniseftirlitsins. Í 3. mgr. 19. 

gr. reglugerðar nr. 56/2004 um málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd kemur fram að 

barnaverndarnefnd ber að skrá upplýsingar um málsatvik sem henni eru veittar munnlega 

ef hún telur þær geta haft þýðingu fyrir úrlausn máls og þær sé ekki að finna í öðrum 

gögnum.  

Eftirlitsstofnunum ber í samræmi við 23. gr. upplýsingalaga að skrá munnlegar 

upplýsingar sem þeim berast og geta haft verulega þýðingu fyrir úrlausn máls komi til 

ákvörðunar í því. Það getur síðan haft áhrif á gildi þeirrar ákvörðunar sem tekin er ef 

stofnunin hefur byggt á munnlegum upplýsingum sem hún hefur fengið á fundum eða 

gegnum síma ef upplýsingarnar hafa ekki verið skráðar og aðili máls hefur ekki fengið 

aðgang að þeim og þar með tækifæri til að andmæla eins og nánar verður fjallað um í 

kafla 13.  

6. Upplýsingar um þann sem kom með ábendingu eða 

tilkynningu um atvik sem er tilefni athugunar 

eftirlitsstofnunar. 

Einstaklingur eða lögaðili sem kemur með ábendingu eða tilkynningu til 

eftirlitsstofnunar getur haft hagsmuni af því að einstaklingur eða lögaðili sem ábendingin 

eða tilkynningin beinist að fái ekki upplýsingar um þann sem kom upplýsingunum á 

framfæri við eftirlitsstofnun. Ástæður þess sem kom með ábendingu eða tilkynningu geta 

verið margar t.d. viðskiptahagsmunir eða ótti við aðgerðir af hálfu aðila máls. Á móti 

kemur réttur aðila máls til að andmæla og fá aðgang að upplýsingum í málinu. Sá sem 

kom með ábendingu eða tilkynningu getur t.d. haft illan hug til þess sem hann vísar á. Má 

sem dæmi nefna að hann getur verið fyrrverandi starfsmaður sem yfirgaf fyrirtækið í illu, 

nágranni sem hefur átt í deilum við aðila eða samkeppnisaðili sem er að reyna koma höggi 

á aðila máls.  Framangreind atriði eru ástæður sem eftirlitsstofnun getur í mörgum 

tilvikum ekki vitað um nema veita aðila máls tækifæri til að neyta andmælaréttar og 
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aðgangi að upplýsingum máls. Komi í ljós að einstaklingur eða lögaðili sem kvartar til 

stofnunar er raunverulega í þeirri aðstöðu að hætta er á aðgerðum frá aðila máls kann 

stofnunin að hafa heimild samkvæmt 17. gr. stjórnsýslulaga til að undanþiggja 

upplýsingar um þann sem tilkynnti um málið frá rétti aðila máls til aðgangs að þeim 

upplýsingum samkvæmt 15. gr. stjórnsýslulaga. Samkvæmt 17. gr. stjórnsýslulaga verður 

aðgangur aðila aðeins takmarkaður ef almanna- eða einkahagsmunir eru mun ríkari en 

einnig verður að líta til þess að um er að ræða þrönga undantekningu frá rétti aðili máls að 

gögnum sbr. orðalagið „þegar sérstaklega stendur á“.
53

 Eftirlitsstofnun þarf að meta 

sérstaklega hvert tilvik þar sem reynir á undantekningu frá 15. gr. stjórnsýslulaga á 

grundvelli 17. gr. laganna. Meta þarf þau andstæðu sjónarmið sem raunverulega liggja 

fyrir í hlutaðeigandi máli og því ættu sögusagnir eða tilfinningar þess sem kom með 

ábendingu eða tilkynningu ekki að ráða úrslitum hvort aðila verði neitað um aðgang að 

upplýsingunum.
54

 Af framangreindu leiðir að stjórnvöld verða að meta hvert tilfelli fyrir 

sig og geta því ekki veitt undantekningu á grundvelli almennra hugleiðinga eða með 

verklagsreglum sem takmarka aðgang að gögnum án slíks mats.
55

 Stjórnvöld geta ekki 

takmarkað aðgang aðila að gögnum af þeirri ástæður að sá sem upplýsingarnar veitir vilji 

ekki að aðili máls fái aðgang að þeim.
 56

  Hér gæti verið að ræða að í gögnum sem sá sem 

kom með ábendingu eða tilkynningu lét fylgja með séu upplýsingar sem gætu 

persónugreint hann. Það kemur því ávallt í hlut þeirrar eftirlitsstofnunar sem fer með mál 

að vega og meta þessa andstæðu hagsmuni og að því loknu taka ákvörðun um hvort aðila 

verði veittur aðgangur að gögnum máls samkvæmt 15. gr. stjórnsýslulaga eða honum 

neitað um hann á grundvelli 17. gr. laganna.
57

 

Eftirlitsstofnunum hefur í nokkrum tilvikum verið í lögum veittar heimildir til þess að 

takmarka rétt aðila að gögnum sem innihalda upplýsingar um þann sem kemur með 

ábendingu eða tilkynningu. Í því samhengi má vísa til 2. mgr. 83. gr. laga nr.  46/1980 um 

aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustað, en þar segir að starfsmönnum 

vinnueftirlitsins er óheimilt að láta uppi við atvinnurekanda eða fulltrúa hans, að 

eftirlitsferð sé gerð vegna umkvörtunar. Þarna er því ekki gert ráð fyrir að atvinnurekandi 
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fái upplýsingar um þann sem kvartar.  Í 2. mgr. 19. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002  er 

barnaverndarnefnd veitt heimild til að veita almenningi sem tilkynnir um ætlað brot á 

barnaverndarlögum nafnleynd gagnvart öðrum en nefndinni. Í frumvarpi sem síðar varð 

að barnaverndarlögum nr. 80/2002 kom fram í athugasemdum við 19. gr. að nefndin sem 

