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1 Inngangur 

Stjórnsýslan sækir grunn sinn í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1994 (hér eftir stjskr.) 

og byggir á ráðherrastjórnsýslu. Það þýðir að litið er á hvern ráðherra á sínu sviði sem æðsta 

embættismann sem fer með stjórnarvöld. Ráðherra getur á grundvelli valdheimilda sinna breytt 

ákvörðunum lægra settra stjórnvalda í kjölfar stjórnsýslukæru eða að eigin frumkvæði.1 

Ráðherra ber því ábyrgð á stjórnarframkvæmd gagnvart Alþingi en ákvarðanir stjórnvalda 

verða að eiga sér stoð í lögum og þær mega ekki vera í andstöðu við lög. Það eru síðan dómstólar 

sem skera úr ágreiningi um það hvort stjórnvöld fari eftir þeim reglum.2 Í stjórnsýslulögum nr. 

37/1993 (hér eftir ssl.) má finna hinar ýmsu reglur sem byggja á réttaröryggi borgaranna og 

veita stjórnvöldum aðhald í þeirra daglegu störfum. Í 26. gr. þeirra laga má finna heimild til að 

kæra ákvörðun lægra setts stjórnvalds til æðra setts stjórnvalds í formi stjórnsýslukæru.  

 Úrræði stjórnsýslukæru er afar mikilvægt til að tryggja réttaröryggi borgaranna. 

Úrskurðarskylda æðra setts stjórnvalds er rík og undantekningar frá henni eru túlkaðar afar 

þröngt. Það er hins  vegar ekki ómögulegt að stjórnvald geti vikið frá því að taka mál til 

skoðunar og í ritgerðini verða þau skilyrði rakin. Til þess að umfjöllunarefnið verði sem skýrast 

verður í upphafi farið almennt yfir sjónarmiðin að baki ssl. bæði fyrir og eftir lögfestingu 

laganna. Síðan verður rökstutt með nokkuð ítarlegum hætti hvers vegna úrræði stjórnsýslukæru 

þykir hentugt fyrir hinn almenna borgara og verður í framhaldi lögð áhersla á umfjöllun um þá 

kosti sem kærurétturinn innan stjórnsýslukerfisins hefur umfram málshöfðun fyrir dómstólum. 

Sem dæmi um kost sem stjórnsýsluleiðin hefur umfram dómstóla má nefna kostnaðar- og 

hagræðissjónarmið, enda er kæruleiðin innan stjórnsýslukerfisins töluvert ódýrari. Það getur 

eitt og sér rennt stoðum undir að borgarinn kjósi frekar að fara stjórnsýsluleiðina en að höfða 

mál fyrir dómstólum.  

 Þá verður farið yfir skilyrði þess að höfða mál fyrir dómstólum en í ákveðnum tilvikum er 

gerð krafa um tæmingu kæruleiða innan stjórnsýslunnar áður en mál er höfðað. Verður þessi 

umfjöllun höfundar til þess að undirstrika enn frekar rökin að baki því að borgarinn ákveði að 

fara stjórnsýsluleiðina frekar en dómstólaleiðina. Að lokum verður þá farið yfir 

úrskurðarskyldu æðra setts stjórnvald þegar kæra hefur borist á réttan hátt. Sú úrskurðarskylda 

er afar ströng og þarf því mikið til að koma svo að kærustjórnvaldi sé heimilt að vísa kærunni 

frá án þess að úrskurða. Þá má ætla að stjórnvöldum beri skylda til að stíga varlega til jarðar 

                                                
1 Róbert R. Spanó: „stjórnsýsluréttur", Um lög og rétt, bls. 110. 
2 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 17-18. 
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þegar vísa á máli frá en úrskurðarskyldan fellur helst niður ef lögvarðir hagsmunir kæranda eru 

ekki fyrir hendi eða ef sama álitefni hefur einnig verið borið undir dómstóla.  

2 Stjórnsýslulögin  

2.1 Uppbygging stjórnsýslunnar 

Í 2. gr. stjórnarskrárinnar segir að Alþingi og forseti Íslands fari saman með löggjafarvaldið, 

forseti og önnur stjórnvöld fari með framkvæmdarvaldið og dómendur með dómsvaldið. 

Ríkisvaldinu er því skipt upp í löggjafarvald, framkvæmdarvald og dómsvald. Meginmarkmið 

þessarar skiptingar er að tryggja valddreifingu þar sem vald hvers handhafa er temprað.3 

Lögmætisreglan er er afar mikilvæg og í raun grundvöllur réttarríkisins. Í reglunni felst að 

stjórnvöld verði að gæta þess að ákvarðanir þeirra séu í samræmi við lög og eigi sér stoð í 

lögum. Ef stjórnvöld ætla sem dæmi að taka ákvörðun sem er íþyngjandi í garð borgarans þá 

verður að vera skýr lagaheimild fyrir því í lögum. Það má því segja að borgari megi gera allt 

sem ekki er bannað með lögum en að stjórnvald verði að hafa heimild í lögum ef íþyngja á 

borgara.4 

Í 13. gr. stjskr. segir að ráðherra framkvæmi vald forseta og í 14. gr. segir að ráðherrar beri 

ábyrgð á öllum stjórnarframkvæmdum sem heyra undir þá. Þessi ákvæði eru grundvöllur 

ráðherrastjórnsýslunnar sem byggist á því að hver ráðherra fari í raun með æðstu stjórn 

stjórnsýslunnar og fari með valdheimildir með þeirri stjórnsýslu sem undir hann heyrir, nema 

hún sé undanskilin honum í lögum.5 Í lögum um Stjórnarráð Íslands nr. 115/2011 er fjallað 

frekar um stöðu ráðherra innan stjórnkerfisins og í 4. gr. laganna segir að við skiptingu 

stjórnarmálefna á milli ráðuneyta skuli þess gætt að eðlislík stjórnarmálefni heyri undir sama 

ráðuneyti. Það leiðir af því að hver ráðherra fer með eftirlits- og stjórnunarheimildir gagnvart 

lægra settum stjórnvöldum sem heyrir undir hann og sú verkaskipting stýrir því hvenær hvaða 

ráðherra telst æðra stjórnvald í skilningi 26. gr. ssl. hverju sinni. 

2.2 Markmið stjórnsýslulaganna 

Þegar reglur eru settar um samskipti borgarans við stjórnvöld er réttaröryggi borgaranna oftast 

haft að leiðarljósi. Í athugasemdum við frumvarp sem varð að ssl. er einmitt tekið fram að 

markmið laganna sé að „Tryggja sem best réttaröryggi manna í samskiptum við hið opinbera, 

                                                
3 Björg Thorarensen, „Stjórnskipunarréttur“, Um lög og rétt, bls. 28.  
4 Róbert R. Spanó, „Stjórnsýsluréttur“, Um lög og rétt, bls. 102. 
5 Róbert R. Spanó, „Stjórnsýsluréttur“, Um lög og rétt, bls. 105.  
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jafnt ríki sem sveitarfélög.“6 Þó hugtakið réttaröryggi hafi ekki að geyma eina sérstaka 

skilgreiningu má leggja til grundvallar annars vegar rúma og hins vegar þrönga merkingu þess. 

Þegar hugtakið er notað í tengslum við réttarríkið og umfjöllunarefni stjórnskipunarréttar þá má 

segja að átt sé við réttaröryggi í rýmri merkingu, þ.e. þegar allir hafa hagsmuna að gæta án þess 

að hafa stöðu aðila máls. Dæmi um það væri að lög séu birt og séu aðgengileg. Þá væri þröng 

merking hugtaksins þegar fjallað væri um réttaröryggi einstaklings í samskiptum hans við 

stjórnvöld. Til að tryggja réttaröryggið verða að gilda ákveðnar reglur um störf stjórnvalda sem 

verða að vera aðgengilegar svo hægt sé að átta sig á hvaða afleiðingar athafnir borgaranna geta 

haft að lögum og loks mega stjórnvöld ekki íþyngja borgurum umfram lagaheimildir.7  

Réttaröryggið birtist með ýmsu móti í íslenskum stjórnsýslurétti en sem dæmi má nefna 

hæfisreglur stjórnsýslulaga, þátttöku aðila í málsmeðferð og úrræðið um stjórnsýslukæru. Þá er 

einnig reynt að hafa lögin aðgengileg fyrir borgarana þannig að þau séu skýr og skiljanleg en 

einnig er mikið lagt upp úr því að lögin séu fyrirsjáanleg og birt með réttum hætti og ströng 

skilyrði eru um afturköllun lagaákvæða. Réttaröryggissjónarmiðin ráða miklu í framkvæmd 

stjórnvalda. Sem dæmi má nefna álit UA 29.desember 2011 (5994/2010 og 6009/2010) sem 

varðaði forgangsröðun plássa í framhaldsskólum þar sem forgangsreglan kom fram í 

samningum ríkisins við framhaldsskólana. Umboðsmaður sagði að þegar löggjafinn framselur 

heimild til ráðherra til að setja fyrirmæli í reglugerð þá gildi reglur um birtingu sem séu í þágu 

réttaröryggis borgaranna með sjónarmið um fyrirsjáanleika í fyrirrúmi. Borgarar eigi því að 

geta kynnt sér hvaða stjórnvaldsfyrirmæli séu í gildi og hvaða efni þau hafa að geyma. Þá segir 

einnig:  

Þetta á sérstaklega við í tilvikum eins og þessu þar sem fyrirmæli hafa bein, og eftir atvikum, 
íþyngjandi áhrif á borgarana og aðgang þeirra að opinberri og stjórnarskrárvarinni þjónustu.  

