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1 Inngangur 
Í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar varð ör þróun í íslenskri stjórnsýslu. Breyttar 

þjóðfélagsaðstæður gerðu kröfur um ítarlegri löggjöf á sumum sviðum. Stjórnsýslunni var 

síðan falið að sjá um framkvæmd þessara laga ásamt því að útfæra þau nánar með 

stjórnvaldsfyrirmælum. Allt þetta varð til þess að valdsvið stjórnsýslunnar stækkaði. Við þetta 

beindust sjónir manna að skorti á reglum sem tryggðu borgurunum lágmarksréttindi í 

samskiptum þeirra við stjórnvöld. Vönduð málsmeðferð er forsenda þess að stjórnvöld komist 

að réttri og málefnalegri niðurstöðu. Þegar eftir seinni heimsstyrjöldina var hugað að því á 

Norðurlöndunum hvort setja ætti almenn stjórnsýslulög til að tryggja réttaröryggi 

borgaranna.1 Almenn lög um samskipti borgaranna við stjórnvöld voru ekki fyrir hendi hér á 

landi fyrr en með gildistöku stjórnsýslulaga nr. 37/1993 (hér eftir skammst. ssl.), 1. janúar 

1994.   
„Ingen kan dømmes uhørt“. Svo kemst Steen Rønsholdt að orði í riti sínu Forvaltningsret - 

Retsikkerhed, Process, Sagsbehandling. Hann telur meginregluna um réttinn til andmæla 

grundvallarreglu í réttarskipaninni þar sem hún hefur smám saman öðlast viðurkenningu og 

útbreiðslu í stjórnsýslurétti.2 Hér á landi er andmælareglan lögfest í 13. gr. ssl. Hún er ein af 

grundvallarreglum íslensks stjórnsýsluréttar. Samkvæmt henni á aðili að jafnaði rétt til þess 

að fá að tjá sig um efni máls áður en stjórnvald tekur ákvörðun í því. Í athugasemdum með 

frumvarpi því sem varð að stjórnsýslulögum nr. 37/1993 kemur fram að upplýsingaréttur aðila 

sé forsenda þess að aðili máls geti nýtt sér andmælarétt sinn svo fullt gagn sé að.3 Í umfjöllum 

um andmælareglu stjórnsýsluréttar er því mikilvægt að líta til þeirra reglna sem gilda um 

upplýsingarétt aðila. 

Umfjöllunin hér á eftir stefnir sérstaklega að því marki að skoða tengsl andmælareglunnar 

við upplýsingarétt málsaðila. Fyrst verður fjallað um helstu einkenni andmælareglu 

stjórnsýsluréttar. Í því sambandi verður vikið að réttarstöðunni fyrir gildistöku stjórnsýslulaga 

nr. 37/1993. Þá verður fjallað um inntak og markmið hennar ásamt því að greint verður frá 

tengslum hennar við aðrar reglur IV. kafla stjórnsýslulaga. Jafnframt verður fjallað um þær 

undantekningar sem heimilaðar eru frá reglunni. Því næst verður fjallað um helstu einkenni 

upplýsingaréttar málsaðila. Að lokum verður sérstaklega fjallað um tengsl andmælareglunnar 

við upplýsingarétt aðila. Við þá umfjöllun verður samspil reglnanna skoðað eins og það 

kemur fram í álitum umboðsmanns Alþingis.  

                                                        
1 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin – skýringarrit, bls. 31. 
2 Steen Rønsholdt: Forvaltningsret, bls. 394. 
3 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3296. 
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2 Andmælareglan í stjórnsýslurétti 
2.1 Andmælaréttur fyrir gildistöku stjórnsýslulaga nr. 37/1993 

Fyrir gildistöku stjórnsýslulaga nr. 37/1993 var ekki í gildi almenn andmælaregla hér á landi.4 

Í riti sínu Stjórnarfarsréttur frá árinu 1955 veltir Ólafur Jóhannesson því fyrir sér „hvort 

stjórnvaldi sé ekki jafnan skylt að gefa aðila kost á að tjá sig og tala máli sínu, áður en réttindi 

hans eða hagsmunir eru skertir með stjórnarathöfn“. Í kjölfarið skoðar Ólafur tvo dóma 

Hæstaréttar, þ.e. Hrd. 1936, bls. 145 og Hrd. 1948, bls. 246.5 

 
Í Hrd. 1936, bls. 145 segir: „Það verður að teljast meginreglan í fátækralögum nr. 43 frá 1927, 
sbr. einkum 65. og 59. gr. þeirra, að yfirvald geti ekki úrskurðað skyldur á hendur sveitarfélagi 
samkv. lögunum fyrr en forráðamönnum sveitarfélagsins hefur verið gefinn kostur á að taka 
afstöðu til, hvort skyldan sé réttmæt eða ekki. Þessa meginreglu braut sýslumaður, þegar hann 
gerði Ytri-Torfustaðahrepp að taka þátt í framfærslu S. Hefir sýslumaður þannig með 
úrskurðinum farið út fyrir þau takmörk, sem fátækralögin settu um skyldur sveitarfélaga. 
Úrskurðurinn er því markleysa að því leyti, að hann getur ekki orðið lagður til grundvallar um 
sveitfestina“. 

 
Ólafur telur að ef til vill sé ekki öruggt að draga ályktun af þessum dómi Hæstaréttar utan 

fátækralaganna.6 

 
Í Hrd. 1948, bls. 246 fjallaði Hæstiréttur um þann úrskurð Barnaverndarráðs Íslands að svipta 
forstöðukonu barnahælis leyfi til forstöðu þess. Forstöðukonan fékk ekki tækifæri til að tjá sig 
um málið áður en ráðið úrskurðaði um leyfissviptinguna. Hæstiréttur ógilti úrskurð ráðsins 
vegna þessa. 

 
Ólafur dregur eftirfarandi ályktun af dómum Hæstaréttar: 
 

„Réttarreglu í framangreinda átt verður því líklega að telja gilda hér, a.m.k. þegar um úrskurði 
eða aðrar réttarskipandi stjórnarathafnir er að tefla.“7 
 

Fyrir gildistöku stjórnsýslulaga var að finna ákvæði um andmælarétt aðila í ýmsum 

lögum. Sum þeirra kváðu um skýlausan rétt aðila til að tjá sig en önnur að andmælaréttar 

skyldi gætt ef við yrði komið.8 Ingibjörg Rafnar taldi í ritgerð sinni „Andmælareglan og 

stjórnsýslan“, sem birtist í Tímariti lögfræðinga árið 1980, að lagaákvæði sem þá giltu um 

andmælarétt aðila væru svo sundurleit og dreifð að þau gætu ekki talist grundvöllur almennrar 

réttarreglu um andmælarétt.9 Ingibjörg taldi að andmælareglan væri þó almennt gild á tveimur 

sviðum, þ.e. í þeim tilvikum þar sem stjórnvald úrskurðaði um ágreining aðila og þegar 

                                                        
4 Róbert Ragnar Spanó: „Þróun andmælareglunnar eftir gildistöku 13. gr. stjórnsýslulaga“, bls. 366-367. 
5 Ólafur Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur, bls. 215. 
6 Ólafur Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur, bls. 215. 
7 Ólafur Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur, bls. 215. 
8 Ingibjörg Rafnar: „Andmælareglan og stjórnsýslan“, bls. 154. 
9 Ingibjörg Rafnar: „Andmælareglan og stjórnsýslan“, bls. 156. 
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stjórnvaldsákvörðun fól í sér verulega skerðingu á mikilvægum, persónulegum eða 

fjárhagslegum hagsmunum aðila. Hún benti síðan á að flest þeirra lagaákvæða sem kváðu á 

um andmælarétt aðila tækju til skerðingar á slíkum hagsmunum. Eftir það dró hún eftirfarandi 

ályktun: 

 
„Af framansögðu má væntanlega draga þá ályktun, að sú meginregla gildi í íslenskum rétti, 
jafnvel án beinnar lagaheimildar, að gefa eigi aðilum kost á að tjá sig, áður en mikilvægir 
fjárhagslegir hagsmunir þeirra eru skertir verulega með stjórnvaldsákvörðun.“10 

 
Fram kemur í riti Páls Hreinssonar, Stjórnsýslulögin – skýringarrit, að Hæstiréttur virðist í 

Hrd. 1948, bls. 246 byggja andmælarétt aðila á óskráðri meginreglu. Það kemur þó ekki fram 

í dómi Hæstaréttar á hvaða réttarheimild andmælarétturinn er byggður. Páll telur að hin 

óskráða meginregla um andmælarétt aðila hafi smám saman fest sig í sessi í stjórnsýslurétti. 

Þá telur hann að aðili hafi helst átt andmælarétt, í ólögfestum tilvikum, þegar mál varðaði 

mikilvæga persónulega eða fjárhagslega hagsmuni hans og ekki var að finna afstöðu hans í 

gögnum málsins.11  

Róbert Ragnar Spanó fjallar um réttarástandið fyrir gildistöku stjórnsýslulaga nr. 37/1993 

í grein sinni sem ber heitið „Þróun andmælareglunnar eftir gildistöku 13. gr. stjórnsýslulaga“. 

Þar telur Róbert að líklega megi draga þá ályktun af viðhorfum fræðimanna og 

dómaframkvæmd Hæstaréttar að aðili hafi aðeins átt rétt til andmæla, á ólögfestum grunni, í 

takmörkuðum mæli. Hann bendir á að hin ólögfesta andmælaregla hafi helst átt við þegar 

„hagsmunir aðilans voru taldir verulegir í fjárhagslegu eða persónulegu tilliti, s.s. þegar um 

stjórnarskrárvarin réttindi var að ræða [...] eða ákvörðun beindist að beitingu refsikenndra 

viðurlaga“. Þá bendir Róbert á að ekki hafi verið talið nauðsynlegt að veita aðila andmælarétt 

þegar afstöðu hans var að finna í gögnum málsins. Þá kemur fram að „ákvörðun var almennt 

ekki talin ógildanleg nema sannað væri að sjónarmið aðilans hefðu getað haft áhrif á efni 

hinnar endanlegu ákvörðunar“.12 

Þegar litið er yfir niðurstöður framangreindra fræðimanna er ljóst að almenn óskráð 

andmælaregla var ekki í gildi hér á landi fyrir gildistöku stjórnsýslulaga. Ólögfesta 

andmælareglu var hins vegar að finna á afmörkuðum sviðum. Sú regla átti helst við þegar 

teknar voru stjórnvaldsákvarðanir í málum sem vörðuðu mikilvæga hagsmuni aðila.  

 
 

                                                        
10 Ingibjörg Rafnar: „Andmælareglan og stjórnsýslan“, bls. 157-158. 
11 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin – skýringarrit, bls. 162-163. 
12 Róbert Ragnar Spanó: „Þróun andmælareglunnar eftir gildistöku 13. gr. stjórnsýslulaga“, bls. 370. 
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2.2 Andmælaregla stjórnsýslulaga nr. 37/1993 

2.2.1 Almennt 

Samkvæmt 2. mgr. 1. gr. ssl. gilda ákvæði þeirra þegar stjórnvöld taka stjórnvaldsákvarðanir í 

málum. Almennt verður þó ekki gagnályktað frá ákvæðum stjórnsýslulaga á þann veg að 

engar málsmeðferðar- eða efnisreglur stjórnsýsluréttar gildi þegar komið er út fyrir gildissvið 

laganna. Almennar ólögfestar reglur stjórnsýsluréttarins taka við þegar ákvæðum 

stjórnsýslulaga sleppir. Við beitingu andmælareglunnar í ólögfestum tilvikum ber að líta til 

þess að fræðimenn hafa talið að hún geri ekki jafn strangar kröfur til málsmeðferðar og þegar 

taka á ákvörðun um rétt eða skyldu manna. Við afmörkun reglunnar ber að líta til þeirra 

hagsmuna sem í húfi eru, sjónarmiða um skilvirkni og kostnað í stjórnsýslunni o.fl. Þá ber að 

nefna að til greina kemur að lögjafna frá reglu 13. gr. ssl. um andmælarétt séu almenn skilyrði 

fyrir því uppfyllt.13 

Réttur aðila máls til andmæla er lögfestur í 13. gr. ssl. Í umræddu ákvæði kemur fram að 

aðili máls skuli „eiga þess kost að tjá sig um efni máls áður en stjórnvald tekur ákvörðun í 

því, enda liggi ekki fyrir í gögnum málsins afstaða hans og rök fyrir henni eða slíkt sé 

augljóslega óþarft“. Verður nú vikið nánar að 13. gr. ssl.  