samdi frumvarpið hefði verið mótfallin því að meginreglan væri nafnleynd. Lagði nefndin 

til að reglan yrði sú að aðilar ættu ekki rétt á nafnleynd nema sérstakar ástæður mæltu 

með því, þ.e. að byggt væri á rétti aðila til að vita um tilkynnanda sem aðalreglu. Var það 

talið í samræmi við almenn viðhorf í stjórnsýslurétti um opna málsmeðferð hjá 

stjórnvöldum og í góðu samræmi við vandaða og réttláta meðferð þeirra. Aftur á móti ætti 

viðkomandi að geta óskað nafnleyndar gagnvart öðrum en nefndinni sjálfri og mæti 

nefndin þá hvort verða skyldi við því.
58

 Einnig er rétt að nefna 47. gr. laga um loftferðir 

nr. 60/1998, en þar er lagt bann við því að nafn þess sem kom með ábendingu verði sett í 

gagnagrunn sem heldur utan um allar ábendingar sem rannsóknarnefnd flugslysa hefur 

aðgang að.  Í framangreindum lagaákvæðum hefur löggjafinn metið það svo að sá sem 

tilkynnir eftirlitsstofnun um ætlað brot hafi ríkari hagsmuni af nafnleynd en aðili málsins 

til að fá upplýsingar um hver tilkynnti.   

7. Rannsóknarhagsmunir meðan mál er til meðferðar.  

Löggjafinn hefur sett eftirlitsstofnanir á fót til að hafa eftirlit með einstaklingum og 

lögaðilum. Löggjafinn hefur metið það svo að það sé í þágu almannahagsmuna að sett séu 

lög sem takmarka athafnafrelsi einstaklinga og lögaðila og stjórnvöldum sé ætlað að hafa 

eftirlit með því að þeir fylgi þessum reglum, stundum til varnar athafnafrelsi annarra. 

Lögin setja aðilum vissar leikreglur sem þeir þurfa að fylgja í samskiptum við aðra t.d. á 

markaði. Til að sinna eftirlitinu hefur löggjafinn veitt eftirlitsstofnunum valdheimildir til 

að rannsaka ætluð brot á lögum. Við rannsókn og upplýsingaöflun vegna ætlaðra brota 

eftirlitsskyldra aðila kunna stjórnvöld að fá í hendur gögn eða þau verða til hjá þeim með 

öðrum hætti, t.d. við skráningu munnlegra upplýsinga, þar sem fram koma upplýsingar 

sem eftirlitsstofnun telur að svo ríkir rannsóknarhagsmunir séu til staðar að þörf sé á að 

takmarka aðgang aðila að gögnum málsins til að rannsókn þess skaðist ekki.  
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Í ljósi meginreglu 15. gr. stjórnsýslulaga um aðgang aðila að gögnum málsins verður 

þessi réttur ekki skertur nema heimildir séu til slíkra takmarkana í lögum. Það duga því 

ekki almennar hugleiðingar um að aðgangur aðila aðgögnum máls geti skaðað rannsókn 

þess. Í lögum koma fram takmarkanir á aðgangi aðila að gögnum máls á grundvelli 

rannsóknarhagsmuna eða á grundvelli mats um að almannahagsmunir muni skaðast ef 

aðili fengi aðgang að þeim á rannsóknarstigi.  

Í fyrsta lagi er ákvæði sem takmarka aðgang aðila að gögnum vegna rannsóknar í  3. 

mgr. 15. gr. stjórnsýslulaga sem takmarkar aðgang aðila vegna rannsóknar og saksóknar í 

opinberu máli. Í greinargerð með þessari grein í frumvarpi því sem varð að 

stjórnsýslulögum kemur fram að á meðan mál er til rannsóknar hjá lögreglu og öðrum 

stjórnvöldum og áður en ákvörðun er tekin um ákæru hefur ekki verið talið rétt að veita 

aðila aðgang að gögnum máls.
59

 Í málum þar sem eftirlitsstofnanir eins og 

Fjármálaeftirlitið hefja rannsókn á ætluðum lögbrotum hjá eftirlitsskyldum aðila getur 

stofnunin ekki hindrað aðgang aðila að gögnum máls meðan á rannsókn stendur á 

grundvelli 3. mgr. 15. gr. stjórnsýslulaga hafi stofnunin ekki tekið ákvörðunum um að 

kæra mál til lögreglu. Styðst framgreind ályktun við álit umboðsmanns Alþingis í máli nr. 

3309/2001:
60

 

A kvartaði yfir úrskurði kærunefndar þar sem kæru A var vísað frá nefndinni. Af hálfu A voru 

gerðar athugasemdir við þá afstöðu í úrskurði kærunefndarinnar að ákvörðun 

Fjármálaeftirlitsins um að greina ríkislögreglustjóra frá meintu refisverðu athæfi A hefði verið 

liður í meðferð máls og því ekki kæranleg ákvörðun. Í álitinu segir svo: „Það eitt að 

löggjafinn hafi ákveðið að eftirlitsstjórnvald skuli hafa heimildir þær sem greinir í lögum nr. 

19/1991 til þess að afla gagna ræður því ekki úrslitum um það hvort slík gögn falli undir 3. 

mgr. 15. gr. stjórnsýslulaga. Tel ég því að á þeim tíma sem líður frá því að eftirlitsstjórnvald, 

sem að lögum hefur ekki verkefni með höndum að rannsaka hvort framin hafi verið refsiverð 

háttsemi, hefur athugun á málefnum eftirlitsskylds aðila, og þar til það tekur ákvörðun um rétt 

sé að vísa máli til lögreglu, geti mál að jafnaði ekki fallið undir ákvæði 3. mgr. 15. gr. 

stjórnsýslulaga.” 