 Þess má geta að umboðsmaður fjallaði einnig um þann skamma frest sem nemendur höfðu 

til að geta kynnt sér efni fyrirmælanna og þannig lagað sig að breyttri stjórnsýsluframkvæmd. 

Það samræmist ekki sjónarmiðum um fyrirsjáanleika reglna. Þegar fjallað er um 

stjórnsýslulögin þarf einnig að líta til annarra atriða sem geta vegið þungt. Sem dæmi má sjá í 

athugasemdum við stjórnsýslulögin að þar er hugtakið skilvirkni- og kostnaðarsjónarmið 

notað.8 Kjarni þess felst í því að stjórnsýslan afkasti sem mestu með sem minnstum tilkostnaði.9  

                                                
6 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3277.  
7 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur málsmeðferð, bls. 31.  
8 Alþ. 1992-1993, A-deild, bls. 3279.  
9 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur málsmeðferð, bls. 34. 
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2.3 Lögfesting reglunnar um stjórnsýslukæru 

Það eru ákveðin úrræði í stjórnsýslurétti sem fela í sér eftirlit í formi endurskoðunar á 

stjórnvaldsákvörðunum eða almennum stjórnvaldsfyrirmælum. Það má með einföldun flokka 

þau úrræði eftir því hver eigi frumkvæði á að fá ákvörðun endurskoðaða og þá á hvaða 

stjórnsýslustigi sú skoðun fer fram.10 Stjórnsýslukæra er þegar æðra settu stjórnvaldi ber skylda 

til að endurskoða og rannsaka ákvörðun lægra setts stjórnvalds að kröfu aðila máls eða öðrum 

sem á kærurétt. Þá ber stjórnvaldinu skylda til að kanna hvort umrædd ákvörðun lægra setts 

stjórnvald standist lög.11  

Þessi regla er nú lögfest í 26. gr. stjórnsýslulaganna en fyrir gildistöku laganna voru engin 

ákvæði um að kæra innan stjórnsýslunnar. Jafnvel þó það væri ekki heimild til að kæra í lögum 

þá þótti það samt sem áður heimilt og var stjórnsýslukæra því óskráð grundvallarregla.12 Í 

athugasemdum með 26. gr. frumvarps sem varð að ssl. kemur fram að með því að lögfesta 

óskráðu meginregluna hafi ætlunin ekki verið að þrengja kæruheimildina en lög og venja kunni 

að leiða til þess í einstaka tilvikum að þrengri kæruheimild sé fyrir hendi. Það er til dæmis þegar 

ákvarðanir eru teknar af sjálfstæðum ríkisstofnunum eða sjálfstæðum stjórnsýslunefndum.13 

Það má sjá af dómaframkvæmd að óskráða reglan var viðurkennd fyrir gildistöku ssl. en sem 

dæmi má nefna Hrd. 1992, bls. 1377. Í því máli hafði sama ríkisstofnun á hendi rannsókn og 

uppkvaðningu úrskurðar á grundvelli rannsóknarinnar þannig að aðili máls fékk ekki 

endurskoðun á ágreiningnum með kæru til æðra stjórnvalds. Málið hafi því aðeins verið leitt til 

lykta á einu stjórnsýslustigi og sagði dómurinn að þannig hefði verið brotið á meginreglu 

stjórnsýsluréttar um rétt borgaranna til að kæra ákvörðun til æðra stjórnvalds.  

 Þessi óskráða regla var almennt til þess fallin að tryggja málefnalega og lögfræðilega rétta 

niðurstöðu í málum stjórnvalda og má því segja að lögfesting stjórnsýslulaganna hafi falið í sér 

lögfestingu á reglum sem voru þegar til staðar með það markmið að stuðla að auknu réttaröryggi 

borgaranna.14 Í VII. kafla ssl. má nú finna ákvæði um kæruheimild, kærufresti, réttaráhrif 

kærðra ákvarðana, málsmeðferð og form og efni úrskurða. Lögin fjalla þó ekki um alla þætti 

stjórnsýslukæru en þess í stað er stuðst við óskráðar reglur þegar þá er ekki að finna í lögunum.15  

                                                
10 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 8.  
11 Poul Andersen: Dansk Forvaltningsret, bls. 522. 
12 Ólafur Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur II, bls. 138-139.  
13 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3307. 
14 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaganna, bls. 103. 
15 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 251-252.  
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2.4 Markmið reglunnar um stjórnsýslukæru 

26. gr. ssl. er heimild borgarans til að kæra ákvörðun en hún hljóðar svo „Aðila máls er heimilt 

að kæra stjórnvaldsákvörðun til æðra stjórnvalds til þess að fá hana fellda úr gildi eða henni 

breytt nema annað leiði af lögum eða venju. Ákvörðun, sem ekki bindur enda á mál, verður 

ekki kærð fyrr en málið hefur verið til lykta leitt.“ 

Með reglunni um heimild til að kæra ákvörðun til æðra stjórnvalds er því leitast við að auka 

réttaröryggi borgaranna og veita þeim aðgang að vandaðri og réttlátri málsmeðferð á kærustigi 

án þess að höfða mál fyrir dómstólum, enda er kæruleiðin í raun svipuð og áfrýjun í 

dómskerfinu.16  Stjórnsýslukærur eru því mikilvægt og áhrifaríkt úrræði til að auka réttaröryggi 

innan stjórnsýslunnar.17 Þá má einnig taka fram að þó að borgari beri upp erindi við stjórnvald 

sem verður ekki að stjórnsýslukæru þá getur erindið samt sem áður leitt til þess að æðra 

stjórnvaldið skoði málið betur að eigin frumkvæði.18 Má því segja að þessi leið 

stjórnsýslukerfisins sé sérstök þar sem í henni felist í raun bæði eftirlitsheimildir í þágu 

borgaranna en líka stjórnunarheimildir þar sem lægra sett stjórnvöld eru almennt bundin við 

fordæmi úrskurða æðri stjórnvalda.19 

3 Hvers vegna stjórnsýslukæra? 

3.1 Rökin með málshöfðun fyrir dómstólum 

Þá má stuttlega huga að kostum þess að bera stjórnvaldsákvörðun undir dómstóla með því að 

höfða mál en réttur aðila til að fá máli sínu hnekkt fyrir dómi er stjórnarskrárvarinn skv. 70. gr. 

stjskr. Stjórnvöld, bæði lægra sett og æðra sett, eru partur af framkvæmdarvaldinu. Samkvæmt 

þrígreiningu ríkisvalds greinist það í löggjafarvald, framkvæmdarvald og dómsvald og var 

þannig komið í veg fyrir að dómstólar færu inn á svið framkvæmdarvalds. Dómstólar eiga því 

að vera sjálfstæðir og óvilhallir gagnvart framkvæmdarvaldinu. Dómarar eiga einnig að gæta 

hlutleysis og því til stuðnings má líta til 61. gr. stjskr. sem kveður á um að dómara verði ekki 

vikið úr embætti nema með dómi. Þá má einnig nefna að niðurstaða dómstóla er endanleg og 

verður ekki skotið lengra en til Hæstaréttar en það getur skipt máli þegar brýnir hagsmunir 

liggja fyrir og aðilar vilja fá endanlega niðurstöðu í mál sitt sem fyrst. Ólíkt stjórnsýslukæru þá 

liggja kröfur í dómsmáli fyrir báðum aðilum áður en málsmeðferð hefst og er gætt að jafnræði 

aðila í gegn um málið í heild sinni. Að lokum má síðan nefna að ólíkt niðurstöðu 

                                                
16 Bent Christensen: Forvaltningsret Prøvelse, bls. 232. 
17 John Vogter: Forvaltningsloven med kommentarer, bls. 293. 
18 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3306.  
19 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 81 
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kærustjórnvalds þá er dómur aðfararhæfur, sbr. 1. tl. 1. mgr. 1. gr. laga um aðför nr. 90/1989, 

sem getur skipt gríðarlegu máli þegar álitamál snúa að fjárkröfum.  