 
2.2.2 Markmið andmælareglunnar 

Í athugasemdum með frumvarpi því er varð að stjórnsýslulögum kemur fram að kjarni 

reglunnar sé sá að aðili máls eigi rétt á að fá tækifæri til þess að kynna sér gögn málsins og 

málsástæður, sem ákvörðunin byggist á, áður en hún er tekin. Ekki má taka ákvörðun fyrr en 

aðila máls hefur verið gefinn kostur á að tjá sig um málið. Þá segir að reglan gefi aðila máls 

kost á því, áður en ákvörðun er tekin um réttarstöðu hans, að tryggja réttindi sín og hagsmuni 

með því að kynna sér gögn málsins, leiðrétta fram komnar upplýsingar og vekja athygli 

stjórnvaldsins á frekari upplýsingum um málsatvik. Í frumvarpinu segir að nauðsynlegt sé að 

ákvarðanir stjórnvalda séu bæði löglegar og réttar. Einnig kemur þar fram að ákvarðanir skuli 

byggðar á lögmætum forsendum og að tryggt sé að réttindi borgaranna verði ekki skert með 

handahófskenndum ákvörðunum.14  

 
Í Hrd. 2000, bls. 1379 (324/1999) tekur Hæstiréttur fram að andmælareglunni sé „ætlað að 
tryggja, að stjórnvald taki ekki ákvörðun um rétt eða skyldu manna nema það hafi vitneskju um 
allar þær staðreyndir og sjónarmið, sem málsaðilar kjósa að halda til haga“. 
 
Í UA 17. nóvember 2008 (5129/2007) fjallar umboðsmaður um markmið andmælareglunnar. Þar 
segir: „Auk þess að vekja traust aðila máls og almennings á málsmeðferð stjórnsýslunnar er 

                                                        
13 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Nokkrar hugleiðingar um andmælareglu 13. gr. stjórnsýslulaga“, bls. 477-478. 
14 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3295. 
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þessari reglu ætlað að tryggja eftir fremsta megni efnislega rétta niðurstöðu í stjórnsýslumáli. 
[...] Að sama marki stefnir rannsóknarregla stjórnsýsluréttarins en samkvæmt 10. gr. 
stjórnsýslulaga hvílir sú skylda á stjórnvaldi sem þarf að taka afstöðu til þess hver skuli ráðinn 
til að gegna opinberu starfi að sjá til þess að málsatvik séu nægilega upplýst áður en ákvörðunin 
er tekin. Í þessu felst m.a. að tryggja verður að viðhlítandi upplýsingar liggi fyrir um þau atriði 
sem stjórnvaldið telur að eigi að hafa þýðingu við samanburð milli hæfra umsækjenda.“ 

 
Með hliðsjón af framangreindu má slá því föstu að markmið andmælareglunnar sé að 

tryggja að stjórnvöld hafi vitneskju um allar upplýsingar um staðreyndir máls og málsástæður, 

þar á meðal sjónarmið aðila, áður en ákvörðun er tekin í málinu. Með þessu er tryggt, eins og 

unnt er, að efnislega rétt niðurstaða fáist í málið.15 Tengsl andmælareglunnar við 

rannsóknarreglu 10. gr. ssl. eru því augljós en samkvæmt henni skal stjórnvald sjá til þess að 

mál sé nægjanlega upplýst áður en ákvörðun er tekin í því.  

Markmið andmælareglunnar er ekki síður að gefa aðila tækifæri á að hafa áhrif á 

framgang málsins. Að lokum má benda á að beiting andmælareglunnar í framkvæmd eykur að 

jafnaði traust borgaranna á störfum stjórnvalda,16 sbr. UA 17. nóvember (5129/2007).   

 
2.2.3 Inntak andmælareglunnar 

Andmælaregla 13. gr. ssl. gildir þegar stjórnvöld taka ákvörðun um rétt eða skyldu aðila máls 

sbr. 2. mgr. 1. gr. ssl. Þessar ákvarðanir eru oft nefndar stjórnvaldsákvarðanir. Reglan gildir 

hins vegar ekki þegar stjórnvöld taka ákvörðun um meðferð stjórnsýslumáls eða svokallaðar 

formákvarðanir. Hér verður þó að líta til þess að rannsóknarregla 10. gr. ssl. tekur til 

undirbúnings ákvarðana af þessum toga. Oft á tíðum myndi undirbúningur slíkrar ákvörðunar 

ekki uppfylla skilyrði 10. gr. ssl. nema að upplýsinga hafi verið aflað hjá málsaðila.17 

Aðili máls á rétt á að tjá sig um efni máls áður en ákvörðun er tekin í því, sbr. 13. gr. ssl.  

Ef málsaðili nýtir sér þennan rétt getur hann komið athugasemdum sínum á framfæri, bent á 

misskilning eða ónákvæmi í gögnum máls og bent á upplýsingar sem séu betri grundvöllur að 

ákvörðun málsins.18 Frá þessari meginreglu eru nokkrar undantekningar sem fjallað verður 

um síðar.  

Ákvæði 13. gr. ssl. kveður á um rétt aðila til tjá sig um „efni máls“ áður en stjórnvald 

tekur ákvörðun í því. Í athugasemdum með frumvarpi því er varð að stjórnsýslulögum segir 

                                                        
15 Sjá hér einnig UA 11. mars 2002 (3306/2001) Þar segir: „Af ofangreindum athugasemdum frumvarpsins má 
að mínu áliti draga þá ályktun um þau sjónarmið og þau lagarök sem liggja til grundvallar andmælareglunni að 
með reglunni sé stefnt að því að tryggja réttaröryggi málsaðila með því að stjórnvöld taki aðeins ákvarðanir sem 
eru byggðar á réttum upplýsingum. [...] Með því að gefa aðila málsins kost á því að tjá sig um efni þess áður en 
að ákvörðun er tekin er þannig betur tryggt að allar þær upplýsingar og málsástæður sem máli skipta fyrir 
efnislega rétta úrlausn málsins liggja fyrir”.  
16 Róbert Ragnar Spanó: „Þróun andmælareglunnar eftir gildistöku 13. gr. stjórnsýslulaga“, bls. 365. 
17 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin – skýringarrit, bls. 177. 
18 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3295-96. 
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meðal annars að aðili máls geti „bent á heimildir sem séu betri grundvöllur að ákvörðun 

máls“.19 Samkvæmt þessu er hægt að draga þá ályktun að andmælaregla stjórnsýslulaga taki 

bæði til atvika máls og hreinna lagaatriða.20 

Þegar fjallað er um mál sem varða mikilvæga hagsmuni eiga undantekningarnar frá 

andmælareglunni sjaldnar við. Páll Hreinsson nefnir í riti sínu, Stjórnsýslulögin – skýringarrit, 

sex flokka þar sem meginreglan um andmælarétt aðila myndi oftast gilda. Í fyrsta lagi verður 

að gera strangar kröfur til málsmeðferðar stjórnvalda þegar skoðað er hvort beita eigi aðila 

refsikenndum viðurlögum. Í öðru lagi eru gerðar ríkar kröfur til málsmeðferðar þegar mál 

fjallar um stjórnarskrárvarin réttindi. Í þriðja lagi verða stjórnvöld að tryggja það, þegar mál 

snertir deilu milli tveggja eða fleiri aðila, að báðir eða allir aðilar málsins hljóti jöfn tækifæri 

til að nýta andmælarétt sinn. Í fjórða lagi eru almennt gerðar ríkari kröfur til meðferðar 

kærumála heldur en málsmeðferðar á fyrsta stjórnsýslustigi. Í fimmta lagi gildir meginreglan 

oftast í málum er varða áminningu eða uppsögn starfsmanna sem falla undir lög nr. 70/1996 

um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.21 Stjórnvaldi er skylt að gefa aðila tækifæri til að 

tjá sig um mál, áður en að ákvörðun er tekin, ef fyrirhugað er að áminna starfsmann, sbr. 

ákvæði 21. gr. laga nr. 70/1996, eða segja honum upp, sbr. 44. gr. laganna, vegna ástæðna 

sem varða persónulega eiginleika starfsmannsins eða vegna atvika í starfi.22 Í sjötta lagi eiga 

undantekningar frá andmælareglunni sjaldnar við þegar stjórnvöld taka ákvarðanir sem varða 

verulega fjárhagslega eða persónulega hagsmuni aðila.23 

Stjórnvaldi ber að gefa málsaðila fullnægjandi eða raunhæfan kost á að gæta lögbundins 

andmælaréttar síns áður en ákvörðun er tekin í máli hans. 

 
Í UA 1. apríl 2009 (5261/2008) fjallar umboðsmaður um hvort nægilega hafi verið gætt að 
andmælarétti A við meðferð máls hans hjá Útlendingastofnun. A var veittur þriggja daga frestur 
til að tjá sig um fyrirhugaða ákvörðun stofnunarinnar. Í áliti umboðsmanns segir: „Við athugun 
mína á ofangreindu álitaefni tel ég í upphafi verða að líta til þess að þrjá daga verður almennt 
séð að álíta mjög knappan frest til andmæla. Í því sambandi bendi ég einnig á að ljóst er að A 
skildi ekki bréf Útlendingastofnunar þegar hann fékk það fyrst afhent og fékk bréfið ekki 
útskýrt fyrir sig af spænskumælandi túlk fyrr en síðar sama dag. [...] Í ljósi alls þessa er 
vafalaust að mínu áliti að A hafi ekki verið veittur „hæfilegur tími“ í merkingu 1. mgr. 24. gr. 
laga nr. 96/2002, sbr. 13. gr. stjórnsýslulaga, til að eiga raunhæfan kost á að setja fram andmæli 
sín af þessu tilefni.“ 

 
Í Hrd 18. september 2008 (430/2007) krafðist X, sem hafði starfað sem hjúkrunarfræðingur á 
geðsviði L, þess að ógilt yrði ákvörðun sviðstjóra um að flytja hana úr starfi á starfsstöð L við 
Hringbraut yfir á deild 15 á Kleppi. A, deildarstjóri á 33-C, hafði símasamband við X 4. október 

                                                        
19 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3296. 
20 Róbert Ragnar Spanó: „Þróun andmælareglunnar eftir gildistöku 13. gr. stjórnsýslulaga“, bls. 408. 
21 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin – skýringarrit, bls. 167-170. 
22 Róbert Ragnar Spanó: „Þróun andmælareglunnar eftir gildistöku 13. gr. stjórnsýslulaga“, bls. 386-387. 
23 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin – skýringarrit, bls.172. 



  9 

og tilkynnti henni að til athugunar væri að færa hana á annan vinnustað. Jafnframt boðaði A 
hana til fundar um málið, sem skyldi haldinn 9. október. Á þeim fundi var X tilkynnt að hún 
yrði flutt af deild 33-C á aðra starfsstöð hjá L. Í dómi Hæstaréttar segir: „Ákvörðunin hafði að 
öllu virtu mikla þýðingu fyrir stöðu [X] og er fallist á að um stjórnvaldsákvörðun hafi verið að 
ræða. Bar aðaláfrýjanda að fylgja reglum stjórnsýslulaga við töku hennar og þar á meðal að 
virða andmælarétt gagnáfrýjanda, sbr. 13. gr. laganna. Áður var greint frá símtali A deildarstjóra 
við gagnáfrýjanda 4. október 2006 og fundi þeirra og sviðsstjórans 9. sama mánaðar. Fjórði 
fundarmaðurinn, C, bar fyrir dómi að andmæli gagnáfrýjanda hafi engu máli skipt, „það var 
greinilega búið að taka ákvörðun löngu áður.“ Að þessu virtu, svo og framburði yfirmannanna 
sjálfra, er ljóst að gagnáfrýjanda var ekki gefinn fullnægjandi eða raunhæfur kostur á að gæta 
lögbundins andmælaréttar síns áður en nefnd ákvörðun var tekin. Hún fól þegar af þeirri ástæðu 
í sér brot gegn stjórnsýslulögum svo sem gagnáfrýjandi heldur fram.“ 

 

Eins og sjá má af dómi Hæstaréttar og áliti umboðsmanns eru gerðar ríkar kröfur til þess að 

aðila sé gefið raunhæft tækifæri til að gæta hagsmuna sinna. Ef ákvörðun er tekin strax í 

kjölfar þess að málsaðili nýtir andmælarétt sinn eða stuttu síðar eru líkur til þess, sérstaklega í 

flóknari málum, að stjórnvaldið hafi gert upp hug sinn fyrir fram.24 Mikilvægt er að stjórnvöld 

fari yfir og meti sjónarmið aðila enda er stjórnvöldum skylt að sjá til þess að mál sé nægilega 

upplýst áður en stjórnvaldsákvörðun er tekin, sbr. 10. gr. ssl. Reglur þessar eru ekki formið 

eitt heldur er markmið þeirra að efnislega rétt niðurstaða fáist í stjórnsýslumálum. 