Þegar rannsókn eftirlitsstofnunar leiðir til þess að ákvörðun er tekin um að kæra mál til 

lögreglu fellur kæra málsins og gögn sem fylgja til lögreglu utan upplýsingaréttar aðila 

máls á grundvelli 3. mgr. 15. gr. stjórnsýslulaga þar sem þessi gögn teljast nú til opinbers 
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máls sem er til rannsóknar.
61

 Réttur aðila að aðgangi að gögnum, réttargæslumanns og 

verjanda o.fl. færi því eftir lögum um sakamál.  

Aðili máls getur samkvæmt 3. mgr. 15. gr. krafist þess að fá kynna sér gögn máls eftir 

að það hefur verið fellt niður eða því lokið með öðrum hætti. Umboðsmaður Alþingis 

hefur skýrt ákvæðið svo að það nái til þess að aðili máls fái afrit af gögnum máls sbr. álit 

umboðsmanns Alþingis nr. 4241/2004.
62

 Krafa sakbornings um aðgang að gögnum 

samkvæmt 3. mgr. 15. gr. stjórnsýslulaga verður ekki tekin til greina ef 17. gr. 

stjórnsýslulaga á við t.d. ef sérstök sjónarmið til verndar sakborningi, vitnum eða öðrum 

aðilum mæla gegn því.
63

  

Í öðru lagi eru í lögum sérreglur sem veita eftirlitsstofnun heimild til að takmarka 

aðgang aðila að gögnum máls vegna rannsóknarhagsmuna áður en ákvörðun hefur verið 

tekin um að kæra ákvörðun til lögregluna. Nefna má sem dæmi um slíka takmörkun á rétti 

aðila máls í 1. mgr. a. liðar 42. gr. samkeppnislaga. En málsgreinin kveður á að 

Samkeppniseftirlitinu sé heimilt að takmarka aðgang málsaðila að gögnum er tengjast 

rannsókn á meintum refsiverðum brotum á samkeppnislögum ef hætta er á að slíkur 

aðgangur torveldi opinberri rannsókn, jafnframt er tekið fram að takmörkuninni skuli 

ávallt aflétta tímanlega áður en Samkeppniseftirlitið tekur endanlega ákvörðun.  

Í þriðja lagi getur komið til greina að eftirlitsstofnun takmarki rétt aðila að gögnum 

máls með vísan til 17. gr. stjórnsýslulaga. Þar segir að þegar sérstaklega stendur á sé 

stjórnvaldi heimilt að takmarka aðgang aðila máls að gögnum ef hagsmunir hans af því að 

notfæra sér vitneskju úr þeim þykja eiga að víkja fyrir mun ríkari almanna- eða 

einkahagsmunum. Þegar litið er til þeirra dæma sem tekin eru til skýringar á því hvað falli 

undir almannahagsmuni í greininni. Með vísan til greinargerðar með umræddu ákvæði í 

frumvarpi til stjórnsýslulaga verður að telja að þarna sé um þrönga undantekningu að 

ræða sem grundvallast á því að hagsmunir aðila máls af því að notfæra sér vitneskju úr 

gögnum máls þykja eiga víkja fyrir mun ríkari almannahagsmunum að rannsókn máls 
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spillist ekki vegna ótakmarkaðs aðgang aðila að gögnum máls.
64

 Eftirlitsstofnunin getur 

aðeins takmarkað aðgang aðila að gögnum eftir að hafa metið hvert skjal og gæti aðeins 

takmarkað aðgang aðila að skjölum sem mun ríkari almannahagsmunir liggja fyrir 

samanborið við hagsmuni aðila máls af því að notfæra sér vitneskju úr þeim.
65

 

Af áliti umboðsmanns Alþingis í málum nr. 2896/1999 og 2954/2000 verður ekki 

annað ráðið en umboðsmaður telji að heimildin í 17. gr. stjórnsýslulaga geti veitt 

eftirlitsstofnun  möguleika á því að takmarka rétt aðila máls til aðgangs að gögnum vegna 

rannsóknarhagsmuna meðan mál er til meðferðar:   

Á kvartaði yfir málsmeðferð skattrannsóknarstjórans í Reykjanesumdæmi við athugun hans á 

skattaframtali hennar gjaldaárin 1998-1999. Taldi hún að skattrannsóknarstjóri hefði ekki haft 

heimild til þess að boða sig til skýrslutöku vegna athugunarinnar. Gerði hún auk þess 

athugasemdir við synjun skattstjórans um að veita henni nánari upplýsingar um tilefni 

skýrslutökunnar. Í álitinu segir svo um beitingu 17. gr. stjórnsýslulaga „Samkvæmt 

framangreindu tek ég fram að ég fæ ekki séð að skattstjórinn í Reykjanesumdæmi hafi við 

mat á því hvort honum hafi verið heimilt að gera A að beiðni hennar nánari grein fyrir tilefni 

umræddrar skýrslutöku tekið afstöðu til þeirrar beiðni á grundvelli 17. gr. laga nr. 37/1993. Sú 

aðstaða ein og sér leiðir til þess að mínu áliti að leggja verður til grundvallar að synjun 

skattstjórans að þessu leyti hafi ekki verið í samræmi við lög. Ég tek þó fram í þessu 

sambandi að ekki eru af minni hálfu forsendur til að fullyrða að atvik eða aðstæður í máli A, 

sem skattstjórinn í Reykjanesumdæmi hefur haft til meðferðar, séu þess eðlis að útilokað sé 

að til staðar séu tilteknir almanna- eða einkahagsmunir sem réttilega kunna að koma til 

skoðunar samkvæmt 17. gr. stjórnsýslulaga þegar afstaða er tekin til framangreindrar beiðni 

hennar.“ 

8. Hagsmunir annarra af því að upplýsingar sem varða þá fari 

leynt. 

