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1 Inngangur 

Hver einstaklingur í samfélaginu þarf að hafa margvísleg samskipti við stjórnsýslu ríkisins á 

lífsleiðinni. Til að tryggja réttaröryggi borgara voru stjórnsýslulögin sett. Þau tóku gildi 1. 

janúar árið 1994 sem lög nr. 37/1993 (hér eftir skammstöfuð ssl.).  

Ríkið, sveitarfélög og stofnanir þeirra fara með stjórnsýsluvald og eru því hluti af 

stjórnsýslunni. Það skiptir máli að afmarka hverjir eru hluti af stjórnsýslunni vegna þess að  

um hana gilda sérstakar reglur eða nánar tiltekið er hún lögbundin. Framkvæmdarvaldið hefur 

tvenns konar valdheimildir. Í fyrsta lagi veitir löggjafarvaldið framkvæmdarvaldinu heimild 

til að taka stjórnvaldsákvarðanir og í öðru lagi getur löggjafinn falið framkvæmdarvaldinu 

heimild til að setja almennar og bindandi réttarreglur með stjórnvaldsfyrirmælum, sem oftast 

eru nefndar reglugerðir. Meginregla íslenskrar stjórnskipunar er að stjórnvöld séu bundin af 

lögum, þessi regla hefur verið nefnd lögmætisreglan. Inntak reglunnar er tvíþætt annars vegar 

að ákvarðanir stjórnvalda verða að eiga sér stoð í lögum og hins vegar mega ákvarðanir þeirra 

ekki fara í bága við lög. Lögmætisreglan er leidd af verkskiptingu 2. gr. stjórnarskrár 

lýðveldis Íslands nr. 33/1944.
1
  

Gildissvið stjórnsýslulaganna er afmarkað í 1. og 2. gr. laganna. Samkvæmt 1. gr. ssl. taka 

þau til stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga. Lögin gilda ekki um allar ákvarðanir stjórnsýslu ríkis 

og sveitarfélaga heldur gilda þau aðeins um svonefndar stjórnvaldsákvarðanir sbr. 2. gr. ssl. 

Stjórnvaldsákvörðun er skilgreind svona: „Stjórnvaldsákvörðun er ákvörðun sem tekin er í 

skjóli stjórnsýsluvalds og er beint milliliðalaust út á við að tilteknum aðila eða aðilum og með 

henni er kveðið á bindandi hátt um rétt eða skyldur þeirra í ákveðnu og fyrirliggjandi máli.“
2
 

Í þessari ritgerð verður fjallað um heimild til kæru innan stjórnsýslunnar, það verður vikið 

að hugtakinu „aðili máls“, skoðuð verður aðild félaga að stjórnsýslumálum og þá sérstaklega 

aðild stéttarfélaga. 

Í öðrum kafla verður lögð áhersla á heimild til stjórnsýslukæru. Farið verður yfir hver 

markmiðin séu með því að hafa heimild til stjórnsýslukæru í stjórnsýslulögunum. Borin verða 

saman þau úrræði að skjóta stjórnvaldsákvörðun til æðra setts stjórnvalds og að bera málið 

undir dómstóla. Skoðað verður hvernig reglur um stjórnsýslukæru voru fyrir setningu 

stjórnsýslulaganna. Loks verður gerð grein fyrir kæruheimild stjórnsýslulaga og önnur ákvæði 

laganna um stjórnsýslukæru verða einnig skoðuð. 

 Í þriðja kafla verður litið til aðila máls, gerð verður grein fyrir hugtakinu og sagt frá því 

hverjir almennt teljast aðilar máls. Gerð verða skil á því hvernig leyst er úr vafatilvikum um 

                                                        
1 Róbert R. Spanó: „Stjórnsýsluréttur“, bls. 100-102. 
2 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 169. 
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aðild að máli. Farið verður yfir hvaða rétt stjórnsýslulögin veita aðila máls og hvers vegna 

það er mikilvægt að afmarka hugtakið. Í kaflanum verður kæruaðild útskýrð og fjallað verður 

um muninn á aðild á fyrsta stjórnsýslustigi og aðild að kærumáli. Einnig verður farið yfir 

nokkur ákvæði sérlaga og litið á hvernig aðild að málum er ráðstafað í þeim. 

Í fjórða kafla verður að lokum litið á aðild félaga. Skoðað verður hvaða skilyrði félög 

þurfa að uppfylla til að geta talist aðilar að máli. Útskýrð verður aðild félaga fyrir 

dómsmálum. Loks verður aðild stéttarfélaga að stjórnsýslumálum skoðuð.  

 

2 Stjórnsýslukæra 

2.1 Almennt um stjórnsýslukæru 

Með setningu stjórnsýslulaganna var stefnt að nokkrum markmiðum. Helsta markmiðið var 

að tryggja réttaröryggi borgarans í samskiptum sínum við hið opinbera. Það var gert með því 

að lögfesta meginreglur um málsmeðferð sem taldar eru stuðla að því að rétt og málefnaleg 

úrlausn fáist í málum.
3
 Umsvif hins opinbera eru sífellt að aukast og eru því gerðar meiri 

kröfur um aukið réttaröryggi borgaranna í samskiptum þeirra við ríkið. Önnur markmið sem 

stefnt var að, við samningu laganna, var að þau þurfa að taka mið af aðstæðum hérlendis. 

Mikilvægt var að lögin væru sem aðgengilegust, bæði fyrir almenning og starfsmenn 

stjórnsýslunnar. Loks var stefnt að ákveðnum skilvirknissjónarmiðum það er að lögin myndu 

stuðla að því að málsmeðferð í stjórnsýslunni væri í senn einföld, hraðvirk og ódýr.
4
 

Til að stuðla að því að ákvarðanir stjórnvalda séu réttar, og þar með tryggja réttaröryggi, 

er reynt að haga uppbyggingu stjórnkerfisins með þeim hætti að hægt sé að fá 

stjórnvaldsákvarðanir endurskoðaðar hjá öðrum aðilum en því stjórnvaldi er ákvörðunina tók. 