Til þess að nýta andmælarétt sinn verður aðili máls að hafa frumkvæði á því að kynna sér 

gögn þess og tjá sig um þau. Frá þessari meginreglu eru tvær höfuðundantekningar. Annars 

vegar hvílir sú skylda á stjórnvöldum, samkvæmt 14. gr. ssl., að tilkynna aðila um meðferð 

máls hafi það byrjað að frumkvæði annars en hans. Þessi regla á ekki við þegar afstaða aðila 

liggur fyrir í gögnum málsins eða þegar telja verður augljóslega óþarft að veita aðila tækifæri 

á að tjá sig. Hins vegar hvílir frumkvæðisskyldan á stjórnvöldum þegar aðila er ókunnugt um 

að ný gögn eða upplýsingar hafi bæst við í máli hans. Þetta á aðeins við þegar telja verður að 

upplýsingarnar hafi verulega þýðingu fyrir úrlausn málsins og að ekki verði talið augljóslega 

óþarft að gefa aðila kost á að tjá sig.25 

Stjórnvöldum ber að hafa hliðsjón af málshraðareglu 9. gr. ssl. þegar þau leggja mat á það 

hvort upplýsingar og gögn séu þess eðlis að veita beri aðila kost á að kynna sér þau eða tjá sig 

um þau. Samkvæmt 9. gr. ssl. ber stjórnvöldum að taka ákvarðanir í málum svo fljótt sem 

unnt er. 

 

                                                        
24 Sjá hér einnig UA 27. nóvember 2002 (3494/2002) Þar segir: „Andmælaréttinum er ætlað að vera raunhæft 
úrræði fyrir starfsmann til að koma að athugasemdum og til að upplýsa málið. Það kann því að vera til marks um 
að andmælarétturinn hafi aðeins verið til málamynda þegar stjórnvald lætur hjá líða að taka sér tíma til að fara 
yfir andmæli starfsmannsins en afhendir formlega áminningu t.d. á sama fundi og starfsmanni er veitt færi á að 
tjá sig eða samdægurs í beinu framhaldi af slíkum fundi.“ 
25 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin – skýringarrit, bls. 165-166. 
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Í UA 7. mars 2006 (4113/2004) fjallaði umboðsmaður um kvörtun Y og Z yfir ákvörðun 
landbúnaðarráðherra í tilefni af umsókn þeirra um leyfi til að reysa varnargarð í Hvítá í 
Borgarfirði vegna landbrots. Athugun umboðsmanns beindist m.a. að ýmsum atriðum er 
vörðuðu málsmeðferð landbúnaðarráðuneytisins, þ.á.m. veitingu andmælaréttar samkvæmt 13. 
gr. stjórnsýslulaga. Í áliti umboðsmanns segir: „Af framansögðu leiðir að á stjórnvöldum hvílir 
ávallt sú skylda að leggja sjálfstætt mat á hvenær upplýsingar og gögn sem það hefur aflað í 
tilefni tiltekins stjórnsýslumáls eða lögð hafa verið fram séu þess eðlis að veita beri málsaðilum 
kost á að kynna sér þau og tjá sig um þau. Við það mat ber viðkomandi stjórnvöldum ekki 
aðeins að hafa þau sjónarmið sem að ofan voru nefnd í huga heldur einnig málshraðareglu 9. gr. 
stjórnsýslulaga og þá hagsmuni sem aðilar máls hafa almennt af því að afgreiðsla mála dragist 
ekki um of. Stjórnvöldum er því almennt ekki rétt að fara þá leið að gefa öðrum aðilum máls 
ávallt kost á að neyta andmælaréttar þegar einstakir málsaðilar hafa lagt fram einhver gögn eða 
upplýsingar, heldur er þeim skylt í hverju og einu tilviki að meta og ákveða, á grundvelli 
framangreindra reglna og sjónarmiða, hvort tilefni sé til þess. Þá geta stjórnvöld ekki heldur 
látið áskilnað einstakra aðila máls, um að fá að kynna sér allar upplýsingar og gögn sem fram 
kunna að koma við meðferð máls og tjá sig um þau, ráða ákvörðunum sínum í þessum efnum.“ 

 
Samkvæmt áliti umboðsmanns er stjórnvöldum skylt að leggja sjálfstætt mat á það hvenær 

nauðsynlegt sé að veita aðila andmælarétt. Við það mat ber að hafa málshraðareglu 9. gr. ssl. í 

huga. Stjórnvöldum er því almennt ekki rétt að fara þá leið að veita aðila andmælarétt 

varðandi öll gögn sem fram koma í máli heldur ber stjórnvöldum að meta það sérstaklega 

hvort upplýsingarnar séu þess eðlis að gefa skuli aðila kost á að kynna sér þau og tjá sig um 

þau. 

 
2.2.4 Tilkynning samkvæmt 14. gr. ssl. 

Til þess að aðili máls geti nýtt sér andmælarétt sinn verður hann að vita af meðferð málsins 

hjá stjórnvöldum. Til þess að tryggja rétt aðila er mælt fyrir um það í 14. gr. ssl. að tilkynna 

eigi honum að mál hans sé til meðferðar hjá stjórnvöldum ef hann á rétt á að tjá sig um efni 

þess skv. 13. gr. stjórnsýslulaga.  

 
Í UA 23. júlí 2008 (4891/2007) kvartaði A yfir úrskurði félagsmálaráðuneytisins þar sem talið 
var að ákvarðanir Reykjavíkurborgar um að leysa hann frá störfum hefðu verið gildar. Athugun 
umboðsmanns beindist m.a. að því hvort andmælaréttar hafi verið nægilega gætt. Í áliti 
umboðsmanns segir: „Meginreglan varðandi andmælarétt er að aðili máls verður að hafa 
frumkvæði sjálfur að því að kynna sér gögn og tjá sig um mál. Til þess að hann hafi tækifæri til 
þess þarf að tilkynna viðkomandi aðila að mál hans sé til meðferðar hjá stjórnvaldi, ef ljóst er að 
hann hefur ekki fengið vitneskju um það fyrirfram, í samræmi við fyrirmæli 14. gr. 
stjórnsýslulaga. Tilkynning til aðila máls samkvæmt 14. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 er 
þannig almennt forsenda þess að andmælaréttur aðila verði virkur svo hann geti meðal annars 
leiðrétt fram komnar upplýsingar og bætt því við sem hann telur að skipti máli við úrlausn 
málsins.“ 

 
Fram kemur í áliti umboðsmanns að tilkynning samkvæmt 14. gr. ssl. sé „almennt forsenda 

þess að andmælaréttur aðila verði virkur“. Ef reglunni er ekki fylgt í framkvæmd er því hætta 

á að markmið andmælareglunnar, sem fjallað var um hér að ofan, nái ekki fram að ganga.  
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Samkvæmt 14. gr. ssl. er stjórnvöldum ekki skylt að tilkynna aðila um meðferð máls hans 

ef ljóst er að hann hafi fengið vitneskju um það fyrir fram. Jafnframt hvílir ekki skylda á 

stjórnvöldum að tilkynna aðila máls um meðferð þess eigi hann ekki rétt á því að tjá sig um 

málið áður en stjórnvaldsákvörðun er tekin.26  

 
2.2.5 Frestun máls 

Stjórnvald getur sett aðila ákveðinn frest til að kynna sér gögn málsins og nýta andmælarétt 

sinn, sbr. 1. mgr. 18. gr. ssl. Að sama skapi getur aðili, á hvaða stigi málsmeðferðar sem er, 

krafist þess að honum verði veittur slíkur frestur. Í 2. málsl. 2. mgr. 18. gr. kemur síðan fram 

takmörkun á þessum rétti aðila, en þar segir að ekki skuli fresta málinu ef það verður til þess 

að farið sé fram úr lögmæltum fresti. Hér verður þó að hafa í huga að mál skal vera nægilega 

upplýst áður en ákvörðun er tekin, sbr. 10. gr. ssl. Af þeirri ástæðu kann að vera nauðsynlegt 

að veita aðila andmælarétt þrátt fyrir að farið verði fram úr lögmæltum afgreiðslufresti.27  

Stjórnvöld verða að haga málsmeðferð sinni á þann hátt að aðila sé gefinn raunhæfur 

kostur á að nýta andmælarétt sinn.  

 
Í UA 1. apríl 2009 (5261/2008) Sjá reifun í kafla 2.2.3. Í áliti umboðsmanns segir: „Samkvæmt 
ákvæði 1. mgr. 18. gr. stjórnsýslulaga er stjórnvaldi heimilt að setja málsaðila ákveðinn frest til 
þess að kynna sér gögn máls og tjá sig um það, eins og gert var í máli þessu. Þegar stjórnvaldi er 
óheimilt að taka ákvörðun í máli fyrr en aðila hefur verið gefinn kostur á að tjá sig er hins vegar 
gengið út frá því að nauðsynlegt sé að gefa aðila hæfilegan frest við upphaf máls til að kynna 
sér gögn máls og tjá sig um þau svo hann hafi raunhæfa möguleika til að gæta réttar síns. 
Aðstaðan getur því verið sú að aðila máls sé að formi til gefinn kostur á því að tjá sig um mál. 
Ef hann fær hins vegar of stuttan frest til að gæta andmæla kann það í ljósi eðlis málsins, þeirra 
hagsmuna sem á reynir og atvika að öðru leyti að leiða til þeirrar ályktunar að ekki sé fullnægt 
þeim kröfum sem leiða af andmælareglunni, enda verði talið að aðila máls hafi í reynd ekki 
verið gefinn raunhæfur kostur á því að setja fram sín sjónarmið. Mat að þessu leyti er 
atviksbundið og verður að vera heildstætt með tilliti til aðstæðna í hverju máli fyrir sig og gagna 
sem fyrir liggja“. 

 
Eins og fram kemur í áliti umboðsmanns getur of stuttur frestur leitt til þess að ekki sé 

fullnægt þeim kröfum sem andmælareglan gerir til málsmeðferðar stjórnvalda. Með öðrum 

orðum getur þetta orðið þess valdandi að aðila verði ekki gefinn raunhæfur kostur til að tjá sig 

um málið.  

Ákvæði 18. gr. ssl. stefnir að því markmiði að aðili fái tækifæri til að kynna sér gögn og 

tjá sig um málið. Hins vegar er enginn ástæða til að fresta málinu ef aðili á ekki rétt til 

andmæla.28 

                                                        
26 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin – skýringarrit, bls. 182. 
27 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin – skýringarrit, bls. 203. 
28 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin – skýringarrit, bls. 203. 
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Stjórnvöldum ber að tilkynna aðila eins fljótt og unnt er að mál hans sé til meðferðar. Þau 

eiga ekki að bíða með slíka tilkynningu þangað til lögmæltir frestir eru að renna út. Aðili á að 

jafnaði aðeins rétt á fresti skv. 18. gr. ssl. einu sinni í sama máli. Frá þeirri reglu skal þó víkja 

ef nýjar upplýsingar koma fram á seinni stigum málsins og það verður ekki til þess að farið sé 

fram úr lögmæltum fresti til afgreiðslu málsins.29  

Á því tímabili, þar sem frestur skv. 18. gr. ssl. er í gildi, er stjórnvaldi óheimilt að taka 

efnisákvarðanir í málinu. Hins vegar er stjórnvaldinu heimilt að taka ákvarðanir um 

málsmeðferð enda hvílir sú skylda á því að rannsaka málið svo hægt sé að taka forsvaranlega 

efnisákvörðun í því.30 

 
2.3 Undantekningar frá andmælarétti aðila máls 

2.3.1 Almennt 

Frá andmælareglu stjórnsýsluréttar eru nokkrar undantekningar. Við túlkun þessara 

undantekninga þarf að hafa hliðsjón af markmiðum andmælareglunnar og stjórnsýslulaganna í 

heild. Með því að gagnálykta frá reglu 1. málsl. 2. mgr. 2. gr. laganna er ljóst að ákvæði þeirra 

hafa að geyma ákveðnar lágmarkskröfur til stjórnsýslunnar.31 Þessi regla kemur einnig fram í 

athugasemdum þeim sem fylgdu frumvarpi því er varð að stjórnsýslulögum.32 Með 

lögfestingu meginreglna um málsmeðferð er stefnt að því markmiði að tryggja réttaröryggi 

borgaranna í skiptum þeirra við stjórnvöld.33 Þá ber að líta til þess að eitt helsta markmið 

andmælareglunnar er að tryggja það að stjórnvöld hafi vitneskju um allar upplýsingar um 

staðreyndir máls og málsástæður, þar á meðal sjónarmið aðila, áður en ákvörðun er tekin í 

málinu. Málsmeðferð stjórnvalda má því ekki vera óvandaðri en ákvæði stjórnsýslulaga mæla 

fyrir um.34 Þá verður að líta til þess að undantekningarreglur ber almennt að túlka þröngt 

samkvæmt íslenskum rétti.35 Verður nú vikið að helstu undantekningum frá andmælarétti 

aðila máls. 