Úrræði 70. gr. stjskr. er gríðarlega mikilvægt en það eru samt sem áður ýmis sjónarmið sem 

mæla með því að fara frekar kæruleiðina innan stjórnsýslunnar í stað þess að höfða mál fyrir 

dómstólum enda eru stjórnsýslulögin sett með það í huga að málsmeðferð sé einföld og leggi 

sem minnstar byrðar á borgarana.20 Þess má geta að það er meginregla að málsmeðferð fyrir 

æðra settu stjónvaldi skuli vera vandaðri en almenn málsmeðferð hjá stjórnvöldum en 

sjónarmiðin um réttaröryggi og réttarvernd borgaranna liggja því að baki.21  

3.2 Réttur borgarans til umfjöllunar máls á tveimur stjórnsýslustigum 

Það er meginregla í stjórnsýslurétti að borgarar geti borið mál sitt undir lægra sett stjórnvald og 

síðan kært ákvörðunina og fái þá úrlausn máls síns hjá æðra settu stjórnvaldi.22 Umboðsmaður 

hefur þurft að benda á þetta mikilvæga réttarúrræði aðila máls en sem dæmi má nefna álit UA 

1. apríl 2009 (5261/2008). Málið varðaði aðila sem brottvísa átti úr landi en þar sagði 

umboðsmaður:  

Með því hlaut eitt af þeim lagalegu atriðum, sem höfðu hvað mesta þýðingu fyrir réttarstöðu A, 
aðeins meðferð á einu stjórnsýslustigi. Naut hann því ekki þeirrar réttarverndar og þess hagræðis 
sem leiðir af þeirri meginreglu stjórnsýsluréttar að aðili máls eigi almennt rétt á því að mál hans 
hljóti efnislega umfjöllun á tveimur stjórnsýslustigum í samræmi við meginreglur 
stjórnsýsluréttar. 

 Í álitinu vísaði umboðsmaður til þess að hann hafi áður vísað til þeirra brýnu hagsmuna 

útlendinga af því að fá umfjöllun um mál sín á tveimur stjórnsýslustigum og vísaði síðan í álit 

UA 1. júlí 2005 (4275/2004). Í því máli sagði umboðsmaður að í ljósi þess hve annmarkarnir 

voru alvarlegir og í ljósi þeirra miklu hagsmuna sem borgarinn hafði af því að fjallað væri um 

mál hans á tveimur stjórnsýslustigum þá þætti umboðsmanni eðlilegra að æðra stjórnvald myndi 

ógilda ákvörðun lægra setts stjórnvalds og leggja fyrir það að taka málið til meðferðar á ný. Það 

hefði verið í betra samræmi við meginregluna um rétt borgaranna til að kæra ákvörðun lægra 

setts stjórnvalds til æðra setts stjórnvalds.   

3.3 Form og efni stjórnsýslukæru 

Þegar æðra settu stjórnvaldi berst erindi þar sem ákvörðun stjórnvalds er gagnrýnd, þarf að 

athuga hvort að um stjórnsýslukæru sé að ræða. Í stjórnsýslulögum er hvorki vikið að formi né 

                                                
20 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3277. 
21 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 277. 
22 Jens Garde o. fl.: Forvaltningsret. Almindelige emner, bls. 293.  
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efni kæru. Það þarf því að líta til athugasemda við frumvarp sem varð að stjórnsýslulögum og 

þar segir að í ólögmæltum tilvikum verði ekki gerðar kröfur til forms né efni kærunnar. Það 

hefur því verið gengið út frá því að formskilyrðin séu þau að kærur megi berast bæði munnlega 

og skriflega og að efnisskilyrðin séu þau að það sé nægilegt að aðili gefi skýrt til kynna að hann 

sé óánægður með með ákvörðun stjórnvalds.23 Þá sé um stjórnsýslukæru að ræða. Sjáum því til 

stuðnings álit umboðsmanns UA 8. júní 1993 (735/1992) þar sem sagði:  

Í stjórnsýslurétti eru ekki til almenn sett ákvæði um form eða efni kæru. Verður þess því almennt 
ekki krafist að ólöglærður aðili tilgreini efni erindis síns til æðra stjórnvalds sem 
"stjórnsýslukæru", heldur ræðst það af efni erindis hverju sinni, hvort fara beri með það sem kæru. 

 Það er því ljóst að gerðar eru töluvert minni kröfur til forms og efni stjórnsýslukæru en til 

að mynda málshöfðunar fyrir dómstólum. Stjórnvald getur því ekki vísað máli frá af þeim 

sökum að málatilbúnaður sé óljós, enda þyrfti stjórnvaldið þá að hafa samband við aðila og afla 

frekari gagna til að rannsaka málið eins og fjallað verður nánar um. Við málshöfðun þarf hins 

vegar að gæta varkárni því að form- og efnisskilyrði stefnu eru ströng og mistök leiða gjarnan 

þess að máli verði vísað frá dómstólum. Aðilar þurfa því oftar en ekki að haga málum sínum í 

samráði við lögmenn sem sjá um kröfugerðir og rekstur mála fyrir dómstólum.  

3.4 Önnur sjónarmið sem mæla með stjórnsýslukæru  

Að kæra stjórnvaldsákvörðun til kærustjórnvalds er ódýr leið en málskot til kærunefndar er 

endurgjaldslaust nema lög kveði á um annað.24 Eins og áður sagði þá eru fáar reglur sem gilda 

um form og efni umsókna í stjórnsýslurétti en það auðveldar kæruleiðina fyrir borgaranum. Þar 

sem reglurnar eru sveigjanlegar ætti hinn almenni borgari að geta verið nokkuð sjálfstæður í 

gegn um kæruferlið. Að ráða lögmann getur verið afar kostnaðarsamt og margir sem forðast 

málshöfðun fyrir dómstólum vegna þess. Aðili sem kýs að fara kæruleið stjórnsýslukerfisins 

ætti ekki að þurfa að ráða lögmann en það er m.a. vegna skyldu stjórnvalda að aðstoða aðila 

eins og unnt er skv. leiðbeiningarskyldu 7. gr. ssl. Í leiðbeiningarskyldunni felst að stjórnvaldið 

þarf að beina tilmælum til aðila um hvað hann þurfi að leggja fram svo hægt sé að taka mál 

hans til skoðunar.25 Í reglunni felst ekki aðeins sú skylda að stjórnvald verði að svara 

spurningum frá aðila heldur þarf það einnig að leiðbeina aðila að eigin frumkvæði þegar 

augljóst þykir að hann hafi sem dæmi misskilið réttarreglur, ekki skilað nauðsynlegum gögnum 

eða þarf augljóslega leiðbeiningar.26 Þá má einnig nefna að stjórnvöld þurfa að leiðbeina aðilum 

                                                
23 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3306 
24 Páll Hreinsson: Þjónustugjöld, bls. 3.  
25 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur málsmeðferð, bls. 415. 
26 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur málsmeðferð, bls. 419. 
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sérstaklega ef uppfylla þarf ákveðnar formkröfur til erinda og er þeim ekki heimilt að vísa máli 

frá ef aðili fékk ekki fullnægjandi upplýsingar, nema með skýrri lagaheimild.27 Um öll þessi 

atriði er staðan önnur þegar mál er rekið fyrir dómstólum en eins og áður sagði þá þykir 

eðlilegra að hafa lögmann sem gætir að form og efnisskilyrðum fyrir hönd umbjóðanda síns. 

3.5 Úr hverju verður skorið? 

Eins og áður kom fram gildir rannsóknarregla 10. gr. ssl. um kærumál en í henni felst að æðra 

setta stjórnvaldið þarf að gæta þess að málsatvik séu nægjanlega upplýst áður en úrskurður er 

felldur.28 Kæran rammar að mestu leyti það sem rannakað er en stjórnvöldum er hins vegar 

gefið svigrúm þegar kemur að annmörkum á málsmeðferð29 og er kærustjórnvaldi heimilt að 

endurskoða fleiri atriði en fram koma í kæru.30 Það verður að þykja eðlilegt, enda er almennt 

ekki gerð sú krafa að aðili sem kærir stjórnvaldsákvörðun greini frá sérstökum kröfum í 

kærunni31 en  þá má enn einu sinni minnast á þann mun sem er á kæruleiðinni og málshöfðum. 