Eitt af þessum úrræðum er stjórnsýslukæra. „Með stjórnsýslukæru er átt við það réttarúrræði 

að aðili máls eða annar sá sem á kærurétt skjóti stjórnvaldsákvörðun til æðra stjórnvalds sem 

þá sé skylt að endurskoða ákvörðunina.“
5
 Í UA 28. september 2001 (3223/2001) má sjá dæmi 

þess að umboðsmaður telur stjórnsýslukæru vera mikilvægt úrræði til að tryggja réttaröryggi 

borgaranna. Í málinu var kvartað yfir því að vísað var frá stjórnsýslukæru á þeim grundvelli 

að ekki hefði verið um kæranlega ákvörðun lægra setts stjórnvalds að ræða. Í umræddu máli 

var heimild í lögum til að kæra ákvarðanir Vegagerðarinnar til samgönguráðuneytisins. 

Umrædd ákvörðun var stjórnvaldsákvörðun. Umboðsmaður bendir á að stjórnsýslulögin voru 

sett, fyrst og fremst, til að tryggja réttaröryggi og að heimild aðila máls til endurskoðunar á 

                                                        
3 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 39. 
4 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3277. 
5 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3306. 
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ákvörðun fyrir æðra settu stjórnvaldi væri mikilvægt og áhrifaríkt úrræði til að stuðla að því 

markmiði. Umboðsmaður Alþingis fjallar um það í áliti sínu að eftir að aðili máls væri búinn 

að fá endurskoðun á ákvörðun sinni ætti hann þess betur kost að leggja raunhæft mat á hvort 

hann eigi að leita til dómstóla með mál sitt, enda væri málið betur upplýst í slíkum tilvikum. 

Niðurstaða umboðsmanns í þessu máli var að ákvörðun samgönguráðuneytisins um að vísa 

frá umræddri ákvörðun hefði ekki verið í samræmi við lög. 

Aðili máls eða sá sem hefur kærurétt hefur völ um hvort hann skjóti stjórnvaldsákvörðun 

til æðra setts stjórnvalds eða beri málið undir dómstóla. Ýmsir kostir eru við það að skjóta 

máli til æðra setts stjórnvalds í stað þess að bera það undir dómstóla. Þar má meðal annars 

nefna að það er ódýr, skilvirk og einföld leið til þess að fá ákvörðun endurskoðaða. Þar að 

auki hafa æðri sett stjórnvöld ekki aðeins heimild til að fella ákvörðun lægri settra stjórnvalda 

niður heldur geta þau þar að auki tekið nýja ákvörðun.
6
 Þá ber að geta þess að æðra sett 

stjórnvöld hafa yfirleitt tiltölulega rúma heimild til þess að taka afstöðu til mats lægri settra 

stjórnvalda.
7
 Hægt er að færa rök fyrir því að það ætti að gera það að skyldu að kæra mál til 

æðra setts stjórnvalds áður en því er skotið til dómstóla. Rökin eru þau að það myndi almennt 

spara málsókn, fé og fyrirhöfn að skjóta máli til æðra setts stjórnvalds áður en það yrði borið 

undir dómstóla. Einnig yrðu mál almennt betur upplýst ef æðri sett stjórnvöld væru búin að 

úrskurða um þau áður en þau yrðu borin undir dómstóla. Það er hins vegar ekki skilyrði 

málshöfðunar að kæruheimild hafi verið nýtt, nema það komi skýrt fram í lögum.
8
 Hæstiréttur 

hefur staðfest þetta í dómum sínum sbr. Hrd. 1921, bls. 226, Hrd. 1958, bls. 753, Hrd. 1959, 

bls. 700 og Hrd. 1971, bls. 200.
9
  

Þegar mál eru kærð til æðri settra stjórnvalda vegna annmarka á málsmeðferð á lægra 

stjórnsýslustigi, hafa æðri sett stjórnvöld, ef þau hafa fullar endurskoðunarheimildir, almennt 

val um það hvort þau bæta úr annmarkanum og taka nýja ákvörðun eða fella 

stjórnvaldsákvörðun úr gildi og eftir atvikum vísa málinu á ný til meðferðar hjá hinu lægra 

setta stjórnvaldi.
10

 

Fyrir setningu stjórnsýslulaganna var ekki nægilega skýrt hvaða rétt menn höfðu á ýmsum 

sviðum stjórnsýslunnar til að skjóta máli til æðra setts stjórnvalds. Almennt var viðurkennt að 

sú óskráða réttarregla væri í gildi að heimilt væri að kæra ákvörðun lægra setts stjórnvalds til 

æðra setts stjórnvalds, það er að segja ef æðra setta stjórnvaldið var til staðar. Þessi regla var 

                                                        
6 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 251. 
7 Alþt. 1993-1993, A-deild, bls. 3306. 
8 Ólafur Jóhannesson. Stjórnarfarsréttur II, bls. 167-168.  
9 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 256-257. 
10 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaganna, bls. 881. 
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þó ekki án undantekninga.
11

 Í Hrd. 1954, bls. 17 má sjá dæmi þess að reglunni hafi verið beitt 

fyrir setningu stjórnsýslulaga. Þar var um hjónaskilnað S og G að ræða. Þau gerðu samning 

um að G skyldi greiða S kr. 3000 á mánuði í framfærslueyri þangað til þau væru skilin að 

lögum. Vanskil verða á greiðslum G, sem veldur því að S fer til sakadómara og krefst 

úrskurðar um greiðsluskyldu G. Sakadómari felst á þessa kröfu. G taldi sig hins vegar hafa 

greitt þessar fjárhæðir og skaut því málinu til dómsmálaráðuneytisins. Hæstiréttur féllst á að 

þetta málskot væri heimilt þó ekki væri tekið til um það í lögum. Hins vegar taldi Hæstiréttur 

að máli hans væri skotið of seint til dómsmálaráðuneytisins. Af þessum dómi sést að 

viðurkennt var að hægt væri að kæra ákvörðun til æðra setts stjórnvalds áður en 

stjórnsýslulögin voru sett og að það þyrfti að skjóta máli til æðra setts stjórnvalds innan 

hæfilegs tíma. Í málinu skaut G úrskurðinum ekki til æðra setts stjórnvalds fyrr en eftir níu 

mánuði frá birtingu. Almenna reglan nú er að skjóta eigi máli til æðra setts stjórnvalds innan 

þriggja mánaða sbr. 1. mgr. 27. gr. ssl.  