 
2.3.2 Undantekningar samkvæmt 13. gr. ssl. 

Það er ekki talið nauðsynlegt að veita aðila andmælarétt ef afstöðu hans er að finna í gögnum 

málsins, sbr. 13. gr. ssl. Þegar metið er hvort afstaða aðila liggi fyrir í gögnum máls er byggt á 

                                                        
29 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3298. 
30 Páll Hreinsson: „Upplýsingaréttur aðila stjórnsýslumáls – Vitneskja er vald“, bls. 240. 
31 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin – skýringarrit, bls. 51. 
32 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3277. 
33 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin – skýringarrit, bls. 39. 
34 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin – skýringarrit, bls. 51. 
35 Róbert Ragnar Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 341. 
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hlutlægu mati. Það verður að vera nokkuð skýrt að afstaða aðila liggi fyrir í gögnum máls til 

að heimilt sé að beita umræddri undanþágu frá rétti aðila til að tjá sig um gögn þess.36  

 
UA 3. febrúar 1998 (1986/1996) Þar kvartaði A yfir því að innheimtu útvarpsgjalds hefði verið 
beint að henni án skýringa. Sem ellilífeyrisþegi hafði hún verið undanþegin greiðslu þess. 
Umboðsmaður taldi að afstaða aðila hafi ekki legið fyrir með skýrum hætti í gögnum málsins. 
Það var hans álit að ákvörðunin yrði ekki tekin með réttu fyrr en leitað hefur verið eftir afstöðu 
og röksemdum aðilans.  

 
Af framangreindu má draga þá ályktun að við beitingu umræddrar undantekningar frá 

andmælareglunni séu gerðar miklar kröfur til þess að afstaða og rök aðila komi fram með 

skýrum hætti í gögnum málsins. Ef vafi er til staðar ber að leita eftir afstöðu málsaðila. 

Þegar stjórnvald tekur hreina ívilnandi ákvörðun er óþarft að veita aðila máls tækifæri á að 

tjá sig. Dæmi um slíka ákvörðun er þegar umsókn aðila er tekin til greina að öllu leyti.37 

Einnig verður að taka það fram að ef stjórnvald aflar sjálft gagna sem staðfesta upplýsingar 

frá aðila máls er óþarft að veita honum andmælarétt varðandi umrædd gögn. Jafnframt hefur 

verið talið óþarft að veita aðila tækifæri á að tjá sig um gögn sem litla þýðingu hafa fyrir 

úrlausn þess.38 

Í 13. gr. ssl. kemur fram að heimilt sé að víkja frá andmælareglunni ef það er augljóslega 

óþarft að veita aðila tækifæri á að tjá sig. Sumar upplýsingar eru þess eðlis að ekki er við því 

að búast að málsaðili geti þar neinu breytt. Í slíkum tilvikum verður að teljast augljóslega 

óþarft að veita aðila andmælarétt. Enginn vafi má hins vegar vera á því hvort umræddar 

upplýsingar séu réttar en ef þær eru að einhverju leyti umdeildar á þessi undantekning ekki 

við.39 Í því samhengi verður að taka fram að upplýsingar frá opinberum aðilum eru ekki í 

öllum tilvikum óumdeilanlegar, sbr. UA 11. mars 2002 (3306/2001) en þar taldi 

umboðsmaður að upplýsingar um mat á ástandi jarðar og þoli hennar til búfjárbeitar, sem 

komu fram í umsögn Landgræðslu ríkisins, væru að nokkru leyti matskenndar og „ekki þess 

eðlis að þær fælu alfarið í sér hlutlægar staðreyndir samkvæmt opinberri skráningu.” 

Umboðsmaður taldi því að veita hefði átt aðila kost á að tjá sig.  

Þegar metið er hvort „augljóslega“ sé „óþarft“ að veita málsaðila andmælarétt verður að 

hafa markmið andmælareglunnar til hliðsjónar,40 sbr. áðurnefnt UA 11. mars 2002 

(3306/2001). Áður hefur verið fjallað um markmið andmælareglunnar en þar kemur meðal 

annars fram að hún eigi að tryggja það að stjórnvöld hafi vitneskju um allar upplýsingar um 

                                                        
36 Róbert Ragnar Spanó: „Þróun andmælareglunnar eftir gildistöku 13. gr. stjórnsýslulaga“, bls. 378. 
37 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3296. 
38 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin – skýringarrit, bls. 173. 
39 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin – skýringarrit, bls. 174-175. 
40 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin – skýringarrit, bls. 174. 
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staðreyndir máls áður en ákvörðun er tekin í málinu. Einnig verður að minnast á það að 

samskiptatækni nútímans gerir það að verkum að auðvelt er að ná til fólks. Telja verður því að 

túlka beri umrædda undantekningu mjög þröngt. Ef minnsti vafi skapast ber stjórnvaldi því að 

hafa samband við aðila til að fá afstöðu hans til umræddra gagna. Að lokum ber að minnast á 

að umfang umræddrar undanþáguheimildar getur ráðist af því sviði stjórnsýslunnar sem um er 

að ræða og hversu mikilvæga hagsmuni fjallað er um.41 

 
2.3.3 Aðrar undantekningar 

Í kafla 2.2.5 var fjallað um frestun máls samkvæmt 18. gr. ssl. Samkvæmt 1. mgr. 18. gr. 

getur stjórnvald sett aðila ákveðin frest til að kynna sér gögn málsins og tjá sig um það. Að 

sama skapi getur aðili á hvaða stigi sem er, krafist þess að honum verði veittur slíkur frestur, 

sbr. 2. mgr. sömu greinar. Í 2. máls. 2. mgr. 18. gr. ssl. kemur fram að ekki skuli veita slíkan 

frest ef það gerir það að verkum að farið sé fram úr lögmæltum fresti til afgreiðslu málsins. 

Þegar stjórnvöld synja beiðni aðila um frest á grundvelli 2. mgr 18. gr. ssl. getur það haft þau 

áhrif að aðila verði ekki veittur raunhæfur kostur á að gæta andmælaréttar síns, sbr. UA 1. 

apríl 2009 (5261/2008) sem reifað er í köflum 2.2.3 og 2.2.5. Þetta á einnig við þar sem aðila 

hefur verið veittur skammur frestur. Takmörkun á andmælarétti vegna synjunar samkvæmt 2. 

mgr. 18. gr. ssl. er lögmæt séu skilyrði ákvæðisins uppfyllt. Hins vegar er stjórnvöldum skylt 

að haga málsmeðferð sinni á þann hátt að aðilum sé gefinn kostur á að gæta andmælaréttar 

síns. Við beitingu heimildar 2. mgr. 18. gr. ssl. þarf að hafa í huga að hægt er að hafa 

samband við aðila á fljótlegan hátt, t.d. símleiðis eða með tölvupósti. Í flestum tilvikum er því 

hægt að koma í veg fyrir takmörkun á andmælarétti af þessum sökum.42  

Í 15. gr. ssl. er fjallað um upplýsingarétt aðila máls. Frá þeim rétti eru nokkrar 

undantekningar. Þegar upplýsingar eða gögn eru algjörlega undanþegin aðgangi málsaðila 

takmarkar það að jafnaði andmælarétt hans að sama skapi.43 Nánar verður fjallað um samspil 

andmælareglunnar og upplýsingarétt aðila hér á eftir. 

Ef ekki er hægt að komast að því hver aðili máls er eða hvar hann er búsettur er kominn 

fram ómöguleiki á því að gefa honum kost á að nýta andmælarétt sinn. Loks hefur verið talið 

heimilt að víkja frá andmælareglunni þegar það er nauðsynlegt til að afstýra yfirvofandi hættu 

án tafar.44 

 

                                                        
41 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin – skýringarrit, bls. 175. 
42 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin – skýringarrit, bls. 175. 
43 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin – skýringarrit, bls. 176. 
44 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin – skýringarrit, bls. 176. 
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3 Upplýsingaréttur málsaðila 
3.1 Upplýsingaréttur 15. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 
Eins og áður hefur komið fram er andmælareglu stjórnsýslulaga nr. 37/1993 að finna í IV. 

kafla laganna, nánar tiltekið í 13. gr. Í IV. kafla laganna er að finna önnur ákvæði sem tengjast 

andmælareglu 13. gr. náið. Áður hefur verið greint frá reglum 14. gr. ssl., sem fjallar um 

tilkynningu um meðferð máls, og 18. gr. ssl. sem fjallar um frestun máls. Í umræddum 

ákvæðum felast reglur sem almennt eru til þess fallnar að tryggja andmælarétt málsaðila.  

Í 15. gr. ssl. er finna meginregluna um upplýsingarétt aðila. Þar kemur fram að aðili eigi 

rétt á að kynna sér skjöl og önnur gögn málsins. Fram kemur í athugasemdum þeim er fylgdu 

frumvarpi því er varð að stjórnsýslulögum að regla þessi sé forsenda þess að aðili geti notið 

andmælaréttar síns „svo fullt gagn sé að.“45 Tengsl andmælareglunnar við upplýsingarétt aðila 

koma því á skýran hátt fram í lögskýringargögnum en nánar verður fjallað um þessi tengsl í 

kafla 4. 

Það er einungis aðili máls sem á upplýsingarétt skv. 15. gr. ssl. Jafnframt á ákvæðið 

aðeins við um þau stjórnsýslumál þar sem fyrirhugað er að taka stjórnvaldsákvörðun. Til þess 

að fá aðgang að gögnum skv. 15. gr. ssl. verður aðili sjálfur að hafa frumkvæðið að ósk þess 

efnis.46   

Meginreglan er sú að upplýsingaréttur málsaðila nær til allra gagna málsins og ekki skiptir 

máli á hvaða formi þau eru varðveitt. Við afmörkun upplýsingaréttarins er mikilvægt að 

útskýra hugtökin „gögn“ og „mál“. Í 2. mgr. 3. gr. upplýsingalaga nr. 50/1996 er hugtakið 

„gögn“ skýrt en litið hefur verið til þeirrar skýringar við afmörkun efnisinntaks 15. gr. ssl. 