Þegar dómsmál er höfðað þarf stefnandi að gæta þess að allar kröfur hans séu skýrar og 

skilmerkilegar í stefnu því að eftir að mál er höfðað fyrir dómstólum geta aðilar almennt ekki 

bætt við kröur sínar nema með samþykki gagnaðila. Í rannsóknarreglu 10. gr. ssl. felst hins 

vegar að stjórnvaldið þarf að rannsaka málið og er því ákveðið svigrúm fyrir aðilann ef kröfur 

hans eru ekki skýrar í upphafi. Svigrúmið fellst einnig í því að ef það koma ný gögn fram í 

málinu sem geta nýst við rannsókn málsins eða ef breyting verður á högum kærandans þá ber 

stjórnvaldinu að líta til þess.32 

 Þá er ljóst að kærustjórnvöld hafa ekki aðeins heimild til að fella ákvörðun lægra setts 

stjórnvalds niður heldur hafa þau oftast heimild til að taka aðra stjórnvaldsákvörðun í staðinn 

og binda þar með lægra setta stjórnvaldið og borgarann. Má í því samhengi benda á Hrd. 1998, 

bls. 2821 en í málinu lá fyrir niðurstaða lægra setts stjórnvalds og þeirri ákvörðun hafði verið 

skotið til áfrýjunarnefndar samkeppnismála. Úrskurðir nefndarinnar eru endanlegir en þó getur 

aðili höfðað mál til að fá úrskurðinn felldan úr gildi. Þar sagði að lægra setta stjórnvaldið verði 

að hlíta niðurstöðu æðra stjórnvalds og getur ekki skotið henni til enn æðra stjórnvalds. Það sé 

aðeins ef ótvíræð lagaheimild sé fyrir hendi sem lægra setta stjórnvaldið getur fengið 

úrskurðinum hnekkt fyrir dómstólum. Í málinu var slík heimild ekki fyrir hendi, enda hafði 

stjórnvaldið ekki lögvarða hagsmuni af því að fá úrskurðinn felldan úr gildi og taldist ekki aðili 

                                                
27 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur málsmeðferð, bls. 425. 
28 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3293. 
29 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur málsmeðferð, bls. 528.  
30 Poul Andersen: Dansk forvaltningsret, bls. 538. 
31 Jens Garde o. fl.: Forvaltningsret. Almindelige emner, bls. 323. 
32 Jon andersen: Socialforvaltningsret, bls. 349-350. 
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máls. Ákvörðun æðri stjórnvalda bindur því lægri stjórnvöld og niðurstaðan var sú að málinu 

var vísað frá dómi.  

 Skv. 60. gr. stjskr. skera dómstólar úr öllum ágreiningi um embættistakmörk yfirvalda. 

Þegar athafnir stjórnvalda eru bornar undir dómstóla þá er mikilvægt að átta sig á því að 

dómstólar geta ekki breytt stjórnvaldsákvörðun eða tekið nýja ákvörðun heldur endurskoða þeir 

aðeins hvort stjórnvald hafi farið að lögum.33 Í því samhengi má skoða ummæli Hæstaréttar í 

Hrd. 19. júlí 2010 (436/2010) en þar sagði:  

Enda þótt dómstólar skeri samkvæmt 60. gr. stjórnarskrárinnar úr öllum ágreiningi um 
embættistakmörk yfirvalda og geti þannig ógilt ákvarðanir framkvæmdarvaldshafa ef þeim er 
áfátt að formi eða efni leiðir af þrískiptingu ríkisvalds, sbr. 2. gr. stjórnarskrárinnar að almennt er 
ekki á færi dómstóla að taka nýjar ákvarðanir um málefni sem stjórnvöldum eru falin með lögum 
í stað stjórnvaldsákvarðana sem ógiltar kunna að verða með dómi. 34 

 Dómstóll getur því almennt aðeins fellt ákvörðun úr gildi en stundum er þó heimilt að breyta 

ákvörðun eins og Hrd. 9. febrúar 2012 (205/2011) sem varðaði ákvæði samkeppnislaga en þó 

verður að telja að dómstóll geti aðeins breytt ákvörðunum stjórnvalda í undantekningartilvikum 

og aðeins með ívilnandi hætti.  

4 Tæming kæruleiða 

Það má færa rök fyrir því að það gæti þótt eðlilegast að nýta úrræði stjórnsýslukerfisins áður en 

mál er höfðað fyrir dómstólum. Málið væri sem dæmi töluvert betur upplýst þegar það kæmi 

til kasta dómstóla. Það hefur hins vegar verið talið að það sé ekki skilyrði að mál hafi sætt 

stjórnsýslukæru áður en málið fer fyrir dómstóla, nema það sé kveðið á um slíkt í lögum.35 Sem 

dæmi um lagaákvæði sem hafa gert þessa kröfu eru 40. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005 og 5. 

mgr. 29. gr. laga um virðisaukaskatt nr. 50/1988.36 

 Það verður að vera skýrt og ótvírætt en í Hrd. 1995, bls. 2871 þótti ekki nógu skýrlega 

kveðið á um það í lögum nr. 37/1992 að það væri skilyrði að tæma kæruleiðir áður en mál færi 

fyrir dómstóla og var því ekki fallist á þá kröfu. Þá má einnig nefna Hrd. 20. janúar 2015 

(808/2014) en þar segir:  

 Þá verður málinu heldur ekki vísað frá dómi af þeirri ástæðu að sóknaraðilar neyttu ekki 
heimildar samkvæmt 2. mgr. 37. gr. raforkulaga til að kæra leyfisveitinguna til úrskurðarnefndar 
umhverfis- og auðlindamála. Var sóknaraðilum heimilt að velja á milli þess að kæra 
leyfisveitinguna til úrskurðarnefndarinnar og leita í framhaldinu til dómstóla vildu þeir ekki una 
úrlausn nefndarinnar eða bera leyfisveitinguna undir dómstóla án þess að leita fyrst úrlausnar 

                                                
33 Róbert R. Spanó: „Kröfugerð í málum gegn ríkinu og stjórnskipuleg valdmörk dómstóla", bls. 81.  
34 Sambærileg niðurstaða í Hrd. 11. apríl 2011 (187/2011) og Hrd. 6. júní 2012 (327/2012). 
35 Ólafur Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur II, bls. 321.  
36 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Endurskoðun dómstóla á stjórnvaldsákvörðunum“, bls. 38. 
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nefndarinnar, sbr. hins vegar 11. mgr. 30. gr. raforkulaga. Þar er tekið fram með ótvíræðum hætti 
að ákvarðanir sem aðeins verða kærðar til úrskurðarnefndar raforkumála verði ekki bornar undir 
dómstóla fyrr en niðurstaða hennar liggur fyrir. 

 Ekki hefur verið talið að ákvæði 70. gr. stjskr. sé því til fyrirstöðu að hægt sé að setja skilyrði 

um tæmingu kæruleiða.37 Í Hrd. 1998, bls. 829 var ágreiningur um það hvort 5. mgr. 29. gr. 

laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt stæði því í vegi að málið yrði tekið til efnisdóms, þar sem 

stefnandi hafi látið hjá líða að hafa áður fengið úrskurð frá yfirskattanefnd. Hæstiréttur taldi 

lagaákvæðið skýrt og ótvírætt þannig að skýra ætti ákvæðið eftir orðanna hljóðan og vísaði 

málinu frá dómi.38 Í málinu segir: 

Sú meginregla laga, sem sóknaraðili ber fyrir sig, að réttarágreiningur verði borinn undir 
endanlegan úrskurð dómstóla, stendur því ekki í vegi, að löggjafinn feli meðferð mála sérstökum 
úrskurðaraðila, svo sem yfirskattanefnd, áður en til meðferðar fyrir dómstólum komi, enda komi 
það fram í skýrum orðum laga. Raskar slík skipan ekki þeim rétti til að bera mál undir dómstóla, 
sem tryggður er með 70. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. 8. gr. stjórnskipunarlaga nr. 97/1995. 