Stjórnsýslukæra er ekki eina réttarúrræðið sem felur í sér endurskoðun á tiltekinni 

stjórnvaldsákvörðun. Ákvörðun getur verið afturkölluð, endurupptekin og æðra sett stjórnvald 

getur ákveðið af eigin frumkvæði að taka mál til umfjöllunar. Stjórnsýslukæra sker sig samt 

úr sem sérstakt réttarúrræði miðað við hin að því leyti að hún geymir bæði eftirlitsheimildir, í 

þágu réttaröryggis borgaranna, og stjórnunarheimildir, þar sem lægra sett stjórnvöld eru 

almennt bundin við fordæmi úrskurða stjórnvalda sem eru þeim æðri sett.
12

 Um afturköllun 

og endurupptöku er fjallað í VI. kafla stjórnsýslulaganna., 24. gr. laganna fjallar um 

endurupptöku máls og 25. gr. fjallar um afturköllun.  

Með stjórnsýslulögunum er kveðið á um lágmarkskröfur sem gerðar eru til stjórnsýslunnar 

til þess að tryggja réttaröryggi borgaranna. Til þess að tryggja að ákvarðanir stjórnvalda séu 

réttar var tekinn upp kafli í stjórnsýslulögunum sem fjallar um stjórnsýslukærur, nánar tiltekið 

VII. kafli laganna. Í VII. kafla stjórnsýslulaga eru ákvæði um kæruheimild, kærufresti, 

réttaráhrif kærðar ákvörðunar, málsmeðferð í kærumálum og form og efni úrskurða í 

kærumáli.  

 

2.2 Kæruheimild samkvæmt 26. gr. ssl. 

Í 26. gr. ssl. er fjallað um kæruheimild. Þar er tekið fram í 1. mgr. að aðila máls er heimilt að 

kæra stjórnvaldsákvörðun til þess að fá hana fellda úr gildi eða henni breytt nema annað leiði 

af lögum eða venju. Þetta er hin almenna kæruheimild stjórnsýslunnar, hún byggist á 

                                                        
11 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 251. 
12 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 80-81. 
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skiptingu stjórnsýslukerfissins í fleiri stjórnsýslustig þar sem æðri sett stjórnvöld hafa stjórnun 

og eftirlit með stjórnvöldum sem eru þeim lægra sett, ákvörðunum þeirra verður því almennt 

skotið til æðra settra stjórnvalda.
13

 Sem dæmi má nefna að samkvæmt lögum nr. 17/1965 um 

landgræðslu fer umhverfisráðherra með yfirstjórn yfir Landgræðslu ríkisins, af lögunum má 

ráða að ákvörðunum Landgræðslu ríkisins er skotið til umhverfisráðherra. Í þessu tilfelli er 

Landgræðsla ríkisins lægra sett stjórnvald en umhverfisráðherra æðra sett stjórnvald.  

Í lok 1. mgr. 26. gr. ssl. er gert ráð fyrir undantekningu frá meginreglunni um kæruheimild 

en þar er tekið fram að lög og venjur geti valdið því að ekki sé hægt að kæra 

stjórnvaldsákvörðun. Sem dæmi má nefna þegar ákvarðanir hafa verið teknar af sjálfstæðri 

ríkisstofnun eða sjálfstæðri stjórnsýslunefnd.
14

 

Eins og áður hefur verið tekið fram var talin gilda óskráð meginregla um kæruheimild 

fyrir setningu stjórnsýslulaganna sbr. t.d. UA 6. janúar 1994 (545/1991) og Hrd. 1954, bls. 

17. Því er 26. gr. ssl. lögfesting á þessari óskráðu meginreglu. Ætlunin með 26. gr. ssl. var 

ekki að þrengja kæruheimild frá því sem áður gilti með lögfestingu reglunnar ef frá er talið 

ákvæði 2. mgr. 26. gr. ssl.
15

 Í 2. mgr. 26. gr. ssl. er tekið fram að formákvarðanir verða ekki 

kærðar fyrr en málið hefur verið til lykta leitt. Formákvarðanir eru ákvarðanir sem eru teknar 

um meðferð stjórnsýslumáls og fela ekki í sér endalok málsins og eru þar af leiðandi ekki 

stjórnvaldsákvarðanir. Ef leyft yrði að kæra formákvarðanir máls, myndi það draga málið 

óþarflega á langinn. Því var talið að nægjanlegt öryggi yrði falið í því að heimilt væri að kæra 

slíkar ákvarðanir eftir að efnisákvörðun hafi verið tekin.
16

 Það eru tvær lögfestar 

undantekningar frá 2. mgr. 26. gr. ssl. í stjórnsýslulögunum en þær er að finna 4. mgr. 9. gr., 

sem fjallar um málshraða og felur í sér að heimilt er að kæra óhæfilegan drátt á afgreiðslu 

máls til æðra setts stjórnvalds og 2. mgr. 19. gr. laganna, sem felur í sér að heimilt er að kæra 

ákvörðun um synjun eða takmörkun málsaðila um aðgang að gögnum máls.  