Eftirlitsstofnanir kunna að hafa heimild til að takmarka aðgang aðila að gögnum máls 

á grundvelli 17. gr. stjórnsýslulagana vegna hagsmuna annarra af því að upplýsingar sem 

þá varða fari leynt. Reglan á þó aðeins við, eins og segir í greininni þegar sérstaklega 

stendur á, og ef hagsmunir aðilans af því að notfæra sér vitneskju úr gögnum þykja eiga 

að víkja fyrir mun ríkari almanna- eða einkahagsmunum. Heimildin byggist á mati sem 

eftirlitsstofnun verður að láta fara fram á milli hagsmuna aðila máls og einkahagsmuna 
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lögaðilans eða einstaklings sem upplýsingarnar varða, eða þeirra almannahagsmuna sem 

við eiga. Eftirlitsstofnun verður, eins og bent er á í greinargerð með því frumvarpi sem 

varð að stjórnsýslulögun nr. 37/1993, við þetta mat að hafa í huga að ef takmarka á rétt 

aðila máls að gögnum þess er verið er að víkja frá meginreglu um upplýsingarétt aðila 

máls og því ber að skýra öll vafa atriði þröngt.
66

 Hagsmunarmatið á að leiða til þess að sá 

sem á mun ríkari hagsmuna að gæta njóti áfram verndar stjórnsýslulaga eða sérlaga.
67

  

Í málum sem eftirlitsstofnanir rannsaka er oft að finna upplýsingar sem einstaklingar 

eða lögaðilar hafa hagsmuni af því að fari leynt gagnvart aðila máls. Komi ekki til ákvæði 

í sérlögum kemur það í hlut stjórnvaldsins að meta það innan þess ramma sem fram 

kemur í 17. gr. stjórnsýslulaga og þá með hliðsjón af álitum umboðsmanns Alþingis og 

dómum. Eftirlitsstofnanir geta aðeins takmarkað rétt aðila máls að vissum upplýsingum 

samkvæmt 17. gr. stjórnsýslulaga og verða því að veita aðila aðgang að þeim hluta skjals 

sem ekki inniheldur upplýsingar sem falla undir 17. gr. stjórnsýslulaga sbr. 2. mgr. 16. gr. 

laganna sem hefur verið skýrð svo að hún taki einnig til tilvika sem 17. gr. laganna á 

við.
68

  

Þær upplýsingar og gögn sem hér gætu komið til skoðunar væru t.d. upplýsingar sem 

falla undir reglur um persónuvernd, sérstaklega um viðkvæmar persónuupplýsingar sbr. 

lög nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsingar, einkafjármál 

viðkomandi og persónuleg málefni. Dæmi um það síðast nefnda  eru upplýsingar sem 

gætu haft skaðleg áhrif á samband barns við foreldra, sbr. 2. gr. 45. gr. barnaverndarlaga, 

en ákvæðið veitir barnaverndarnefnd heimild til að takmarka aðgang aðila að gögnum ef 

hún telur að það geti skaðað hagsmuni barns og samband þess við foreldra eða aðra, sjá til 

hliðsjónar UA 1360/1995.  

Við rannsókn máls hjá eftirlitsstofnun getur komið til þess að leita þurfi heimildar til 

húsleitar hjá eftirlitsskyldum aðila. Við húsleit getur verið að tekið sé afrit af 

tölvugögnum og gefst oft ekki tími til annars en að taka heildarafrit af gögnum 

eftirlitsskylds aðila. Í gögnum sem fengin eru við húsleit geta því verið upplýsingar sem  

varða persónuleg hagi starfsmanna þess sem húsleit er gerð hjá hvort sem það er 

tölvupóstur eða önnur skjöl sem starfsmenn hafi unnið í tölvum vinnuveitandans. Í dómi 
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Hæstaréttar Íslands í máli nr. 177/2002, Samkeppnisstofnun gegn Olíuverzlun Íslands hf. 

,fjallar dómstóllinn um heimild eftirlitsstofnunar á grundvelli húsleitarheimildar að taka 

afrit af tölvugögnum sem innihalda persónuleg gögn starfsmanna:  

„Er þá horft til þess að ef starfsmenn varnaraðila hafa varðveitt persónuleg gögn sín í þeim 

búnaði, í stað þess að geyma slík gögn á heimili sínu eða öðrum stað, sem friðhelgi þeirra 

sjálfra samkvæmt 71. gr. stjórnarskrárinnar tekur til, er óhjákvæmilegt að þeir beri áhættu af 

því að þau komist í hendur annarra vegna lögmætra aðgerða handhafa opinbers valds í garð 

varnaraðila.“  

Þó að eftirlitsstofnun hafi haft heimild til þess að haldleggja persónuleg gögn á 

grundvelli húsleitarheimildar eða samkvæmt lögbundnum rannsóknarheimildum getur það 

verið hagur starfsmanns að vinnuveitandi komist ekki óhindrað í persónuleg gögn sem 

hann hefur vistað á tölvu vinnuveitandans. Í slíkum tilfellum ætti starfsmaður að geta 

óskað eftir því að eftirlitsstofnunin undanþiggi upplýsingar sem varða persónulega hagi 

hans með vísan í 17. gr. stjórnsýslulaga. Þótt starfsmaður óski eftir því að aðgangur að 

gögnum sem snerta hann verði ekki veittur er það ekki nægileg ástæða til að synja aðila 

máls um aðgang að gögnunum.
69

 Eftirlitsstofnunin verður að láta fara fram mat þar sem 

hún metur sjálfstætt þær upplýsingar sem fram koma í gögnunum og kanna hvort þær falli 

undir 17. gr. stjórnsýslulaga.
70

 

9. Viðskiptahagsmunir - samkeppnishagsmunir. 

Eftirlitsstofnanir hafa víðtækar heimildir til að óska eftir gögnum frá eftirlitsskyldum 

aðilum. Þar koma bæði til þær heimildir sem eru hluti af rannsóknarreglu 

stjórnsýsluréttarins og sérstakar heimildir í lögum. Samkvæmt 10. gr. stjórnsýslulaga ber 

stjórnvaldi að sjá til þess að mál sé nægjanlega upplýst áður en ákvörðun er tekin í því.  

