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Ágrip 

Meginforsenda þess að ríki teljist sannarlega réttarríki er að einstaklingar þess búi við 

réttaröryggi. Í þessari ritgerð er leitast við að skýra frá íslenskri stjórnsýslu, hvernig hún hefur 

þróast og hvernig núverandi stjórnsýslu er háttað. Með setningu stjórnsýslulaga nr. 37/1993 

var ætlunin að eyða réttaróvissu og auka réttaröryggi í samskiptum borgara við stjórnvöld. Er 

sjónum sérstaklega beint að stjórnsýsluákvörðunum sem teknar eru af stjórnvöldum og þeirri 

þróun sem hefur átt sér stað með útvistun stjórnsýsluákvarðana úr ráðuneytum og fjölgun 

stjórnsýslunefnda. Ætlunin er að varpa ljósi á þá meinbugi sem finna má við núverandi 

starfshætti og benda á mögulegar úrbætur. Þegar um er að ræða stjórnarskrárvarin 

grundvallarréttindi er mikilvægt að hinn almenni borgari eigi greiðan aðgang að úrlausn sinna 

mála, að bær aðili úrskurði í þeim málum og að samræmis sé gætt við ákvarðanatöku.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

The major requirement for a nation to be truly governed by the rule of law is for its individuals 

to have legal security. In this dissertation, an attempt is made to explain how the Icelandic 

administration has developed and to shed light on the current administration. With the 

enactment of the Administrative Law no. 37/1993 the intention was to eradicate legal 

uncertainty and increase legal security in the citizens relations with the government. Particular 

attention is paid to the administrative decisions taken by the government and the development 

that has occurred with the outsourcing of administrative decisions from ministries and the 

increase in administrative committees. The intention is to highlight the deficiencies that can be 

found in the current administration practices and point out possible improvements. In the case 

of the constitutional protections of the fundamental rights of the citizens, it is important that 

the citizen has access to the resolution of his case, that a competent party decides in the matter 

and that there is compliance in the decision making. 
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Inngangur 

Markmiðið með þessari ritgerð er að gera grein fyrir starfsháttum íslenskrar stjórnsýslu og 

varpa ljósi á þá þætti sem þarfnast frekari athugunar og úrbóta. Bent verður á nauðsyn vandaðra 

starfshátta við lagasetningu, gerð grein fyrir starfsháttum íslenskrar stjórnsýslu og þeirri 

spurningu velt upp hvort núverandi starfshættir fullnægi þeim markmiðum sem lagt var upp 

með setningu stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Markmiðið er að kanna hvort þau stjórnvöld sem 

taka stjórnsýsluákvarðanir séu að öllu leiti bær til þess eða hvort þörf sé á sérhæfðari þekkingu 

framkvæmdavaldsins. Eru rökin fyrir því að setja á fót sjálfstæða stjórnsýslunefnd nógu sterk 

og hvernig er hægt að ganga úr skugga um að stjórnsýslunefnd sé sjálfstæð og óháð? Fjallað 

verður um ráðherraábyrgð og valdaframsal, þar sem ábyrgð flyst frá ráðherra við það að láta 

stjórnsýslunefnd úrskurða í málum. Skoðuð verða álit umboðsmanns Alþingis og sérstaklega 

vikið að þeim málum þar sem ekki er farið eftir álitum hans. Rýnt verður í þrískiptingu 

ríkisvaldsins tilgang hennar og mikilvægi og skoðuð dæmi þar sem aðgreiningin er ekki með 

skýrum hætti. Leitast verður við að kanna mögulegar úrbætur á starfsháttum stjórnsýslunnar 

og velt upp hvort þörf er á fjórða dómstiginu á Íslandi þ.e. sérstökum stjórnsýsludómstól sem 

myndi einvörðungu dæma í þeim málum er varða stjórnarskrávarin réttindi í samskiptum 

borgara við yfirvöld. Horft verður til örra breytinga á Íslandi og stöðu þess í fjölþjóðlegu 

samfélagi þar sem æ ríkari kröfur eru gerðar til lagalegrar einsleitni. 

Rannsóknarspurningin sem leitast er við að svara er svohljóðandi: 

„Þarf sértækari úrræði til að tryggja réttaröryggi borgaranna og ná þeim markmiðum 

sem stefnt var að með lögfestingu stjórnsýslulaga nr. 37/1993?“ 
 

Rannsóknarvinna ritgerðarinnar byggist á lögfræðilegri aðferð eða dogmatískri aðferð1 sem 

felur í sér að notast er við heimildir sem þegar hafa verið ritaðar og þær réttarheimildir sem 

eiga við hverju sinni og greina með þeim þau atvik og úrlausnir sem við eiga. Stuðst var við 

fræðirit og greinar, lög, lagafrumvörp og umræður, skýrslur, dóma, álit, bréf og vefheimildir.2 

 

 

1 Skúli Magnússon. (2003). Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar: fimm ritgerðir í almennri lögfræði og 

réttarheimspeki. Reykjavík: Háskólaútgáfan. 
2 Vegna óvæntra lokana bókasafna á fordæmalausum tímum COVID-19 studdist höfundur óvenju mikið við 

vefheimildir. 
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1. Stjórnarskráin 

1.1. Tilgangur og markmið. 

Stjórnarskrá er í eðli sínu grundvallarlög sem öll önnur löggjöf byggir á. Stjórnarskrá er æðst 

allra réttarheimilda (l. lex superior) enda geymir hún grundvallarreglur stjórnskipulags auk þess 

að vera meginréttarheimild stjórnskipunarréttar. Engin önnur sett lög njóta sömu stöðu. Æðsta 

markmið stjórnarskrár er að vernda þegna fyrir ofurvaldi ríkis og tryggja að þeir, sem 

mannréttindi eru brotin á, geti leitað réttar síns fyrir dómstólum. Sú hugmyndastefna sem liggur 

að baki stjórnarskrám hefur verið nefnd stjórnarskrárhyggja (e. constitutionalism). 

Megininntak hennar er að vald handhafa ríkisvalds takmarkist af grundvallarreglum sem finna 

má í sérstakri stjórnarskrá þar sem fjallað er um undirstöður stjórnskipunar og valdmörk 

einstakra greina ríkisvaldsins. Lögunum er einnig ætlað að tryggja borgurum ákveðin 

grundvallarréttindi. Byggt er á því að stjórnvöld þ.m.t. löggjafinn sjálfur séu ekki undanþegin 

og þannig tryggt að handhafar ríkisvaldsins geti ekki beitt valdi sínu að eigin geðþótta heldur 

séu bundnir af lögum. Meginmarkmið stjórnarskrárhyggju eru því í hnotskurn að ríkisvald hvíli 

á lögum, að valdið sé aðgreint og að valdið sé temprað til þess að koma í veg fyrir misbeitingu. 

Helstu ástæður þess að sérreglur gilda um setningu og breytingar á stjórnarskrám eru þær að 

stjórnarskrá er byggð á þeirri hugmyndafræðilegu undirstöðu að ríkisvaldið komi frá fólkinu 

sjálfu. Til að tryggja að sáttmálinn standist sveiflur tíðarandans er spornað við því að breytingar 

verði tíðar eða stjórnist af stjórnmálalegum deiluefnum líðandi stundar eða naumum sitjandi 

meirihluta.3 Helstu megineinkenni stjórnarskrá nútímans skv. Joshep Raz réttarheimspekingi: 

 

1. Stjórnarskrá geymir reglu um skipulag ríkisins, meðferð ríkisvalds og greiningu þess. 

2. Henni er ætlað að vera stöðug og varðeita ákveðinn stöðugleika í stjórnkerfinu. 

3. Hún er í rituðu formi. 

4. Hún er æðsta réttarheimild réttarkerfisins. 

5. Hægt er að byggja rétt á ákvæðum hennar fyrir dómstólum.  

6. Það er erfiðara að breyta henni en almennum lögum. 

7. Stjórnarskrá hefur táknrænt gildi fyrir samfélagið og endurspeglar grunngildi þess svo 

sem lýðræði og mannréttindi.4 

 

 

3 Þjóðin er stjórnarskrárgjafi – ekki ráðgjafi – Vísir, slóð: https://www.visir.is/g/2012710319973 [Sótt á vefinn 

29.1.2020]. 
4 Raz, J. (2011). Between authority and interpretation: on the theory of law and practical reason. bls. 324-325. 

Oxford: Oxford University Press.  

https://www.visir.is/g/2012710319973
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1.2. Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands var samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu árið 1944 og tók gildi 

þann 17. júní með lögum nr. 33/1944.5 Var hún að miklu leiti byggð á fyrri stjórnarskrám en 

fyrsta stjórnarskrá Íslendinga er frá árinu 1874, um sérstakleg málefni Íslands nr. 1/1874. 

Íslendingar fengu sína aðra stjórnarskrá árið 1920, stjórnarskrá konungsríkisins Íslands nr. 

9/1920, eftir að Ísland varð fullvalda ríki árið 1918. Fyrsti kafli núgildandi stjórnarskrár fjallar 

um skipulag ríkisins, hverjir skuli fara með ríkisvaldið og hvernig. Í fyrstu grein segir að Ísland 

sé lýðveldi með þingbundinni stjórn, en talið er að þetta sé helsta heimild fyrir þingræði. Önnur 

grein kveður á um þrískiptingu ríkisvaldsins í löggjafarvald, framkvæmdarvald og dómsvald. 

Annar kafli fjallar um forseta Íslands. Kveðið er á um að birta skuli lög í 27. gr. og í 40. gr. 

kemur fram að ekki megi setja á skatt né taka af nema með lögum og skilyrði um að 

skattamálum skuli skipað með lögum og bann við afturvirkni skattalaga er að finna í 77. gr. 

Inntak 61. gr. er að dómendur skulu fara einungis eftir lögum. Í sjöunda kafla, gr. 65-78, er að 

finna endurskoðuð mannréttindaákvæði frá árinu 1995 um trúfrelsi, jafnræði, friðhelgi 

einkaréttarins, úrlausn um réttindi fyrir óháðum dómstól, skoðana-og tjáningafrelsi ofl. og í 79. 

gr. er að finna skilyrði þess að stjórnarskránni verði breytt. Mannréttindakafla 

stjórnarskrárinnar var breytt með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995, um breytingu á stjórnarskrá 

lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, með síðari breytingum, og hann samræmdur 

Mannréttindasáttmála Evrópu sem var lögfestur á Íslandi með lögum nr. 62/1994. Tvö megin 

sjónarmið eru höfð til hliðsjónar þegar fjallað er um þann grundvallarmun sem er á afstöðu til 

túlkunar mannréttindaákvæða og þeim sjónarmiðum sem ríkja um eðli þeirra. Það eru 

sjónarmið um reglusetningu sem miða að því að mannréttindaákvæðin séu eins og aðrar 

lagareglur þar sem leitast er við að kanna hver merking þeirra var þegar þau voru samin og 

sjónarmið um grunngildi stórnarskrárinnar sem miða að því að kanna hvert markmiðið var 

þegar það var sett. Frekar er litið svo á að ákvæðið sé dýnamískt eða lifandi og taki mið af 

þeirri þróun sem hefur átt sér stað í samfélaginu en síður til þess hver vilji stjórnarskrárgjafans 

var á þeim tíma sem það var samið.6 Eitt af því sem stjórnskipunarréttur fjallar um er hvernig 

túlka eigi ákvæði stjórnarskrár og þá sérstaklega hvernig túlka eigi mannréttindarákvæði 

hennar. Eðli mannréttindaákvæða er að þau eru bæði réttarreglur og pólitísk markmið sem gerir 

 

 

5 Hér eftir þegar talað er um stjórnarskránna og ákvæði hennar er vísað til núgildandi stjórnarskrár frá árinu 1944. 

(Hér eftir stjórnarskrá). 
6 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur: mannréttindi. Reykjavík: Bókaútgáfan Codex. bls. 96-98. 
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túlkun þeirra sérstæða og frábrugðna öðrum. Þó almenna reglan sé sú að það gildi sömu 

sjónarmið á túlkun mannréttindaákvæða og annarra reglna stjórnarskrár verður að taka tillit til 

áhrifa alþjóðlegra mannréttindasamninga á túlkun þeirra og þá sérstaklega 

Mannréttindasáttmála Evrópu.  

1.3. Fyrirhugaðar breytingar á stjórnarskrá 

Árið 2010 var sett á laggir stjórnlagaráð sem skilaði af sér frumvarpi þann 27. júlí 2011 um 

tillögur á breytingu stjórnarskrár í kjölfar þjóðfundar 2010. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 

Alþingis setti fram frumvarp árið 2012 og sérstök stjórnarskrárnefnd sem skipuð var árið 2013 

lagði fram frumvarp í ágúst 2016. Í sáttmála um ríkisstjórnarsamstarf og eflingu Alþingis frá 

desember 2017 milli Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar-græns 

framboðs kemur fram að halda eigi áfram heildarendurskoðun stjórnarskrár í þverpólitísku 

samstarfi með aðkomu þjóðarinnar. Markmiðið er að stjórnarskráin endurspegli sameiginleg 

grunngildi þjóðarinnar og renni traustum stoðum undir lýðræðislegt réttarríki þar sem vernd 

mannréttinda er tryggð.7 

2. Þrískipting ríkisvaldsins 

Fræðigreinin stjórnskipunarréttur fjallar um þær grunvallarreglur sem gilda um skipun 

ríkisvaldsins og lögskipti ríkis og borgara. Ríkisvaldið skiptist í löggjafarvald, 

framkvæmdarvald og dómsvald. Samkvæmt 2. gr. stjórnarskrár fara Alþingi og forseti Íslands 

saman með löggjafarvaldið, forseti og önnur stjórnarvöld fara saman með framkvæmdarvaldið 

og dómendur fara með dómsvaldið. Franski stjórnmálafræðingurinn Montesquieu fullkomnaði 

kenningu John Locke í riti sínu Andi laganna (fr. De l´esprit des lois), sem kom út árið 1748. 

Hugmyndin að þrískiptingu ríkisvalds var að hver armur tempraði vald hins og þar sem gengið 

var út frá því að þeir sem valdið hefðu myndu misbeita því var þetta talin besta leiðin til þess 

að koma í veg fyrir kúgun og ofríki.8 Flest lýðræðisríki styðjast við þessa kenningu að mismiklu 

leyti. Stjórnskipanir skiptast í forsetaræði, þingræði og forsetaþingræði en á Íslandi er þingræði 

sem þýðir að aðeins þeir sem meirihluti alþingismanna styður eða a. m. k. þolir geta setið í 

ríkisstjórn. 

 

 

7 Stjórnarskráin. Stjórnskipan og þjóðartákn. Slóð: https://www.stjornarradid.is/verkefni/stjornskipan-og-

thjodartakn/stjornarskrain/ [Sótt af vef 3.2.2020] 
8 Slóð: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/390782/Charles-Louis-de-Secondat-baron-de-La-Brede-et-

de-Montesquieu/4975/Major-works/ [Skoðað 4.1.2020] 

https://www.stjornarradid.is/verkefni/stjornskipan-og-thjodartakn/stjornarskrain/
https://www.stjornarradid.is/verkefni/stjornskipan-og-thjodartakn/stjornarskrain/
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/390782/Charles-Louis-de-Secondat-baron-de-La-Brede-et-de-Montesquieu/4975/Major-works/
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/390782/Charles-Louis-de-Secondat-baron-de-La-Brede-et-de-Montesquieu/4975/Major-works/
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2.1. Löggjafarvald 

Þó það sé hvergi tekið fram í 2. gr. stjórnarskrár að einn valdhafi sé æðri öðrum leiðir af öðrum 

ákvæðum stjórnarskrár að löggjafarvaldið er frumstofn ríkisvaldsins. Í 1. gr. segir að stjórnin 

sé þingbundin og er orðalagið talin helsta heimild stjórnarskrár varðandi þingræðisregluna. 

Alþingi ræður því miklu um landstjórn og stjórnarstefnu auk þess sem það er aðalhandhafi 

löggjafarvaldsins og því valdamesta stofnunin. Auk þess sem Alþingi hefur vald til þess setja 

lög sem binda aðra handhafa ríkisvaldsins hefur það einnig fjárstjórnarvald. Þrátt fyrir sterka 

stöðu löggjafans getur hann ekki gengið inná verksvið annarra handhafa ríkisvalds sökum 

þrískiptingar ríkisvaldsins. Löggjafinn á því ekki að leysa úr ágreiningi, því það er hlutverk 

dómstóla, og löggjafinn skal ekki taka einstakar ákvarðanir sem eru á valdi forseta og ráðherra 

samkvæmt stjórnarskrá.9 

2.2. Framkvæmdarvald 

Forseti og önnur stjórnarvöld fara með framkvæmdarvaldið skv. 2. gr. stjórnarskrár. Af 

ákvæðum stjórnarskrár og öðrum landslögum er þó gert ráð fyrir að aðrir en forseti Íslands fari 

með framkvæmdarvaldið og með öðrum stjórnarvöldum er aðallega átt við ráðherra. Ráðherrar 

eru æðstu handhafar framkvæmdarvaldsins, hver á sínu sviði, á Íslandi.10 Í 13. gr. stjórnarskrár 

segir að forseti láti ráðherra framkvæma vald sitt og í 14. gr. er tekið fram að ráðherrar beri 

ábyrgð á öllum stjórnarframkvæmdum og að ráðherraábyrgð sé ákveðin með lögum. Alþingi 

getur kært ráðherra fyrir embættisrekstur þeirra og Landsdómur dæmir þau mál. Fjallað er um 

ábyrgðaleysi forsetans í 11. gr. en þar segir að forseti og þeir sem gegna hans störfum séu 

ábyrgðalausir á stjórnarathöfnum. Önnur stjórnvöld fara svo með framkvæmdarvaldið að öðru 

leyti eftir því sem mælt er fyrir um í lögum. 