 Í skýrslu sem nefnd um starfsskilyrði stjórnvalda, eftirlit með starfsemi þeirra og viðurlög 

með réttarbrotum í stjórnsýslu segir að nefndin telji ekki æskilegt að skilyrða rétt borgaranna 

með þessum hætti nema ríkar ástæður séu fyrir hendi. Í slíkum tilvikum ætti að vera sá varnagli 

að æðra setta stjórnvaldið hefði aðeins þrjá mánuði frá því kæra barst til að leysa úr málinu en 

að því liðnu væri borgaranum heimilt að bera málið undir dómstóla.39 

 Það má einnig finna dæmi um skilyrði þess að tæma ákveðnar kæruleiðir en í 3. mgr. 6. gr. 

laga um umboðsmann Alþingis nr. 85/1997 segir að ef heimilt er að skjóta máli til æðra 

stjórnvalds, þá þarf æðra stjórnvaldið að hafa fellt úrskurð sinn í málinu áður en unnt sé að 

kvarta til umboðsmanns. Það má í því samhengi sjá álit UA 10. október 2003 (3796/2003) þar 

sem umboðsmaður taldi ekki tilefni til að taka kvörtunina til athugunar á því stigi sem hún var 

og vísaði hann til 3. mgr. 6. gr. laga nr. 85/1997. Þrátt fyrir þann möguleika að setja skilyrði 

um tæmingu kæruleiða þá er meginreglan sú að borgarar geti farið með mál sitt beint til 

dómstóla án þess að hafa farið kæruleiðina. Það er stjórnarskrárvendað í 70. gr. stjskr. að allir 

hafi þann rétt að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur fyrir dómstólum. 

                                                
37 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Endurskoðun dómstóla á stjórnvaldsákvörðunum“, bls. 39. 
38 Sjá einnig Hrd. 2000, bls. 1418 (156/2002) þar sem byggt var á þessu fordæmi. 
39 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 108.  
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5 Úrskurðarskylda 

5.1 Úrskurðarskylda stjórnvalds 

Stjórnsýslukæra sem borin er fram á formlega réttan hátt hefur í för með sér skyldu fyrir æðra 

stjórnvald til þess að endurskoða hina kærðu ákvörðun. Það hvílir því úrskurðarskylda á æðra 

setta stjórnvaldinu. Þess má geta að þó erindi verði ekki tekið fyrir sem stjórnsýslukæra, þá 

getur það samt sem áður gefið tilefni til að mál verði tekið til skoðunar að frumkvæði 

stjórnvalds.40 Það er því ljóst að stjórnvald getur almennt ekki vikið sér undan því að taka 

ákvörðunina til endurskoðunar ef kæruskilyrðum hefur verið fullnægt. Skoðum þá UA 29. 

október 1992 (577/1992) en þar staðfesti umboðsmaður að kærum verði ekki vísað frá þó 

óráðlegt sé að úrskurða í málinu. Umboðsmaður sagði m.a.: 

Við skýringu ákvæða um stjórnsýslukæru ber einnig að líta til þess, að þau fela annars vegar í sér 
rétt fyrir þann, sem ályktunin varðar, til þess að bera hana undir æðra stjórnvald til endurskoðunar 
og hins vegar skyldu fyrir æðra stjórnvald að úrskurða í málinu, að uppfylltum kæruskilyrðum. 
Allar takmarkanir á stjórnsýslukæru, sem meðal annars er ætlað að tryggja réttaröryggi 
borgaranna, verður að skýra þröngt og verða ekki byggðar á þeim sjónarmiðum 
umhverfisráðuneytisins, að óráðlegt sé að úrskurða í málum sem þessum.  

 Þá verður að telja þessi sjónarmið umboðsmanns eðlileg enda verða heimildir stjórnvalds 

til að falla frá úrskurðarskyldu sinni að vera nokkuð þröngar. Annars gætu þau ónýtt þennan 

kærurétt almennings óspart, en það veðrur að teljast líklegt að stjórnvöld fái margar kærur sem 

þykja ýmist óhentugar eða óheppilegar til meðferðar. Þess má einnig geta að kærustjórnvald 

getur ekki heldur fallið frá úrskurðarskyldu með því að fela lægra settu stjórnvaldi að taka málið 

til skoðunar, enda valdi borgarinn þá leið að kæra ákvörðun til kærustjórnvalds í staðinn fyrir 

að krefjast endurupptöku lægra setta stjórnvaldsins.41 

 Í 24. gr. ssl. er heimild til endurupptöku máls. Samkvæmt greininni getur aðili átt rétt á því 

að mál hans sé endurupptekið af því stjórnvaldi sem tók ákvörðunina. Það er annars vegar ef 

ákvörðunin hefur verið byggð á röngum eða ófullnægjandi upplýsingum um málsatvik eða ef 

atvik, sem ákvörðun um boð eða bann var byggð á, hafa breyst verulega. Eins og áður sagði þá 

getur æðra stjórnvald ekki falið lægra setta stjórnvaldinu að taka stjórnsýslukæru til skoðunar 

heldur verður borgarinn að velja sjálfur hvora leiðina hann kýs að fara. Það getur þó vakið 

spurningar ef borgari ákveður að fara báðar leiðir, þ.e. að krefjast endurupptöku á grundvelli 

24. gr. en ákveður jafnframt að kæra ákvörðun til æðra stjórnvalds á grundvelli 25. gr. í formi 

stjórnsýslukæru. Þá verður að líta til athugasemda við frumvarp sem varð að ssl. en þar segir 

                                                
40 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3306. 
41 Hafsteinn Þór Hauksson: „Stjórnsýslukæra", bls. 4.  
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að mál verði ekki endurupptekið ef borgari kærði málið til æðra setts stjórnvalds áður en óskað 

var eftir endurupptöku. Eins ber æðra settu stjórnvaldi að vísa málinu frá ef borgarinn hefur 

óskað endurupptöku áður en hann kærði ákvörðunina. Ef endurupptakan leiðir síðan til þess að 

lægra setta stjórnvaldið tekur nýja ákvörðun, þá er heimilt að kæra hana til æðra setts stjórnvalds 

sem þyrfti þá almennt að úrskurða í málinu.  

5.2 Undantekningar frá úrskurðarskyldu stjórnvalds 

Reglan um úrskurðarskyldu stjórnvalds er ekki undantekningalaus en við ákveðnar aðstæður 

getur skyldan fallið niður. Það eru ekki beinar undantekningar frá úrskurðarskyldunni í 

stjórnsýslulögum en heldur byggjast þær fremur á öðrum réttarreglum sem hafa þýðingu og það 

veltur í raun á atvikum og lögum í hverju máli fyrir sig. Dæmi um undantekningu frá 

úrskurðarskyldu æðra setts stjórnvalds er þegar sama álitaefni og í kærumálinu hefur verið borið 

undir dómstóla eða ef aðili telst ekki lengur eiga lögvarða hagsmuni af kærumálinu. Þegar slík 

staða er uppi ber stjórnvaldinu að vísa málinu frá.42 Það þarf þó að fara varlega þegar tekin er 

ákvörðun um frávísun og getur það verið vandasamt og alveg ljóst að ríkir hagsmunir borgarans 

geta legið að baki. Er því tilefni til að skoða nánar hvenær þau skilyrði teljast uppfyllt svo að 

heimilt sé að vísa kæru frá en umboðsmaður Alþingis hefur tekið á nokkrum álitaefnum hvað 

þetta varðar.  

5.2.1 Lögvarðir hagsmunir 

Eins og áður sagði þá gildir sú ólögfesta regla að stjórnvald getur fallið frá úrskurðarskyldu 

sinni ef aðili telst ekki lengur eiga lögvarinna hagsmuna að gæta af kærumálinu. Í hugtakinu 

lögvörðum hagsmunum felst að úrlaus málsins verður að hafa þýðingu fyrir aðila að lögum. Í 

áliti UA 15. júní 2015 (8178/2014) taldi umboðsmaður ekki rétt hjá úrskurðarnefnd að vísa máli 

frá sökum þess að aðili hefði ekki lögvarða hagsmuni af úrlausn málsins og mæltist til þess að 

nefndin tæki málið til nýrrar meðferðar. Í álitinu fjallaði umboðsmaður með skýrum hætti um 

mikilvægi þess að vanda til verka þegar lögvarðir hagsmunir eru teknir til skoðunar, en þar 

sagði:  

Við mat á lögvörðum hagsmunum í stjórnsýslurétti verður að taka mið af þeirri sérstöku stöðu 
sem stjórnvöld eru í gagnvart borgurunum og þeim lagasjónarmiðum sem búa að baki skráðum 
og óskráðum reglum stjórnsýsluréttarins. Sé stjórnvaldsákvörðun tekin í máli aðila verður að 
ganga út frá því að hann hafi lögvarða hagsmuni af því að fá endurskoðun æðra stjórnvalds í 
kærumáli á því hvort hún sé lögmæt og rétt að efni til. Þrátt fyrir það geta lögvarðir hagsmunir 
aðila máls liðið undir lok áður en hann kærir stjórnvaldsákvörðun til æðra stjórnvalds eða undir 
rekstri málsins. Þegar tekin er afstaða til þess hvort þannig hátti til þarf að huga að þeim 

                                                
42 Hafsteinn Þór Hauksson: „Stjórnsýslukæra", bls. 4.  
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réttaröryggissjónarmiðum sem búa að baki stjórnsýslukærum og þeim úrræðum sem æðri 
stjórnvöld hafa í kærumálum.  