Liður í slíkri rannsókn máls getur verið að stjórnvaldið skori á aðila máls að leggja fram 

tiltekin gögn innan ákveðins frests og verði gögnin ekki lögð fram kunni að hafa ákveðin 

áhrif á niðurstöðuna, t.d. um afturköllun starfsheimildar.
71

 Dæmi um heimildir 

eftirlitsstofnana í sérlögum til að krefjast gagna eru t.d. í 19. gr. samkeppnislaga og 9. gr. 

laga um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Einnig hafa stofnanir eins og t.d. 
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Samkeppniseftirlitið heimild til að óska eftir húsleit hjá eftirlitsskyldum aðila sbr. 20. gr. 

samkeppnislaga.  Jafnframt er ákvæði í b. lið 41. gr. samkeppnislaga sem kveður á um að 

það geti varðað sektum eða fangelsi að eyðileggja gögn í tengslum við upplýsingaöflun á 

grundvelli 19. gr. og 20. gr. samkeppnislaga.  

Starfsemi opinberra eftirlitsstofnana hefur á síðari árum í auknum mæli beinst að 

starfsemi fyrirtækja sem starfa á frjálsum samkeppnismarkaði og það getur því skipt þessi 

fyrirtæki miklu máli að ýmsar upplýsingar sem stjórnvöld fá í hendur um fjárhagsleg og 

viðskiptaleg málefni þeirra vegna athugunar á t.d. á kvörtunum, kærum eða málum sem 

stjórnvöld taka sjálf upp komist ekki í hendur samkeppnisaðila. Það er líka mikilvægt að 

gagnkvæmt traust ríki á milli eftirlitsstofnunar og þeirra aðila í viðskiptalífinu sem 

eftirlitið tekur til. Liður í þessu trausti er m.a. að eftirlitsstofnanir afhendi ekki 

óviðkomandi aðilum upplýsingar sem þær hafa fengið við eftirlitsstörf sín.  

Sé ekki til staðar heimildir í sérlögum sem takmarka aðgang aðila máls að gögnum 

þess á grundvelli viðskipta- eða samkeppnishagsmuna gilda reglur 17. gr. stjórnsýslulaga 

um meðferð slíkra mála. Eins og fram hefur komið hér að ofan geta eftirlitsstofnanir 

takmarkað aðgang aðila að gögnum samkvæmt  17. gr. er  stjórnsýslulaga ef hagsmunir 

aðila víkja fyrir mun ríkari almanna- eða einkahagsmunum.  

Mál sem eru til rannsóknar hjá Samkeppniseftirlitinu hafa oft að geyma viðkvæmar 

viðskipta- eða samkeppnisupplýsingar sem samkeppnisaðilar eiga ekki að komast í nema 

hafa til þess lögvarinn rétt. Samkeppnisaðili sem fær stöðu aðila máls nýtur réttinda 

stjórnsýslulaga og því um leið réttinda 15. gr. laganna um aðgang að gögnum máls. Í 

dómi Hæstaréttar í máli nr. 83/2003, milli Samkeppnisstofnun  og Hf. Eimskipafélags 

Ísland sem fjallað var um í kafla 4., var komið inn á samspil réttar aðila að upplýsingum 

og réttar annars aðila, samkeppnisaðila, að því að upplýsingar um viðskiptaleyndarmál 

fari leynt. Í dóminum segir eftirfarandi um þetta:  

„Þegar þetta er metið er og óhjákvæmilegt að litið sé til hagsmuna annarra, sem að málinu 

koma. Eins og áður er að vikið leiðir aðild að stjórnsýslumáli til þess að viðkomandi á 

almennt rétt til að kynna sér skjöl og önnur gögn, er málið varða. Hagsmunir annarra geta hins 

vegar staðið til þess að aðgangur að gögnum verði takmarkaður. Augljóst er að þetta getur 

skipt miklu í málum á sviði samkeppnisréttar þar sem oft liggja fyrir skjöl með upplýsingum, 

sem teljast til viðskiptaleyndarmála og fyrirtæki telja að ekki megi koma fyrir augu 

keppinauta. Í 17. gr. stjórnsýslulaga er stjórnvaldi heimilað þegar sérstaklega stendur á að 
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takmarka aðgang aðila máls að gögnum ef mun ríkari almanna- eða einkahagsmunir eru fyrir 

hendi. Hér skiptir og miklu að í 14. gr. fyrrnefndra reglna nr. 922/2001 er mælt fyrir um 

heimild samkeppnisyfirvalda til að takmarka aðgang málsaðila að gögnum máls ef hagsmunir 

þeirra af því að notfæra sér vitneskju úr þeim þykja eiga að víkja fyrir mun ríkari almanna- 

eða einkahagsmunum, einkum þegar um er að ræða viðkvæmar viðskiptalegar upplýsingar, 

sem eðlilegt má telja að leynt fari. Þar er einnig kveðið á um rétt aðila til að óska þess að farið 

verði með upplýsingar eða gögn sem trúnaðarmál. Ákvarðanir samkeppnisyfirvalda í þessum 

efnum sem öðrum sæta kæru til áfrýjunarnefndar samkeppnismála, sbr. 9. gr. 

samkeppnislaga.“  

Dómurinn byggir á því að þótt samkeppnisaðili fái stöðu aðila máls þá sé ekki endilega 

víst að hann fái óhindraðan rétt til aðgangs að gögnum málsins. Eftirlitsstofnun verður því 

ávallt að láta fara fram mat samkvæmt stjórnsýslulögum og sérlögum ef í máli eru tveir 

aðilar og í gögnum máls leynast upplýsingar um viðskipta- eða samkeppnishagsmuni.  

10.  Sérstaklega um mál sem getur lokið með 

stjórnsýsluviðurlögum, þ.m.t. stjórnvaldssektum. 