2.3. Dómsvald 

Samkvæmt 2. gr. stjórnarskrár fara dómendur með dómsvaldið. Hinn 1. janúar 2018 tóku í gildi 

ný lög um dómstóla nr. 50/2016. Með þeim varð sú breyting að dómskerfið varð þriggja þrepa. 

Æðsti dómstóll ríkisins er Hæstiréttur Íslands. Nýr dómstóll, Landsréttur, var settur á fót. Til 

hins nýja dómstóls er unnt að skjóta úrlausnum héraðsdómstólanna átta og verða úrlausnir hans 

endanlegar í flestum málum. Í sérstökum tilvikum og að fengnu leyfi Hæstaréttar Íslands má 

 

 

9 Björg Thorarensen, Eiríkur Tómasson, Páll Sigurðsson, Róbert R. Spanó og Viðar Már Matthíasson (2009). Um 

lög og rétt – helstu greinar íslenskrar lögfræði. (2. útg.). Bókaútgáfan Codex, Reykjavík. Bls. 29.  

 10 Gunnar G. Schram. (1997). Stjórnskipunarréttur. Háskólaútgáfan, Reykjavík. Bls. 27.   
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skjóta niðurstöðum Landsréttar til Hæstaréttar. Með stjórnsýslu héraðsdómstóla fer 

dómstólaráð en Hæstiréttur fer sjálfur með eigin stjórnsýslu. Þá eru tveir sérdómstólar, 

Félagsdómur sem dæmir í réttarágreiningi aðila vinnumarkaðarins og Landsdómur sem dæmir 

í málum er Alþingi ákveður að höfða gegn ráðherrum út af embættisrekstri þeirra. Eitt 

mikilvægasta atriði sem þarf að tryggja til þess að réttarríki geti staðið undir nafni er að 

dómstólar séu sjálfstæðir og óhlutdrægir.11 Þetta kemur skýrt fram í 1. mgr. 70. gr. stjórnarskrár 

lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, sbr. 1. mgr. 8. gr. stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 og 1. mgr. 

6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu en talið er að ekkert ákvæði sáttmálans hafi haft jafn mikil 

áhrif á íslenskt réttarfar og fyrirmæli hans um óvilhallan dómstól.12 Til að tryggja réttláta 

málsmeðferð fyrir óháðum og óhlutdrægum dómi skiptir máli að faglega og málefnalega sé 

staðið að skipan dómara. Sjálfstæði og trúverðuleiki dómstóla verða ennfremur að vera sýnileg.  

3. Alþjóðasamstarf og lagaleg einsleitni 

3.1. Þjóðréttarsamningar 

Milliríkjasamningar, alþjóðasamningar og fjölþjóðlegir samningar flokkast allir undir hugtakið 

þjóðréttarsamningar. Þjóðréttarsamningar skuldbinda aðila og skapa rétt eða leggja skyldur á 

samningsaðila samkvæmt þjóðarrétti. Kjarni samningaréttar hefur frá fornu fari falist í reglunni 

um að samninga skuli halda (l. pacta sunt servanda).13 Þjóðréttarsamningar eru ekki 

undanskyldir þeirri reglu. Á síðustu áratugum hefur Ísland verið í auknum mæli í samskiptum 

við önnur ríki og gert fjöldan allan af alþjóðasamningum við ríki, alþjóðastofnanir og samtök.14 

Þessir samningar hafa haft viðamikil áhrif á íslensk lög og réttarframkvæmd. Sem dæmi um 

alþjóðastofnanir sem Ísland er aðili að má nefna Sameinuðu þjóðirnar, 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunina, Evrópuráðið, Fríverslunarsamtök Evrópu, EFTA-

dómstólinn, Eftirlitsstofnun EFTA, Atlantshafsbandalagið, Norðurlandaráð og Norrænu 

ráðherranefndina, Mannréttindaráð, Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna, Umhverfisstofnun 

Evrópu, Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu og Norðurskautsráð þó fátt eitt sé nefnt. Þessi 

aukna samvinna hefur falið í sér undirritun fjölda samninga sem Ísland er skuldbundið að sbr. 

 

 

11 Til að mynda segir Ólafur Jóhannesson (1960) að: „sjálfstæðir dómstólar, óháðir öðrum handhöfum 

ríkisvaldsins, þykja hvarvetna meðal stjórnfrjálsra þjóða besta tryggingin fyrir réttvísi og réttaröryggi.“ 
12 Eiríkur Tómasson.(1999) Réttlát málsmeðferð fyrir dómi. Íslensk lög og lagaframkvæmd í ljósi 1. og 3. mgr. 6. 

gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. Reykjavík: Bókaútgáfa Orators. 
13 Páll Sigurðsson...bls 24 
14 Skrá um samninga Íslands við erlend ríki (miðað við 1. janúar 2005 Word-skjal, 276 Kb) Slóð: 

https://www.stjornarradid.is/library/03-

Verkefni/Utanrikismal/Lagamal/AlThjodasamningar/samningaskra01012005%20(3).doc [Sótt af vef 30. 4. 2020] 

https://www.stjornarradid.is/library/03-Verkefni/Utanrikismal/Lagamal/AlThjodasamningar/samningaskra01012005%20(3).doc
https://www.stjornarradid.is/library/03-Verkefni/Utanrikismal/Lagamal/AlThjodasamningar/samningaskra01012005%20(3).doc
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regluna um að samninga skuli halda.15 Helst má nefna samninginn um Evrópska 

efnahagssvæðið sem var lögfestur með lögum nr. 2/1993 og Mannréttindasáttmála Evrópu sem 

var lögfestur með lögum nr. 62/1994 en þessir samningar eru taldir helstu áhrifavaldar á 

íslenska löggjöf sem og hagsmuni borgara og réttarstöðu og lögskipti þeirra á milli.16 

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna frá 1948 lagði grunninn að alþjóðasamvinnu á 

sviði mannréttinda en íslenska ríkið er aðili að öllum helstu samningum um mannréttindi sem 

hafa verið undirritaðir síðan bæði á vegum Evrópuráðsins og Sameinuðu þjóðanna. 

Vínarsamningurinn (Vienna Convention on the Law of Treaties), um þjóðréttarsamninga, var 

undirritaður árið 1969 og gekk í gildi í janúar 1980. Í Vínarsamningnum er að finna reglur um 

gerð þjóðréttarsamninga og túlkun þeirra.  

3.2. Þjóðarréttur og landsréttur 

Ísland er eina Norðurlandið sem hefur ekki ákvæði í stjórnarskrá um að framselja megi 

ríkisvald til alþjóðastofnana. Það er í raun aðeins 21. gr. stjórnarskrár sem fjallar um samskipti 

Íslands við önnur ríki en þar segir að forseti Íslands geri samninga við önnur ríki. Samþykki 

Alþingis þarf ef um samninga um afsal eða kvaðir á landi eða landhelgi er að ræða eða ef 

samningar hafa í för með sér breytingar á stjórnarhögum ríkis. Ákvæðið kom inn í 

stjórnarskránna 1920 og hefur nánast haldist óbreytt síðan. Það leiðir svo að 13. gr. 

stjórnarskrár, sem kveður á um að forseti láti ráðherra framkvæma vald sitt, og 19. gr., að 

undirskrift forseta undir stjórnarerindi eða löggjafarmál öðlist gildi samfara undirskrift 

ráðherra, að það er utanríkisráðherra sem gerir samninga við önnur ríki. Byggt er á kenningum 

um eineðli (monism) og tvíeðli (dualism) þegar fjallað er um samband þjóðarréttar og 

landsréttar. Eineðliskenningin felur það í sér að þjóðarréttur og landsréttur eru hluti af sama 

lagakerfi og því ekki nauðsynlegt að setja ný lög heldur verður þjóðarrétturinn sjálfkrafa hluti 

af landsréttinum. Á Íslandi gildir kenningin um tvíeðli sem gerir ráð fyrir því að þjóðarréttur 

og landsréttur séu ekki hluti af sama lagakerfi. Þannig verða t.d. ákvæði þjóðréttasamninga eða 

 

 

15 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, Barnasáttmálinn, var samþykktur á alherjaþingi 

Sameinuðu þjóðanna þann 20. nóvember 1989, undirritaður af hálfu Íslands 26. janúar 1990 og fullgiltur 28. 

október 1992. Barnasáttmálinn var svo lögfestur þann 20. febrúar 2013 með lögum nr. 19/2013. Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, sem unndirritaður var að hálfu Íslands þann 30. mars 2007 og 

fullgiltur þann 23. september 2016. Hafréttarsamningur Sameinuðuþjóðanna um verndun deilistofna og víðförulla 

fiskistofna og stjórnun veiða úr þeim sem Ísland fullgilti þann 21. júní 1985 en samningurinn tók gildi 16. 

návember 1994. 
16 Björg Thorarensen, Eiríkur Tómasson, Páll Sigurðsson, Róbert R. Spanó og Viðar Már Matthíasson (2009). Um 

lög og rétt – helstu greinar íslenskrar lögfræði. (2. útg.). Bókaútgáfan Codex, Reykjavík. Bls. 23. 
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ESB-gerða, sem krefjast þess að gildandi lögum verði breytt eða sett verði ný lög, ekki 

stjórnskipulega bindandi fyrr en Alþingi hefur lögfest þau. Samkvæmt kenningunni um tvíeðli 

verða stjórnvöld, dómstólar og borgarar því ekki bundin af  ákvæðum þjóðréttasamninga fyrr 

en þau eru lögfest og orðin að íslenskum lögum.17 Þrátt fyrir að það sé byggt á 

tvíeðliskenningunni í íslenskum rétti er nú almennt viðurkennt að skýra eigi lög landsins til 

samræmis við þjóðarrétt einkum og sér í lagi þegar um mannréttindi er að ræða sbr. t.d. skrif 

fræðimanna um stjórnarskrárígildi alþjóðlegra mannréttindasamninga, dómafordæmi 

Hæstaréttar, dóma Mannréttindadómstóls Evrópu o.m.fl.18 Ásamt hinum Norðurlöndunum 

hafa flest Evrópuríki breytt stjórnarskrám sínum vegna aukinnar áheyrslu á samstarf við önnur 

ríki og lagalega einsleitni.  

3.3. Lagaleg einsleitni  

Sem dæmi um lagalega einsleitni (e. homogeneity) má nefna markmið EES-sáttmálans um 

einsleitni, sem miðar að því að samræma allt EES-svæðið í eitt réttarkerfi en í 2. mgr. 109. gr. 

EES-samningsins kemur fram að Eftirlitsstofnun EFTA (ESA)19 og framkvæmdastjórn ESB 

skuli hafa margvíslegt samstarf sín á milli til þess að stuðla að samræmdri beitingu EES-reglna 

innan allra aðildarríkja sáttmálans. Til að varpa ljósi á hve umfangsmikil sú löggjöf er á Íslandi 

má benda á niðurstöður skýrslu starfshóps um EES-samstarfið sem gerð var fyrir 

Utanríkisráðuneytið og birt í september 2019.20 Í skýrslunni var ákveðið að athuga hversu mörg 

lög hafa verið samþykkt á Íslandi sem hafa beinan uppruna í aðild þess að EES frá því lögin 

um Evrópska efnahagssvæðið nr. 2/1993 voru samþykkt til 2. september 2019. Niðurstöðurnar 

leiddu í ljós að alls voru 3.100 lög samþykkt á árunum 1992-2019 en af þeim áttu 485 lög 

beinan uppruna í aðild að samningnum eða um 16%. 

Til að styrkja stöðu Íslands í Evrópu er Ísland í samstarfi við hin Norðurlöndin sem miðar 

að því að sameina löggjöf Norðurlanda og styrkja þau í alheimsvæðingunni. Með  

Helsingforssamningnum, samstarfssamnings milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og 

 

 

17 Sigríður Logadóttir. (2005). Lög á Bók. Reykjavík: Mál og menning. 
18 Hafsteinn Þór Hauksson. Stjórnarskrárhyggja og stjórnarskrárígildi alþjólegra mannréttindasáttmála. Slóð: 

http://stjornlagarad.is/servlet/file/Hafsteinn+Þór+Hauksson+Stjórnarskrárhyggja+og+stjórnarskrárígildi.pdf?ITE

M_ENT_ID=33021&ITEM_VERSION=2&COLLSPEC_ENT_ID=98 [Sótt af vef 25. 4. 2020] 
19 ESA hefur eftirlit með framkvæmd reglna Evrópska efnahagssvæðisins á Íslandi, í Liechtenstein og Noregi, og 

gerir þeim kleift að taka þátt á innri markaði Evrópu. Slóð: http://www.eftasurv.int/#welcome-is [Sótt af vef. 25. 

4. 2020] 
20 Skýrsla starfshóps um EES-samstarfið, september 2019 Útgefandi: Utanríkisráðuneytið, utn.is Slóð: 

https://www.althingi.is/altext/pdf/150/fylgiskjol/r0001-f_I.pdf [Sótt af vef 26. 4. 2020]  

http://stjornlagarad.is/servlet/file/Hafsteinn+Þór+Hauksson+Stjórnarskrárhyggja+og+stjórnarskrárígildi.pdf?ITEM_ENT_ID=33021&ITEM_VERSION=2&COLLSPEC_ENT_ID=98
http://stjornlagarad.is/servlet/file/Hafsteinn+Þór+Hauksson+Stjórnarskrárhyggja+og+stjórnarskrárígildi.pdf?ITEM_ENT_ID=33021&ITEM_VERSION=2&COLLSPEC_ENT_ID=98
http://www.eftasurv.int/#welcome-is
https://www.althingi.is/altext/pdf/150/fylgiskjol/r0001-f_I.pdf
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Svíþjóðar21, sem undirritaður var 23. mars 1962 og fullgiltur 1. júlí 1962 sbr. auglýsingu í C-

deild Stjórnartíðinda nr. 7/1962, starfa norrænu dómsmálaráðherrarnir saman að málum sem 

varða frjálsa för fólks á Norðurlöndum, félagslega sjálfbærni og norræna aðlögun og við að 

ryðja burt stjórnsýsluhindrunum sem geta hamlað frjálsri för innan Norðurlanda og skert 

sameiginleg réttindi ríkisborgara þeirra. Stjórnsýsluhindranir má oft rekja til misræmis í löggjöf 

milli landa til dæmis við túlkun á tilskipunum og reglugerðum ESB. Það má koma í veg fyrir 

þær með skilvirku norrænu löggjafarsamstarfi en skv. 15. gr. Helsinforssamningsins eiga 

ríkisborgarar Norðurlandanna sem dveljast í öðru Norðurlandi eftir fremsta megni að njóta 

sömu félagslegu hlunninda sem ríkisborgarar dvalarlandsins njóta og bagalegt að þau réttindi 

skerðist vegna misræmis í löggjöf landanna.22 Hér er ekki ætlunin að fjalla á fullnægjandi hátt 

um þjóðréttarsamninga eða alþjóðaskuldbindingar Íslands heldur einungis benda á að til þess 

að hægt sé að skoða íslenska löggjöf og íslenskt réttarkerfi verður að líta til þeirra áhrifa sem 

alþjóðavæðing og aukið alþjóðasamstarf hefur á íslenska löggjöf.  

4. Stjórnsýslulögin 

4.1. Tilgangur og markmið. 

Nú er aldarfjórðungur liðinn frá setningu stjórnsýslulaga nr. 37/ 1993.23 Fyrir þann tíma voru 

engin skráð lög til um stjórnsýslu Íslands en stjórnsýsluréttur byggðist að miklu leiti á 

óskráðum reglum. Í athugasemdum við frumvarp til stjórnsýslulaga var tekið fram að helsta 

markmið laganna væri að tryggja sem best réttaröryggi manna í samskiptum við hið opinbera, 

jafnt ríki sem sveitarfélög. Auk þess að tryggja réttaröryggi borgara átti setning laganna að 

stuðla að skilvirkni og hagkvæmni.24  

4.2. Stjórnvaldsákvarðanir 

Hlutverk framkvæmdarvaldsins er að framkvæma lög. Það er gert með stjórnsýslufyrirmælum  

og  stjórnvaldsákvörðunum en allar stjórnvaldsákvarðanir eiga að stefna að því að koma lögum 

til framkvæmda og ná að framfylgja markmiði laganna eins vel og hægt er. 

Stjórnvaldsákvörðun er sú ákvörðun sem bindur enda á tiltekið stjórnsýslumál. Allar 

 

 

21 Hér eftir Helsingforssamningurinn 
22 Inge Lorange Backer.(2018). Skýrsla um Eflt norrænt löggjafarsamstarf – Tækifæri og áskoranir. Slóð: 

https://www.norden.org/is/publication/eflt-norraent-loggjafarsamstarf-taekifaeri-og-askoranir [Sótt af vef 25. 4. 