 Í áliti UA 31. október 2013 (7075/2012) skoðaði umboðsmaður hvort rétt hafi verið að vísa 

frá kæru vegna skorts á lögvörðum hagsmunum. Kæran varðaði ákvörðun Flugmálastjórnar 

Íslands að kyrrsetja svifflugu en kyrrsetningunni verið létt af svifflugunn. Þá sagði 

umboðsmaður að ef það væri fortakslaust að stjórnvaldsákvarðanir sem hefðu liðið undir lok 

fengu ekki úrlausn í kærumáli þá væri úrræði stjórnsýslukæru þýðingarlítið í þeim tilvikum. 

Því væri ógilding stjórnvaldsákvarðana ekki bundin við að réttaráhrif ákvörðunar séu virk eða 

að ákveðnu viðvarandi ástandi hafi verið aflétt. Það verði samt sem áður að fara fram ákveðið 

mat á því hvort aðili hafi hagsmuna að gæta af úrlausn málsins og gæta þar með réttaröryggisins 

sem felst í stjórnsýslukæruúrræðinu.  

 Til að dómstólar leysi úr sakarefni er það meginskilyrði að stefnandi hafi lögvarinna 

hagsmuna að gæta af því að fá dóm um kröfu sína. Reglan tengist náið reglu 1. mgr. 24. gr. laga 

um meðferð einkamála nr. 91/1991 að því leyti að dómstólar leysi ekki úr réttindum manna sem 

hægt er að leysa úr eftir öðrum reglum en réttarreglum. Hún tengist einnig 1. mgr. 25. gr. 

laganna að því leyti að dómstólar verði ekki krafðir um að svara lögspurningum, þ.e. skýra 

tilvist eða álit réttarreglna sem tengjast ekki úrlausn um tiltekna kröfu. Þó krafan uppfylli 

skilyrði beggja þessara lagagreina þá telst það ekki nægilegt heldur er krafan um lögvarða 

hagsmuni eins konar viðauki við reglurnar og þarf því að uppfylla skilyrði hennar líka.43 Það 

má greina regluna um lögvarða hagsmuni í dómsmálum í þrjú megin tilvik. Þegar lögvarðir 

hagsmunir hafa aldrei verið fyrir hendi, þegar lögvarðir hagsmunir kunna að hafa verið fyrir 

hendi en hafa liðið undir lok fyrir málshöfðun eða þegar mál er rekið og loks þegar einhver 

kann að hafa lögvarða hagsmuna að gæta en það er ekki stefndi sjálfur.44 

 Af framangreindu má sjá að ekki eru gerðar sömu kröfur um lögvarða hagsmuni fyrir 

dómstólum og fyrir kærustjórnvaldi. Það má því draga þá ályktun að gerðar séu ríkari kröfur 

fyrir dómstólum en þó að lögvarðir hagsmunir verði að vera til staðar í stjórnsýslukærumáli þá 

séu ekki gerðar jafn ríkar kröfur. Gæti það auðvitað orðið til þess að einhverjir ákveði frekar að 

fara kæruleiðina í stað málshöfðunar fyrir dómstólum.  

5.2.2 Sama álitaefni uppi hjá tveimur handhöfum ríkisvalds 

Því næst kemur til skoðunar að kanna hvenær æðra settu stjórnvaldi er rétt að vísa kæru frá 

sökum þess að sama álitaefni hafi verið borið undir dómstóla. Veigamikil rök eru fyrir því að 

                                                
43 Markús Sigurbjörnsson, Kristín Benediktsdóttir: Einkamálaréttarfar, bls. 117 
44 Markús Sigurbjörnsson, Kristín Benediktsdóttir: Einkamálaréttarfar, bls. 118 
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sama álitaefni sé ekki uppi hjá tveimur handhöfum ríkisvalds enda gæti sú staða komið upp að 

um tvöfalda niðurstöðu væri að ræða. Hins vegar verður að hafa það hugfast að réttur borgarans 

til að kæra ákvörðun til æðra stjórnvalds er afar ríkur og stjórnvöld hafa þröngar heimidir til að 

falla frá úrskurðarskyldunni. Þá er einnig ljóst að það geta verið veigamikil rök fyrir því að 

borgari ákveði að fara stjórnsýsluleiðina í stað þess að höfða dómsmál eins og fjallað hefur 

verið um hér að framan. Stjórnsýslumálið fellur því ekki sjálfkrafa niður þegar þessar 

hugsanlegar undantekningar eiga við enda er réttur borgara til að kæra ákvörðun til æðra 

stjórnvalds lögbundinn.  

 Það er ýmislegt sem þarf að skoða en ljóst er að til þess að frávísun kæru komi til greina 

þarf sama álitaefnið að hafa verið lagt fyrir dómstóla (en ekki t.d. annað stjórnvald) en í UA 4. 

október 2007 (4968/2007) komst umboðsmaður að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir að innheimta 

eftirlitsgjalda væri komin til innheimtu hjá öðrum aðila en heilbrigðiseftirlitinu þá væri málið 

ekki til efnislegrar umfjöllunar hjá dómstólum. Það var því ekki hægt að byggja á því að 

hugsanleg frávik frá úrskurðarskyldu æðra stjórnvalds ættu við í því tilviki.  

 Þá verður annars vegar að skoða hvernig það horfir við ef aðili, sem kærir 

stjórnvaldsákvörðun til kærustjórnvalds, ber málið sjálfur undir dómstóla. Það er vissulega 

valkvætt fyrir borgara að höfða dómsmál skv. 70. gr. stjskr. en ljóst að það er einnig val að kæra 

ákvörðun innan stjórnsýslukerfisins. Verður því að telja nokkuð augljóst að borgari geti ekki 

fengið eina niðurstöðu frá kærustjórnvaldi og síðan aðra frá dómstólum um sama úrlausnarefni. 

Það úrræði að vísa kærunni frá er því til þess fallið að koma í veg fyrir tvöfalda niðurstöðu. 

Verður til skýringar horft til umfjöllunar umboðsmanns Alþingis. Í máli UA 19. apríl 1995 

(1311/1994) bar aðili upp erindi við heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið en höfðaði mál á 

hendur ríkissjóði og ráðuneytinu sama ár og voru málsástæður svipaðar. Umboðsmaður lagði 

þá áherslu á að aðilinn hefði sjálfur val um að kæra ákvörðunina og fara þar með 

stjórnsýsluleiðina en höfðaði dómsmál samhliða kærunni og að eðlilegt væri að hann gæti ekki 

fengið úrskurð æðra setts stjórnvalds um sama ágreiningsefni. Aðilum sé almennt heimilt, en 

ekki skylt, að fara stjórnsýsluleiðina áður en mál er lagt fyrir dómstóla. Umboðsmaður féllst 

því á að niðurstaða æðra setts stjórnvalds, að stöðva meðferð máslsins sem kærumál, hafi verið 

í samræmi við lög. 

 Hins vegar verður að skoða hvernig það horfir við ef lægra setta stjórnvaldið stefnir 

aðilanum fyrir dómstólum eftir að hann hefur kært stjórnvaldsákvörðun til kærustjórnvalds og 

þannig valið að fara stjórnsýsluleiðina. Við fyrstu sýn getur það þótt eðlilegt að stjórnvald vísi 

kærunni frá til að koma í veg fyrir tvöfalda niðurstöðu. Þá þarf að huga að öllum þeim 

réttaröryggissjónarmiðum sem liggja að baki stjórnsýslukæruúrræðinu. Eins og fram kom í 3. 
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kafla hér að framan eru kostir úrræðisins margir en sem dæmi er leiðin ódýr og kærandi þarf 

sjaldnast á lögmannsaðstoð að halda. Með þau sjónarmið að leiðarljósi er alls ekki víst að rétt 

væri að vísa máli kærandans frá, ef hann hefur sjálfur valið að að fara stjórnsýsluleiðina í stað 

málshöfðunar fyrir dómstólum.  

Með ofangreint í huga verður nú fjallað ýtarlega um álit umboðsmanns UA 28. febrúar 2018 

(9345/2017). Í málinu leituðu A og B til umboðsmanns Alþingis eftir að málskotsnefnd 

Lánasjóðs íslenskra námsmanna (hér eftir LÍN) hafði úrskurðað um að vísa stjórnsýslukæru 

þeirra frá. Kæran laut að því að stjórn LÍN hafði hafnað því að fella niður fjárkröfu á hendur 

þeim vegna fyrningar. Kærustjórnvaldið, málskotsnefnd LÍN, byggði frávísunina á því að stjórn 

LÍN hafði stefnt aðilunum vegna greiðslu sömu kröfu. Taldi málskotsnefndin ekki rétt að taka 

málið til skoðunar þar sem sama ágreiningsefni lægi fyrir dómstólum og vísaði kærunni því frá. 