Í hinni almennu kæruheimild felst að ákvörðunum lægra setts stjórnvalds verður skotið til 

stjórnvalds sem er því æðra. Eins og fyrr segir eru kæruheimildir til staðar til að tryggja 

réttaröryggi borgaranna. Því ber að skýra kæruheimildir rúmt þannig að þær nái markmiði 

sínu og jafnframt ber að skýra takmarkanir á kæruheimildum þröngt sbr. t.d. UA 27. 

nóvember 1995 (903/1993). Þrátt fyrir þetta eru viðurkenndar ýmsar undantekningar á hinni 

almennu kæruheimild. Þær helstu varða sjálfstæðar ríkisstofnanir, sjálfstæðar 

stjórnsýslunefndir og sveitarstjórnir. Ákvarðanir þessara stofnana verður ekki skotið til æðra 

                                                        
13 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 259. 
14 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3307. 
15 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3307. 
16 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3307. 
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setts stjórnvalds nema lög mæli sérstaklega fyrir um það. Á ýmsum stöðum í lögum eru 

lögfestar slíkar kæruheimildir.
17

 

Hafa verður í huga að venja getur staðið til þess að hægt sé að kæra annað en 

stjórnsvaldsákarðanir sbr. UA 22. mars 2005 (4203/2004) þar var hvorki í læknalögum nr. 

53/1988 eða í lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 97/1990, sem nú hafa verið felld úr gildi með 

lögum nr. 40/2007, vikið að því að þeim sem leitar til landlæknis vegna samskipta sinna við 

lækni væri unnt að kæra afgreiðslu landlæknis á slíku erindi til heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðherra.  Í framkvæmd hefði þeim sem leitað hefðu til landlæknis játuð 

heimild til að bera afgreiðslu undir heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið með 

stjórnsýslukæru. Í málinu var stjórnsýslukæra sem sagt grundvölluð af venju. 

 

2.3 Önnur ákvæði stjórnsýslulaganna um stjórnsýslukæru 

Í VII. kafla stjórnsýslulaganna eru ýmis önnur ákvæði um stjórnsýslukæru, hér að neðan 

verður gerð grein fyrir þessum ákvæðum og þau útskýrð nánar.  

Til að skapa festu í stjórnsýsluframkvæmd og koma í veg fyrir að gömul mál séu kærð var 

lögfestur almennur kærufrestur í 27. gr. ssl. Markmiðið með kærufrestinum er að stuðla að því 

að málum verði lokið svo fljótt sem unnt er. Sú skylda hvílir á aðila að honum ber að kæra 

ákvörðun án ástæðulauss dráttar.
18

 Samkvæmt 1. mgr. 27. gr. ssl. skal kæra borin fram innan 

þriggja mánaða frá því að aðila máls var tilkynnt um stjórnvaldsákvörðun, nema lög mæli á 

annan veg. Ef kæra berst að liðnum kærufresti ber stjórnvaldi að vísa henni frá. Frá þriggja 

mánaða frestinum eru tvær undantekningar lögfestar í stjórnsýslulögunum. Þær eru annars 

vegar ef afsakanlegt verði talið að kæra hafi ekki borist fyrr, sbr. 1. tölul. 28. gr. ssl. eða hins 

vegar ef veigamiklar ástæður mæla með því að kæran verði tekin til meðferðar sbr. 2. tölul. 

28. gr. ssl.  Sem dæmi um hvað megi telja afsakanlegt má nefna að ef lægra sett stjórnvald 

hefur vanrækt að veita rökstuðning fyrir ákvörðun sinni eða að ekki hafi verið veittar 

leiðbeiningar um kæruheimild þá ber að beita 1. tölul. 28. gr. ssl. Sem dæmi um veigamikla 

ástæðu má nefna að ef málið mun að öllum líkindum hafa mikið fordæmisgildi þá ber að beita 

2. tölul. 28. gr. ssl.
19

 Þessar undantekningar eiga hins vegar ekki við ef kæra berst eftir að 

liðið er meira en ár síðan að ákvörðun var tilkynnt aðila máls sbr. 2. mgr. 28. gr. ssl. 

Ársfresturinn er fortakslaus sbr. t.d. UA 26. október 2000 (2770/1999) og UA 27. október 

2000 (2675/1999). 

                                                        
17 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 262. 
18 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3307. 
19 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 271-272. 
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Stjórnsýslukæra frestar ekki réttaráhrifum ákvörðunar sbr. 1. mgr. 29. gr. ssl. Frá þessu er 

undantekning í 2. mgr. 29. gr. ssl. en hún felur í sér að heimilt er að fresta réttaráhrifum ef 

sérstakar ástæður mæla með því. Það er alltaf metið heildstætt hvort rétt sé að fresta 

réttaráhrifum og þá er litið til réttmætra hagsmuna aðila máls, hversu langt er liðið síðan hin 

kærða ákvörðun var kynnt aðilum og hversu líklegt er að ákvörðun verði breytt.
20

 

Við meðferð kærumáls ber að fylgja ákvæðum II.-VI. og VIII. kafla stjórnsýslulaganna 

sbr. 1. mgr. 30. gr. ssl. Á æðra settu stjórnvaldi hvíla að meginstefnu til ríkari skyldur 

gagnvart aðila máls en hvílir á lægra settu stjórnvaldi.
21

 Það er tekið fram í frumvarpi því er 

varð að stjórnsýslulögum að meðferð kærumála skuli að meginreglu til vera vandaðri en 

málsmeðferð hjá lægra settu stjórnvaldi.
22

 Í þessu felst meðal annars að almennt séð á 

rökstuðningur æðra setts stjórnvalds í kærumálum að vera skýrari og ítarlegri.
23

  

Um form og efni úrskurða í kærumálum er fjallað um í 31. gr. ssl. Í greininni er tekið fram 

að úrskurður æðra setts stjórnvalds skuli ávallt vera skriflegur. Í 1-5. tölul. er tekið fram 

hvaða atriði skulu vera í úrskurðinum. Öll atriðin sem talin eru upp í töluliðunum verða að 

koma fram í úrskurðinum og einnig er óskráð regla í stjórnsýslurétti að stjórnvaldsákvörðun 

skuli vera efnislega skýr og ákveðin. Þessi óskráða regla og 31. gr. ssl. eru til þess að 

málsaðili geti skilið ákvörðun og metið réttarstöðu sína.
24

  