2020] 
23 Hér eftir verður einnig notast við stjórnsýslulög og ssl. 
24 Alþt. 1992, A-deild, bls. 3277 og Alþt. 1993, B-deild, d. 9248. 

https://www.norden.org/is/publication/eflt-norraent-loggjafarsamstarf-taekifaeri-og-askoranir
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stjórnvaldsákvarðanir eru lögbundnar og matskenndar að einhverju leiti en það eru hinar 

matskenndu stjórnvaldsákvarðanir sem krefjast flóknari lagatúlkunar. Þó svo lögfestar 

meginreglur séu helsta trygging réttaröryggis taka stjórnsýslulögin til svo margbreytilegra 

starfshátta að ákveðið var að hafa þau ekki of ítarleg.25 Verður þá m.a. að líta til þess hvort 

sjónarmið eru málefnaleg eða ómálefnaleg en það er misjafnt í hverju tilviki fyrir sig. Með 

mikilli einföldun má segja að þau markmið sem stefna að því að finna tilgang viðeigandi laga 

séu málefnaleg en þau sem hjálpa ekki við að komast að réttri niðurstöðu séu ómálefnaleg. Í 2. 

mgr. 11. gr. ssl. segir að óheimilt sé að mismuna aðilum við úrlausn mála á grundvelli 

sjónarmiða, byggðum á kynferði þeirra, kynþætti, litarhætti, þjóðerni, trúarbrögðum, 

stjórnmálaskoðunum, þjóðfélagsstöðu, ætterni eða öðrum sambærilegum ástæðum. Sem dæmi 

um ómálefnaleg sjónarmið við ákvarðanatöku væri að byggja á þessum þáttum t.d. við ráðningu 

í starf. Ef aðili vill ekki hlýta stjórnvaldsákvörðun er hægt að skjóta henni til æðra stjórnvalds 

sem er skylt að endurskoða ákvörðunina en einnig er hægt að leita til dómstóla. Þegar stjórnvald 

tekur stjórnsýsluákvörðun fylgir það ákveðnum verklags- og öryggisreglum. Verklagsreglur 

tryggja ákveðið verklag, afgreiðsluhætti og skilvirkni. Til þeirra teljast leiðbeiningarskylda 

stjórnvalda skv. 7. gr. ssl, málshraðareglan í 9. gr., reglur um birtingu ákvörðunar og 

kæruleiðbeiningar skv. 20. gr. og vandaðir stjórnsýsluhættir. Öryggisreglur tryggja að 

stjórnvaldsákvarðanir verði efnislega réttar og í samræmi við lög sbr. 2. kafla ssl. sem fjallar 

um sérstakt hæfi, rannsóknarregluna skv. 10. gr., andmælaregluna í 13. gr. og 

tilkynningarregluna í 14. gr. auk 15. gr. sem fjallar um upplýsingarétt aðila máls. 

4.3. Lögmætisreglan 

Í lögmætisreglunni felast í raun tvenns konar undirreglur, annars vegar formregla og hins vegar 

heimildarregla (lagaáskilnaðarreglan). Samkvæmt formreglu lögmætisreglunnar mega 

ákvarðanir stjórnvalda ekki vera andstæðar ákvæðum stjórnarskrár, lögum eða reglugerðum 

því þessar réttarheimildir eru allar rétthærri ákvörðunum stjórnvalda. Ákvarðanir stjórnvalda 

mega því ekki að efni til vera andstæðar þeim almennu réttarreglum sem gilda um þau málefni 

sem ákvörðunin tekur til. Brjóti ákvörðun í bága við lög er hún ólögmæt að efni til. Er almennt 

viðurkennt að slík ákvörðun sé ógildanleg. Samkvæmt heimildarreglu lögmætisreglunnar skulu 

ákvarðanir stjórnvalda almennt eiga sér heimild í lögum þannig að stjórnvöld geta almennt ekki 

 

 

25 Alþt. 1992, A-deild, bls. 3277 og Alþt. 1993, B-deild, d. 9248. 
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íþyngt borgurum með ákvörðunum sínum nema hafa til þess viðhlítandi heimild í lögum. Gildir 

það bæði um stjórnvaldsákvarðanir og almenn stjórnvaldsfyrirmæli eins og reglugerðir. Það er 

einkenni lýðræðisríkja og meginregla í íslenskum rétti að einstaklingar búi við athafnafrelsi. 

Aðeins hinir lýðræðislega kjörnu fulltrúar þjóðarinnar á Alþingi hafa vald til þess að setja 

athafnafrelsi borgara skorður með lögum. Meginreglan er í hnotskurn sú að borgarar megi gera 

hvaðeina sem ekki er bannað með lögum en stjórnvöld geta aðeins íþyngt borgurum með 

ákvörðunum sínum ef þau hafa til þess sérstaka heimild í lögum.26 

Skýra lagaheimild þarf til að skerða réttindi manna leggja á þá skyldur. Ekki eru gerðar jafn 

skýrar kröfur á öllum sviðum og sumstaðar er engin krafa gerð um lagaheimild. Sem dæmi má 

nefna að stjórnvöld geta almennt tekið ákvarðanir um innri málefni stjórnsýslunnar án sérstakra 

lagaheimilda eins og ákvörðun stjórnvalds um afgreiðslutíma ríkisstofnunar. Ráðherra er 

almennt talinn geta framselt stjórnsýsluvald sitt til starfsmanna ráðuneytis síns og gefið lægra 

settum stjórnvöldum almenn fyrirmæli um hvernig verk á ákveðnu sviði skuli leyst af hendi. 

Þá er byggt á því að þegar ákvæðum laga sleppir taki stjórnvöld allar nauðsynlegar ákvarðanir 

um framkvæmdaatriði. Það er forsenda þess að hægt sé að hrinda lögum í framkvæmd. Það má 

hins vegar ekki vera til þess fallið að íþyngja borgurum með beinum hætti. 

4.4. Meðalhófsreglan 

Reglan um meðalhóf er ein af grundvallarreglum stjórnsýsluréttar. Hana er að finna í 12. gr. 

ssl. og í  henni felst m.a. að stjórnvöld verða að gæta hófs við meðferð valds síns. Þeim er ekki 

aðeins skylt að líta til þess markmiðs sem starf þeirra stefnir að heldur ber þeim einnig að taka 

tillit til hagsmuna og réttinda þeirra sem valdbeitingin beinist að. Meðalhófsreglan tekur til 

þriggja þátta: 

1) Íþyngjandi ákvörðun sem stjórnvald tekur verður að vera markhæf þ. e. a. s. hún verður 

að stefna að því að ná því markmiði sem stefnt er að.  

2) Velja skal það úrræði sem vægast er til að ná því markmiði sem stefnt er að. 

3)  Það verður að gæta hófs við beitingu þess úrræðis sem valið hefur verið og það má 

ekki ganga lengra en nauðsyn krefur. 

 

 

26 Stjórnarráðið (1999). Starfsskilyrði stjórnvalda. Skýrsla nefndar um starfsskilyrði stjórnvalda, eftirlit með 

starfsemi þeirra og viðurlög við réttarbrotum í stjórnsýslu, bls. 18. Slóð: 

https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/skyrslur/f0033_oll_skor.pdf [Sótt af vef 

12.1.2020]  

https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/skyrslur/f0033_oll_skor.pdf
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4.5. Stjórnsýslukæra 

Meginreglan er sú að ákvörðun lægra setts stjórnvalds verður skotið til æðra setts stjórnvalds á  

grundvelli 26. gr. stjórnsýslulaga. Þar 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. Ákvörðun, sem ekki bindur enda á mál, verður ekki kærð fyrr 

en málið hefur verið til lykta leitt. Ákvarðanir sjálfstæðra ríkisstofnana og sjálfstæðra 

stjórnsýslunefnda verða aðeins kærðar til æðra stjórnvalds á grundvelli lagaheimildar. Við 

samningu lagafrumvarps er tekið fram hvort boðið skuli upp á stjórnsýslukæru sem 

réttarúrræði. Er þá venjan að bera saman fjóra valkosti:  

1) Fela hlutaðeigandi ráðherra og ráðuneyti hans að leysa úr stjórnsýslukærum á 

umræddu sviði. 

2) Fela stjórnsýslunefnd á æðra stjórnsýslustigi (kærunefnd) að leysa úr stjórnsýslukæru. 

3) Fela  það undirstofnun ráðuneytis. 

4) Sleppa alveg möguleikanum á stjórnsýslukæru á hlutaðeigandi sviði. Málsaðili leitar 

beint til dómstóla og/eða umboðsmanns Alþingis til að láta reyna á lögmæti 

stjórnvaldsákvörðunar. 

5. Sjálfstæðar stjórnsýslunefndir 

Í stjórnsýslurétti er venja að greina stjórnvöld í tvo flokka. Annars vegar stjórnvöld þar sem 

einn maður fer með handhöfn stjórnsýslu og hins vegar stjórnvöld þar sem fleiri menn fara 

saman með stjórnsýslu. Að stjórnsýslurétti bera þau samheitið stjórnsýslunefndir (fjölskipuð 

stjórnvöld). Nefndir, ráð, stjórnir og starfshópar falla einnig undir fjölskipuð stjórnvöld. 

Kærunefndir, málskotsnefndir, áfrýjunarnefndir og matsnefndir eru dæmi um 

stjórnsýslunefndir en allar eiga það sameiginlegt að úrskurða um ágreining sem rís á milli 

stjórnvalda og einstaklinga og stundum á milli einstaklinga og/eða lögaðila án þess að 

stjórnvöld eigi beina aðild þar að.27 Stjórnsýslunefndir eru ýmist settar á fót með lögum eða 

ákvörðun ráðherra. Stjórnsýslunefnd er þannig ætlað að koma í stað dómstóla (d. 

domstolslignende nævn),   með skilvirkni- og kostnaðarsjónarmið í þágu borgaranna í huga þar 

sem það hefur verið talið ódýrara og einfaldara að fá úrskurð stjórnsýslunefndar en dómstóla 

 

 

27 Friðgeir Björnsson. (2005). Úrskurðarnefndir í stjórnsýslunni. bls. 9. Slóð: 

https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/skyrslur/urskurdarnefndir_ritgerdfb.pdf  

[Sótt af vef 12.1.2020] 

https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/skyrslur/urskurdarnefndir_ritgerdfb.pdf
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og ennfremur bent á að það taki styttri tíma. Lögmæltar stjórnsýslunefndir eru annað hvort 

sjálfstæðar gagnvart ráðherra eða ekki. Sjálfstæðar stjórnsýslunefndir eru þær nefndir sem fara 

með málefni á starfssviði ráðherra til hliðar við þau stjórnvöld sem heyra undir 

yfirstjórnunarheimildir hans. Ráðherra fer því ekki með yfirstjórnunar- eða eftirlitsheimildir 

gagnvart þeim líkt og hann gerir með lægra settum stjórnvöldum á málefnasviði hans.28 

Ráðherra getur þannig ekki gefið bindandi fyrirmæli um úrlausn einstakra mála nema hafa til 

þess sérstaka lagaheimild. Það verður einnig að vera sérstök heimild til þess í lögunum að 

skjóta úrskurðum sjálfstæðra stjórnsýslunefnda til ráðherra með stjórnsýslukæru.29 Tvær 

aðferðir í lögum eru notaðar til þess að greina hvort stjórnsýslunefnd sé sjálfstæð. Annars vegar 

er sú aðferð notuð að taka fram að nefnd sé sjálfstæð eða óháð. Hins vegar er stundum tekið 

fram í lögum að úrskurðir nefndarinnar séu fullnaðarúrskurðir innan stjórnsýslunnar eða að 

úrskurðir hennar verði ekki bornir undir önnur stjórnvöld. Ef ekki er að finna ákvæði af þessum 

toga í lögum telst stjórnsýslunefnd ekki sjálfstæð gagnvart ráðherra.30 Á grundvelli 60. og 70. 

gr. stjórnarskrár er heimilt að bera úrskurði sjálfstæðra stjórnsýslunefnda undir dómstóla að 

uppfylltum réttarfarsskilyrðum og fá úr því skorið hvort þær hafi haldið sig innan valdmarka 

sinna. Dómstólar eru almennt mjög vel í stakk búnir til að endurskoða ákvarðanir sjálfstæðra 

stjórnsýslunefnda enda snúast þær oftast um úrlausn á réttarágreiningi eða verðmætamati.31 

Dómarar hafa mikla þjálfun í réttarfari og staðgóða þekkingu á grundvallarsjónarmiðum. 

Almennt eru því starfandi dómarar sérfræðingar í úrlausn deilumála.32 

5.1. Markmið 

Það liggja ýmis rök að baki þegar ákveðið er að setja stjórnsýslunefnd á laggirnar. Rökin má 

m.a. finna í greinargerðum með lagafrumvörpum. Meðal algengra sjónarmiða sem færð hafa 

verið fyrir því að koma á fót slíkum nefndum eru skilvirkni- og kostnaðarsjónarmið, 

réttaröryggissjónarmið, kröfur um samræmi í lagaframkvæmd, skortur á tiltekinni 

sérfræðiþekkingu innan ráðuneyta, að ráðherra fari með fyrirsvar almannahagsmuna sem eru 

 

 

28 Hafsteinn Dan Kristjánsson: ,,Ekki batnar allt, þó bíði”, bls. 63-64. 
29 Páll Hreinsson: „Sjálfstæðar stjórnsýslunefndir.“ Úlfljótur. 4. tbl. 2000, bls. 561-562. 
30 Ólafur Jóhannesson. (1978). Stjórnskipun Íslands (2. útg.). Reykjavík: Gunnar G. Schram. bls. 154. 
31 Páll Hreinsson (2019). Skýrsla um sjálfstæðar stjórnsýslunefndir. bls. 105. Slóð: 

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/01/14/Skyrsla-um-sjalfstaedar-

stjornsyslunefndir-afhent-forsaetisradherra/ [Sótt af vef 2.2.2020] 
32 Páll Hreinsson (2019). Skýrsla um sjálfstæðar stjórnsýslunefndir. bls. 113. Slóð: 

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/01/14/Skyrsla-um-sjalfstaedar-

stjornsyslunefndir-afhent-forsaetisradherra/ [Sótt af vef 2.2.2020] 

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/01/14/Skyrsla-um-sjalfstaedar-stjornsyslunefndir-afhent-forsaetisradherra/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/01/14/Skyrsla-um-sjalfstaedar-stjornsyslunefndir-afhent-forsaetisradherra/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/01/14/Skyrsla-um-sjalfstaedar-stjornsyslunefndir-afhent-forsaetisradherra/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/01/14/Skyrsla-um-sjalfstaedar-stjornsyslunefndir-afhent-forsaetisradherra/
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ósamrýmanleg stöðu hans sem óháðs úrskurðaraðila í kærumáli og að lokum að mikill fjöldi 

kærumála sé á hlutaðeigandi sviði. Dæmi eru um að meginröksemdin fyrir því að koma á fót 

sjálfstæðri stjórnsýslunefnd sé sú að þannig sé málum skipað í öðru ríki eða öðrum ríkjum.  

Hafa ber í huga að gefin eru misgóð rök fyrir stofnun stjórnsýslunefnda og í sumum tilfellum 

engin og þau eru ekki alltaf málefnaleg. Dæmi um ómálefnaleg rök má finna þegar 

úrskurðarnefnd var komið á fót með lögum nr. 50/1981, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 

Þar sagði í athugasemdum við einstakar greinar: „Ákvæðin um úrskurðarnefnd þessa eru 

nýmæli og kemur nefndin á margan hátt í stað ráðherra, og mun létta af honum óvinsælum 

ákvarðanatökum.“33 Og ennfremur: „Hitt liggur ljóst fyrir, að starfsemi slíkrar nefndar ætti að 

geta komið i veg fyrir leiðinda málabras heima í héraði, og létta af ráðherra ákvörðunum, sem 

skipt geta töluverðu máli fyrir þá aðila, sem standa undir og kosta hollustueftirlit, þ. e. a. s. 

sveitarfélögin.“34  

5.2. Skilvirkni- og kostnaðarsjónarmið 

Eins og fram hefur komið hafa þau sjónarmið verið ríkjandi þegar stjórnsýslunefnd er komið á 

fót að um ódýrara réttarúrræði sé að ræða en rekstur dómsmála. Ríkisstjórnin samþykkti í 

nóvember 2018 að fela dr. jur. Páli Hreinssyni að gera úttekt á starfsemi sjálfstæðra 

stjórnsýslunefnda í tilefni af 25 ára afmæli stjórnsýslulaganna 1. janúar 2019. Markmið 

úttektarinnar var m.a. að leiða í ljós viðmið sem höfð verða til hliðsjónar til að meta við hvaða 

aðstæður er réttlætanlegt að setja á stofn sjálfstæðar úrskurðarnefndir. Alls tók rannsóknin til 

62 stjórnsýslunefnda. Í skýrslunni var borinn saman kostnaður af málarekstri sjö kærunefnda 

við héraðsdóm Reykjavíkur annars vegar og lagaskrifstofu dómsmálaráðuneytisins hins vegar. 