Samkvæmt því ákvæði nær rétturinn til allra skjala sem málið varða, svo sem teikninga, 

uppdrátta, korta, mynda, örfilma, gagna sem vistuð eru í tölvu, dagbókarfærsla sem lúta að 

gögnum málsins og lista yfir málsgögn. Einnig ber að minnast á að við afmörkun á hugtakinu 

„gögn“ skiptir mestu máli hvort þau snerti úrlausnarefni stjórnsýslumálsins en ekki skiptir 

máli hvaðan gögnin koma.47  

Við skýringu hugtaksins „mál“ verður að skoða hugtakið „stjórnsýslumál“ eins og það 

hefur verið afmarkað í stjórnsýslurétti. Það hefur a.m.k. tvær merkingar eins og fram kemur í 

grein Páls Hreinssonar „Upplýsingaréttur aðila stjórnsýslumáls – Vitneskja er vald“:  

 
„a) Annars vegar er stjórnsýslumál tiltekið úrlausnarefni sem er eða hefur verið til meðferðar 
hjá stjórnvöldum og ætlunin er að leysa úr, eða úr því hefur verið leyst, með 

                                                        
45 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3296. 
46 Páll Hreinsson: „Upplýsingaréttur aðila stjórnsýslumáls – Vitneskja er vald“, bls. 209. 
47 Páll Hreinsson: „Upplýsingaréttur aðila stjórnsýslumáls – Vitneskja er vald“, bls. 209-210. 
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stjórnvaldsákvörðun. b) Hins vegar er með hugtakinu stjórnsýslumál vísað til þeirra gagna sem 
tengjast úrlausnarefni máls hjá stjórnvöldum og ætlunin er að taka eða tekin hefur verið 
stjórnvaldsákvörðun í. Þegar vafi leikur á hvaða gögn tilheyra máli í hinum hlutlæga skilningi 
ræðst það af því hvaða gögn verða talin hafa þá efnislega þýðingu eða þau tengsl við 
stjórnsýslumálið í hinni huglægu merkingu, að rétt sé að telja þau til gagna máls í hinni 
hlutlægu merkingu.“48 

 

Skjöl eða önnur gögn verða að hafa ákveðin tengsl við tilgreint stjórnsýslumál til þess að 

falla undir upplýsingarétt aðila í skilningi 1. mgr. 15. gr. ssl. Ekki verður ráðið af ákvæðinu 

sjálfu eða lögskýringargögnum hversu náin þessi tengsl þurfi að vera. Í UA 28. september 

2009 (5466/2008) er að finna umfjöllun um þetta efni. 

 
UA 28. september 2009 (5466/2008). A kvartaði yfir þeirri ákvörðun iðnaðarráðherra að skipa C 
í embætti orkumálastjóra. A var á meðal umsækjanda um embættið. A gerði m.a. athugasemdir 
við synjun ráðuneytisins á því að veita henni aðgang að undirskriftarlista sem starfsmenn 
Orkustofnunnar sendu ráðuneytinu. Eftirfarandi umfjöllun er að finna í áliti umboðsmanns: 
„Leiki vafi á því hvort tiltekin gögn eða skjöl teljist varða tilgreint mál sem er eða hefur verið til 
meðferðar í stjórnsýslunni er því rétt, í ljósi þeirra réttaröryggissjónarmiða sem búa að baki 
lagaákvæðum um upplýsingarétt aðila máls, að umrædd gögn verði frekar talin til gagna málsins 
en ekki og þá fari um aðgang að þeim eftir ákvæðum 15.-17. gr. stjórnsýslulaga. Að þessu virtu, 
og í ljósi orðalags 15. gr. stjórnsýslulaga, tel ég a.m.k. mega draga þá ályktun að inntak réttarins 
verði ekki afmarkað það þröngt að það sé alfarið takmarkað við þau gögn sem hafa að geyma 
þær efnislegu forsendur sem úrlausn stjórnsýslumáls byggir á eða hafi að mati stjórnvalds haft 
þýðingu í undirbúningi að töku stjórnvaldsákvörðunar. Upplýsingaréttur aðila máls nær þvert á 
móti til allra skjala og gagna sem „málið varða“ og þá óháð sjálfstæðu mati stjórnvaldsins á því 
hvort hlutaðeigandi skjal eða gagn hafi efnislega þýðingu við úrlausn stjórnsýslumálsins.“    

 
Samkvæmt framangreindu er meginreglan sú, samkvæmt 15. gr. ssl., að aðili máls á rétt til 

að kynna sér öll gögn sem stjórnsýslumálið varðar í þeim tilvikum þar sem fyrirhugað er að 

taka stjórnvaldsákvörðun. Þessi réttur gildir óháð því á hvaða formi gögnin eru varðveitt. 

Aðgangur aðila nær til allra gagna sem málið varða en draga má þá ályktun af ofangreindu 

áliti umboðsmanns að ekki skipti máli hvort hlutaðeigandi stjórnvald telji gagn hafa efnislega 

þýðingu við úrlausn málsins eða ekki.  

 
3.2 Undantekningar frá upplýsingarétti aðila máls  

3.2.1 Almennt 

Áður en vikið verður að undantekningum frá upplýsingarétti aðila verður að minnast á það að 

skv. 2. mgr. 15. gr. ssl. takmarkast upplýsingaréttur málsaðila ekki af lagaákvæðum um 

þagnarskyldu. Þetta á bæði við um almenn þagnarskylduákvæði, t.d. 18. gr. laga nr. 70/1996 

um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, og sérstök þagnarskylduákvæði sem koma fram í 

ákvæðum sérlaga og tilgreina þær upplýsingar sem leynt skulu fara. Þá ber að nefna að 

                                                        
48 Páll Hreinsson: „Upplýsingaréttur aðila stjórnsýslumáls – Vitneskja er vald“, bls. 211. 
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ákvæði höfundalaga nr. 73/1972 standa því ekki í vegi að aðili fái afhent ljósrit eða afrit af 

gögnum málsins þótt þau hafi að geyma verk sem varin eru af ákvæðum höfundalaga, sbr. 1. 

mgr. 22. gr. a höfundalaga nr. 73/1972.49  

Stjórnvald getur ekki takmarkað upplýsingarétt aðila með þeim rökum að það hafi heitið 

þeim, er lét upplýsingarnar í té, trúnaði. Það getur einungis heitið slíkum trúnaði í þeim 

tilvikum þegar umræddar upplýsingar eru undanþegnar upplýsingarétti aðila máls samkvæmt 

16. og 17. gr. ssl, sbr. UA 21. nóvember 2000 (2787/1999) en þar segir m.a.: „Í þessu 

sambandi vil ég hins vegar leggja áherslu á að upplýsingaréttur umsækjenda um opinber störf 

er tryggður með áðurnefndri 15. gr. stjórnsýslulaga en sætir þeim undantekningum sem fram 

koma í 16. og 17. gr. sömu laga. Af þeim sökum er almennt ekki hægt að heita 

umsagnaraðila, sem handhafi veitingarvalds leitar til, trúnaði um að þessar upplýsingar verði 

ekki lagðar fyrir þann umsækjanda sem þær varða“. Jafnframt verður talið að heimild til þess 

að heita upplýsingagjafa trúnaði sé almennt til þess fallin að valda hættu á misnotkun í 

framkvæmd. Stjórnvöld gætu auðveldlega komist hjá rétti aðila til aðgangs að gögnum með 

vísun til trúnaðar við þann sem gaf upplýsingarnar. Slíkt væri í augljósri andstöðu við 

markmið stjórnsýslulaga enda væri andmælaréttur aðila að engu gerður. 

 
3.2.2 Sakamál 

Í 3. mgr. 15. gr. ssl. kemur fram takmörkun á upplýsingarétti aðila máls. Þessi takmörkun á 

við um rannsókn sakamáls og meðferð þess að öðru leyti. Það er ekki talið rétt að veita aðila 

aðgang að gögnum máls áður en ákvörðun um ákæru er tekin.50 Í 2. málsl. 3. mgr. 15. gr. ssl. 

er síðan tekið fram að aðili máls geti krafist þess kynna sér gögn málsins eftir að það hefur 

verið fellt niður eða lokið með öðrum hætti. 

 Þegar mál er til meðferðar hjá eftirlitsstjórnvaldi á regla 3. mgr. 15. gr. ssl. hins vegar 

ekki við. Réttur aðila til aðgangs að upplýsingum takmarkast ekki á grundvelli ákvæðisins 

fyrr en ákvörðun um kæru til lögreglu hefur verið tekin, sbr. UA 31. júlí 2002 (3309/2001). 

Um beitingu 3. mgr. 15. gr. sjá UA 24. september 2001 (2896/1999 og 2954/2000).51 

 
UA 24. september 2001 (2896/1999 og 2954/2000). Þar fjallaði umboðsmaður um kvörtun A 
yfir málsmeðferð skattstjórans í Reykjanesumdæmi við athugun hans á skattframtölum hennar 

                                                        
49 Páll Hreinsson: „Upplýsingaréttur aðila stjórnsýslumáls – Vitneskja er vald“, bls. 217. 
50 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3296. 
51 Sjá hér einnig UA 9. nóvember 2009 (5186/2007) en þar segir m.a.: „Að þessu virtu bendi ég í bréfi mínu til 
lögmanns A á það að samkvæmt 3. mgr. 15. gr. stjórnsýslulaga á sakborningur ekki rétt til aðgangs að gögnum 
sem eru liður í rannsókn sakamáls og meðferðar þess að öðru leyti. Þó geti m.a. sakborningur krafist þess að fá 
að kynna sér gögn málsins eftir að það hefur verið fellt niður eða því lokið með öðrum hætti.“ 
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gjaldárin 1998 og 1999. Kvörtun A beindist einkum að því að henni voru ekki veittar 
upplýsingar um þau atriði sem athugun skattstjórans beindist að umfram það að hún lyti að 
skattskilum hennar árin 1998 og 1999. Í bréfi skattstjórans til A kom fram að ekki hvíldi skylda 
á honum til að veita A frekari upplýsingar um tilefni skýrslutökunnar en gert hafi verið og 
vísaði til „eftirlitshagsmuna“ því til rökstuðnings. Einnig vísaði skattstjórinn til athugasemda 
við 3. mgr. 15. gr. ssl. og að þar kæmi fram sú „meginregla að meðan mál er til athugunar hjá 
stjórnvöldum [sé] ekki talið rétt að veita þeim aðila sem athugunin beinist að aðgang að gögnum 
málsins og þar með upplýsa um málsatvik“. Umboðsmaður féllst ekki á skýringu skattstjórans á 
3. mgr. 15. gr. ssl. og vísaði m.a. til þess að gildissvið ákvæðisins takmarkist við „opinber mál“ 
í skilningi laga nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála (nú lög um meðferð sakamála nr. 
88/2008). Niðurstaða umboðsmanns var sú að skattaðili nyti upplýsingaréttar samkvæmt 15. gr. 
ssl. og vísaði m.a. til athugasemda við IV. kafla frumvarps þess er varð að stjórnsýslulögum nr. 
37/1993 því til rökstuðnings.   
 

Kæra stjórnvalds til lögreglu, ásamt þeim gögnum sem henni fylgja, falla utan 

upplýsingaréttar aðila máls á grundvelli 3. mgr. 15. gr. ssl. þar sem umrædd gögn teljast nú til 

sakamáls sem er til rannsóknar. Fram kemur í UA 31. júlí 2002 (3309/2001) „að á þeim tíma 

sem líður frá því að eftirlitsstjórnvald, sem að lögum hefur ekki það verkefni með höndum að 

rannsaka hvort framin hafi verið refsiverð háttsemi, hefur athugun á málefnum eftirlitsskylds 

aðila, og þar til það tekur ákvörðun um að rétt sé að vísa máli til lögreglu, geti mál að jafnaði 

ekki fallið undir ákvæði 3. mgr. 15. gr. ssl“. Af umræddri ályktun umboðsmanns má ráða að 

aðili eigi fram að þeim tíma rétt til aðgagns að gögnum málsins samkvæmt 1. mgr. 15. gr. ssl. 

að öðrum skilyrðum uppfylltum. Það er hins vegar álitamál hvort aðili eigi andmælarétt áður 

en stjórnvald tekur ákvörðun um að kæra mál til lögreglu. Hér vegast á rannsóknarhagsmunir 

annars vegar og hagsmunir aðila af því að fá að tjá sig um málið hins vegar. Ákvæði 

stjórnsýslulaga taka til mála þar sem fyrirhugað er að taka stjórnvaldsákvörðun, sbr. 2. mgr. 1. 

gr. ssl. Við mat á því hvort ákvörðun stjórnvalds um að vísa máli til lögreglu sé 

stjórnvaldsákvörðun í skilningi stjórnsýslulaga, verður að hafa það í huga að um mikilvæga 

hagsmuni aðilans er að ræða. Einnig skal minnast þess að ákvæði stjórnsýslulaga hafa að 

geyma ákveðnar lágmarkskröfur til stjórnsýslunnar eins og áður hefur komið fram. Eins og 

fram kemur í UA 31. júlí 2002 (3309/2001) á aðili ekki rétt á að kynna sér gögn málsins eftir 

að stjórnvald hefur tekið ákvörðun um að vísa máli til lögreglu, sbr. 3. mgr. 15. gr. ssl. Af því 

leiðir að andmælaréttur aðila takmarkast að sama skapi. Fram að því tímamarki á 

undanþáguákvæði 3. mgr. 15. gr. ssl. hins vegar ekki við. Meginreglan er því sú að aðili eigi 

rétt á að kynna sér gögn málsins þar til stjórnvald tekur ákvörðunina. Sá réttur takmarkast í 

þeim tilvikum sem 16. eða 17. gr. ssl. taka til fyrirliggjandi upplýsinga. Þar sem aðili á 

upplýsingarétt er rökrétt að hann fái að njóta andmælaréttar að öðrum skilyrðum uppfylltum. 