Máli sínu til stuðnings vísaði nefndin í álit UA 19. apríl 1995 (1311/1994) og UA 4. október 

2007 (4968/2007). Þá sagði einnig í bréfi nefndarinnar:  

Að mati nefndarinnar felst ekki neitt réttarfarshagræði fyrir aðila máls að reka tvö mál samtímis 
annars vegar í stjórnsýslunni og hins vegar fyrir dómstólum þar sem tekist er á um sömu málsatvik 
og lagaatriði. Með höfðun dómsmáls af hálfu LÍN til að rjúfa fyrningu á sömu kröfu og kærendur 
hafa krafist viðurkenningar fyrningar á hjá málskotsnefnd hafi því fallið niður úrskurðarskylda 
málskotsnefndar í máli kærenda. 

A og B töldu að krafan á hendur þeim væri fyrnd og fóru fram á það við stjórn LÍN sem 

hafnaði þeirri beiðni. A og B kærðu ákvörðunina í kjölfarið til málskotsnefndar LÍN þann 10. 

október 2016. Stuttu seinna, þann 20. febrúar 2017 birti LÍN stefnu til greiðslu skuldarinnar og 

stjórnin óskaði þess að kæra A og B yrði felld niður. Málskotsnefndin féllst á að vísa málinu 

frá og gerði það þann 31. maí 2017. Nefndin féllst ekki á að með frávísun kærunnar sé haft af 

aðilunum það hagræði sem þau hefðu af því að fá leyst úr málinu, enda væri hagræðið ekki fyrir 

hendi þegar nauðsynlegt sé að rjúfa fyrningu kröfu með málshöfðun. Þá taldi nefndin úrskurð 

sinn ekki skipta máli þar sem sama álitamál lægi fyrir héraðsdómi.  

 Umboðsmaður fór yfir þau lög sem gilda um Lánasjóð íslenskra námsmanna og það 

hlutverk stjórnar LÍN að skera úr vafamálum sem varða lánþega. Þá tók umboðsmaður einnig 

fram að með starfsemi málskotsnefndarinnar væri verið að gæta samræmis við meginreglur 

stjórnsýsluréttar um endurskoðun á tveimur stjórnsýslustigum. Hann fjallaði þá næst um 

athugasemdir að baki VII. kafla frumvarps sem varð að stjórnsýslulögum og fór yfir helstu 

rökin að baki því að aðilar kjósi heldur að fara kæruleiðina innan stjórnsýslunnar skv. 26. gr. 

ssl. í stað þess að höfða dómsmál. Vísast í því samhengi til 3. kafla hér á undan þar sem gert 

var grein fyrir helstu kostum kæruleiðarinnar. Af athugasemdum að baki frumvarpinu að VII. 
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kafla ssl. sagði umboðsmaður að mætti ráða að þegar stjórnsýslukæra er rétt borin fram og 

skilyrðum hennar fullnægt, myndist úrskurðarskylda fyrir æðra setta stjórnvaldið. Lagði hann 

þá áherslu á að kæruheimild, þar sem stjórnvaldsákvörðun er endurskoðuð af æðra settu 

stjórnvaldi, sé byggð á sjónarmiðum um réttaröryggi og réttarvernd borgaranna en einnig byggð 

á því hagræði sem af málsmeðferðinni leiðir. Af framangreindu dró umboðsmaður þá ályktun 

að á málskotsnefnd LÍN hvíli lögbundin úrskurðarskylda þegar bornar eru undir hana 

ákvarðanir stjórnar LÍN sem uppfylla kæruskilyrði að öðru leyti.  

 Þegar meta ætti hugsanlegar undantekningar frá úrskurðarslyldu þá taldi umboðsmaður 

mikilvægt að árétta að lögbundinn réttur borgara til að fá úrskurðað í sínum málum fellur ekki 

sjálfkrafa niður heldur sé nauðsynlegt að meta það í hverju tilviki fyrir sig. Það þarf því að 

skoða hvort ákveðnar reglur réttlæti frávísun máls ef sama álitaefni hafi verið borið undir 

dómstóla. Í því máli sem lá fyrir hér væri ekki að finna beinar undanteknignar í lögum frá 

úrskurðarskyldu nefndarinnar, jafnvel þó sömu málsatvik væru til meðferðar hjá dómstólum og 

þurfti því að kanna hvort aðrar reglur gætu réttlætt slíkt. Það sé eitthvað sem þurfi ávallt að 

kanna í hverju tilviki fyrir sig og ekki unnt að gefa niðurstöðu um hvaða réttarreglur geti haft 

þýðingu í eitt skipti fyrir öll. Hann taldi þá skipta máli að líta til valdmarka dómstóla og 

framkvæmdarvaldsins, sbr. 2. gr. og 60. gr. stjórnarskrárinnar og athuga hvort aðilar eigi 

lögvarða hagsmuni af úrlausn málsins á stjórnsýslustigi en einnig til þess hvort aðilinn hafi 

sjálfur vísað málinu til dómstóla í samræmi við 70. gr. stjórnarskrárinnar. Þá liggur oft ekki 

fyrir fyrr en dómur hefur gengið hvort aðilar máls eigi enn lögvarinna hagsmuna að gæta af 

stjórnsýslumálinu eða hvort þeir hafi fallið niður vegna dómsmálsins. Með því að vísa málinu 

frá æðra stjórnvaldi gætu reglur um kærufresti leitt til þess að möguleikinn til að kæra málið til 

æðra stjórnvalds að nýju væru ekki lengur fyrir hendi þegar dómur gengur. 

 Þá tók umboðsmaður einnig fram að LÍN væri stjórnvald á lægra stjórnsýslustigi og væri 

ekki aðili að kærumálinu á æðra stigi. Það hafi því ekki verið aðili máls sem fór með málið fyrir 

dómstóla og þess vegna ætti niðurstaða í máli UA 19. apríl 1995 (1311/1994), sem 

málskotsnefndin vísaði í máli sínu til stuðnings, ekki við. Að lokum rökstuddi umboðsmaður 

niðurstöðu sína og sagði:  

Í þessu ljósi fæ ég ekki séð, sbr. 5. gr. a. laga nr. 21/1992, að mögulegur réttur LÍN til að skjóta 
því ágreiningsefni sem um ræðir til dómstóla hafi sjálfkrafa leitt til þess að réttur þeirra A og B 
til þess að fá leyst úr kæru sinni fyrir málskotsnefndinni félli niður, né heldur að þessi staða hafi 
getað leitt til þess að lögvarðir hagsmunir þeirra af því að halda kærumáli sínu til streitu hafi verið 
fallnir brott. Ef fallist væri á að stjórnvald gæti, á þeim grundvelli einum sem málskotsnefndin 
byggir á í úrskurði sínum, höfðað dómsmál vegna ágreiningsmáls sem kært hefur verið til æðra 
stjórnvalds eða úrskurðarnefndar með þeim afleiðingum að málinu yrði sjálfkrafa vísað frá 



 20 

kærustjórnvaldinu hefðu stjórnvöld það í hendi sinni að ónýta möguleika borgaranna til að fá leyst 
úr málum sínum með stjórnsýslukærum. 

 Niðurstaða umboðsmanns var því að ekki hafi verið viðhlítandi lagagrundvöllur fyrir 

frávísun málsins og þess vegna var frávsísun málskotsnefndar LÍN ekki í samræmi við lög. 

Ekki verður annað ráðið af framangreindum álitum umboðsmanns en að heimilt sé fyrir æðra 

sett stjórnvald, í vissum tilvikum, að vísa stjórnsýslukæru frá án þess að úrskurða og falla 

þannig frá lögbundinni úrskurðarskyldu sinni. Hins vegar má álykta að það ráðist af mati hverju 

sinni. Í framangreindu áliti komst umboðsmaður komst að því að lagagrundvöllur til 

undantekningar frá úrskurðarskyldunni væri ekki fyrir hendi. Skilyrðin virðast því vera stöng 

og tilefni er til að velta fyrir sér hvað ætli þurfi til að koma svo að kærustjórnvaldi sé heimilt 

að vísa máli frá. Því verður ekki svarað hér heldur aðeins velt fram sem hugleiðingu. Hvar ætli 

línan liggi? 