Aðeins fjórar kærunefndanna voru með starfsmenn í fullu starfi, úrskurðarnefnd umhverfis- og 

auðlindamála, úrskurðarnefnd útlendingamála, úrskurðarnefnd velferðarmála og 

yfirskattanefnd en í hinum þremur, áfrýjunarnefnd neytendamála, úrskurðarnefnd fjarskipta- 

og póstmála og úrskurðarnefnd upplýsingamála eru allir nefndarmenn í aukastarfi. Á 

lagaskrifstofu dómsmálaráðuneytisins vinna fimm starfsmenn þar af fjórir lögfræðingar og einn 

ritari. Tveir sinna eingöngu kærumálum, annar í 100% starfshlutfalli og hinn í um 80% 

starfshlutfalli. Hinir tveir lögfræðingarnir sinna kærumálum með öðrum verkefnum annar í um 

30% starfshlutfalli en hinn í um 60% starfshlutfalli. Einn ritari sinnir kærumálum ásamt öðrum 

 

 

33 Alþt. 1980-1981 A- deild, þskj. 148-123. mál, bls. 858.  
34 Alþt. 1980-1981 A- deild, þskj. 148-123. mál, bls. 31. Slóð : https://www.althingi.is/altext/103/s/pdf/0148.pdf  

[Sótt 5.3.2020]    

https://www.althingi.is/altext/103/s/pdf/0148.pdf
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verkefnum í um 50% starfi. Í hverri stjórnsýslunefnd eru að meðaltali þrír starfsmenn 

annaðhvort í fullu starfi eða auka starfi en í héraðsdómstólunum starfar að jafnaði einn dómari 

við úrskurð mála.35 Í töflunni hér að neðan má sjá málafjölda og kostnað við hvert mál árið 

2018 en til hliðsjónar er búið að bæta við héraðsdómi Reykjaness.36      

 

Tafla 1. Kostnaður við rekstur hvers máls í ofangreindum stofnunum fyrir árið 2018 

 

Mynd 1. Kostnaður við hvert mál eftir stofnunum. 

 

 

 

35 Páll Hreinsson (2019). Skýrsla um sjálfstæðar stjórnsýslunefndir. bls. 254. Slóð: 

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/01/14/Skyrsla-um-sjalfstaedar-

stjornsyslunefndir-afhent-forsaetisradherra/ [Sótt af vef 5.2.2020] 
36 Páll Hreinsson (2019). Skýrsla um sjálfstæðar stjórnsýslunefndir. bls. 254. Slóð: 

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/01/14/Skyrsla-um-sjalfstaedar-

stjornsyslunefndir-afhent-forsaetisradherra/ [Sótt af vef 5.2.2020] 

   

 

1.888 1.501 121 1.052 

485.004

567.200

350.413 323.116

915.785.345 
851.350.700 

42.400.215 

340.015.402 

 -

 100.000.000

 200.000.000

 300.000.000

 400.000.000

 500.000.000

 600.000.000

 700.000.000

 800.000.000

 900.000.000

 1.000.000.000

Héraðsdómur
Reykjavíkur

Kærunefndir Lagaskrifstofa
dómsmálaráðuneytisins

Héraðsdómur
Reykjaness

Fjöldi mála Kostnaður við hvert mál Heildar Rekstrarkostnaður

Stofnun Fjöldi mála Kostnaður við hvert 

mál 

Heildar-

rekstrarkostnaður 

Héraðsdómur Reykjavíkur 1.888 485.004 kr. 915.785.345. kr. 

Kærunefndir 1.501 567.200 kr. 851.350.700 kr. 

Lagaskrifstofa 

dómsmálaráðuneytisins 

   121 350.413 kr.   42.400.215 kr. 

Héraðsdómur Reykjaness 1.052 323.116 kr. 340.015.402 kr. 

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/01/14/Skyrsla-um-sjalfstaedar-stjornsyslunefndir-afhent-forsaetisradherra/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/01/14/Skyrsla-um-sjalfstaedar-stjornsyslunefndir-afhent-forsaetisradherra/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/01/14/Skyrsla-um-sjalfstaedar-stjornsyslunefndir-afhent-forsaetisradherra/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/01/14/Skyrsla-um-sjalfstaedar-stjornsyslunefndir-afhent-forsaetisradherra/
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Úrskurðarnefnd um upplýsingamál, sbr. upplýsingalög nr. 50/1996 og upplýsingalög nr. 

140/2012 var ein þeirra nefnda sem réttlætt var útfrá skilvirkni- og kostnaðarsjónarmiðum en 

ljóst má vera af þessum útreikningum að þau kostnaðarsjónarmið eiga ekki lengur við a.m.k. 

þegar kemur að hlut ríkisins. Þó kostnaðarsjónarmið sé haft að leiðarljósi til að auðvelda 

borgurunum að skjóta ágreiningi til úrlausnar úrskurðarnefnda í stjórnsýslunni og fá niðurstöðu 

í ágreiningsmáli með tiltölulega ódýrum og einföldum hætti geta mál verið það snúin að 

nauðsynlegt er að fá lögmenn til að reka þau og málsmeðferð fyrir úrskurðarnefnd getur orðið 

jafnviðamikil og kostnaðarsöm og fyrir dómstólum.37 Allir úrskurðir úrskurðarnefnda geta 

endað fyrir dómstólum og þá verður bæði samanlagður kostnaður meiri og sá tími lengri sem 

fer í að útkljá deilu en ef hún færi beint til dómstóla. Lögmannafélags Íslands hefur  skoðað 

hvaða möguleikar eru fyrir hendi til að aðilar slíkra mála geti fengið kostnað borinn uppi af 

rekstri mála í stjórnsýslunni þar sem þörf er á sérfræðiaðstoð og velt því upp hvort sá 

ómöguleiki á að fá lögfræðikostnað málsaðila greiddan af hinu opinbera í stjórnsýslumálum 

takmarki aðgang að réttlæti og ennfremur bent á að sú staða geti verið í andstöðu við hugmyndir 

um jafnræði aðila í stjórnsýslunni.38 

5.3. Réttaröryggissjónarmið 

Sem fyrr segir var helsta markmið stjórnsýslulaga að tryggja sem best réttaröryggi manna í 

samskiptum við hið opinbera, jafnt ríki sem sveitarfélög.39 Lögfestar meginreglur um 

málsmeðferð sem almennt eru taldar stuðla að því að lögfræðilega rétt og málefnaleg úrlausn 

fáist í hverju máli eru helsta trygging réttaröryggis.40  Í röksemdafærslum fyrir því að setja á 

fót sjálfstæða stjórnsýslunefnd virðist réttaröryggi koma oftast fyrir. Hins vegar er skýrum 

málsmeðferðarreglum ekki alltaf fyrir að fara.41 Án þess að nein augljós efnisleg rök séu fyrir 

hendi virðast málsmeðferðarreglur stjórnsýslunefnda hafa þróast með frekar tilviljunakenndum 

hætti og gengur það þvert á sjónarmið réttaröryggis. Hér verður að taka til greina þá þróun sem 

varð á stjórnsýslurétti í kringum lögfestingu stjórnsýslulaganna. Til marks um það urðu til 40 

úrskurðanefndir á árunum 1991 til 2000 af samtals 65 úrskurðarnefndum sem settar voru á 

 

 

37 Friðgeir Björnsson. (2005). Úrskurðarnefndir í stjórnsýslunni. bls. 61.  Slóð: 

https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/skyrslur/urskurdarnefndir_ritgerdfb.pdf 
38 Lögmannafélag Íslands (2005). Tímarit lögfræðinga. (1. hefti ), bls. 114. 
39 Páll Hreinsson,(1994). Stjórnsýslulögin skýringarrit. Reykjavík: Forsætisráðuneytið. 
40 Alþt. 1992, A-deild, bls. 3277 og Alþt. 1993, B-deild, d. 9248. 
41 Páll Hreinsson (2019). Skýrsla um sjálfstæðar stjórnsýslunefndir. Slóð: https://www.stjornarradid.is/efst-a-

baugi/frettir/stok-frett/2020/01/14/Skyrsla-um-sjalfstaedar-stjornsyslunefndir-afhent-forsaetisradherra/ [Sótt af 

vef 5.2.2020] 

https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/skyrslur/urskurdarnefndir_ritgerdfb.pdf
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/01/14/Skyrsla-um-sjalfstaedar-stjornsyslunefndir-afhent-forsaetisradherra/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/01/14/Skyrsla-um-sjalfstaedar-stjornsyslunefndir-afhent-forsaetisradherra/
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laggirnar frá 1932 til ársins 2005. Í um helmingi þessara fjörutíu nefnda er engan rökstuðning 

að finna um stofnun þeirra.42 Það er því mikilvægt að eyða réttaróvissu með því að hafa skýrar 

málsmeðferðarreglur og gildan rökstuðning eins og má finna í frumvörpum til laga með 

eftirfarandi nefndum:  

Yfirskattanefnd var komið á fót með lögum nr. 30/1992, um yfirskattanefnd. Upphaf 

yfirskattanefndar er rakið til stofnunar ríkisskattanefndar 1932 og er hún því elsta starfandi 

úrskurðarnefnd á sviði stjórnsýslunnar hér á landi. Um hana gilda sérstök lög og hún fær sérstök 

framlög á fjárlögum. Yfirskattanefnd er eins nálægt því og hægt er að vera sérdómstóll án þess 

þó að vera það. Málsmeðferðarreglur hennar taka sýnilega mið af lögum um meðferð 

einkamála og fjórir nefndarmanna eru sérstaklega skipaðir í fullt starf. Í greinargerð með 

frumvarpi að lögum nr. 30/1992, um yfirskattanefnd, kemur fram að beinlínis var stefnt að því 

að nefndin starfaði að mörgu leyti eins og dómstóll og á það bent að hægt væri að breyta lögum 

þannig að skjóta mætti úrskurðum nefndarinnar beint til Hæstaréttar.43  

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála starfar eftir lögum nr. 130/2011. Samhliða 

frumvarpi til laga nefndarinnar var lagt fram frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum 

vegna fullgildingar Árósasamningsins, samningi efnahagsnefndar Evrópu um aðgang að 

upplýsingum, þátttöku almennings í ákvarðanatöku og aðgang að réttlátri málsmeðferð í 

umhverfismálum,44 sem gerður var í Árósum 25. júní 1998 og öðlaðist gildi þann 30. október 

2001.45 Þrjátíu og átta ríki undirrituðu samninginn auk Evrópusambandsins, þar á meðal Ísland. 

Frumvörpin fela m.a. í sér að almenningur getur borið ákvarðanir sem varða mikilvæga 

umhverfishagsmuni undir sjálfstæða og óháða úrskurðarnefnd og leitað virkra úrræða til að 

tryggja verndarhagsmuni umhverfisins. Samkvæmt 2. mgr. 9. gr. Árósasamningsins ber að 

veita almenningi víðtækan aðgang að réttlátri málsmeðferð svo ná megi fram markmiðum 

samningsins um vernd réttinda núlifandi og komandi kynslóða til að lifa í umhverfi sem er 

fullnægjandi fyrir heilsu og velferð þeirra. Í athugasemdum við 1. gr. frumvarps til laga um 

úrskurðanefnd umhverfis- og auðlindamála er tekið fram að sjálfstæði nefndarinnar eigi að 

 

 

42 Hjördís Finnbogadóttir, Fjölgun úrskurðarnefnda - brot á reglu um ráðherrastjórnsýslu. Slóð: 

http://www.irpa.is/article/view/b.2008.4.2.1 [Sótt á vef 10.2.2020] 
43 Friðgeir Björnsson. (2005). Úrskurðarnefndir í stjórnsýslunni. bls. 35. Slóð: 

https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/skyrslur/urskurdarnefndir_ritgerdfb.pdf 
44 Hér eftir Árósasamningurinn. 
45 Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in 

Environmental Matters. Slóð: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf 

http://www.irpa.is/article/view/b.2008.4.2.1
https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/skyrslur/urskurdarnefndir_ritgerdfb.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf
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tryggja að endurskoðunarvald vegna þeirra ákvarðana sem heyra undir nefndina liggi hjá 

óháðum og hlutlausum aðila í skilningi 2. mgr. 9. gr. samningsins. Gert var ráð fyrir því að 

málum gæti fjölgað og því talið mikilvægt að tryggja að málsmeðferðarreglur fyrir 

úrskurðarnefndinni væru með þeim hætti að nefndin gæti afgreitt mál á skjótan og skilvirkan 

hátt. Einnig var lagt til að allar kærur til nefndarinnar yrðu skriflegar, nefndarmönnum var 

fjölgað í sjö og formanni nefndarinnar heimilað að úrskurða í einföldum málum þar sem ekki 

reyndi á verulega hagsmuni.  

5.4. Ósamrýmanleg staða ráðherra sem óháðs úrskurðaraðila í kærumáli 

Helsta réttaröryggissjónarmið sem lagt er til grundvallar úrskurðar hvort heldur sem er dómara 

eða stjórnvalds eru sjónarmið um sjálfstæði og óhæði. Að fela sjálfstæðri og óháðri kærunefnd 

að leysa úr kærumálum getur verið betri kostur en að leggja það í hendur ráðherra. Krafan um 

að kærunefnd sé sjálfstæð og óháð á að koma í veg fyrir að grunur vakni um að niðurstaða máls 

hafi verið byggð á ómálefnalegum eða flokkspólitískum sjónarmiðum.46 Í almennum 

athugasemdum við frumvarp það er varð að lögum nr. 80/2016, um útlendinga, koma fram í 

hnotskurn þau álitamál sem vafist hafa fyrir stjórnsýslunni þegar setja á sjálfstæða kærunefnd 

á laggirnar: 

Með lögum nr. 64/2014, um breyting á lögum nr. 96/2002, um útlendinga, var 

sjálfstæðri kærunefnd í útlendingamálum falin endurskoðun ákvarðana 

Útlendingastofnunar í stað ráðuneytis. Slíkar breytingar á stjórnsýslu höfðu verið til 

umræðu um nokkurt skeið hér á landi en það fyrirkomulag að innanríkisráðuneytið 

endurskoði ákvarðanir Útlendingastofnunar hafði verið gagnrýnt á þeim forsendum að 

ráðuneytið geti ekki talist óháður og óhlutdrægur úrskurðaraðili í málum þar sem 

undirstofnun þess tekur hina kæranlegu ákvörðun. Gagnrýnin kom frá 

umdæmisskrifstofu Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna fyrir Norður-Evrópu 

bæði árin 2009 og 2012 og ítrekað af hálfu Evrópunefndarinnar gegn kynþáttafordómum 

og umburðarleysi (ECRI), síðast í skýrslu nefndarinnar eftir heimsókn hennar til Íslands 

árið 2011. Þá voru svipuð sjónarmið sett fram af hálfu Rauða krossins á Íslandi árin 

2009, 2010 og 2011. 

Árið 2010 urðu breytingar á lögum um útlendinga í samræmi við skýrslu 

nefndar sem þáverandi dómsmálaráðherra skipaði til að gera tillögur að úrbótum í 

hælismálum. Í niðurstöðu meiri hluta nefndarinnar kom fram að ekki bæri að skipa 

sérstaka úrskurðarnefnd á kærustigi, m.a. vegna þess að með þeirri breytingu yrðu tengsl 

ráðherra og viðkomandi stjórnvalds rofin. Bæri að líta svo á að sjálfstæðir 

úrskurðaraðilar innan stjórnsýslunnar heyrðu til undantekninga enda væri meginregla 

 

 

46 Stjórnarráðið (1999). Starfsskilyrði stjórnvalda. Skýrsla nefndar um starfsskilyrði stjórnvalda, eftirlit með 

starfsemi þeirra og viðurlög við réttarbrotum í stjórnsýslu,  bls. 31. Slóð: 

https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/skyrslur/f0033_oll_skor.pdf [Sótt af vef 

12.3.2020] 

https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/skyrslur/f0033_oll_skor.pdf
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íslensks réttar að ráðherrar bæru ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum, sbr. 14. gr. 

stjórnarskrár. Þá benti nefndin einnig á að vegna hæfisreglna, sem leiddi af 

stjórnsýslulögum, nr. 37/1993, gæti ráðherra ekki haft afskipti af meðferð eða afgreiðslu 

einstakra mála án þess að ráðherra og undirmenn hans yrðu vanhæfir. Þegar litið væri 

til alls þessa, sem og þeirra röksemda hversu fá mál væru kærð til ráðuneytisins og til 

endurskoðunarvalds dómstóla, taldi nefndin að „ekki [væri] rétt að leggja til að settur 

[væri] á fót sérstakur og sjálfstæður úrskurðaraðili sem einvörðungu [hefði] til 

umfjöllunar kærur vegna ákvarðana Útlendingastofnunar í hælismálum“. Vegna þessa 

var ekki kveðið á um sjálfstæða úrskurðarnefnd við lagabreytingar á grundvelli 

skýrslunnar um meðferð hælismála, sbr. lög nr. 115/2010. Allsherjarnefnd tók undir 

þessa nálgun í nefndaráliti en þar sagði að ef sett yrði á fót sjálfstæð úrskurðarnefnd 

„væri ráðherraábyrgð afnumin í þessum málum, sem ekki [væri] almennt til bóta, og 

hætt [væri] við að hún reyndist kostnaðarsöm“. Nefndin taldi jafnframt rétt að láta reyna 

á úrbætur sem fólust í lagabreytingunum áður en komið yrði á fót sérstakri 

úrskurðarstofnun af þessu tagi.47 

Í þessum athugasemdum sést vel sú togstreyta sem liggur að baki því að setja á fót slíka nefnd. 