Þessu til stuðnings skal minna á markmið andmælareglunnar sem fjallað var um í kafla 2.2.2. 
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3.2.3 Gögn undanþegin upplýsingarétti samkvæmt 16. gr. ssl. 

Í 16. gr. ssl. er að finna tæmandi talningu á þeim gögnum sem undanskilin eru frá 

upplýsingarétti aðila samkvæmt. 1. mgr. 15. gr. ssl.52  

Samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. 16. gr. ssl. tekur upplýsingaréttur aðila máls ekki til 

fundargerða ríkisráðs og ríkisstjórnar, minnisgreina á ráðherrafundum eða skjala sem tekin 

hafa verið saman fyrir slíka fundi. Minnisgreinar vegna funda ráðherra með einkaaðilum eru 

hins vegar ekki undanskildar aðgangi málsaðila.53 Þau stjórnvöld sem fjallað er um í greininni 

fara með æðstu stjórn ríkisins. Í athugasemdum þeim er fylgdu frumvarpi til stjórnsýslulaga 

nr. 37/1993 kemur fram að rétt sé að vernda starfsemi þeirra. Þá er tekið fram að þessi 

stjórnvöld taki sjálf ákvörðun um birtingu þeirra gagna sem falla undir ákvæðið.54  

Í 2. tölul. 1. mgr. 16. gr. ssl. kemur fram að upplýsingaréttur málsaðila taki ekki til gagna 

sem koma til vegna bréfaskipta sem stjórnvald á við sérfróða menn til afnota í dómsmáli eða 

þegar stjórnvald athugar hvort slíkt mál skuli höfðað. Hér njóta stjórnvöld jafnræðis við aðra 

aðila. Mikilvægt er að stjórnvöld geti undirbúið dómsmál með því að ráðfæra sig við sérfróða 

menn án þess að upplýsingar úr slíku ferli komist í hendur gagnaðila. Það eru ekki einungis 

bréfaskipti um lögfræðileg álitaefni sem eru undanskilin aðgangi aðila heldur tekur ákvæðið 

einnig til bréfaskipta við sérfróða menn á öðrum sviðum. Það er þó ávallt skilyrði að 

gagnanna sé aflað til afnota í dómsmáli. Undanþáguregla ákvæðisins tekur jafnt til þeirra 

tilvika þar sem stefnt hefur verið í máli og þar sem athugað er hvort mál skuli höfðað. Þá á 

reglan við þar sem aðeins er möguleiki á því að stjórnvaldi verði stefnt. Regla 2. tölul. 1. mgr. 

16. gr. ssl. gildir þrátt fyrir að dómur hafi verið kveðinn upp.55 Taka verður fram að 

undantekningar samkvæmt 1. og 2. tölul. 1. mgr. 16. gr. ssl. eru þess eðlis að ólíklegt er að 

þær feli einnig í sér takmörkun á andmælarétti málsaðila.  

Í 1. málsl. 3. tölul. 1. mgr. 16. gr. ssl. eru vinnuskjöl sem stjórnvald hefur ritað til eigin 

afnota undanþegin aðgangi aðila máls. Vinnuskjöl stjórnvalda eru liður í ákvörðunartöku í 

málinu. Þau hafa oft að geyma vangaveltur um málið, uppkast að svari eða útskýringar á 

staðreyndum sem oft breytast við meðferð málsins. Undanþáguregla ákvæðisins hefur það að 

markmiði að veita stjórnvöldum svigrúm til undirbúnings ákvörðunar án þess að eiga það á 

hættu að vangaveltur eða uppköst af ákvörðun verði gerð opinber. Frá umræddri 

undanþágureglu eru tvær undantekningar, sbr. 2. málsl. 3. tölul. 1. mgr. 16. gr. ssl. Reglan 

takmarkar ekki upplýsingarétt aðila ef vinnuskjal hefur að geyma endanlega ákvörðun um 
                                                        
52 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3297. 
53 Páll Hreinsson: „Upplýsingaréttur aðila stjórnsýslumáls – Vitneskja er vald“, bls. 221. 
54 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3297. 
55 Páll Hreinsson: „Upplýsingaréttur aðila stjórnsýslumáls – Vitneskja er vald“, bls. 222-225. 
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niðurstöðu málsins. Jafnframt ber að veita málsaðila aðgang að vinnuskjölum sem hafa að 

geyma upplýsingar sem ekki verður aflað annars staðar frá. Síðari undantekninguna ber að 

skýra með hliðsjón af 23. gr. upplýsingalaga nr. 50/1996 en um það ákvæði verður fjallað 

síðar.56 

Í 2. mgr. 16. gr. ssl. kemur fram sú mikilvæga regla að ef atriði þau sem greinir í 1. mgr. 

16. gr. eða 17. gr. eiga við um hluta skjals þá ber að veita aðila aðgang að öðru efni skjalsins.    

 
3.2.4 Takmarkanir á upplýsingarétti samkvæmt 17. gr. ssl. 

Í 17. gr. ssl. er að finna undanþágu frá upplýsingarétti málsaðila. Samkvæmt greininni er 

stjórnvaldi heimilt, þegar sérstaklega stendur á, að takmarka aðgang aðila að gögnum málsins 

ef hagsmunir hans af því að notfæra sér upplýsingar úr þeim þykja eiga að víkja fyrir „mun 

ríkari“ almanna- eða einkahagsmunum. Með einkahagsmunum er að öllum líkindum átt við 

mikilvæg einkamálefni, t.d. upplýsingar um heilsuhagi eða fjárhagsmálefni.57 Undir 

fjárhagsmálefni geta t.d. fallið upplýsingar um samkeppnisstöðu eða aðra mikilvæga 

viðskiptahagsmuni. Dæmi um almannahagsmuni er öryggi ríkisins og varnir landsins. Í 

athugasemdum þeim er fylgdu frumvarpi til stjórnsýslulaga nr. 37/1993 er það áréttað að 

ákvæðið sé heimildarákvæði sem túlka beri þröngt og að meginreglan sé sú að veita beri aðila 

kost á að kynna sér gögn málsins.58 

Við beitingu undanþágu 17. gr. ssl. þarf að fara fram mat á þeim andstæðu hagsmunum 

sem liggja fyrir í málinu. Meta þarf hvort hagsmunir aðila af því að kynna sér gögn málsins 

séu ríkari en þeir almanna- eða einkahagsmunir sem vega á móti.59 Matið skal vera sérstakt og 

ekki má undanþiggja fleiri upplýsingar en leiðir af þeim andstæðu hagsmunum sem fyrir 

liggja í málinu.60  

Hafa verður það í huga að ef umræddir hagsmunir eiga að takmarka upplýsingarétt aðila 

verða þeir að vera mun ríkari heldur en hagsmunir aðila af því að kynna sér gögn málsins. Til 

þess að hægt sé að beita undanþágu ákvæðisins verður yfirleitt gera þá kröfu að sýnileg hætta 

sé á að almennings- eða einstaklingshagsmunir verði fyrir tjóni ef aðili fær aðgang að gögnum 

málsins.61 Í þessu samhengi má minna á það að almennt er talið að undantekningar frá 

andmælareglunni eigi sjaldnar við þegar mál snúast um deilu tveggja aðila, sbr. umfjöllun hér 

                                                        
56 Páll Hreinsson: „Upplýsingaréttur aðila stjórnsýslumáls – Vitneskja er vald“, bls. 225-226 og 229. 
57 Páll Hreinsson: „Upplýsingaréttur aðila stjórnsýslumáls – Vitneskja er vald“, bls. 233 og 236. 
58 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3297. 
59 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3297. 
60 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 503. 
61 Páll Hreinsson: „Upplýsingaréttur aðila stjórnsýslumáls – Vitneskja er vald“, bls. 230. 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að framan. Það sjónarmið verður að hafa í huga þegar metið er hvort takmarka eigi 

upplýsingarétt aðila vegna mikilvægra einkahagsmuna gagnaðilans.  

Þar sem undantekningar frá upplýsingarétti málsaðila eru almennt til þess fallnar að 

takmarka andmælarétt hans ber að hafa það til hliðsjónar við beitingu undanþágureglna 16. og 

17. gr. ssl. Hér á eftir, í 4. kafla, verður fjallað nánar um tengsl andmælareglunnar við 

upplýsingarétt málsaðila.    

 
4 Tengsl andmælareglu stjórnsýsluréttar við upplýsingarétt aðila máls 
4.1 Andmælareglan og upplýsingaréttur málsaðila 

IV. kafli stjórnsýslulaganna ber yfirskriftina „Andmælaréttur“. Í kaflanum er eins og áður 

segir að finna ákvæði um rétt málsaðila til að kynna sér gögn málsins og tjá sig um þau. Í 

framkvæmd verður við túlkun og beitingu þessara reglna að skoða kaflann í heild. Í 

sameiningu tryggja reglur hans að málsaðili viti af meðferð máls síns hjá stjórnvöldum, að 

hann sé nægilega upplýstur um atvik og gögn málsins, að hann fái tækifæri til að tjá sig um 

gögn þess og að hann hafi nægan frest til þess. Má því segja að andmælaregla 13. gr. ssl. sé 

aðeins einn þáttur „andmælaréttar” aðila og að við umfjöllun um þennan rétt verði að skoða 

tengsl hennar við önnur ákvæði IV. kafla ssl. og þá sérstaklega við reglur 15.-17. gr. um rétt 

aðila til að kynna sér gögn málsins. Í neðangreindu áliti sést samspil ákvæða IV. kaflans á 

skýran hátt. 

 
UA 24. september 2001 (2896/1999 og 2954/2000). Álit umboðsmanns fjallar um kvörtun A 
yfir málsmeðferð skattstjórans í Reykjanesumdæmi við athugun hans á skattframtölum hennar 
gjaldárin 1998 og 1999. Umboðsmaður fjallar m.a. um 14. gr. ssl. en í áliti hans segir: „Í 
orðalagi ákvæðisins kemur ekki fram hversu ítarlegar upplýsingar stjórnvald skuli veita um efni 
málsins. Að teknu tilliti til tengsla tilkynningarskyldunnar og andmælaréttar aðila 
stjórnsýslumáls, og þá markmiðum slíkrar tilkynningar, verður þó að skýra ákvæðið með þeim 
hætti að stjórnvaldi beri í slíkri tilkynningu að tilgreina nægilega vel um hvaða mál sé að ræða 
þannig að aðili geti brugðist rétt við og gætt hagsmuna sinna. [...] Af þessu má ráða að það 
ræðst af atvikum máls hverju sinni og efni þeirra lagareglna sem þar reynir á hvort stjórnvald 
hafi með fullnægjandi hætti tilkynnt aðila máls um að mál hans sé til meðferðar“. Þá segir 
umboðsmaður: „Af þessum sökum tel ég að almennt verði að ganga út frá því að 14. gr. 
stjórnsýslulaga geri þá kröfu við þessar aðstæður að skattstjóranum sé skylt í bréfi til skattaðila, 
þar sem hinum síðarnefnda er gert að mæta til skýrslutöku vegna athugunar á skattframtölum, 
að gera nánar grein fyrir þeim atriðum eða liðum í framtölunum sem athugun hans beinist að. 
Með öðru móti fæ ég ekki séð að skattaðili geti með nægjanlegu móti gert sér grein fyrir því 
máli sem til meðferðar er og þá eftir atvikum tekið raunhæfa afstöðu til þess hvort og þá hvernig 
hann eigi að gæta hagsmuna sinna. [...] Þegar litið er til náinna tengsla upplýsingaréttar aðila 
samkvæmt 15. gr. stjórnsýslulaga og meginreglu 13. gr. um andmælarétt verður að leggja til 
grundvallar að aðili máls eigi um leið og stjórnvald hefur tilkynnt honum um að mál hans sé til 
meðferðar, sbr. 14. gr. laganna, rétt á aðgangi að gögnum málsins samkvæmt beiðni þess efnis 
þannig að hann geti þegar hafist handa við að kynna sér þau í skyni að tjá sig um efni þeirra og 
til að leggja mat á það hvaða gögn og upplýsingar hann þarf að afla sjálfur“. 
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Umfjöllum umboðsmanns hér að ofan sýnir þær kröfur sem ákvæði IV. kafla gera til 

málsmeðferðar hjá stjórnvöldum. Í tilkynningu um meðferð máls, skv. 14. gr. ssl., skal 

„tilgreina nægilega vel um hvaða mál sé að ræða þannig að aðili geti brugðist rétt við og gætt 

hagsmuna sinna“. Hér má einnig sjá samspil 13., 14. og 15. gr. ssl. en það er grundvallaratriði 

að tilkynning um meðferð máls sé vel úr garði gerð til þess að málsaðili geti fullnýtt þau 

réttindi sem 13. og 15. gr. ssl. færa honum.  