 Þá má einnig velta því fyrir sér hvernig málið hefði farið ef málskotsnefnd LÍN hefði ekki 

vísað málinu frá heldur tekið það til skoðunar þannig að niðurstaða kærustjórnvalds hefði legið 

fyrir áður en dómur hefði gengið. Þá væri líklegt að dómurinn hefði samt sem áður 

forgangsáhrif eftir að niðurstaða dómstóla lægi fyrir. Það mætti einnig velta því fram hvernig 

málið hefði orðið ef dómur hefði fallið áður en kærustjórnvaldið úrskurðaði í málinu. Þá verður 

hins vegar að telja líklegt að aðilar málsins hafi ekki lengur lögvarinna hagsmuna að gæta og 

dómurinn myndi því hafa bindandi áhrif. Ef kærustjórnvaldið hefði ekki vísað málinu frá, þá 

má ætla að það hefði legið fyrir niðurstaða löngu áður en dómurinn gengi. En hvað ef það hefði 

verið styttra í dóminn? Veigamikil sjónarmið geta mælt með því að dómstóllinn fresti þá 

afgreiðslu málsins og þarf þá að vega og meta hagsmuni með tilliti til málshraðareglunnar. Þá 

gæti mál jafnvel komið seint til stjónrvalds þannig að það sé eðlilegt að ekki sé búið að úrskurða 

í málinu. Það er ýmislegt sem má álykta út frá niðurstöðu umboðsmanns í álitinu hér að framan. 

Þó þykir ljóst að meta þarf hvert einasta tilvik, jafnvel þó niðurstaðan kunni að liggja í augum 

uppi, enda oft miklir hagsmunir í húfi og réttaröryggi borgaranna í fyrirrúmi.  

6 Niðurstaða 

Í stjórnsýslulögunum má finna hinar ýmsu reglur sem byggja á réttaröryggi borgaranna og veita 

stjórnvöldum aðhald í þeirra daglegu störfum. Ráðherra sinnir mikilvægu hlutverki og hefur 

það vald að geta breytt ákvörðunum lægra setts stjórnvalds í kjölfar stjórnsýslukæru eða að 

eigin frumkvæði. Réttur borgarans til að kæra ákvörðun lægra setts stjórnvalds til æðra setts 

stjórnvalds er gríðarlega mikilvægur. Til að gæta þess að rétturinn takmarkist ekki í tíma og 

ótíma við frávísun kærustjórnvalds þá þurfa skýrar undantekningarreglur að vera fyrir hendi. 
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Eins og áður sagði þá eru þessar reglur ekki lögfestar en hafa í stað þess mótast hægt og rólega. 

Það er þó ljóst að umboðsmaður hefur haft nokkuð strangt eftirlit með því að frávísun sé ekki 

beitt að ástæðulausu og hefur þróunin verið í þá átt að undantekingartilvik verði skýrð afar 

þröngt.  

Úrskurðarskyldan getur annars vegar fallið niður ef aðili máls hefur ekki lögvarinna 

hagsmuna að gæta af úrlausn málsins og hefur umboðsmaður sett nokkuð skýrar línur í þeim 

efnum í álitum sínum. Sú ályktun var dregin að kröfur um lögvarða hagsmuni séu almennt 

mildari fyrir kærustjórnvaldi en fyrir dómstólum. Hins vegar getur úrskurðarskyldan fallið 

niður ef sama álitaefni hefur verið lagt fyrir dómstóla og er það rökstutt með þeim hætti að 

forðast skuli tvöfalda niðurstöðu um sama ágreiningsefni. Þá er ljóst að mikilvægt sé að gera 

greinarmun á því annars vegar ef stjórnvald stefnir borgaranum, sem þegar hefur lagt mál sitt 

undir kærustjórnvald og hins vegar þegar aðili velur sjálfur að fara með mál sitt fyrir bæði 

kærustjórnvaldi og dómstólum. Í seinna tilvikinu væri því almennt eðlilegra fyrir 

kærustjórnvald að vísa málinu frá. Það er ekki jafn augljóst í fyrra tilvikinu en eftir að hafa 

skoðað álit UA 28. febrúar 2018 (9345/2017) má álykta að stjórnvöld verði að stíga varlega til 

jarðar þegar kemur að því að frávísun kærumála. Stjórnvöld þurfa því að meta aðstæður í hverju 

einasta tilviki, jafnvel þó það geti þótt augljóst frá upphafi. Ef fallist væri á að heimilt væri að 

vísa kærumálum frá þegar stjórnvöld höfða dómsmál vegna ágreiningsmáls, sem kært hefur 

verið til kærustjórnvalda, þá gætu stjórnvöld í raun ónýtt þann rétt sem fellst í 26. gr. ssl. þegar 

þeim sýnist. Slíkt væri í andstöðu við þau mikilvægu sjónarmið um réttaröryggi borgaranna 

sem liggja að baki kæruheimildinni. Réttur borgarans til að hafa uppi mál fyrir tveimur 

stjórnvöldum er grundvöllur réttaröryggis hans sem ekki verður skertur nema með skýrri 

heimild.  

  



 22 

HEIMILDASKRÁ 
 
Alþingistíðindi. 
 
Bent Christensen: Forvaltningsret prøvelse. Kaupmannahöfn 1994. 
 
Björg Thorarensen. ,,Stjórnskipunarréttur“. Um lög og rétt. Helstu greinar íslenskrar  
lögfræði. Ritstjóri Róbert R. Spanó. Reykjavík 2006, bls. 21-96.  
 
Hafsteinn Þór Hauksson: „Stjórnsýslukæra". Stjórnsýsluréttur - fjölrit. Endurskoðun á 
stjórnvaldsákvörðun. Reykjavík 2016. 
 
Jens Garde, Jørgen Albæk Jensen, Orla Friis Jensen, Helle Bødker Madsen og Karsten 
Revsbech: Forvatlningsret. Almindelige emner. 5. útgáfa. Kaupmannahöfn 2009. 
 
Jon Andersen: Socialforvaltningsret. 5. útgáfa. Kaupmannahöfn 2013.  
 
Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir: Einkamálaréttarfar. Handrit til kennslu. 3. 
útgáfa. Reykjavík 2013. 
 
Ólafur Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur I-II. 2. útg. Reykjavík 1974.  
 
Ólafur Jóhannes Einarsson „Endurskoðun dómstóla á stjórnvaldsákvörðunum“. 
Stjórnsýsluréttur – fjölrit. Endurskoðun á stjórnvaldsákvörðun. Reykjavík 2016.  
 
Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga. Reykjavík 2005.  
 
Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. Skýringarrit. Reykjavík 1994.  
 
Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur málsmeðferð. Reykjavík 2013.  
 
Páll Hreinsson: Þjónustugjöld, hvorki útgefanda né útgáfustaðar getið 1996.  
 
Poul Andersen: Dansk forvaltningsret. Almindelige emner. 4. útgáfa. Kaupmannahöfn 1963. 
 
Róbert R. Spanó: „Kröfugerð í málum gegn ríkinu og stjórnskipuleg valdmörk dómstóla". 
Tímarit Lögréttu, 1. tbl. 2005, bls. 23-41.  
 
Róbert R. Spanó: „Stjórnsýsluréttur". Um lög og rétt. Helstu greinar íslenskrar lögfræði. Ritstj. 
Róbert R. Spanó. Reykjavík 2006, bls. 99-147.  
 
Starfsskilyrði stjórnvalda. Skýrsla nefndar um starfsskilyrði stjórnvalda, eftirlit með starfsemi 
þeirra og viðurlög við réttarbrotum í stjórnsýslu. Forsætisráðuneytið, Reykjavík 1999.  
 
 
 
 
 
 
 



 23 

DÓMASKRÁ 
 
 
Dómar Hæstaréttar: 
Hrd. 1992, bls. 1377 
Hrd. 1995, bls. 2871  
Hrd. 1998, bls. 829 
Hrd. 1998, bls. 2821 
Hrd. 2000, bls. 1418 (156/2002) 
Hrd. 19. júlí 2010 (436/2010) 
Hrd. 11. apríl 2011 (187/2011)  
Hrd. 9. febrúar 2012 (205/2011) 
Hrd. 6. júní 2012 (327/2012) 
Hrd. 20. janúar 2015 (808/2014) 
 
 
Álit umboðsmanns Alþingis:  
UA 29. október 1992 (577/1992) 
UA 8. júní 1993 (735/1992) 
UA 19. apríl 1995 (1311/1994) 
UA 10. október 2003 (3796/2003) 
UA 1. júlí 2005 (4275/2004) 
UA 4. október 2007 (4968/2007) 
UA 1. apríl 2009 (5261/2008) 
UA 29.desember 2011 (5994/2010 og 6009/2010) 
UA 31. október 2013 (7075/2012) 
UA 15. júní 2015 (8178/2014) 
UA 28. febrúar 2018 (9345/2017) 
 
 