Þess ber að geta að ef öll skilyrði stjórnsýslukæru eru uppfyllt, t.d. skilyrði um kærufrest 

og kæruaðild, er æðra settu stjórnvaldi skylt að endurskoða ákvörðun. Þetta er sem sagt 

skylda fyrir æðra setta stjórnvaldið en ekki heimild.
25

 Þessi skylda kemur í veg fyrir 

geðþóttaákvarðanir og tryggir þannig jafnrétti. Æðra sett stjórnvald getur ekki komið sér hjá 

því að úrskurða um mál þar sem það þykir óheppilegt af einhverjum sökum sbr. t.d. UA 29. 

október 1992 (577/1992) en þar benti umboðsmaður á það að allar takmarkanir á 

stjórnsýslukæru beri að skýra þröngt og því væri ekki hægt að vísa málinu frá á því 

sjónarmiði að óráðlegt væri að úrskurða í því. Æðra settu stjórnvaldi er skylt að úrskurða um 

öll kæruatriði.
26

 

Það sést af ákvæðum stjórnsýslulaganna að ekki er fjallað um alla þætti stjórnsýslukæru í 

þeim. Styðjast verður við óskráðar reglur stjórnsýsluréttarins um þá þætti sem ekki er fjallað 

um í lögunum. Sem dæmi um atriði sem ekki eru nefnd í lögunum má nefna að þar er ekki  

                                                        
20 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 275. 
21 Róbert R. Spanó: „Stjórnsýsluréttur“, bls. 143. 
22 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3310. 
23 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 281. 
24 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 284. 
25 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 256. 
26 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 256. 
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ákvæði um hvernig form og efni kæru skuli vera, en í athugasemdum við það frumvarp er 

varð að stjórnsýslulögunum er tekið fram að í ólögmæltum tilvikum eru ekki gerðar sérstakar 

kröfur til forms kæru, því er kæra óformbundin og þar af leiðandi hægt að bera hana fram 

munnlega eða skriflega.
27

 Umboðsmaður Alþingis hefur þónokkrum sinnum bent á að ekki 

verði gerðar miklar kröfur til forms eða efnis kæru. Nægir í raun að aðili tjái æðra settu 

stjórnvaldi að hann sé óánægður með ákvörðun og ber þá stjórnvaldinu á grundvelli 

rannsóknar- og leiðbeiningarreglna stjórnsýslulaganna að ganga úr skugga um hvort aðili óski 

eftir því að kæra ákvörðun til æðra setts stjórnvalds sbr. t.d. UA 6. janúar 1994 (545/1991) og 

UA 2. ágúst 2000 (2574/1998). Auk þess er ekkert ákvæði um kæruaðild í lögunum en vikið 

verður nánar að því síðar. 

 

3 Aðili máls 

3.1 Inngangur 

Ef litið er yfir stjórnsýslulögin þá sést fljótt að mörg ákvæði laganna veita aðila máls ákveðin 

réttindi. Sem dæmi um þetta má nefna 13. gr. ssl. sem fjallar um andmælarétt og 15. gr ssl. 

sem fjallar um upplýsingarétt.  

Hugtakið „aðili máls“ er hins vegar hvergi skilgreint í lögunum. Í fræðikenningum hefur 

hugtakið almennt verið skýrt þannig að eigi maður einstaklegra og verulegra hagsmuna að 

gæta sem beinlínis reynir á við úrlausn máls er hann yfirleitt talinn eiga aðild að því eins og 

tekið er fram í UA 17. desember 2003 (3852/2003). Í 2. gr. frumvarps til stjórnsýslulaga, sem 

var lagt fyrir 109. löggjafarþing 1986-1987, en varð ekki að lögum, var hugtakið aðili máls 

skilgreint svona: „Sá sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta varðandi stjórnvaldsákvörðun.“
28

 

Þó ekki sé skilgreining á hugtakinu aðili máls í stjórnsýslulögunum er oftast ekki vafi á 

því hver telst vera aðili máls. Aðili máls er sá sem ákvörðun beinist að. Sem dæmi má nefna 

að sá sem sækir um byggingaleyfi telst vera aðili máls eða þegar ákvörðun um boð eða bann 

er beint að tilteknum aðila þá telst sá einstaklingur vera aðili máls.
29

 Bæði einstaklingar og 

lögaðilar geta verið aðilar máls. Skilyrði fyrir því að einstaklingur eða lögaðili verði talinn 

aðili máls er að sá hinn sami verði að geta átt réttindi eða borið skyldur að landslögum.
30

 

Við samningu frumvarps stjórnsýslulaganna var byggt á hinni viðteknu skilgreiningu 

stjórnsýsluréttarins á hugtakinu aðili máls.
31

 Hugtakið er skilgreint svona: „Sá sem á beinna, 

                                                        
27 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 252. 
28 Alþt. 1986-1987, A-deild, bls. 2548. 
29 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 46. 
30 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 48. 
31 Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 388. 
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verulegra, sérstakra og lögvarinna hagsmuna að gæta við úrlausn stjórnsýslumáls.“
32

 Þetta var 

einnig gert við samningu svipaðra laga og stjórnsýslulaganna á hinum Norðurlöndunum. Í 

norsku stjórnsýslulögunum er hugtakið aðili máls skilgreint í 1. mgr. 2. gr. þeirra. Þar segir að 

það sé sá sem ákvörðun er beint til eða sem málið varðar beint að öðru leyti. Í dönsku 

stjórnsýslulögunum er hugtakið hins vegar ekki skilgreint. Þar er byggt á hinni almennu 

skilgreiningu stjórnsýsluréttarins. Í Danmörku tekur hugtakið til umsækjenda, kærenda og 

annarra sem eiga einstaklegra, verulegra, beinna og lögvarinna hagsmuna að gæta.
33

 

 

3.2 Vafatilvik 

Eins og áður segir leikur oftast ekki vafi á því hverjir teljast vera aðilar máls. Hugtakið hefur 

að geyma ákveðinn fastmótaðan kjarna, en hins vegar geta komið upp erfið vafatilvik þar sem 

ekki er ljóst hver er aðili máls.
34

 Hér á landi gildir ekki actio popularis, en með hugtakinu er 

átt við að hver sem vill eiga sök getur það. Enda yrði það að teljast óeðlilegt að einstaklingur 

sem hefur ekki hagsmuna að gæta í sambandi við stjórnvaldsákvörðun gæti fengið úrlausn um 

lögmæti hennar.
35

 Þó er viðurkennt að aðili sem á óbeina eða afleidda hagsmuni að gæta geti 

talist aðili máls.
36

 