Ítrekuð gagnrýni um að ráðuneytið geti ekki talist óháður og óhlutdrægur úrskurðaraðili í 

málum þar sem undirstofnun þess tekur hina kæranlegu ákvörðun frá Evrópunefndinni,  

Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna og Rauða krossinum hafa hugsanlega átt þátt í því 

að úrskurðanefndin var sett á laggirnar en auk þess litið til þess hvernig málum var háttað á 

hinum Norðurlöndunum. Noregur, Svíþjóð, Finnland og Danmörk starfrækja öll sjálfstæða 

úrskurðarnefnd eða úrskurðardómstól vegna mála er varða útlendinga.  

Þegar samningsríki ákveða að koma á fót sjálfstæðri stjórnsýslunefnd sem taka skal 

ákvarðanir um atriði á gildissviði EES-réttar eru oft gerðar kröfur í EES-tilskipunum og 

reglugerðum um að slíkar nefndir verði þá að vera sjálfstæðar og óháðar. Í tilmælum 

Evrópuráðsins nr. R(2000)2348, um að aðildarríki þess skuli koma sér upp sjálfstæðum 

eftirlitsstofnunum á sviði fjölmiðlunar  er mikilvægi sjálfstæðra stjórnsýslustofnana sérstaklega 

áréttað og áhersla lögð á þá sérþekkingu á þessum málaflokki sem þær búi yfir auk þess er lögð 

rík áhersla á stjórnunarlegt og fjárhagslegt sjálfstæði stofnananna. Þar er einnig tekið fram að 

aðildarlöndin eigi að búa þeim viðeigandi starfsumhverfi með lagasetningu.  Í dómi 

Evrópudómstólsins í máli MDE, Framkvæmdastjórnin gegn Þýskalandi, 9. mars 2010 

(518/07)49 var orðasambandið „alveg sjálfstætt“ (e. complete independence) túlkað þannig, í 

 

 

47 Alþt. 2015-2016 A- deild, þskj. 1180-728. mál, frumvarp til laga um útlendinga.  
48 Tilmæli ráðherranefndar Evrópuráðsins, Recommendation Rec(2000)23 of the Committee of Ministers to 

member states on the independence and functions of regulatory authorities for the broadcasting sector. Slóð: 

https://rm.coe.int/0900001680910a48 [Sótt af vef 4.4.2020] 
49 Case C-518/07: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 9 March 2010 — European Commission v Federal 

Republic of Germany (Failure of a Member State to fulfil obligations — Directive 95/46/EC — Protection of 

individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data — Article 28(1) — 

https://rm.coe.int/0900001680910a48
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skilningi 2. málsliðar 1. mgr. 28. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 1995/46/EB, að um 

stöðu stjórnvalds gilti að það ætti að starfa frjálst án þess að vera undir neinni pressu og án þess 

að taka við fyrirmælum. Þetta sjálfstæði væri veitt yfirvaldinu til þess að styrkja réttaröryggi 

þeirra einstaklinga og lögaðila sem ákvarðanir eftirlitsyfirvaldsins fjölluðu um. Því yrði 

eftirlitsstjórnvaldið að vera laust við ytri afskipti og bein eða óbein áhrif frá stjórnvöldum og 

þingi. Í athugasemdum við einstaka greinar áðurnefnds frumvarps til laga um útlendinga er 

tekið fram að kærunefndin skuli vera sjálfstæð stjórnsýslunefnd og að ráðherra geti ekki gefið 

nefndinni fyrirmæli um meðferð eða úrlausn einstakra mála og skuli hún vera óháð öðrum 

stjórnvöldum í störfum sínum. Jafnframt er áréttað að úrskurðir nefndarinnar séu 

fullnaðarúrskurðir á stjórnsýslustigi og lögmæti þeirra því einungis borið undir dómstóla.50 

Þrátt fyrir að EES-réttur grundvallist á meginreglunni um sjálfsforræði samningsaðila um 

málsmeðferð (e. procedural autonomy) hefur Evrópusambandið brugðist við þessari þróun með 

því að gera kröfur um að þar sem samningsríki ákveði á annað borð að nota stjórnsýslunefndir 

til þess að leysa úr réttarágreiningi verði þær að uppfylla kröfur um sjálfstæði. Dómur 

Hæstaréttar Hrd. 21. nóvember 2013 (677/2013) fjallar nánar um það svigrúm sem EES-ríki 

hafa við val á því hvort stjórnsýsluleið eða dómstólaleið er valin og réttarlegar afleiðingar þess.  

5.5. Skortur á sérfræðiþekkingu innan ráðuneyta 

Þegar tekin er ákvörðun um að fela kærunefnd úrskurðarvald í stað ráðherra og ráðuneytis hans 

er skortur á sérfræðiþekkingu innan ráðuneytisins oft helsta ástæðan. Ráðuneytið hefur þá ekki 

á að skipa starfsmönnum með þá sérfræðiþekkingu sem þarf til að leysa á faglegan og 

málefnalegan hátt úr kærumáli. Þannig er markmiðið að koma á fót sérfræðinganefnd eins og 

það er oft nefnt. Þótt mikið sé gert úr þessum sjónarmiðum í fræðunum sem rökum fyrir því að 

koma á fót kærunefndum og úrskurðarnefndum uppfylla afar fáar þeirra nefnda sem komið 

hefur verið á fót á Íslandi það skilyrði að teljast sérfræðinganefnd. Sem dæmi má nefna að af 

þeim 62 nefndum sem skýrsla Páls Hreinssonar tók til fyrir árið 2018 var aðeins ein þeirra 

eiginleg sérfræðinganefnd.51 Hins vegar tapast bæði þekking og yfirsýn þegar málum er vísað 

 

 

National supervisory authorities — Independence — Administrative scrutiny of those authorities) Slóð: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62007CA0518#ntr1-C_2010113EN.01000302-

E0001 [Sótt af vef 2. 5. 2020] 
50 Alþt. 2015-2016 A- deild, þskj. 1180-728. mál, frumvarp til laga um útlendinga. 
51 Páll Hreinsson (2019). Skýrsla um sjálfstæðar stjórnsýslunefndir. Slóð: https://www.stjornarradid.is/efst-a-

baugi/frettir/stok-frett/2020/01/14/Skyrsla-um-sjalfstaedar-stjornsyslunefndir-afhent-forsaetisradherra/ [Sótt af 

vef 14.2.2020] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62007CA0518#ntr1-C_2010113EN.01000302-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62007CA0518#ntr1-C_2010113EN.01000302-E0001
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/01/14/Skyrsla-um-sjalfstaedar-stjornsyslunefndir-afhent-forsaetisradherra/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/01/14/Skyrsla-um-sjalfstaedar-stjornsyslunefndir-afhent-forsaetisradherra/
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frá ráðuneytum. Starfsfólk ráðuneytanna öðlast þá hvorki reynslu né þekkingu á málefnum sem 

varða ráðuneytið sem myndi annars stuðla að samræmdari og skilvirkari vinnubrögðum. 

Ennfremur tapar ráðherra sjálfur yfirsýn yfir þau mál sem útvistað er annars staðar. 

Umboðsmaður Alþingis hefur oft vikið að því að það sé fyrst og fremst á ábyrgð stjórnenda 

stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga að tryggja að það sé fyrir hendi fullnægjandi þekking hjá 

starfsfólki stjórnsýslunnar á þeim almennu málsmeðferðarreglum og reglum um starfshætti í 

stjórnsýslunni sem það verður að fylgja í störfum sínum.52 Það skiptir sköpum við ráðningu 

starfsfólks til stjórnvalda sem þarf að taka stjórnvaldsákvarðanir í störfum sínum að það búi 

bæði yfir menntun og þekkingu á þeim almennu reglum sem gilda við meðferð og úrlausn 

stjórnsýslumála. Í mörgum ríkjum eru starfræktir sérstakir stjórnsýsluskólar í nánu samstarfi 

við stjórnvöld.53 Hvort þörf er fyrir slíkan skóla á Íslandi skal ósagt en brýn þörf er fyrir betri 

úrræði til þess að sjá til þess að starfsfólk sem kemur nýtt inn í stjórnsýsluna þekki reglurnar 

og geti þannig stuðlað að skilvirkari og réttari starfsháttum. Stefnumótun þarf ennfremur að 

vera virk í endurmenntun eldri starfsmanna því þar er mikinn mannauð að finna og þeir eru oft 

helstu sérfræðingar í málum á hverju sviði.54 

5.6. Fjöldi kærumála á hlutaðeigandi sviði 

Fyrir kemur að í frumvörpum er vikið að því að markmiðið með því að koma á fót kærunefnd 

sé að aflétta kærumálum af ráðherra og ráðuneyti hans svo þar sé hægt að einbeita sér að 

stefnumótun. Í almennum athugasemdum í greinargerð með frumvarpi, er varð að lögum nr. 

60/1999, um breytingar á lögum  nr. 117/1993, um almanntryggingingar, með síðari 

breytingum,  kemur fram að breytingarnar séu settar fram til að auka réttaröryggi viðskiptavina 

Tryggingastofnunar ríkisins, sem kæra vilja ákvarðanir í málum sínum, og gera fjárhagslega 

yfirstjórn Tryggingastofnunar ríkisins virkari. Gert er ráð fyrir í frumvarpinu að í 7. gr. laganna 

verði ákvæði um sjálfstæða og óháða úrskurðarnefnd sem hafi það eina hlutverk að úrskurða 

um ágreining um grundvöll, skilyrði eða upphæð bóta og tekið fram að víða hafi verið settar 

upp sérstakar úrskurðarnefndir af þessum toga í stjórnsýslukerfinu. Bent var á að tryggingaráð 

hefði úrskurðað árlega í hátt á fjórða hundrað slíkum málum og því væri þörf fyrir slíka nefnd 

og ætti hún að létta störfum af tryggingaráði. Þetta er í fyrsta skipti sem þau sjónarmið koma 

 

 

52 Skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2011, bls. 18-20. 
53 Páll Hreinsson. (2013). Stjórnsýlsuréttur- málsmeðferð. bls 895. Reykjavík: Bókaútgáfan Codex. 
54 Landy, Frank J., and Jeffrey M. Conte. Work in the 21st Century: An Introduction to Industrial and 

Organizational Psychology. Hoboken, NJ: Wiley, 2013. Bls. 282. 
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fram í lögskýringagögnum og þau nýmæli er einnig að finna í greinargerðinni að ætlunin sé að 

færa stjórnkerfi Tryggingastofnunar nær nútímaviðhorfum stjórnsýsluréttarins.55 Frumvarpið 

til breytingalaganna var lagt fram á löggjafarþinginu 1998-1999 og segir nokkuð til um það 

viðhorf sem ríkti um stofnun sjálfstæðra stjórnsýslunefnda á þeim tíma. 

Fjárveitingar til stjórnsýslunefnda sem ekki hafa á að skipa nefndarmönnum í fullu starfi 

eru almennt hluti af fjárveitingum til hlutaðeigandi ráðuneytis. Þó slíkar nefndir teljist 

sjálfstæðar um málsmeðferð og úrlausn mála verður að hafa í huga að það er ráðherra sem 

ákveður hvort ráða eigi starfsmann þegar málafjöldi eykst og er sá starfsmaður oft valinn úr 

hópi starfsmanna ráðuneytis. Sjálfstæð stjórnsýslunefnd getur því ekki talist fullkomlega 

sjálfstæð gagnvart ráðherra þegar ráðherra stýrir jafnvel bæði fjárveitingu og skipar í nefndina.  

5.7. Starfshættir og aðstaða 

Þegar ákveðið er að setja á fót stjórnsýslunefnd kemur oft ekkert fram í lögum hvar nefndin á 

að hafa starfsaðstöðu eða hver eigi að sjá um skjalastjórn og símsvörun fyrir hana. Til eru 

sjálfstæðar stjórnsýslunefndir sem hafa enga starfsaðstöðu til að geta sinnt störfum sínum á 

faglegan hátt og uppfyllt skilyrði laga um skjalastjórn og upplýsingaöryggi. Sögur eru um að 

nefndarmenn kæru- og úrskurðarnefnda semji úrskurði í málum sem hafa að geyma skjöl sem 

innihalda mjög viðkvæmar upplýsingar sem bundnar eru þagnarskyldu við eldhúsborðið heima 

hjá sér.56 Dæmi eru um að athugun máls hjá umboðsmanni Alþingis hafi tafist þar sem tiltekin 

nefnd hafi ekki getað svarað fyrirspurnum umboðsmanns þar sem gögn nefndarinnar fyrir visst 

árabil væru hjá fyrrum formanni nefndarinnar sem væri fluttur úr landi. Margar 

stjórnsýslunefndir hafa ekki lágmarksaðbúnað og af þeim sökum eru líkur á að starfsemi þeirra 

brjóti í bága við lög sbr. 3. mgr. 42. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993, um þagnarskyldu, og 

ákvæði laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga svo og 

persónuverndarreglugerðina. Þá er skjalaskráning og skjalastjórn margra þessara nefnda ekki í 

 

 

55 Alþt. 1998-1999, A- deild, þskj. 835-521. mál, um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 117/1993, um 

almannatryggingar, með síðari breytingum, og um breytingu á lögum nr. 118/1993, um félagslega aðstoð, með 

síðari breytingum.  Slóð: https://www.althingi.is/altext/123/s/0835.html   
56 Páll Hreinsson (2019). Skýrsla um sjálfstæðar stjórnsýslunefndir, Sigurður Tómas Magnússon. „Á rökstólum 

um sjálfstæðar stjórnsýslunefndir“, Friðgeir Björnsson héraðsdómari tekur undir þessi sjónarmið í ritgerð sinni 

„Úrskurðarnefndir í stjórnsýslunni“. 

https://www.althingi.is/altext/123/s/0835.html
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samræmi við ákvæði 22.–24. gr. laga nr. 77/2014 um opinber skjalasöfn. Ennfremur stangast 

þau á við áðurnefnd tilmæli Evrópuráðsins um starfsaðstöðu.57 

5.8. Ábyrgð 

Í 13. gr. stjórnarskrár er kveðið á um að forseti láti ráðherra framkvæma vald sitt.58 Eins og 

áður segir er á því byggt í íslenskri stjórnskipan að ráðherrar, hver á sínu sviði, fari í reynd með 

æðstu yfirstjórn stjórnsýslunnar. Í 14. gr. stjórnarskrár er mælt svo fyrir að ráðherra beri ábyrgð 

á stjórnarframkvæmdum öllum. Sérákvæði um ráðherraábyrgð kom fyrst inn í stjórnarskrá með 

2. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 16/1903 þó rekja megi uppruna ákvæðisins allt til 3. gr. 

stjórnarskrárinnar frá 1874. Ábyrgð ráðherra skiptist í lagalega ábyrgð og þinglega eða 

pólitíska ábyrgð. Með lagalegri ábyrgð er átt við þá refsi- og brotaábyrgð sem ráðherra getur 

þurft að bera á embættisverkum sínum en hin þinglega eða pólitíska ábyrgð er sú ábyrgð sem 

ráðherrar bera gagnvart Alþingi á grundvelli þingræðisreglunnar og er hún eingöngu byggð á 

mati Alþingis en ekki lagareglum. Ákvæði 14. gr. fjallar um lagalega ábyrgð og þar kemur 

fram að ábyrgðin er persónulegs eðlis og verður ekki beitt gegn ríkisstjórninni í heild. Sérstök 

lög um ráðherraábyrgð nr. 4/196359 og lög nr. 3/1963, um Landsdóm, hafa að geyma frekari 

útfærslu á 14. gr. stjórnarskrár. Ennfremur bera ráðherrar ábyrgð eftir almennum 

hegningarlögum nr. 19/1940, eins og aðrir embættismenn. Í 2. mgr. 16. gr. rábl. er kveðið á um 

að lög og mikilvægar stjórnarráðstafanir skuli bera upp fyrir forseta í ríkisráði en með því að 

bera mál ekki upp í ráðinu gæti ráðherra hugsanlega bakað sér ábyrgð fyrir að fara ekki eftir 

henni.60 Í 17. gr. er tekið fram að ráðherrafundi skuli halda um nýmæli í lögum og mikilvæg 

málefni en nánari útfærslu á 17. gr. og frekari heimildir um störf og stöðu ráðherra er að finna 

í lögum um Stjórnarráð Íslands nr. 115/2011. Elstu lög um Landsdóm eru lög nr. 11/1905 en 

ákvæði 14. gr. stjórnarskrár, um ráðherraábyrgð eins og það er núna, er frá árinu 1920. Þrátt 

fyrir það hefur aðeins eitt mál verið höfðað af Alþingi fyrir Landsdómi en það var árið 2011 

gegn Geir H. Haarde, fyrrverandi forsætisráðherra. Hann var sakfelldur fyrir að hafa sýnt af sér 

stórfellt gáleysi, skv. 2. gr. rábl., þar sem hann fór ekki eftir 17. gr. stjórnarskrár og þar sem sú 

hætta sem vofði yfir íslenskum fjármálastofnunum í aðdraganda bankahruns hefði verið 

 

 

57 Recommendation Rec (2000) 23 of the Committee of Ministers to member states on the independence and 

functions of regulatory authorities for the broadcasting sector. Slóð: https://rm.coe.int/0900001680910a48 [Sótt 

af vef 4.4.2020] 
58 Sjá einnig UA 29. maí 2001 (2906/2000) 
59 Hér eftir lög um ráðherraábyrgð eða rábl. 
60 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 144. 
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mikilvægt stjórnmálaefni bar honum að ræða hana á ríkisstjórnarfundi.61 Eftir þetta voru settar 

reglur um starfshætti ríkisstjórnar nr. 11/2013, nú nr. 791/2018, og er þar að finna í 2. gr. frekari 

skilgreiningar á þeim málum sem skal bera upp í ríkisstjórn.62 Mikið hefur verið rætt og skrifað 

um tilvist Landsdóms í okkar nútímasamfélagi en til stendur að taka bæði lögin um Landsdóm 

og lög um ráðherraábyrgð til gagngerrar endurskoðunar.63  

Samkvæmt 14. gr. stjórnarskrárinnar ber ráðherra endanlega ábyrgð á að beita 

umræddum heimildum. Það er einnig á ábyrgð ráðherra að eiga frumkvæði að því að óska 

frekari ráðgjafar, upplýsinga eða gagna frá ríkisstarfsmönnum eða utanaðkomandi 

sérfræðingum, telji hann slíkt skorta til að hann geti tekið upplýsta ákvörðun. Getur hann þá 

óskað eftir tillögum stofnana og stjórnvalda um hvort sérstakar aðgerðir eru nauðsynlegar og 

skylda kann að hvíla á ráðherra að beita sér fyrir úrbótum ef stjórnsýslunefnd sem undir hann 

heyrir eða undirstofnun skilar ekki tilætluðum árangri. Ráðherra skal einnig hafa eftirfylgni 

með einstökum málum. Umboðsmaður Alþingis hefur bent á þá meinbugi að ráðuneyti, 

ráðherra og annað starfsfólk fari ekki nógu vel eftir þeim lögum og reglum sem þeim ber að 

fylgja og hefur bent á þann vanda sem skortur á þekkingu innan stjórnsýslunnar getur haft í för 

með sér. 