Í almennum athugasemdum við IV. kafla frumvarps þess sem varð að stjórnsýslulögum 

kemur fram að nauðsynlegt sé að „tryggja að ákvarðanir stjórnvalda séu löglegar og réttar og 

byggðar á lögmætum forsendum þannig að réttindi borgaranna verði ekki skert og 

hagsmunum þeirra stefnt í voða með handahófskenndum ákvörðunum“. Samkvæmt 

frumvarpinu samanstendur kjarni andmælareglunnar af tveimur þáttum: Annars vegar að aðili 

fái tækifæri til að kynna sé gögn málsins og þær málsástæður sem ákvörðunin byggist á. Hins 

vegar að hann fái að tjá sig um málið. Þá kemur fram í athugasemdum við 15. gr. ssl. að 

upplýsingaréttur aðila sé forsenda þess að aðili máls geti nýtt sér andmælarétt sinn svo fullt 

gagn sé að.62 
 

UA 20. apríl 1993 (640/1992). A kvartaði yfir úrskurði um forsjá barna hans til bráðabirgða. Þar 
kvartaði A m.a. yfir því að hafa ekki fengið aðgang að gögnum málsins, þ.á.m. 
læknisvottorðum. Í áliti umboðsmanns kemur m.a. fram að „Heimild til handa aðila til að kynna 
sér gögn máls, sem er til úrlausnar í stjórnsýslu, byggist meðal annars á því, að hann eigi rétt á 
að koma að sjónarmiðum sínum, leiðrétta upplýsingar og verja hagsmuni sína, áður en ákvörðun 
er tekin í máli, sem snertir mikilvæga hagsmuni hans.“ 
 
UA 26. maí 2003 (3616/2002). Hér fjallar umboðsmaður um kvörtun A yfir ráðningu B í starf 
dagskrárstjóra Rásar 2. Í áliti umboðsmanns segir: „Í ráðningarferlinu ber veitingarvaldshafa 
einnig að gæta að því að samkvæmt 13. gr. stjórnsýslulaga er umsækjendum tryggður réttur til 
að koma að andmælum sínum ef aflað er frekari gagna en fram koma í umsókn viðkomandi og 
fylgigögnum með henni ef slíkar upplýsingar hafa verulega þýðingu fyrir mat á hæfni hans og 
eru honum í óhag. Sé slíkra upplýsinga aflað munnlega er gert ráð fyrir því í 23. gr. 
upplýsingalaga nr. 50/1996 að stjórnvaldi beri að skrá slíkar upplýsingar enda á aðili máls að 
jafnaði rétt á grundvelli 1. mgr. 15. gr. stjórnsýslulaga til aðgangs að slíkum upplýsingum.“ 

 
Af áðurgreindum ummælum í frumvarpi til stjórnsýslulaga og álitum umboðsmanns 

Alþingis má draga þá ályktun að upplýsingaréttur aðila máls, sem tryggður er í 15. gr. ssl., sé 

forsenda þess aðili geti nýtt andmælarétt sinn samkvæmt 13. gr. ssl. svo nokkurt gagn sé að.  

Jafnframt er upplýsingaréttur aðila byggður á rétti hans til að tjá sig um málið, sbr. UA 20. 

apríl 1993 (640/1992). 

 
 
 
                                                        
62 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3296. 
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4.2 Upplýsingaskylda stjórnvalda samkvæmt 13. gr. ssl.  

Tengsl 13. gr. ssl. við 15. gr. laganna má einnig sjá í athugasemdum með frumvarpi til 

stjórnsýslulaga. Þar segir að ef aðila er „ókunnugt um að ný gögn og upplýsingar hafa bæst 

við í máli hans og telja verður að upplýsingarnar séu honum í óhag og hafi verulega þýðingu 

við úrlausn málsins er almennt óheimilt að taka ákvörðun í málinu fyrr en honum hefur verið 

gefinn kostur á að kynna sér upplýsingarnar og tjá sig um þær“.63 Umfjöllun um þessa reglu 

má m.a. finna í eftirfarandi álitum umboðsmanns Alþingis:64 

 
Í UA 17. nóvember 2008 (5129/2007) fjallaði umboðsmaður um málsmeðferð 
ríkisstofnunarinnar X í tengslum við ráðningar í tvö störf sem A sótti um hjá U-sviði X vorið 
2007. Athugun umboðsmanns beindist m.a. að því hvort málsmeðferðin uppfyllti kröfur 13. gr. 
stjórnsýslulaga. Hann fór yfir andmælareglu 13. gr. og athugasemdir við það ákvæði í frumvarpi 
til stjórnsýslulaga. Þá segir í áliti umboðsmanns: „Samkvæmt framansögðu ber 
veitingarvaldshafa almennt að eigin frumkvæði og áður en ákvörðun er tekin um ráðningu í 
opinbert starf að veita umsækjanda færi á því að kynna sér upplýsingar, sem það hefur aflað um 
viðkomandi og honum er ekki kunnugt um, enda hafi þær upplýsingar verulega þýðingu fyrir 
úrlausn málsins og séu umsækjandanum í óhag, og gefa honum ráðrúm til að tjá sig um þær. 
Ekki skiptir máli þótt aðila sé kunnugt um að upplýsingarnar séu til, heldur á reglan við ef 
honum er ókunnugt um að umrædd gögn og upplýsingar séu komin fram í máli hans, þannig að 
til greina komi að byggt verði á þeim í málinu. Auk þess að vekja traust aðila máls og 
almennings á málsmeðferð stjórnsýslunnar er þessari reglu ætlað að tryggja eftir fremsta megni 
efnislega rétta niðurstöðu í stjórnsýslumáli. [...] Af framangreindu er ljóst að upplýsingar um að 
A hefði verið veitt veikindaleyfi í sínu fyrra starfi höfðu verulega þýðingu um niðurstöðu 
málsins fyrir hana og voru metnar henni í óhag. Ég fæ ekki séð að henni hafi verið kunnugt um 
að X hafi haft þessar upplýsingar undir höndum eða ætlað að ljá þeim vægi. [...] Í ljósi þess sem 
að framan er rakið tel ég að X hafi, áður en ákvörðun var tekin um hvort A kæmi til greina í 
umrædd störf og veittur kostur á viðtali, borið að kynna henni að X hefði undir höndum 
upplýsingar um að henni hefði nýlega verið veitt veikindaleyfi, og gefa henni kost á að tjá sig 
um þær. Þar sem það var ekki gert er það niðurstaða mín að málsmeðferð X hafi ekki samrýmst 
10. og 13. gr. stjórnsýslulaga að þessu leyti.“ 

 
UA 16. desember 2009 (5617/2009). Þar segir: „Samkvæmt 13. gr. stjórnsýslulaga skal aðili 
máls eiga þess kost að tjá sig um efni máls áður en stjórnvald tekur ákvörðun í því, enda liggi 
ekki fyrir í gögnum málsins afstaða hans og rök fyrir henni eða slíkt sé augljóslega óþarft. Í 
reglunni felst að þegar aðila er ókunnugt um að ný gögn og upplýsingar hafi bæst við í 
stjórnsýslumáli sem hann á aðild að, og telja verður að upplýsingarnar séu honum í óhag og 
kunni að hafa verulega þýðingu við úrlausn málsins, er almennt óheimilt að taka ákvörðun í 
málinu fyrr en honum hefur verið gefinn kostur á að kynna sér upplýsingarnar og tjá sig um 
þær. Það sama á við þótt aðila kunni að vera kunnugt um að upplýsingarnar séu til ef ætla má að 
honum sé ókunnugt um að þær séu fram komnar í máli hans þannig að til greina komi að á þeim 
verði byggt í málinu.“ 

 
Af framangreindu er ljóst að ákvæði 13. gr. ssl. felur í sér sérstaka reglu um upplýsingarétt 

málsaðila. Þegar aðstæður eru með þeim hætti sem segir í áðurreifuðum athugasemdum við 

13. gr. ssl. er stjórnvöldum almennt óheimilt að taka ákvörðun í málinu fyrr en aðila hefur 

                                                        
63 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3296. 
64 Hér má einnig benda á UA 28. september 2009 (5466/2008). 
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verið gefinn kostur á að kynna sér upplýsingarnar og tjá sig um þær. Þetta ber stjórnvöldum 

að gera „að eigin frumkvæði og áður en ákvörðun er tekin“, sbr. UA 16. desember 2009 

(5617/2009). Það má því segja að í ákvæðinu sé að finna ákveðið framhald af upplýsingarétti 

aðila samkvæmt 1. mgr. 15. gr. ssl.  

 
4.3 Mikilvægi 23. gr. upplýsingalaga nr. 50/1996 vegna fyrirmæla 13. og 15. gr. ssl. 

Við lögfestingu stjórnsýslulaga nr. 37/1993 var á því byggt að stjórnvöld gætu rannsakað mál 

á einfaldan, hraðvirkan og ódýran hátt. Í samræmi við þá stefnu var gert ráð fyrir því að 

stjórnvöld gætu rannsakað mál með óformlegum hætti, t.d. með viðtölum og símtölum, en 

slíkar aðferðir eru til þess fallnar að hraða meðferð málsins. Þegar þessum aðferðum er beitt 

við rannsókn máls leiðir það hins vegar til þess að oft er ekki að finna aðrar upplýsingar en 

niðurstöðu málsins í gögnum þess. Spornað var við þessum afleiðingum við setningu 

stjórnsýslulaga en þar var gert ráð fyrir að stjórnvöldum væri skylt að rita minnisblað um 

upplýsingar sem fram kæmu hjá aðila ef þær væri ekki að finna í gögnum málsins, enda hefðu 

þær veruleg áhrif á úrlausn þess.65 

Samkvæmt 23. gr. upplýsingalaga nr. 50/1996 (hér eftir skammst. uppl.) ber 

stjórnvöldum, í þeim tilvikum þar sem taka á stjórnvaldsákvörðun skv. 2. mgr. 1. gr. ssl., að 

skrá upplýsingar um málsatvik sem því eru veittar munnlega ef þær hafa verulega þýðingu 

fyrir úrlausn málsins og þær er ekki að finna í öðrum gögnum þess. Í athugasemdum þeim 

sem fylgdu frumvarpi því er varð að upplýsingalögum nr. 50/1996 kemur fram að 23. gr. 

uppl. feli í sér ákveðna lágmarksreglu um skráningu upplýsinga um málsatvik. Henni er ætlað 

að tryggja að þær upplýsingar um málsatvik sem verulega þýðingu hafa haft fyrir úrlausn 

máls liggi ávallt fyrir í gögnum þess.66  

Talið hefur verið að ákvæði 23. gr. uppl. komi í veg fyrir að stjórnvöld fari í kringum 

ákvæði upplýsingalaga með því að afgreiða stjórnsýslumál á grundvelli munnlegra upplýsinga 

þannig að engin gögn verði til í málinu önnur en ákvörðunin sjálf.67 Telja verður að ákvæði 

23. gr. uppl. komi ekki síður í veg fyrir að stjórnvöld fari í kringum rétt málsaðila samkvæmt 

stjórnsýslulögum nr. 37/1993. Skylda stjórnvalda til að skrá munnlegar upplýsingar á 

minnisblað tryggir almennt að aðili máls fái notið upplýsingaréttar síns og í kjölfar þess fái að 

tjá sig um gögn málsins. Ef ekki hvíldi slík skylda á stjórnvöldum væri hætta á að áðurgreind 

réttindi aðila væru að engu gerð. 