Eftirlitsstofnunum hefur í vissum tilvikum verið veittar heimildir til að beita 

stjórnsýsluviðurlögum. Með hugtakinu „stjórnsýsluviðurlög“ er hér vísað til refsikenndra 

viðurlaga sem stjórnvöld geta lögum samkvæmt lagt á hinn brotlega í tilefni af háttsemi 

sem er andstæð lögum, almennum stjórnvaldsfyrirmælum eða stjórnvaldsákvörðun og 

hefur að markmiði að vera íþyngjandi eða valda óþægindum og hafa varnaðaráhrif.
72

 

Eftirlitsstofnanir þurfa að hafa lagaheimild til að beita stjórnsýsluviðurlögum. 

Eftirlitsstofnanir hafa á undanförnum árum fengið auknar heimildir til að klára mál með 

stjórnsýsluviðurlögum. Algengustu stjórnsýsluviðurlög sem stjórnvöld geta lagt á 

borgarana er að gildandi lögum virðist mega skipta í fjóra flokka. Í fyrsta lagi 

fjárhagslegar álögur, í öðru lagi réttindasvipting, í þriðja lagi áminning, sem oft er 

undanfari þess að öðrum stjórnsýsluviðurlögum verði beitt, og í fjórða lagi að birta 

upplýsingar um nöfn þeirra sem beittir eru stjórnsýsluviðurlögum.
73

 Ákvörðun stjórnvalds 

um stjórnsýsluviðurlög er stjórnvaldsákvörðun. Af þeim sökum gilda stjórnsýslulögin um 

meðferð þessara mála, sbr. 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga.
74

 Ákvörðun eftirlitsstofnunar að 
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beita stjórnsýsluviðurlögum er ávallt íþyngjandi fyrir einstaklinginn eða lögaðila sem 

ákvörðunin er beint að. Stjórnvöldum ber því að veita aðila máls raunhæfan kost á að 

andmæla samkvæmt 13. gr. stjórnsýslulaga og  aðgang að gögnum máls samkvæmt 15. gr. 

stjórnsýslulaga. Í málum þar sem til greina kemur að ljúka þeim með 

stjórnsýsluviðurlögum getur meðal annars sérstaklega reynt á undantekningar frá rétti 

aðila máls til aðgangs að gögnum meðan á rannsókn máls stendur, sbr. kafla 7 hér að 

framan. 

11. Meðferð máls vegna beiðni um aðgang að gögnum. 

 Í 15. gr. stjórnsýslulaga segir að aðili máls eigi rétt á því að kynna sér skjöl og önnur 

gögn er málið varðar. Þarna er ekki lögð sú skylda á stjórnvöld að afhenda eða senda aðila 

gögn máls af fyrra bragði. Meginreglan er því að aðili máls verður sjálfur að hafa 

frumkvæði að því að kynna sér gögn og tjá sig um málið.
75

 Undantekning frá 

framangreindri meginreglu er ef mál hefst að frumkvæði annars en aðila máls og hann 

veit ekki að mál gegn honum sé til meðferðar hjá stjórnvaldi. Í slíkum tilvikum ber 

stjórnvaldi að tilkynna aðila um málið á grundvelli 14. gr. stjórnsýslulaga.
76

 Einnig  verða 

stjórnvöld að vekja athygli aðila máls ef hann veit ekki af nýjum gögnum og upplýsingum 

sem eru honum í óhag og hafa verulega þýðingu.
77

 Í stjórnsýslulögum er ekki gerð sérstök 

krafa um form á kröfu aðila máls um aðgang að gögnum svo skrifleg jafnt sem munnleg 

beiðni á að vera nægjanleg gagnvart stjórnvaldinu en þó verður aðili máls að afmarka 

beiðni sína svo eftirlitsstofnunin geti fundið gögnin.
78

 Í 7. gr. stjórnsýslulaga er lögð 

skylda á stjórnvöld að veita nauðsynlega aðstoð og leiðbeiningar varðandi mál sem snerta 

starfssvið þess. Réttindi 15. gr. stjórnsýslulaga eru veitt aðila máls og ber því stjórnvaldi 

að ganga úr skugga um að sá sem fær gögnin sé réttur aðili máls.  

Ákvörðun stjórnvalds um að veita aðila máls aðgang að gögnum þess eða synja um 

hann er liður í meðferð viðkomandi stjórnsýslumáls og hefur því ekki verið talin 

stjórnvaldsákvörðun.
79

 Ákvæði 19. gr. stjórnsýslulaga um rökstuðning synjunar og 
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kæruheimild eru því að þessu leyti til sérreglur. Ákvörðun stjórnvalds um aðgang að 

gögnum máls er því í raun sjálfstætt mál og þá er að meginstefnu til miðað við að aðeins 

sá sem biður um aðgang að gögnum sé aðili að málinu um aðgangsréttinn en ekki aðrir 

sem eru aðilar stjórnsýslumálsins.
80

 Meginreglan leiðir til þess að aðrir aðilar viðkomandi 

stjórnsýslumáls hafa ekki stöðu aðila við ákvörðun um aðgang að gögnum og 

upplýsingum og njóta því ekki andmælaréttar.
81

 Óski aðili máls eftir gögnum máls verður 

eftirlitsstofnun að meta gögnin og athuga hvort undantekningar stjórnsýslulaga eða 

sérlaga eigi við um gögnin eða ákveðnar upplýsingar í þeim. Við matið kunna stjórnvöld 

að þurfa að leita til þess sem afhenti þeim gögnin og fá upplýsingar frá honum um hvort í 

gögnunum séu viðkvæmar upplýsingar sem gætu fallið undir undantekningareglur 

stjórnsýslulaga eða sérlaga.
82

 Þó svo að aðili máls óski eftir því að tiltekið skjal eða 

upplýsingar í því eigi að fara leynt verður eftirlitsstofnunin að láta fara fram sjálfstætt mat 

um það hvort upplýsingarnar falli undir einhver af undantekningarákvæðum 

upplýsingaréttar aðila.
83

 Framangreint á einnig við ef eftirlitsstofnunin fær gögn frá öðru 

stjórnvaldi sem óskar eftir að farið verði með gögnin sem trúnaðarskjöl ef þau eru á annað 

borð hluti af gögnum viðkomandi stjórnsýslumáls.
84

 