 Þegar vafi er á því hver/hverjir teljast aðilar máls er leyst úr því eins og um matskennda 

reglu væri að ræða. Það fer sem sagt fram heildarmat á hagsmunum umrædds einstaklings við 

úrlausn málsins á grundvelli ákveðinna sjónarmiða og út frá því er dregin ályktun um hvort 

hann sé aðili máls eða ekki. Þau sjónarmið sem vega þyngst við þetta mat er hvort maður eigi 

beinna, verulegra, sérstakra og lögvarinna hagsmuna að gæta. Fyrstu þrjú sjónarmiðin eru 

matskennd og ríkjandi stefnur og straumar á hverjum tíma á sviði stjórnsýsluréttar geta því 

haft áhrif á þessa afmörkun.
37

 

Beinir hagsmunir vísa til þess hversu náið hagsmunir einstaklings tengjast úrlausn 

málsins. Eðli máls samkvæmt eru meiri líkur á að maður teljist aðili máls því nær sem 

hagsmunir hans tengjast úrlausn þess. Hins vegar er tekið fram í greinargerðinni sem fylgdi 

með stjórnsýslulögunum að skýra beri hugtakið aðili máls það rúmt að það taki ekki einungis 

til aðila sem hafa beinna hagsmuna að gæta af úrlausn málsins, heldur geta einnig aðilar sem 

hafa óbeinna hagsmuna að gæta af úrlausn málsins talist vera aðilar þess.
38

 Sem dæmi má 

                                                        
32 Páll Sigurðsson: Lögfræðiorðabók, bls. 6. 
33 Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 388. 
34 Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 388-389. 
35 Ólafur Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur II, bls. 168-169. 
36 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3282. 
37 Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 389. 
38 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3282. 
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nefna að nágrannar geta talist aðilar máls eða meðumsækjendur um störf. Umboðsmaður 

Alþingis hefur einnig fjallað um þetta í álitum sínum. Í UA 25. mars 1998 (2039/1997) 

kvartaði nágranni veitingahúss yfir því að fá ekki að koma sjónarmiðum sínum að í kærumáli 

þar sem verið var að kæra ákvörðun sýslumanns um að binda almennt vínveitingaleyfi 

veitingahússins sérstökum skilyrðum um veitingatíma. Umboðsmaður taldi í málinu að 

nágranni veitingahússins ætti að fá stöðu aðila máls. Hann taldi þetta í fyrsta lagi vegna þess 

að nágranninn myndi hljóta meira ónæði af gestum veitingahússins en aðrir nágrannar þar 

sem svefnhergisgluggi hans var nálægt inngangi veitingastaðarins. Í öðru lagi vegna þess að 

fólk getur fengið stöðu aðila máls þó það hafi aðeins óbeinna hagsmuni að gæta af úrlausn 

þess. Í þriðja lagi vegna þess að veitingahúsið var á svæði sem var skipulagt sem 

íbúðarhúsnæði samkvæmt aðalskipulagi og ekkert deiliskipulag var til sem tók til hennar og í 

fjórða lagi vegna þess að litið hefði verið á umræddan nágranna sem aðila máls frá upphafi 

þess.  Það ræðst af málsatvikum hverju sinni hverjir teljast aðilar máls og þá hvort einhver 

sem hefur óbeinna hagsmuni að gæta geti talist aðili máls. Þetta ræðst m.a. af því á hvaða 

sviði stjórnsýslunnar um er að ræða.
39

 Hagsmunir annarra málsaðila geta mælt á móti því að 

aðildarhugtakið verði skýrt of vítt.
40

 

Þáttur í mati á því hvort einhver teljist vera aðili máls er að leggja mat á hversu verulegir 

hagsmunir hans eru af úrlausn þess. Því meiri hagsmuni sem hann hefur af úrlausn máls, því 

meiri líkur eru á því að hann teljist vera aðili þess. Sjónarmiðið um hversu verulega hagsmuni 

maður verður að hafa af úrlausn máls er afstætt. Það ræðst aðallega af eðli og tegund 

stjórnsýslumáls hversu ríkar kröfur eru gerðar til hagsmunanna.
41

 Sem dæmi um hagsmuni 

sem teljast almennt verulegir má nefna fjárhagslega og persónulega hagsmunir. Dæmi um mál 

þar sem verulegir hagsmunir réðu úrslitum um aðild má nefna UA 7. apríl 2006 (4474/2005). 

Kvartað var yfir því að fósturforeldrar fengu ekki aðilastöðu í máli sem varðaði umgengni 

fóstursonar þeirra við kynforeldra sína. Umboðsmaður benti á að úrskurðurinn varðaði fyrst 

og fremst hagsmuni þess barns sem í hlut átti og einnig myndi úrskurðurinn varða mikilvæga 

hagsmuni kynforeldranna. En þrátt fyrir þetta taldi umboðsmaður að fósturforeldrar sem fara 

með forsjá viðkomandi barns kynnu að hafa slíka hagsmuna að gæta af úrlausn málsins að 

óhjákvæmilegt væri að játa þeim aðild. Umboðsmaður leit til þess að umgengnin skyldi fara 

fram á fósturheimili og skyldu fósturforeldrarnir báðir eða annar vera viðstaddir. Taldi hann 

                                                        
39 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3282. 
40 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 48. 
41 Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 392. 
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vegna þess að fósturforeldrarnir hefðu svo einstaklegra og verulegra hagsmuna að gæta að rétt 

hefði verið að játa þeim aðild að málinu. 