UA 22. janúar 2015 (8122/2014). Umboðsmaður Alþingis hóf þann 25. ágúst 2014 

frumkvæðisathugun á samskiptum þáverandi innanríkisráðherra og lögreglustjórans á 

höfuðborgarsvæðinu eftir að frétt um samskiptin birtist í DV 29. júlí sama ár. Álit 

umboðsmanns laut að því hvort það hefði samrýmst gildandi reglum að ráðherra og 

aðstoðarmenn hans hefðu samskipti við lögreglustjóra höfuðborgarsvæðisins meðan hann vann 

að lögreglurannsókn á kærum vegna brota sem kærendur töldu að mætti rekja til meðferðar 

ráðuneytis og starfsmanna þess á trúnaðarupplýsingum um þá. Komst umboðsmaður að þeirri 

niðurstöðu að ráðherra hefði ekki farið nógu vel eftir 1. mgr. 20. gr. laga nr. 115/2011, um 

Stjórnarráð Íslands, sem kveður á um að ráðherra eigi að leita álits ráðuneytis um að athafnir 

 

 

61 Björg Thorarensen (2015). Stjórnskipunarréttur undirstöður og handhafar ríkisvalds. Reykjavík: Bókaútgáfan 

Codex. Bls. 397-421. 
62 Björg Thorarensen (2015). Stjórnskipunarréttur undirstöður og handhafar ríkisvalds. Reykjavík: Bókaútgáfan 

Codex. Bls. 183. 
63 Ríkisstjórnin samþykkti á fundi sínum þann 17. janúar 2020 að ráðast í endurskoðun á lögum um ráðherraábyrgð 

annars vegar og lögum um Landsdóm hins vegar. Tillagan var lögð fram af Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra 

og Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur dómsmálaráðherra. Slóð: https://www.stjornarradid.is/efst-a-

baugi/frettir/stok-frett/2020/01/17/Log-um-radherraabyrgd-og-Landsdom-verda-endurskodud/  [Sótt af vef 11. 3. 

2020] 

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/01/17/Log-um-radherraabyrgd-og-Landsdom-verda-endurskodud/
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og ákvarðanir samrýmist gildandi lögum. Hefðu samskipti ráðherra við lögreglustjóra verið 

umfram það sem teldust eðlilegar efnislegar fyrirspurnir. Umboðsmaður benti líka á að þó 

siðareglur ráðherra nr. 360/2011 hefðu ekki verið samþykktar af þeirri ríkisstjórn sem ráðherra 

sat í bæri ráðherra að fara eftir ólögfestum reglum innan stjórnsýslunnar og fylgja viðmiðum 

um vandaða stjórnsýsluhætti. Ennfremur benti hann á að það væri almenn skylda ráðherra að 

sýna kurteisi, lipurð og réttsýni í samskiptum sínum við lögreglustjórann, skv. 14. gr. laga nr. 

70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Ráðherra hefur yfirstjórnar- og 

eftirlitsheimildir gagnvart lögreglunni en ekki leyfi til að skipta sér af rannsókn einstakra mála 

eða gagnrýna störf hennar. Eftir að umboðsmaður skilaði inn áliti sínu töldu stjórnvöld að álitið 

kallaði ekki á sérstakar ráðstafanir innan ráðuneytisins, svo sem endurupptöku mála eða 

breytinga á reglum. Þann 3. maí 2016 tóku gildi nýjar siðareglur ráðherra nr. 400/2016. 

Til samanburðar má benda á tvö sambærileg dönsk mál er varða ráðherraábyrgð en 

umhverfisráðherra Danmerkur sagði af sér í febrúar 2016 eftir að hafa lagt fram vafasöm gögn 

um losun gróðurhúsalofttegunda og eldra mál frá árinu 1993, UfR. 1995 bls. 416,64 þegar 

dómsmálaráðherra var dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi af Ríkisrétti Danmerkur fyrir að hafa 

komið í veg fyrir flutning ættingja flóttamanna til Danmerkur sem þó áttu rétt skv. dönskum 

lögum. 

Þegar stofnuð er sjálfstæð stjórnsýslunefnd sviptir löggjafinn ráðherra stjórnunarheimildum 

gagnvart nefndinni varðandi málsmeðferð og úrlausn einstakra mála og úrskurðir hennar verða 

ekki undir ráðherra bornir með stjórnsýslukæru. Þegar sjálfstæðri stjórnsýslunefnd eru fengnar 

valdheimildir léttir löggjafinn ráðherraábyrgð af ráðherra og hann hefur ekki lengur stjórnunar- 

eða eftirlitsheimildir yfir hvernig þeim er beitt. Þannig getur Alþingi ekki dregið ráðherra til 

ábyrgðar fyrir málsmeðferð eða úrskurði nefndarinnar í einstökum málum, sbr. 2. mgr. 13. gr. 

laga nr. 115/2011 um Stjórnarráð Íslands. Nefndarmenn sjálfstæðra stjórnsýslunefnda verða 

heldur ekki dregnir til ábyrgðar af Alþingi þar sem engin samsvarandi ábyrgð hvílir á 

nefndarmönnum og hvílir á ráðherra gagnvart Alþingi. Þegar Alþingi felur ráðherra nánari 

útfærslu laga með valdframsali á grundvelli laga fer ráðherra venjulega með það vald við 

setningu reglugerða. Fyrir kemur þó að stjórnvöldum eru fengnar víðtækar matskenndar 

 

 

64 Málið fór svo fyrir Mannréttindadómstólinn sem vísaði því frá: Application no. 28972/95 by Erik NINN-

HANSEN against Denmark. 
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heimildir til töku stjórnvaldsákvarðana sem geta verið í formi stefnumótunar sem hefði getað 

farið fram með reglugerð. Það er mikilvægt að ráðherra beri ábyrgð gagnvart Alþingi á meðferð 

þeirra valdheimilda sem Alþingi hefur framselt stjórnvöldum. Annars er sjálfstæð 

stjórnsýslunefnd komin með víðtæka opinbera stefnumótun án aðkomu og ábyrgðar ráðherra 

og sem fyrr segir án ábyrgðar nefndarinnar. Gengur það þvert á grundvallaratriði stjórnarskrár 

um þrískiptingu ríkisvaldsins um að ríkisvaldið hvíli á lögum, að valdið sé aðgreint og að valdið 

sé temprað til þess að koma í veg fyrir misbeitingu. Hér er það Alþingi sem hefur eftirlitið og 

því er nauðsynlegt að ráðherra fari jafnan með yfirstjórn slíkra matskenndra valdheimilda.65 

Það er þó til lítils að fjalla um kosti þess að ráðherra fari með og beri ábyrgð á þessum 

stjórnsýsluákvörðunum meðan lagalegt tómarúm er á sviði bæði laga Landsdóms og 

ráðherraábyrgðar og því verður að setja fyrirvara hér um að leyst verði úr þeim eins og til 

stendur. 66 

6. Eftirlitshlutverk Alþingis 

Samkvæmt ákvæðum stjórnarskrár er Alþingi ætlað að sinna ákveðnum hlutverkum.  Þessi 

hlutverk eru einkum löggjafarhlutverk, eftirlitshlutverk, umræðuhlutverk og 

landstjórnarhlutverk. 67 Alþingi er aðalhandhafi löggjafarvaldsins, Alþingi fer með 

fjárstjórnarvald ríkisins og Alþingi skal veita framkvæmdavaldinu aðhald og á það bæði við 

um ríkisstjórn og stjórnsýslu. Alþingi hefur eftirlit með störfum ráðherra og veitir bæði þeim 

og ríkisstjórninni í heild lýðræðislegt aðhald.68 Eftirlitshlutverk Alþingis er byggt á 

þingræðisreglunni þar sem ráðherrum er ekki stætt í ríkisstjórn nema meirihluti alþingismanna 

samþykki þá í embætti. Eftirlitshlutverkið er einnig byggt á 14. gr. stjórnarskrár þar sem 

Alþingi fer með ákæruvald út af embættisbrotum ráðherra. Þetta tryggir að Alþingi gæti þess 

að ráðherrar og sú stjórnsýsla sem heyrir undir þá starfi samkvæmt almennum áheyrslum og 

 

 

65 Páll Hreinsson (2019). Skýrsla um sjálfstæðar stjórnsýslunefndir. Bls 75. Slóð: 

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/01/14/Skyrsla-um-sjalfstaedar-

stjornsyslunefndir-afhent-forsaetisradherra/ [Sótt af vef 14.2.2020] 
66 Á meðan ekkert annað kemur í staðinn fyrir landsdómsfyrirkomulagið sem stjórnmálamenn hafa sagt úrelt er í 

rauninni verið að lýsa því yfir að ráðherrar séu friðhelgir gagnvart ákærum fyrir embættisbrot segir 

BjörgThorarensen, prófessor í stjórnskipunarrétti við lagadeild Háskóla Íslands í viðtali við Fréttablaðið þann 5. 

febrúar 2018. https://www.frettabladid.is/frettir/raherrar-stjornskipulega-frihelgir/ [Sótt af vef 11. 3. 2020] 
67 Þorsteinn Magnússon (2005). „Alþingi í ljósi samþættingar löggjafarvalds og framkvæmdavalds“. Tímarit 

lögfræðinga, 2005. http://hdl.handle.net/1946/8719 

https://fj.is/?sida=timarit&blad=timaritlogfraedinga&grein=1342&pos=197&q= 
68 Athugasemdir við einstaka greinar frumvarps til laga um breytingu á lögum nr. 55/1991, um þingsköp Alþingis 

(nefndaskipan, eftirlitshlutverk Alþingis o.fl.). 139. löggj. 2010-2011 þskj. 1014-596. mál. 

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/01/14/Skyrsla-um-sjalfstaedar-stjornsyslunefndir-afhent-forsaetisradherra/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/01/14/Skyrsla-um-sjalfstaedar-stjornsyslunefndir-afhent-forsaetisradherra/
https://www.frettabladid.is/frettir/raherrar-stjornskipulega-frihelgir/
http://hdl.handle.net/1946/8719
https://fj.is/?sida=timarit&blad=timaritlogfraedinga&grein=1342&pos=197&q=
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vilja Alþingis en jafnframt samkvæmt stjórnarskrá og lögum. Með eftirliti er átt við heimildir 

þingsins til þess að fá upplýsingar frá ráðherrum um stjórnarframkvæmd í skýrslubeiðnum eða  

umræðum með rannsóknum og gagnrýni á stjórnina eða einstaka ráðherra um hvaðeina sem 

varðar framkvæmd laga og opinbera stefnu. Þessar heimildir er að finna í IV. kafla 

stjórnarskrárinnar í gr. 39 gr. 54 og 43. gr. Um eftirlitshlutverk Alþingis er fjallað í lögum nr. 

84/2011, um breytingu á lögum nr. 55/1991, um þingsköp Alþingis (nefndaskipan, 

eftirlitshlutverk Alþingis o.fl.). Í lögum nr. 84/2011 voru settar inn fjórar nýjar greinar um 

eftirlitshlutverk Alþingis enda eitt af markmiðum laganna að setja skýrari ákvæði um 

eftirlitshlutverkið. Markmiðið með breytingu laganna var einnig að styrkja stöðu minnihlutans 

við eftirlit með framkvæmdarvaldinu en það hefur jafnan verið hlutverk hans að veita 

ráðherrum virkt aðhald í störfum sínum. Litið var til ráðgefandi tilmæla Evrópuráðsins nr. 1601 

(2008), um réttindi og ábyrgð stjórnarandstöðunnar í störfum þinga í lýðræðisríkjum 

(Procedural guidelines on the right and responsibilities of the opposition in a democratic 

parliament).69 Virkt eftirlit er veitt með fyrirspurnum til ráðherra sem eru bornar upp á þingi 

og ráðherra svarar munnlega eða skriflega. Þingið getur einnig beðið ráðherra um skýrslur um 

opinber málefni. Mikilvægt er að Alþingi fari með fjárstjórnarvald því engan skatt má leggja á 

né breyta nema með lögum og ekkert gjald má greiða úr ríkissjóði nema heimild sé til þess í 

fjárlögum eða fjáraukalögum skv. 40. og 41. gr. stjórnarskrár. Tvær veigamestu stofnanir 

Alþingis sem sjá um eftirlitsstörf eru Ríkisendurskoðun, sem fer eftir lögum nr. 46/2016, og 

umboðsmaður Alþingis, sem starfar eftir lögum nr. 85/1997.  

6.1. Umboðsmaður Alþingis 

Hlutverk umboðsmanns Alþingis skv. 2. gr. laga nr. 85/1997 er að hafa eftirlit með stjórnsýslu 

ríkis og sveitarfélaga og tryggja rétt borgaranna gagnvart stjórnvöldum landsins. 

Umboðsmaður á að gæta þess að jafnræði sé í heiðri haft í stjórnsýslunni og að hún fari fram í 

samræmi við lög og vandaða stjórnsýsluhætti. Skv. 5. gr. laga nr. 85/1997 og 4. gr. reglna nr. 

82/1988 getur umboðsmaður að eigin frumkvæði tekið mál upp eða eftir umkvörtun sem 

honum berst. Flest mál varða kvartanir en skv. 2. mgr. 4. gr. getur hver sá sem telur sig beittan 

rangleitni af hálfu þeirra aðila sem falla undir starfsvið umboðsmanns kvartað til 

umboðsmanns. Ekki skiptir máli hvort um einstakling eða lögaðila er að ræða og ekki hverrar 

 

 

69 Resolution 1601 (2008). Procedural guidelines on the rights and responsibilities of the opposition in a 

democratic parliament Slóð: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-

EN.asp?FileID=17626&lang=EN [Sótt af vef 2. 5. 2020] 

https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=17626&lang=EN
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=17626&lang=EN


 

 
28 

 

þjóðar einstaklingurinn er.70 Í 3. mgr. 6. gr. er tekið fram að stjórnvöld skulu fá tækifæri til að 

leiðrétta ákvarðanir eða annað í störfum sínum áður en leitað er til utanaðkomandi aðila og því 

er ekki hægt að beina kvörtun til umboðsmanns fyrr en æðra stjórnvald hefur úrskurðað í 

málinu. Að jafnaði hafa 326 mál verið skráð á ári frá því að skrifstofa umboðsmanns var opnuð 

í júlí 1988.71 Samkvæmt 11. gr. ber umboðsmanni að tilkynna Alþingi, hlutaðeigandi ráðherra 

eða sveitarstjórn ef hann verður þess var að meinbugir séu á gildandi lögum eða almennum 

stjórnvaldsfyrirmælum. Í ársskýrslu fyrir árið 2018 kemur fram að umboðsmaður hefur sent frá 

sér 133 slíkar tilkynningar frá því embættið var stofnað. Umboðsmaður er kosinn af Alþingi 

og getur aðeins verið vikið úr starfi af Alþingi ef samþykki fæst frá 2/3 hluta þingmanna. 

Umboðsmaður á að vera pólítískt óháður, hann má ekki vera alþingismaður og má ekki taka 

þátt í samningu laga eða meðferð lagafrumvarpa. Umboðsmaður skal skila skýrslu til Alþingis 

á hverju ári.72 Það er einfalt að kæra mál til umboðsmanns og má finna allar upplýsingar á 

heimasíðu hans auk eyðublaðs þar sem hægt er að tiltaka kvörtun svo ekki er þörf á 

lögfræðiþjónustu þegar leitað er til hans og það er að kostnaðarlausu. Umboðsmaður Alþingis 

er dæmi um embætti þar sem vandað hefur verið til verka. Þó embættið sé tiltölulega ungt hefur 

það fest sig í sessi og er hægt að sjá það á þeirri breiðu samstöðu sem stendur að ráðningu 

umboðsmanns, hvernig stjórnvöld fara almennt eftir tilmælum hans og með því að rýna í gæði 

álita umboðsmanns.73 

6.2. Úrskurðir og álit 

Þegar umboðsmaður hefur tekið afstöðu til þess hvort athöfn stjórnvalds brjóti í bága við lög 

eða vandaða stjórnsýsluhætti getur hann gefið tilmæli, gagnrýni, ráð og leiðbeiningar. Oftast 

er um athugasemdir við málsmeðferð að ræða og hvort stjórnvöld eigi að taka mál til meðferðar 

að nýju. Þó svo álit umboðsmanns séu virt að mestu leyti í stjórnsýslunni eru þau ekki bindandi. 