                                                        
65 Páll Hreinsson: „Upplýsingaréttur aðila stjórnsýslumáls – Vitneskja er vald“, bls. 214-215. 
66 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3031. 
67 Páll Hreinsson: „Upplýsingaréttur aðila stjórnsýslumáls – Vitneskja er vald“, bls. 215. 
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Tengsl andmælaréttar við upplýsingarétt aðila má sjá í umfjöllun umboðsmanns Alþingis í 

því áliti sem reifað er hér að neðan. Ekki síður er þar að finna áréttun á mikilvægi þess að 

stjórnvöld uppfylli þær skyldur sem á þau eru lögð með 23. gr. uppl.  

 
UA 28. september 2009 (5466/2008). A kvartaði yfir þeirri ákvörðun iðnaðarráðherra að skipa C 
í embætti orkumálastjóra. A var á meðal umsækjanda um embættið. Umboðsmaður fjallar um 
skyldu stjórnvalda til að fylgja 23. gr. upplýsingalaga nr. 50/1996 en þar kemur fram að við 
meðferð mála þar sem taka á ákvörðun um rétt eða skyldu manna beri stjórnvaldi að skrá 
upplýsingar um málsatvik sem því eru veittar munnlega ef þær hafa verulega þýðingu fyrir 
úrlausn málsins og þær er ekki að finna í öðrum gögnum þess. Umboðsmaður tekur fram að 
aðili geti krafist þess, á grundvelli 15. gr. ssl., að fá aðgang að gögnum sem aflað hefur verið 
við undirbúning ákvörðunar um ráðningu eða skipun í starfið ásamt því að hann getur krafist 
þess að fá uppgefin nöfn þeirra sem látið hafa í té umsögn um hann með þeim fyrirvara að sá 
réttur sé ekki takmarkaður á grundvelli 16. og 17. gr. ssl. Hann bendir síðan á að þær 
upplýsingar sem aflað er geta leitt til þess að andmælaréttur aðila máls, skv. 13. gr. ssl., verði 
virkur. Andmælaréttur aðila stuðli að því m.a. að málsaðili geti leiðrétt framkomnar upplýsingar 
og komið að frekari upplýsingum um málsatvik áður en stjórnvaldið tekur ákvörðun í málinu. 
Síðan segir í áliti umboðsmanns: „Í stjórnsýslumáli sem varðar ráðningu, setningu eða skipun í 
opinbert starf kann atvikum að vera svo háttað að upplýsingar um nafn þess umsagnaraðila sem 
veitt hefur neikvæða umsögn um tiltekinn umsækjanda um opinbert starf sé forsenda þess að 
umsækjandinn fái notið til fulls þeirra réttinda sem honum eru tryggð með 13. gr. 
stjórnsýslulaga. Umsækjandinn kann því meðal annars að hafa hagsmuni af því að vísa til atriða 
sem geta dregið úr gildi eða vægi umsagnar frá tilteknum aðila eða benda á aðra aðila sem hann 
telur að hafi betri forsendur til að meta þá þætti sem umsögnin lýtur að.“ Umboðsmaður tekur 
síðan fram að reglum stjórnsýsluréttarins um upplýsingarétt og andmælarétt aðila er ætlað að 
tryggja eftir fremsta megni að komist sé að efnislega réttri niðurstöðu í stjórnsýslumáli ásamt 
því að þeim er ætlað að vekja traust aðila máls og almennings á málsmeðferð stjórnsýslunnar.68 

 
Eins og áður hefur komið fram er markmið andmælareglunnar að tryggja það að 

stjórnvöld hafi vitneskju um allar upplýsingar um staðreyndir máls og málsástæður, þar á 

meðal sjónarmið aðila, áður en ákvörðun er tekin í málinu. Með þessu er tryggt, eins og unnt 

er, að efnislega rétt niðurstaða fáist í málið. Í áliti umboðsmanns sem reifað er hér að ofan 

kemur fram að aðili getur átt rétt á aðgangi að upplýsingum sem aflað er við undirbúning 

ákvörðunar máls. Því er mikilvægt að upplýsingarnar sé að finna í gögnum þess. 

Upplýsingarnar geta síðan leitt til þess að andmælaréttur aðila verði virkur. Aðgangur aðila að 

gögnum málsins er einnig forsenda þess að hann geti notið andmælaréttar síns svo nokkurt 

                                                        
68 Sjá hér einnig UA 8. maí 2009 (5408/2008). Þar segir í áliti umboðsmanns: „Ég tel það hins vegar í samræmi 
við vandaða stjórnsýsluhætti að skrá þegar í upphafi upplýsingar sem fram koma í umsögnum meðmælenda um 
umsækjendur um opinbert starf ásamt því hver álitsgjafinn er. Í þessu sambandi verður að hafa í huga að aðila 
máls er í stjórnsýslulögum tryggður annars vegar upplýsingaréttur samkvæmt 15. gr., þ.e. rétturinn til að kynna 
sér skjöl og önnur gögn er málið varða, og hins vegar andmælaréttur samkvæmt 13. gr. Þessi réttindi miða meðal 
annars að því að málsaðili geti leiðrétt fram komnar upplýsingar og komið að frekari upplýsingum um málsatvik 
áður en stjórnvaldið tekur ákvörðun í málinu. Upplýsingarétturinn stuðlar einnig að því að málsaðili geti gert sér 
grein fyrir réttarstöðu sinni eftir að ákvörðun hefur verið tekin. Þá ber jafnframt að hafa í huga að leiki vafi á því 
hvort upplýsingar hafi verulega þýðingu fyrir úrlausn máls ber að skrá þær niður“. Jafnframt má hér benda á UA 
24. mars 2010 (5424/2008) en þar komst umboðsmaður að þeirri niðurstöðu að iðnaðarráðuneytið hafi ekki að 
öllu leyti gætt þess að haga málsmeðferð sinni í samræmi við 23. upplýsingalaga nr. 50/1996. Í því sambandi 
benti umboðsmaður á andmælarétt og upplýsingarétt aðila skv. 13. og 15. gr. ssl.  



  26 

gagn sé að. Ákvæði 23. gr. uppl. tryggir það að munnlegar upplýsingar um málsatvik sem 

verulega þýðingu hafa fyrir úrlausn máls liggi ávallt fyrir í gögnum þess. Í framkvæmd er því 

gríðarlega mikilvægt að stjórnvöld séu meðvituð um mikilvægi þeirrar skyldu sem 23. gr. 

uppl. kveður á um. Sé henni ekki fylgt er hætta á því að andmælaréttur aðila verði að engu 

gerður. 

 
4.4 Áhrif undantekninga frá upplýsingarétti á andmælarétt aðila máls 

Hér að ofan var fjallað um tengsl andmælareglunnar við regluna um upplýsingarétt aðila 

máls. Þar kemur fram að til þess að aðili fái notið andmælaréttar, svo eitthvert gagn sé af, 

verði hann að hafa aðgang að gögnum málsins. Jon Andersen telur að það megi „naturligvis“ 

tengja andmælaréttinn við reglur um upplýsingarétt aðila. Þá telur hann að skyldan til að veita 

andmælarétt samkvæmt dönsku stjórnsýslulögunum víki í þeim tilvikum þar sem aðili á ekki 

rétt á aðgangi að gögnum málsins.69 

Af þessu leiðir að þegar upplýsingaréttur aðila er takmarkaður, eða stjórnvöld brjóta gegn 

honum, þá takmarkast einnig réttur hans til að tjá sig um málið. Þegar þetta er haft í huga, 

ásamt þeirri umfjöllun sem að ofan greinir, þá er ljóst að gríðarlega mikilvægt er að stjórnvöld 

virði og fylgi þeim reglum sem gilda um upplýsingarétt aðila til þess að hann geti notið 

andmælaréttar síns. Að öðrum kosti getur komið til þess að stjórnvöld sjái sér þann leik á 

borði að undanskilja gögn aðgangi aðila til þess að komast hjá þeirri fyrirhöfn að veita honum 

andmælarétt. 

 
5 Niðurstöður 
Hér hefur verið fjallað um andmælareglu stjórnsýsluréttar og tengsl hennar við upplýsingarétt 

aðila máls. Í öðrum kafla var greint frá andmælarétti fyrir gildistöku stjórnsýslulaga nr. 

37/1993. Einnig var þar vikið að markmiðum og inntaki andmælareglunnar. Þá var fjallað um 

tilkynningarskyldu stjórnvalda samkvæmt 14. gr. ssl. og frestun máls samkvæmt 18. gr. 

laganna. Í öðrum kafla var að lokum greint frá undantekningum frá andmælareglu 

stjórnsýslulaga. Í þriðja kafla var síðan fjallað almennt um upplýsingarétt málsaðila.  

Megintilgangur ritgerðarinnar var að fjalla um andmælaregluna ásamt því að lýsa 

tengslum hennar við upplýsingarétt málsaðila. Fjallað var um þessi atriði í fjórða kafla. Í kafla 

4.1 var litið til þeirrar samstöðu sem ákvæði IV. kafla stjórnsýslulaga hafa og það lagt til 

grundvallar að líta verði á andmælareglu 13. gr. ssl. sem aðeins einn þátt þess andmælaréttar 

sem IV. kaflinn tryggir. Þetta ræðst af því að ef annarra ákvæða kaflans nyti ekki við yrði hætt 

                                                        
69 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 526. 
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við að rétturinn nýttist ekki aðila sem skyldi. Þetta á sérstaklega við reglu 15. gr. ssl. því ef 

upplýsingaréttur málsaðila væri ekki fyrir hendi yrði andmælaréttur hans að engu gerður. Var 

þessi ályktun rökstudd með vísan til nokkurra álita umboðsmanns Alþingis. 

Þá var í kafla 4.2 vikið að þeim þætti 13. gr. ssl. sem felur í sér upplýsingaskyldu 

stjórnvalda. Sú skylda felur það í sér að stjórnvöldum ber að gefa aðila sérstakt færi á að 

kynna sér gögn málsins í þeim tilvikum þar sem aðila er ókunnugt um að ný gögn eða 

upplýsingar hafa komið fram í máli hans og telja verður að upplýsingarnar séu honum í óhag. 

Talið var að líta mætti á þessa skyldu sem ákveðið framhald af upplýsingarétti aðila 

samkvæmt 15. gr. ssl.  

Í kafla 4.3 var fjallað um mikilvægi 23. gr. upplýsingalaga nr. 50/1996. Ákvæðið tryggir 

það að munnlegar upplýsingar um málsatvik sem verulega þýðingu hafa fyrir úrlausn máls 

liggi ávallt fyrir í gögnum þess. Upplýsingaréttur aðila getur á seinni stigum orðið virkur og 

er þá mikilvægt að upplýsingarnar sé að finna í gögnum málsins. Upplýsingarétturinn er síðan 

forsenda þess að andmælaréttur aðila nýtist honum eins og áður segir. Hér verður að minnast 

þess að markmið andmælareglunnar er að tryggja það að stjórnvöld hafi vitneskju um allar 

upplýsingar um staðreyndir máls og málsástæður áður en ákvörðun er tekin í því. Með því er 

tryggt, eins og unnt er, að efnislega rétt niðurstaða fáist í málið. Því er mikilvægt að ekki sé að 

finna brotalöm í málsmeðferðinni sem leiðir til þess að andmælaréttur aðila takmarkist eða 

verði að engu gerður. 

Loks var í kafla 4.4 fjallað um þær afleiðingar sem brot eða takmarkanir á upplýsingarétti 

aðila hafa í för með sér. Við þær aðstæður takmarkast jafnframt andmælaréttur málsaðila. Er 

því mikilvægt að upplýsingaréttur hans sé í heiðri hafður en annars er hætta á því að markmið 

andmælaréttarins verði fyrir borð borin. 

Af framangreindri umfjöllun er ljóst að tengsl andmælareglunnar við upplýsingarétt 

málsaðila felast í eftirfarandi atriðum: Í fyrsta lagi er upplýsingaréttur aðila forsenda þess að 

hann geti nýtt sér andmælarétt sinn samkvæmt 13. gr. ssl. svo nokkurt gagn sé að. Í öðru lagi 

er að finna sérstaka reglu um upplýsingaskyldu stjórnvalda í 13. gr. ssl. Í þriðja lagi er ljóst að 

takmarkanir á upplýsingarétti aðila leiða einnig til takmarkana á rétti aðila til að tjá sig um 

málið. Í fjórða lagi stefna báðar reglurnar að því markmiði að stjórnvöld komist að efnislega 

réttri niðurstöðu í málum sínum.  
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