Litið er til þess hvort að aðili hafi sérstakra hagsmuna að gæta af úrlausn máls, til að eiga 

aðild að stjórnsýslumáli verður aðili að eiga sérstakra hagsmuna að gæta af úrlausn þess. Með 

því er átt við að ef mjög margir eiga sömu hagsmuna að gæta af úrlausn máls, þá eru 

hagsmunirnir almennt ekki taldir sérstakir heldur almennir.
42

 En innan þessa hóps getur þó 

verið einstaklingur sem hefur svo verulegra hagsmuna að gæta að hann getur talist aðili 

máls.
43

 Í UA 29. oktbóber 1999 (2324/1997) markaðist aðild meðal annars af því hverjir 

höfðu sérstaka hagsmuni að gæta. Þar kvartaði A yfir ólögmætum ráðstöfun tekna Hitaveitu 

Reykjavíkur. Hann taldi að iðnaðarráðuneytið hefði almennt staðfest gjaldskrár orkuveitna án 

þess að meta tekjuþörf og þannig hugsanlega brugðist eftirlitishlutverki sínu. Umboðsmaður 

benti á að samkvæmt lögum væri staðfesting ráðherra á gjaldskrá útgáfa á almennum 

stjórnvaldsfyrirmælum gagnvart notendum hitaveitunnar.  Aðili í málinu fyrir ráðherra væri 

því viðkomandi hitaveita eða sveitarstjórn vegna hennar og því hefðu einstakir notendur 

hitaveitunnar ekki stöðu aðila máls í merkingu stjórnsýslulaga. 

Loks er lagt mat á hvort aðili eigi lögvarinna hagsmuna að gæta af úrlausn máls. Þá er litið 

til þess hver uppspretta og eðli hagsmunanna eru. Sem dæmi má nefna að hagsmunir eins og 

t.d. lífsskoðanir, tilfinningar eða áhugi eru ekki taldir vera lögvarðir hagsmunir og skapa því 

ekki aðilastöðu einir og sér.
44

 Í Hrd. 2005, bls. 2503 (20/2005) var H á móti álveri en það var 

ekki talið nóg til að veita honum stöðu aðila máls að kærumáli sem varðaði ákvörðun um að 

veita álverinu starfsleyfi. H átti heimilisfesti í Fjarðarbyggð, þar sem byggja átti hið 

fyrirhugaða álver, en talið var að heimili hans væri það langt frá fyrirhugaðri staðsetningu 

álversins að hann gæti ekki reist aðild sína á reglum grenndarréttar. Loks var einnig bent á 

það að þó H hefði fengið að koma með athugasemdir við tillögu Umhverfisstofnunar um 

starfsleyfi veitti það honum ekki stöðu aðila máls að kærumáli. 

Ef vafi leikur ennþá á, eftir hagsmunamatið verður að byggja ákvörðun um aðild á 

markmiðstúlkun stjórnsýslulaganna. Þá er litið til þess hvort það sé bein þörf fyrir 

viðkomandi að geta nýtt heimildir stjórnsýslulaganna til að geta gætt hagsmuna sinna. Við 

matið verður að taka tillit til þeirra sem teljast aðilar málsins í þröngum skilningi.
45

 

 

                                                        
42 Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 393. 
43 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl: Forvaltningsret, bls. 73-74. 
44 Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 394. 
45 Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 395. 
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3.3 Réttindi aðila máls samkvæmt stjórnsýslulögunum 

Flest ákvæði stjórnsýslulaga fá aðeins aðila máls þau réttindi sem lögin kveða á um. Sem 

dæmi um þetta má nefna að aðili máls getur krafist þess að fá rökstuðning fyrir ákvörðun 

þegar hún fylgir ekki sbr. 1. mgr. 21. gr. ssl. og vensl við aðila máls geta valdið vanhæfi sbr. 

3. gr. ssl. Hér fyrir neðan verður farið stuttlega yfir hvaða rétt stjórnsýslulögin veita aðila 

máls og hvaða réttaráhrif eru bundin við hann. 

Stjórnsýslulögin leggja leiðbeiningarskyldu á stjórnvald gagnvart aðila máls. Í 7. gr. ssl. er 

fjallað um leiðbeiningarskyldu. Við fyrstu sýn mætti búast við að í 1. mgr. ákvæðisins fælist 

almenn leiðbeiningarskylda fyrir almenning. Svo er hins vegar ekki, heldur felst einungis í 

ákvæðinu skylda til að leiðbeina þeim sem teljast aðilar stjórnsýslumáls og þeim sem leita til 

stjórnvalda til að afla upplýsinga til undirbúnings stjórnsýslumáls. Þetta er vegna 1. gr. ssl. 

sem fjallar um gildissvið laganna. 7. gr. ssl. er hinsvegar byggð á ólögfestri grundvallarreglu 

og því þurfa stjórnvöld að leiðbeina almenningi. Því er ekki hægt að gagnálykta út frá 7. gr. 

ssl. á þá leið að stjórnvöld þurfi ekki að leiðbeina almenningi í öðrum tilvikum en þeim þar 

sem stjórnsýslulögin eiga við.
46

 

Stjórnsýslulögin veita aðila máls rúman upplýsingarétt. Í 15. gr. ssl. er fjallað um 

upplýsingarétt aðila máls. Þar er tekið fram í 1. málsl. 1. mgr. að aðili máls eigi rétt á að 

kynna sér skjöl og önnur gögn er málið varða. Það er einungis aðili máls, sem getur fengið 

gögn á grundvelli greinarinnar. Hann á bæði rétt á því að fá að skoða gögnin og fá afrit af 

þeim. Aðili máls verður sjálfur að hafa frumkvæði að því að óska eftir aðgangi að gögnum 

málsins eða fá ljósrit af þeim. Hann á almennt rétt á því að kynna sér öll gögn máls.
47

 Í Hrd. 

2003, bls. 2685 (83/2003) reyndi á það hvort að Samskip hf. gæti talist aðili að máli sem 

varðaði Hf. Eimskipafélag Íslands, en hlutafélögin tvö voru í samkeppni. Áfrýjunarnefnd 

samkeppnismála hafði úrskurðað að Samskip hf. taldist vera aðili máls og því fór Hf. 