Umboðsmaður Alþingis hefur margoft bent á það að sjálfstæðar stjórnsýslunefndir hafi ekki 

farið  að ábendingum hans og telur hann það bera þess merki að nefndarmenn skorti nægilega 

þekkingu og færni í stjórnskipunar- og stjórnsýslurétti.74 Þá liggi sökin hjá ráðherra eða 

lögmæltum tilnefningaraðila (l. culpa in eligendo) fyrir að hafa valið og skipað í nefndina 

 

 

70 Alþt. 1996-1997, A-deild, bls. 2329. 
71 Skýrsla umboðsmanns Alþings fyrir árið 2018. bls 23. Slóð: 

https://www.umbodsmadur.is/asset/9995/uma_arsskyrsla_2018.pdf [Sótt af vef 4.3.2020] 
72 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 586. 
73 Kjartan Bjarni Björgvinsson: Starfshættir umboðsmanns, bls. 245. 
74 M.a. skýrslur umboðsmanns Alþingis fyrir árin 2014, 2015 og 2018. Slóð: 

https://www.umbodsmadur.is/arsskyrslur  

https://www.umbodsmadur.is/asset/9995/uma_arsskyrsla_2018.pdf
https://www.umbodsmadur.is/arsskyrslur
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einstaklinga sem ekki hafa nauðsynlega menntun eða þekkingu til að fást við verkefni hennar. 

Þegar í ljós kemur að nefndarmenn sem skipaðir hafa verið í stjórnsýslunefnd valda ekki 

verkefnum sínum er mikilvægt að til staðar séu skýr úrræði fyrir ráðherra til að bregðast við.  

UA 23. september 2019 (9622/2018). Í þessu máli kvartaði A yfir ákvörðun rektors 

Landbúnaðarháskóla Íslands um að áminna A og samkomulagi um flutning til annars háskóla. 

Samkvæmt niðurstöðu siðarnefndar skólans hafði A brotið siðareglur skólans með tilteknum 

ummælum í tölvupósti til starfsmanna. Í yfirlýsingu um flutning A í starfi kom fram að 

samhliða undirritun samkomulagsins drægi landbúnaðarháskólinn áminninguna til baka. 

Athugun umboðsmanns beindist að athöfnum stjórnvalda og málsmeðferð í aðdraganda þeirra 

og hvort lagagrundvöllur þessara tveggja sjálfstæðu stjórnarathafna, áminningar og flutnings í 

starfi, væri ólíkur og markmið þeirra einnig. Þótt stjórnvöld hefðu svigrúm til að taka slíkar 

ákvarðanir yrðu þær að byggja á málefnalegum sjónarmiðum. Taldi umboðsmaður að meðferð 

landbúnaðarháskólans á málum A hefði ekki verið í samræmi við efnislega aðgreiningarreglu 

stjórnsýsluréttar. Stjórnvöld höfðu ekki sýnt fram á að umrætt samkomulag sem var gert við A 

hefði að öllu leyti verið byggt á málefnalegum sjónarmiðum og því var ákvörðunin ekki í 

samræmi við lög. Í ljósi þess lagagrundvallar sem byggt var á um flutning A í starfi var það álit 

umboðsmanns að umrætt ákvæði hefði verið umfram framangreindar heimildir stjórnvalda. 

Umboðsmaður vék svo sérstaklega að aðkomu mennta- og menningarmálaráðuneytisins að 

málinu. Samhliða áliti í máli A hefði hann sent frá sér álit í tveimur öðrum málum varðandi 

sama ráðuneyti og þar hefði einnig reynt á yfirstjórnunar- og eftirlitshlutverk þess. Í báðum 

þessum málum skorti á að málsmeðferð ráðuneytisins væri fullnægjandi og lögð í réttan 

lagalegan farveg. Þar sem ráðuneytið hafði verulega aðkomu að máli A taldi umboðsmaður að 

aðkoma þess hefði ekki verið í samræmi við yfirstjórnunarhlutverk þess samkvæmt lögum. 

Umboðsmaður mæltist til þess að landbúnaðarháskólinn og mennta- og 

menningarmálaráðuneytið tæki framvegis mið af þeim sjónarmiðum sem kæmu fram í álitinu. 

Hann kom jafnframt þeirri ábendingu á framfæri að ráðuneytið gerði viðeigandi ráðstafanir til 

að tryggja að starfshættir þess, verklag og meðferð hliðstæðra mála yrðu framvegis betur úr 

garði gerð með hliðsjón af yfirstjórnunar- og eftirlitshlutverki þess. 

Af þessu máli má glögglega sjá þann vanda sem umboðsmaður glímir við þegar ekki er 

farið eftir álitum hans og þó langflestir fari eftir þeim eru þau ekki bindandi og því ekki skylt 
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að hlíta þeim.75 Af þeim 625 álitum sem umboðsmaður hefur sent frá sér frá stofnun 

embættisins til ársins 2019 fóru stjórnvöld ekki eftir 34 álitum eða í 5,5% tilvika.76 Það að 

stjórnvöld fylgi tilmælum umboðsmanns og hafi ekki myndað sér fyrirfram neikvætt viðmót 

til leiðréttingar mála er grundvallarforsenda þess að það úrræði sem borgurum stendur til boða 

með kvörtun sé virkt í raun og veru.77 Það er mikilvægt að  umboðsmaður njóti trausts og 

dragist ekki inn í pólitísk þrætumál líðandi stundar heldur starfi áfram sem pólitískt óháð 

embætti. Það gefur embættinu sterkari stöðu til að gegna eftirlitshlutverki sínu og skiptir 

sköpum fyrir framtíð umboðsmanns Alþingis.  

7. Endurskoðunarvald dómstóla  

Með endurskoðunarvaldi dómstóla (e. judicial review) er oftast átt við  það þegar dómstólar 

ákveða að víkja til hliðar eða fella úr gildi lög sem þeir telja andstæð stjórnarskrá. Ekki hefur 

alltaf ríkt einhugur um hvort dómstólar eigi að hafa þetta endurskoðunarvald. Með 

stefnumarkandi dómi Hæstaréttar Bandaríkjanna í máli Marbury gegn Madison frá 180378 

komst rétturinn að þeirri niðurstöðu að dómstólar ættu að virða bandarísku stjórnarskrána frá 

1787 og hún hlyti að ganga framar almennum lögum í málum þar sem hvort tveggja kæmi til 

álita. Ekki leikur lengur vafi á því að dómstólar fari með endurskoðunarvald þar í landi. Áhrif 

bandarískra kenninga um efnið komu síðar fram í úrlausnum Hæstaréttar Noregs og skrifum 

norskra fræðimanna eftir miðja 19. öld í álitaefnum um stöðu almennra laga gagnvart 

stjórnarskrá Noregs frá 1814. Þannig var Noregur fyrsta ríkið utan Bandaríkjanna þar sem 

dómstólar tóku sér endurskoðunarvald og þar er lengsta hefðin fyrir beitingu þess. Japan, 

Indland, Kanda, Ísrael og Ástralía eru meðal ríkja sem fara að dæmi Bandaríkjanna með því að 

starfrækja einn æðsta dómstól sem hefur endurkoðunarvald til að dæma í málum er varða 

stjórnarskrá.79 Í Bretlandi er engin stjórnarskrá og engin skráð lög eru til um stjórnskipun 

landsins heldur stuðst við óskráð lög og stjórnsýsluvenju eins og var gert á Íslandi fyrir tíma 

 

 

75 Alþingi: „ Opinn fundur í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd um skýrslu umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2018.“ 

Slóð: https://www.pscp.tv/Althingi/1mrxmrleVRdKy 
76 Skýrsla umboðsmanns Alþings fyrir árið 2018. bls 22. Slóð: 

https://www.umbodsmadur.is/asset/9995/uma_arsskyrsla_2018.pdf [Sótt af vef 4.3.2020]  
77 Skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2016, bls. 26. Slóð: 

https://www.umbodsmadur.is/asset/9952/arsskyrsla-2016.pdf 
78 Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137 (1803) Slóð: 

https://www.supremecourt.gov/about/constitutional.aspx 
79 Constitutional Courts: A Primer for Decision Makers. Slóð: 

https://www.journalofdemocracy.org/articles/constitutional-courts-a-primer-for-decision-makers/  

https://www.pscp.tv/Althingi/1mrxmrleVRdKy
https://www.umbodsmadur.is/asset/9995/uma_arsskyrsla_2018.pdf
https://www.umbodsmadur.is/asset/9952/arsskyrsla-2016.pdf
https://www.supremecourt.gov/about/constitutional.aspx
https://www.journalofdemocracy.org/articles/constitutional-courts-a-primer-for-decision-makers/
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íslensku stjórnsýslulaganna. Þrátt fyrir það er endurskoðunarvald bresku dómstólanna 

óumdeilt.80 

7.1. Ísland 

Eins og í nágrannaríkjum okkar var það lengi vel ekki meginregla á Íslandi að dómarar ættu að 

fara með endurskoðunarvaldið. Árið 1943 kvað íslenskur dómstóll í fyrsta sinn upp að lög væru 

andstæð stjórnarskránni með Hrd. 1943:237 (Hrafnkötludómur). Tveir af þremur dómurum 

töldu að lög sem veittu ríkinu einkarétt til að gefa út íslensk rit sem samin voru fyrir árið 1400 

væru hindrun á útgáfu ritanna og andstæð prentfrelsisákvæði stjórnarskrárinnar. Var því sýknað 

af ákæru um brot á lögunum. Í dómnum var aðeins að finna stuttan rökstuðning um eðli þessara 

takmarkana. Í sératkvæði eins dómara með annarri niðurstöðu var hins vegar tekin sú afstaða 

að dómstólar gætu ekki hunsað lög sem almenni löggjafinn hefur sett nema stjórnarskráin sjálf 

veiti ótvíræða heimild til þess. Síðan þá hefur Hæstiréttur reglulega fengið mál í hendurnar þar 

sem endurskoðunarvaldið kemur fyrir og nokkrum sinnum dæmt lög ósamræmanleg 

stjórnarskrá.81 Ekki er lengur ágreiningur um hvort íslenskir dómstólar eigi að hafa vald til þess 

að víkja til hliðar eða fella úr gildi lög sem þeir telja stangast á við ákvæði stjórnarskrárinnar 

heldur litið svo á að valdið sé byggt á stjórnskipunarvenju sem verði ekki breytt nema með 

breytingu á stjórnarskrá.82 

7.2. Valdmörk dómstóla 

Eins og áður segir er það nú meginregla á Íslandi að dómstólar hafi endurskoðunarvald til að 

ákveða að víkja til hliðar eða fella úr gildi lög sem þeir telja andstæð stjórnarskránni. Hvort 

dómstólar eigi að teygja sig inná valdsvið framkvæmdavaldsins með því að breyta 

stjórnvaldsákvörðunum og taka þannig nýjar ákvarðanir er annað og umdeildara mál. Í 70. gr. 

stjórnarskrárinnar, sbr. 8. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995, er mælt svo fyrir að öllum beri 

réttur til að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur eða um ákæru á hendur sér um refsiverða 

háttsemi með réttlátri málsmeðferð innan hæfilegs tíma fyrir óháðum og óhlutdrægum 

dómstól.83 Talið er að þessi grein hafi áhrif á valdmörkin þar sem dómarar verða að skera úr 

öllum málum og geta ekki skorast undan. Ákvæði 70. greinar er því talið hafa víðara gildissvið 

 

 

80 Slóð: https://www.judiciary.uk/you-and-the-judiciary/judicial-review/ 
81 Björg Thorarensen, Eiríkur Tómasson, Páll Sigurðsson, Róbert R. Spanó og Viðar Már Matthíasson (2009). Um 

lög og rétt – helstu greinar íslenskrar lögfræði. (2. útg.). Bókaútgáfan Codex, Reykjavík. Bls, 76. 
82 Sama heimild, bls.74. 
83 Eiríkur Tómasson.( 1999). Réttlát málsmeðferð fyrir dómi. Íslensk lög og lagaframkvæmd í ljósi 1. og 3. mgr. 

6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. Reykjavík: Bókaútgáfa Orators. 

https://www.judiciary.uk/you-and-the-judiciary/judicial-review/
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en 60. grein og í nýlegri dómaframkvæmd er oft vísað til þeirra beggja þegar dómstólar fjalla 

um rétt manna til að fá stjórnvaldsákvarðanir endurskoðaðar.84 Endurskoðunarvald virðist vera 

að færast frá því að felast einungis í athugun á því hvort ákvörðun hafi verið tekin af til þess 

bæru stjórnvaldi, hvort réttum málsmeðferðarreglum hafi verið fylgt eða hvort um valdþurrð 

hafi verið að ræða85 yfir í að dómstólar geti í einhverjum tilfellum fjallað um efnishlið máls, 

breytt ákvörðun eða tekið nýja.86 Ákvæði 70. greinar hefur verið skýrt þannig í senni tíð að við 

ákveðnar aðstæður sé dómstólum heimilt að taka efnislega afstöðu til athafnaskyldu 

stjórnvalds87 en ennfremur að það sé bagalegt að mörkin séu óljós og að dómstólar hafi 

fullnægjandi stjórnskipulega stoð til að ganga skrefið til  fulls í úrlausnum sínum um 

stjórnvaldsákvarðanir eftir að ákvæði 70. gr. var tekið upp í stjórnarskrá.88  

Hrd. 1. september 2003 (327/2003). Fjallað var um mál vegna ákvörðunar 

samkeppnisráðs sem áfrýjunarnefnd samkeppnismála hafði staðfest. Í úrskurði héraðsdóms 

kom fram að dómstólar væru almennt ekki bærir að taka efnislega ákvörðun um þau málefni 

sem heyrðu undir stjórnvöld og yrði ekki vikið frá þeirri meginreglu í því máli. Á hinn bóginn 

kom fram að það væri á valdi dómsins að kveða upp úr um það hvort lögmætra aðferða hafi 

verið gætt við meðferð máls hjá umræddu stjórnvaldi og hvort niðurstaðan væri í samræmi við 

lög. Niðurstaða dómsins er því sú að dómstólar geta fjallað um lögmæti stjórnvaldsákvörðunar 

og dómstólar geta ógilt ákvarðanir en dómstólar geta ekki tekið nýja efnislega ákvörðun a.m.k. 

ekki ef um er að ræða matskennda ákvörðun.  

Hrd. 2. október 2008 (640/2007). Hér fjallar dómurinn um mál sem hófst með ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins um að sekta Flugþjónustuna Keflavíkurflugvelli ehf. um 80.000.000 

krónur. Áfrýjunarnefnd samkeppnismála staðfesti ákvörðunina í meginatriðum en lækkaði 

sektina í 60.000.000 krónur. Héraðsdómur hafnaði aðalkröfu Flugþjónustunnar um ógildingu 

úrskurðarins og einnig varakröfu um niðurfellingu eða lækkun sektarinnar. Niðurstaða 

Hæstaréttar var að sekta um 40.000.000 krónur. Þarna lætur Hæstiréttur ekki nægja að fjalla 

um lögmæti ákvörðunar Samkeppniseftirlitsins heldur tók nýja efnislega ákvörðun og lækkaði 

sektina um helming. 

 

 

84 Björg Thoraresen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 632. 
85 Ólafur Jóhannes Einarsson: Endurskoðunarvald dómstóla á matskenndum stjórnvaldsákvörðunum,bls. 24. 
86 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 432. 
87 Róbert R. Spanó: Kröfugerð í málum gegn íslenska ríkinu og stjórnskipuleg valdmörk dómstóla, bls. 32. 
88 Daníel Ísebern Ágústsson: „Eru valdmörk milli dómsvalds og framkvæmdavalds á sífelldri hreyfingu?“ Bls. 68. 
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Lrd. 14. júní 2019 (490/2018). Í nýlegum dómi Landsréttar var úrskurði 

áfrýjunarnefndar samkeppnismála frá 28. september 2015 í máli nr. 6/2015 (Byko ehf. og 

Norvik hf. gegn Samkeppniseftirlitinu) breytt þannig að Norvik hf. var gert að greiða 325 

milljón króna sekt í ríkissjóð. Áfrýjunarnefnd samkeppnismála hafði áður ákveðið að sektin 

skyldi nema 65 milljón krónum. Landsréttur tók nýja efnislega ákvörðun og fimmfaldaði þá 

sekt sem ákveðin hafði verið af áfrýjunarnefndinni í stað þess að fjalla um hvort 

stjórnsýsluákvörðun nefndarinnar væri lögmæt. 