Ákveði eftirlitsstofnun að synja aðila máls um aðgang að gögnunum eða takmarka 

hann að nokkru leyti skal stofnunin tilkynna aðilanum það og veita honum leiðbeiningar í 

samræmi við V. kafla stjórnsýslulaga, sbr. 1. mgr. 19. gr. stjórnsýslulaga, og þar með um 

rétt hans til að fá ákvörðunina rökstudda og um kæruheimild.
85

 

Í lögum og reglum sem eftirlitsstofnanir vinna eftir kunna að vera sérreglur um 

málsmeðferð um aðgang aðila að gögnum máls. Eru þessi lagákvæði og reglur þá til 

nánari skýringar og fela í sér útfærslu á rétti aðila eða takmarkanir á rétti hans. Í lögum, 

reglugerðum og málsmeðferðarreglna eftirlitsstofnana getur t.d. verið lögð skylda á 

eftirlitsstofnununum að veita aðila aðgang að gögnum að fyrra bragði. Má í þessu 

sambandi nefna 1. mgr. 45. gr. barnaverndarlaga og 27. gr. reglugerðar um málsmeðferð 
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fyrir barnaverndarnefnd,  2. mgr. 19. gr. reglugerðar um framkvæmd skattaeftirlits og 

skattrannsókna og 16. gr. reglna um málsmeðferð Samkeppniseftirlitsins.  

12.  Kæruheimild og hvert ber að beina kæru. 

Samkvæmt 2. mgr. 19. gr. stjórnsýslulaga er heimilt að kæra synjun eða takmörkun á 

aðgangi að gögnum máls. Ber að beina kæru til þess stjórnvalds sem endanleg ákvörðun í 

málinu verður kærð til og skal það gert innan fjórtán daga frá því að aðila var tilkynnt um 

ákvörðun.  

Mál sem eftirlitsstofnanir hafa til meðferðar geta verið mjög viðkvæm og niðurstaða 

máls getur haft í för með sér fjárútlát fyrir þá sem í hlut eiga, t.d. í formi stjórnvaldssekta 

eða breytinga á fjölskylduhögum eins og í barnaverndarmálum. Því er eins og fram kemur 

í greinargerð með 19. gr. í frumvarpi því sem varð að stjórnsýslulögum talið nauðsynlegt 

að málsaðili hafi heimild til að kæra umsvifalaust þá ákvörðun stjórnvalds að synja eða 

takmarka aðgangi hans að málsgögnum.
86

 Ef slík heimild væri ekki fyrir hendi gæti það 

orðið til þess að réttaröryggi það sem andmælarétti er ætlað að tryggja yrði skert væri 

þessi kæruheimild væri ekki til staðar.
87

  Aðila er veittur í 2. mgr. 19. gr. stjórnsýslulaga 

fjórtán daga frestur til þess að kæra ákvörðun stjórnvalds um að neita eða takmarka 

aðgang að gögnum máls. Við útreikning á kærufresti fer eftir 27. gr. stjórnsýslulaga.
88

 Í 

ljósi þess að aðila máls er veittur áður tilgreindur frestur til að kæra ákvörðun um synjun 

eða takmörkun á aðgangi er í greinargerð með 19. gr. í frumvarpi til stjórnsýslulaga byggt 

á því að stjórnvald geti ekki tekið efnislega ákvörðun í viðkomandi máli fyrr en fjórtán 

daga frestur er liðinn og þar með ljóst hvort aðili máls muni kæra ákvörðunina.
89

 Í 

greinargerðinni segir jafnframt að ef aðili kærir ekki ákvörðun geti stjórnvald tekið 

stjórnvaldsákvörðun í máli hans þegar frestur þessi er liðinn.
90

 Í greinargerðinni kemur 

jafnframt fram að kæri aðili máls ákvörðunina geti stjórnvald ekki tekið ákvörðun í máli 

hans fyrr en endanleg niðurstaða í kærumálinu liggur fyrir.
91
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Í lögum um eftirlitsstofnanir er mismunandi hvort og þá hvert unnt er að kæra 

ákvarðanir þeirra á stjórnsýslustigi. Það hvort möguleikinn til kæru samkvæmt 2. mgr. 19. 

gr. stjórnsýslulaga er til staðar ræðast af því hvort hægt er að kæra þá endanlegu ákvörðun 

sem kann að verða tekin í málinu. Meginreglan um kæruheimild innan stjórnsýslunnar er í 

26. gr. stjórnsýslulaga þar sem segir að aðila máls sé heimilt að kæra stjórnvaldsákvörðun 

til æðra stjórnvalds til þess að fá hana fellda úr gildi eða henni breytt nema annað leiði af 

lögum eða venju. Með æðra stjórnvaldi í þessu sambandi er að jafnaði átt við þann 

ráðherra sem málaflokkurinn heyrir undir en einnig getur verið ákveðið í lögum að kæra 

megi ákvarðanir til sérstakra kærunefnda. Að auki eru dæmi um það í lögum að tekið sé 

fram að ákvarðanir viðkomandi stjórnvalds séu endanlegar á stjórnsýslustigi og verði þar 

af leiðandi ekki kærðar innan stjórnsýslunnar. Það gildir þá einnig um synjun á aðgangi 

aðila máls að gögnum samkvæmt stjórnsýslulögum. Dæmi um að aðili máls geti ekki 

fengið skorið úr máli sínu innan stjórnsýslunnar með stjórnsýslukæru er 18. gr. laga um 

opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi nr. 87/1998. Í 2. mgr. greinarinnar segir að 

ákvörðunum Fjármálaeftirlitsins verði ekki skotið til ráðherra en 1. mgr. segir að ef aðili 

uni ekki ákvörðun Fjármálaeftirlitsins geti hann  höfðað mál til ógildingar ákvörðuninni  

fyrir dómstólum.  