Björg Thorarensen hefur bent á að með tilkomu 70. gr. hafi ætlunin verið að tryggja 

dómstólavernd borgara enn frekar og því gætu dómstólar séð sig knúna til þess að taka afstöðu 

til mála þar sem réttindi þeirra sem minna mega sín eru til umfjöllunar.89 

Hrd. 19. júní 2002 (72/2002). Dómurinn fjallaði um mál ellefu ára drengs sem hafði 

orðið fyrir svokallaðri krónusprengju og skaddast á auga. Þar sem sá sem kastaði sprengjunni 

fannst ekki ákvað bótanefnd sem starfar skv. lögun nr. 69/1995, um greiðslu ríkissjóðs á bótum 

til þolenda afbrota, að þar sem ekki var hægt að sanna að um refsiverðan verknað hafi verið að 

ræða ætti drengurinn ekki rétt á bótum. Hæstiréttur staðfesti hins vegar dóm héraðsdóms og 

ákvað að greiða ætti drengnum allt að 2.500.000kr. Hér hefði dómurinn samkvæmt eldri venju 

í málum um valdmörk dómstóla, einungis átt að dæma hvort ákvörðun bótanefndar væri 

lögmælt eða ekki. Hins vegar ákvað dómurinn að ganga skrefinu lengra og tók nýja efnislega 

ákvörðun um bætur. Þetta er dæmi um dómstólavernd um réttindi þeirra sem minna mega sín 

og í þessu máli hefði drengurinn og fjölskylda hans annars þurft að höfða nýtt mál með 

tilheyrandi kostnaði og fyrirhöfn allra aðila. Ef þetta á hins vegar að vera viðtekin venja mætti 

setja í lög að dómstólar gætu t.d. breytt fjárhæðum eins og í 2. mgr. 113. gr. laga um skipun 

stjórnsýsludómstóla í Þýskalandi. Þar er tekið fram að stjórnsýsludómstólar hafi heimild til að 

breyta fjárhæðum sem ákveðnar hafi verið með stjórnvaldsákvörðun. Ástæðan fyrir þessari 

heimild er sú að mikið hagræði er fólgið í því fyrir borgara og stjórnvöld að ná að ljúka máli 

með endanlegri niðurstöðu.90 

 

 

89 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 593. 
90 Jana Friðfinnsdóttir.(2006) “Stjórnsýsludómstólar á Íslandi?“ Úlfljótur. Bls. 118. Slóð: 
http://stjornlagarad.is/servlet/file/Jana+Fri%C3%B0finnsd%C3%B3ttir+-

+Stjornsysludomstolar.pdf?ITEM_ENT_ID=33081&ITEM_VERSION=3&COLLSPEC_ENT_ID=98 

http://stjornlagarad.is/servlet/file/Jana+Fri%C3%B0finnsd%C3%B3ttir+-+Stjornsysludomstolar.pdf?ITEM_ENT_ID=33081&ITEM_VERSION=3&COLLSPEC_ENT_ID=98
http://stjornlagarad.is/servlet/file/Jana+Fri%C3%B0finnsd%C3%B3ttir+-+Stjornsysludomstolar.pdf?ITEM_ENT_ID=33081&ITEM_VERSION=3&COLLSPEC_ENT_ID=98
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8. Stjórnsýsludómstólar  

Stjórnsýsludómstóll (e. constitutional court) er það dómstig sem fer sérstaklega með mál er 

varða stjórnarskrá, en misjafnt er hvort þeir hafa svokallað forúrskurðarvald (e. preliminary 

ruling) eða ekki. Ef stjórnsýsludómstólar eru ekki til staðar er það allajafna æðsta dómstigið 

sem beitir þessu úrskurðarvaldi. Fyrsti stjórnsýsludómstóllinn var settur á laggirnar árið 1920 

í Austurríki. Hugmyndin um að sérstakur dómstóll ætti að fara með endurskoðunarvaldið er 

komin frá austurríska lögspekingnum Hans Kelsen. Fjölmörg ríki í Evrópu hafa síðan sett á fót 

sérstakan stjórnsýsludómstól eins og Þýskaland, Ítalía, Spánn og Portúgal sem og flest Austur-

Evrópuríki eins og Pólland, Tékkland, Rússland, Ungverjaland, Slóvenía og Slóvakía. Í 

Eistlandi starfar þó deild innan Hæstaréttar sem hefur sérstakt stjórnarskráreftirlit. Í Frakklandi 

er sérstakt stjórnlagaráð en ekki eiginlegur stjórnsýsludómstóll en einstaklingar geta ekki leitað 

til þess. Stjórnsýsludómstóll Suður- Afríku hefur skapað sér trúverðugan sess og er almennt 

litið til hans sem dæmi um dómstól sem vel var stofnað til. Þegar litið er til dómstóla 

samningsaðila EES-samningsins má gróflega skipta samningsaðilunum í tvennt, annars vegar 

þau ríki sem hafa bæði almenna dómstóla og stjórnsýsludómstóla og hins vegar þau sem hafa 

eingöngu almenna dómstóla. Nokkur meginlandsríki hafa einnig tekið upp sjálfstæðar 

stjórnsýslunefndir til þess að draga úr álagi á stjórnsýsludómstóla sína.  

8.1. Nágrannaríkin 

Danmörk, Bretland og Bandaríkin eru  ríki sem ekki hafa stjórnsýsludómstóla. Í þessum ríkjum, 

eins og á  Íslandi, hafa sjálfstæðar stjórnsýslunefndir töluvert verið notaðar til að leysa úr 

verkefnum sem stjórnsýsludómstólar og jafnvel sértækir stjórnsýsludómstólar hafa á hendi á 

meginlandi Evrópu. Hins vegar eru starfandi stjórnsýsludómstólar bæði í Svíþjóð og Finnlandi. 

Þannig má geta þess að í Svíþjóð er ráðherra eða ríkisstjórn ekki unnt að gefa stjórnvöldum 

sem ekki eru hluti af ráðuneyti bindandi fyrirmæli um úrlausn einstakra mála. 

Stjórnvaldsákvarðanir þessara stjórnvalda verða heldur ekki kærðar til ráðherra eða 

ríkisstjórnar til endurskoðunar. Meginreglan er því sú að réttarúrræðið stjórnsýslukæra innan 

stjórnsýslunnar er ekki í boði í Svíþjóð. Stjórnvaldsákvarðanir verða því í flestum tilvikum 

aðeins bornar undir stjórnsýsludómstóla. Dómstólar í Svíþjóð og Finnlandi mega víkja ákvæði 
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til hliðar ef þeir telja það stríða gegn stjórnarskrá og í Finnlandi mega bæði Hæstiréttur og æðsti 

stjórnsýsludómstóllinn leggja til lagaumbætur við ríkisstjórn.91 

8.2. Réttarfarsreglur á Íslandi 

Þau ríki í Evrópu sem hafa starfandi stjórnsýsludómstóla hafa öll sérstakar réttarfarsreglur sem 

henta vel úrlausna slíkra mála. Það gera íslenskar réttarfarsreglur ekki og í þeim er t.d. ekki að 

finna almenna heimild fyrir dómstóla til þess að úrskurða að réttaráhrifum 

stjórnvaldsákvörðunar skuli frestað þar til dómur hefur verið kveðinn upp um gildi hennar.92 

Þegar lögfræðingar og dómarar veljast til starfa í stjórnsýslunefndum er ekki endilega litið til 

þess hversu vel að sér þeir eru í stjórnsýslurétti. Lögfræðingar og dómarar eru oftast vel að sér 

í einkamálaréttarfari en eins og umboðsmaður hefur m.a. bent á gilda aðrar reglur þegar 

einkamál er rekið en stjórnsýslumál eins og málsforræðisreglan og útilokunarreglan en þær 

reglur eiga ekki við þegar um stjórnsýslumál er að ræða. Til dæmis byggir rannsóknarregla 

stjórnsýsluréttarins á þveröfugum sjónarmiðum.93 Það er því álitaefni hvort tilefni sé til þess 

að sleppa því að bjóða upp á stjórnsýslukæru á Íslandi, hvort sem það er með kæru til ráðherra 

eða kærunefndar, og byggja í stað þess á því að stjórnvaldsákvörðun tiltekins stjórnvalds verði 

einvörðungu endurskoðuð af dómstólum og eftir atvikum umboðsmanni Alþingis.  

9. Niðurstaða 

Að mati Páls Hreinssonar í nýlegri skýrslu hans um sjálfstæðar stjórnsýslunefndir eru ekki 

alltaf nógu góð rök að baki þegar sjálfstæð stjórnsýslunefnd er sett á fót: „Það er mjög 

umhugsunarvert að ekki skuli ávallt koma fram haldgóður rökstuðningur í athugasemdum 

frumvarpa fyrir því að komið er á fót sjálfstæðum stjórnsýslunefndum.“ Ennfremur bætir hann 

við og styður við viðhorf Friðgeirs Björnsonar sem gerði viðamikla úttekt á störfum sjálfstæðra 

stjórnsýslunefnda árið 2005: „Ef til vill er þetta til marks um þann pólitíska veruleika að lítil 

 

 

91 Stjórnlagaráð. Stjórnskipunarþróun í Evrópu. slóð: 

http://stjornlagarad.is/servlet/file/Stjornskipunar%C3%BEr%C3%B3un+%C3%AD+Evr%C3%B3pu.pdf?ITEM

_ENT_ID=32786&ITEM_VERSION=7&COLLSPEC_ENT_ID=98 [Sótt af vef 20.3.2020] 
92 Jana Friðfinnsdóttir. (2006) “Stjórnsýsludómstólar á Íslandi?“ Úlfljótur. Bls. 4. Slóð: 
http://stjornlagarad.is/servlet/file/Jana+Fri%C3%B0finnsd%C3%B3ttir+-

+Stjornsysludomstolar.pdf?ITEM_ENT_ID=33081&ITEM_VERSION=3&COLLSPEC_ENT_ID=98   
93 Skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2014 bls. 23. Slóð: 

https://www.umbodsmadur.is/assets/Skyrsla_UA_2014.pdf 

http://stjornlagarad.is/servlet/file/Stjornskipunar%C3%BEr%C3%B3un+%C3%AD+Evr%C3%B3pu.pdf?ITEM_ENT_ID=32786&ITEM_VERSION=7&COLLSPEC_ENT_ID=98
http://stjornlagarad.is/servlet/file/Stjornskipunar%C3%BEr%C3%B3un+%C3%AD+Evr%C3%B3pu.pdf?ITEM_ENT_ID=32786&ITEM_VERSION=7&COLLSPEC_ENT_ID=98
http://stjornlagarad.is/servlet/file/Jana+Fri%C3%B0finnsd%C3%B3ttir+-+Stjornsysludomstolar.pdf?ITEM_ENT_ID=33081&ITEM_VERSION=3&COLLSPEC_ENT_ID=98
http://stjornlagarad.is/servlet/file/Jana+Fri%C3%B0finnsd%C3%B3ttir+-+Stjornsysludomstolar.pdf?ITEM_ENT_ID=33081&ITEM_VERSION=3&COLLSPEC_ENT_ID=98
https://www.umbodsmadur.is/assets/Skyrsla_UA_2014.pdf
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andstaða hafi lengi verið við því á Alþingi að slíkum nefndum sé komið á fót.“94 Í ársskýrslu 

umboðsmanns Alþingis fyrir 2014 tekur umboðsmaður fram að þó stjórnvöld bregðist almennt 

vel við fyrirspurnum, álitum og ábendingum hans veki það athygli að í þeim tilvikum sem þau 

geri það ekki virðist það einkum eiga við sjálfstæð stjórnvöld eða stjórnsýslunefndir.95 Enn 

fjallar umboðsmaður um sjálfstæðar stjórnsýslunefndir í ársskýrslu fyrir árið 2018 þar sem 

hann kemur þeirri ábendingu á framfæri við forsætisráðherra að það verði að finna leiðir fyrir 

aðila kærumála í stjórnsýslunni sem telja ákvarðanir stjórnsýslunnar stangast á við stjórnarskrá 

að fá greitt úr þeim með skjótum og einföldum hætti og bæta úr því ósamræmi sem stjórnvöld 

telji að sé milli almennra laga og stjórnarskrár.96 

Niðurstaðan eftir gerð þessa verkefnis er því sú að ákvarðanir er varða mannréttindi verða að 

vera teknar af bæru stjórnvaldi sem hefur til þess næga þekkingu og til að gæta réttaröryggis 

verða að vera skýrar málsmeðferðarreglur og ótvíræð krafa um sjálfstæði og óhlutdrægni. Þegar 

boðið er upp á stjórnsýslukæru sem réttarúrræði stendur valið um að fela ráðherra og ráðuneyti 

hans að leysa úr stjórnsýslukæru, fela það stjórnsýslunefnd á æðra stjórnsýslustigi, fela 

undirstofnun ráðuneytis það eða sleppa alveg möguleikanum á stjórnsýslukæru á hlutaðeigandi 

sviði. Málsaðili leitar beint til dómstóla og/eða umboðsmanns Alþingis til að láta reyna á 

lögmæti stjórnvaldsákvörðunar. Ráðherraábyrgð 14. gr. stjórnarskrár rofnar við það að útvista 

málum frá ráðherra til nefndar en engin sambærileg ákvæði eru til um ábyrgð nefndarmanna. 

Það verður því að taka mál stjórnsýslunefnda til gagngerrar endurskoðunar og lausnin getur 

ekki einvörðungu falist í því að senda ákvarðanir aftur til ráðherra og ráðuneyta þeirra því eins 

og bent hefur verið á hefur lítil andstæða verið fyrir því á Alþingi að koma slíkum nefndum á 

og þó ekki liggi alltaf málefnalegar ástæður eða sterk rök að baki því að útvista málum til 

nefndar er ljóst að þörfin er til staðar. Það eru aðeins fáar nefndir sem starfa eftir skýrum 

málsmeðferðareglum, búa yfir sérfræðiþekkingu og hafa fullnægjandi starfsaðstöðu. Þegar 

úrskurðavald er flutt frá ráðherra og ráðuneyti hans og falið stjórnsýslunefnd er ekki nægilega 

vel tryggt að stjórnsýslunefnd sé sjálfstæð, að nefndarmenn hafi þekkingu til að úrskurða í 

 

 

94 Páll Hreinsson (2019). Skýrsla um sjálfstæðar stjórnsýslunefndir. Slóð: https://www.stjornarradid.is/efst-a-

baugi/frettir/stok-frett/2020/01/14/Skyrsla-um-sjalfstaedar-stjornsyslunefndir-afhent-forsaetisradherra/ [Sótt af 

vef 14.2.2020]  
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málum og að starfsaðstæður séu fullnægjandi og þar með ekki gætt að því réttaröryggi sem 

lögfesting stjórnsýslulaganna átti að tryggja.  

Til að tryggja sem best réttaröryggi manna í samskiptum við hið opinbera og stuðla að 

skilvirkni og hagkvæmni verður að vera greið leið fyrir hinn almenna borgara að leita réttar 

síns og hún á að vera réttlát og hófsöm. Ef tekið er mið af embætti umboðsmanns og hversu 

vel hefur verið að því staðið frá það var stofnað, litið til þess hve þekking umboðsmanns hefur 

stuðlað að því að stjórnvöld fara almennt að álitum hans má vel færa rök fyrir því að setja á 

laggirnar sérstakan stjórnsýsludómstól. Hann yrði æðsti dómstóll óháður hinum dómstólunum 

og myndi einvörðungu dæma í málum er varða stjórnarskrá. Auðvelda ætti borgurum að leita 

réttar síns hjá dómstólnum með svipuðu fyrirkomulagi og er hjá umboðsmanni Alþingis og 

dómstóllinn ætti að hafa heimild til að taka nýja efnislega ákvörðun eins og að breyta 

fjárhæðum því mikið hagræði er fólgið í því fyrir borgara og stjórnvöld að ná að ljúka máli 

með skjótri og endanlegri niðurstöðu. 

10.  Lokaorð 

Grundvallaratriði stjórnarskrár um þrískiptingu ríkisvaldsins eru að ríkisvaldið hvíli á lögum, 

að valdið sé aðgreint og að valdið sé temprað til þess að koma í veg fyrir misbeitingu. Það er 

því mikilvægt að lagasetning sé vönduð og skýr, málsmeðferðarreglur séu samræmdar og 

dómstólar sjálfstæðir og óháðir. Ein af þeim rökum sem notuð hafa verið gegn því að setja á 

fót sérstakan stjórnsýsludómstól eru þau að Íslendingar séu fámenn þjóð. Það að þjóðin sé 

fámenn eru ekki málefnaleg rök þegar um réttindi borgaranna er að ræða heldur ætti þvert á 

móti að vera auðveldara að gæta að rétti hvers og eins og sjá til þess að allir eigi rétt á félagslegu 

öryggi og þeim efnahagslegu, félagslegu og menningarlegu réttindum sem nauðsynleg eru til 

þess að virðing þeirra og þroski fái að njóta sín.97 Með því að bjóða uppá stjórnsýslukæru hjá 

sérstökum stjórnsýsludómstól myndi réttaröryggi verða betur tryggt og markmiðum 

stjórnsýslulaganna betur framfylgt. Dómstólar starfa eftir ítarlegum, lögfestum og samræmdum 

málsmeðferðarreglum og dómarar eru jafnan sérfræðingar í úrlausnum mála. Dómstólar hafa 

yfir að ráða fullnægjandi starfsaðstöðu og sjálfstæði dómara er betur tryggt með lagareglum en 

nefndarmanna stjórnsýslunefnda. 

 

 

97 Sbr. 22. gr. Mannréttindasáttmála Sameinuðuþjóðanna. 
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