13.   Afleiðingar þess að upplýsingaréttur aðila er brotinn. 

Stjórnvaldsákvörðun sem hefur verið tekin án þess að aðila máls hafi verið veittur 

aðgangur að gögnum máls kann að verða ógilt að vissum skilyrðum uppfylltum. Við mat 

á því hvort ógilda beri ákvörðun hefur verið litið til nokkra atriða sem ákvarða hvort 

stjórnvaldákvörðunin sé haldin það miklum vanköntum að heimilt sé að ógilda hana. Til 

að unnt sé að ógilda ákvörðun þarf að vera til staðar annmarki að lögum sem felst í því að 

ein eða fleiri regla um málsmeðferð hafi verið brotin við meðferð máls en brot á 

upplýsingarétti aðila er talinn vera annmarki að lögum.
92

 Reglan sem stjórnvöld hafa 

brotið við meðferð máls verður að vera þess eðlis að hún veiti meira öryggi fyrir að 

stjórnvaldsákvörðun verði rétt og lögmæt eða að sé með öðrum orðum öryggisregla. 

Reglan um upplýsingarétt aðila er ein af öryggisreglum stjórnsýslunnar sem fylgja verður 
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áður en ákvörðun er tekin.
93

 Við mat á því hvort til greina komi að ógilda ákvörðun 

verður hinn lagalegi annmarki að vera verulegur og virðast dómstólar þar styðjast við tvo 

mælikvarða.
94

 Í fyrsta lagi hefur verið stuðst við almennan mælikvarða sem leiðir til þess 

að sérhvert brot á öryggisreglum er talið vera verulegur annmarki og leiðir til þess að 

stjórnvaldsákvörðun sé ógildanleg. Er talið að þessi mælivarði eigi við um að brot á 

upplýsingarétt aðila þegar um er að ræða þýðingarmikil skjöl í máli þar sem tekin er 

íþyngjandi ákvörðun í.
95

 Í öðru lagði er notast við sérstakan mælikvarða. Þá er brot á 

öryggisreglu aðeins talið leiða til ógildingar, þegar það að aðili máls fékk ekki aðgang að 

gögnunum hefur leitt til rangrar efnislegrar niðurstöðu í viðkomandi máli. Þegar brot á 

upplýsingarétti aðila er á heildina litið ekki stórvægilegt er þessi mælikvarði notaður.
96

 

Hafi öryggisregla verið brotin í meðferð máls veldur það ógildingu ákvörðunar nema 

sannað þyki að brotið hafi í raun ekki haft áhrif á efnislega niðurstöðu ákvörðunarinnar.
97

 

Að síðustu er rétt að minna á tengsl upplýsingaréttar aðila við andmælarétt hans áður en 

ákvörðun er tekin í máli en fræðimenn hafa bent á að ekki sé að öllu leyti hægt að draga 

öruggar ályktanir af niðurstöðum Hæstaréttar eftir gildistöku stjórnsýslulaga um hvaða 

áhrif brot á andmælarétti hafi á gildi stjórnvaldsákvörðunar. og þá einnig um hvort 

dómstólar beiti þar almennum eða sérstökum mælikvarða. Ég vísa hér til greinar  Róberts 

R. Spanó um þróun andmælareglunnar.
98

   

14.  Lokaorð. 

 Í ritgerðinni hefur verið fjallað um upplýsingarétt aðila máls eru til meðferðar hjá 

eftirlitsstofunum, einkum samkvæmt 15. gr. stjórnsýslulaga. Að auki hefur verið fjallað 

um undantekningar frá þeim rétti sem koma fram í 3. mgr. 15. gr., 16. gr. og 17. gr. 

stjórnsýslulaga og vísað til sérákvæða í lögum um eftirlitsstofnanir þegar það á við.   

Eins og fram hefur komið hefur löggjafinn sett eftirlitsstofnunum ákveðinn ramma 

sem þeim er ætlað að fylgja við málsmeðferð sem lýkur með töku stjórnvaldsákvörðunar. 

Í ritgerðinni er minnt á að helsta markmiðið með setningu stjórnsýslulaga var að tryggja 
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sem best réttaröryggi borgaranna í samskiptum við hið opinbera, jafnt ríki sem 

sveitarfélög. 

Eftir skoðun á álitum umboðsmanns Alþingis má sjá að eftirlitsstofnanir hafa í ýmsum 

tilvikum takmarkað aðgang aðila máls að gögnum án þess að fylgt hafi verið reglum laga 

um nauðsynlegt mat á þeim hagsmunum sem þurfa að vera til staðar eigi stjórnvöld að 

geta takmarkað þennan aðgang aðila. Eins og fram hefur komið verða eftirlitsstofnanir  að 

byggja ákvarðanir sínar á lögum og málefnalegum ástæðum í þeim tilfellum sem þeim 

hefur verið veitt heimild til að taka matskennda ákvörðun eins og hér hefur verið fjallað 

um. Löggjafinn hefur sett stjórnsýslulög og sérlög sem oft á tíðum víkja frá 

stjórnsýslulögum til verndar hagsmunum þess sem brotið er á og takmarka þá um leið 

réttindi þess sem rannsókn beinist að.  

Upplýsingaréttur aðila er ein af grundvallarreglum stjórnsýslulaga og er sett til að 

tryggja að aðili máls hafi raunhæfan möguleika til þess að andmæla fram komnum 

upplýsingum. Í ritgerð þessari hefur verið farið yfir þau atriði sem helst koma til skoðunar 

þegar eftirlitsstofnanir takmarka aðgang aðila að gögnum á grundvelli stjórnsýslulaga og 

sérlaga. Heimildirnar sem farið hefur verið yfir eru þær reglur sem löggjafinn hefur sett 

eftirlitsstofnunum og  þeim ber að fara eftir. 
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