Eimskipafélag Íslands í dómsmál til að fá úrskurðinn ógildan. Málið varðaði rannsókn á Hf. 

Eimskipafélagi Íslands vegna ætlaðs brots á samkeppnislögum og ef Samskip hf. yrði játuð 

aðild myndi félagið fá aðgang að umtalsverðum gögnum sem vörðuðu Hf. Eimskipafélag 

Íslands. Áfrýjunarnefnd samkeppnismála hafði komist að þeirri niðurstöðu að Samskip hf. 

taldist vera aðili máls vegna þess að félagið hefði gefið ábendingu um Hf. Eimskipafélag 

Íslands og því hófst rannsókn á hlutafélaginu. Ráðið var af erindi Samskips hf. til 

samkeppnistofnunar að ætlað athæfi Hf. Eimskipafélag Íslands myndi hafa veruleg áhrif á 

rekstur Samskip hf. Því var talið að Samskip hf. hefði mikilvægra og sérstakra hagsmuna að 

                                                        
46 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 91. 
47 Páll Hreinsson: „Upplýsingaréttur aðila stjórnsýslumáls“, bls. 209. 
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gæta af úrlausn málsins og teldust því aðilar að umræddu stjórnsýslumáli. Samskip hf. var 

sem sagt játuð aðild að málinu sem olli því að félagið fékk aðgang að öllum gögnum málsins 

sem voru að mestu gögn Hf. Eimskipafélag Íslands, sem höfðu meðal annars að geyma 

viðskiptaleyndarmál. Í stjórnsýslulögunum eru lögfestar tvær undanþágur frá upplýsingarétti 

aðila máls annars vegar í 16. gr. og hins vegar í 17. gr. Ákvæði stjórnsýslulaga veita víðtækari 

aðgang að gögnum máls en ákvæði upplýsingalaga nr. 50/1996. 

Aðili máls hefur andmælarétt sem felur í sér að hann á rétt á því að tjá sig um mál áður en 

ákvörðun er tekin í því, enda liggi ekki fyrir afstaða hans eða augljóslega óþarft er að veita 

honum andmælarétt sbr. 13 . gr. ssl. Kjarni reglunnar er að ekki verður tekin ákvörðun í máli 

fyrr en aðila hefur verið gefinn kostur á því að kynna sér gögn máls og málsástæður sem 

ákvörðun byggist á og að tjá sig um málið.
48

 Með þessu ákvæði er aðila máls veitt tækifæri til 

að gæta hagsmuna sinna og koma að athugasemdum, sjónarmiðum og gögnum sem hafa 

mögulega ekki komið fram fyrr í málinu. Ákvæðið stuðlar þannig einnig að því að mál verði 

betur upplýst áður en ákvörðun er tekin í því, enda þekkir oft enginn málsatvik betur en aðili 

máls.
49

 

Aðili verður að vita um efni ákvörðunar til að geta hagað sér í samræmi við hana. Það 

leiðir því af eðli máls og réttaröryggissjónarmiðum að birta verður aðila ákvörðun svo hún 

teljist vera bindandi fyrir hann. Þessi regla er lögfest í 1. mgr. 20. gr. ssl. Reglan felur í sér að 

eftir að stjórnvald hefur tekið ákvörðun á að tilkynna aðila máls um hana. Ákvörðun er síðan 

bindandi þegar hún er komin til hans.
50

 

Aðili máls getur átt frumkvæði að því að ákvörðun í máli verði endurskoðuð. Hann getur 

annars vegar gert það með því að færa fram beiðni um endurupptöku málsins til sama 

stjórnvalds og ákvörðunina tók sbr. 24. gr. ssl. eða hann getur skotið ákvörðun til æðra setts 

stjórnvalds með stjórnsýslukæru sbr. 26. gr. ssl.
51

 

 

3.4 Kæruaðild 

Stjórnsýslulögin mæla ekki fyrir um hverjir eigi kæruaðild. Því eiga við almenn sjónarmið 

sem voru rakin í kafla 3.1 og 3.2 hér fyrir ofan. Það er ekki hægt að gera grein fyrir því í eitt 

skipti fyrir öll hverjir eiga aðild að kærumáli, ávallt verður að meta það eftir atvikum.
52

 

                                                        
48 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3295. 
49 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 36-37. 
50 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 37. 
51 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 80-81. 
52 Alþt. 1992-1993, A-deild, 3306. 
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Aðili máls á lægra stjórnsýslustigi á almennt kæruaðild að sama máli. Einnig geta fleiri en 

sá aðili átt kæruaðild sbr. UA 13. júní 2007 (4902/2007). Þar var bent á þetta en einnig sagði 

umboðsmaður Alþingis að þegar verið er að afmarka kæruaðild verði að líta til þess hver 

tilgangurinn með kæruheimildinni er og hvert sé efni þeirrar ákvörðunar sem um er að ræða, 

það er að segja í öðrum tilvikum en þeim þegar verið er að veita einstaklingi sem átti aðild á 

lægra stjórnsýslustigi kæruaðild. Á heildina litið virðist vera tilhneiging til að setja kæruaðild 

ekki of þröngar skorður. Æðra settu stjórnvaldi ber að gæta reglna um kæruaðild að eigin 

frumkvæði. Aðildaskortur leiðir til frávísunar.
53

 

Stundum er hægt að styðjast við reglur um kæruaðild þegar tekin er afstaða til aðildar að 

málum á fyrsta stjórnsýslustigi. Það er stundum hægt að álykta svo að vegna þess að 

einstaklingur á aðild að kærumáli þá eigi hann einnig aðild að máli á fyrsta stjórnsýslustigi og 

þannig er hægt að finna út hver eigi réttarstöðu aðila máls. Þessi tengsl eru þó ekki sjálfvirk. 

Meginreglan í þessum efnum hefur verið talin sú að sá sem á kæruaðild að máli á grundvelli 

óskráðra meginreglna stjórnsýsluréttarins á einnig aðild að málinu á fyrsta stjórnsýslustigi. 

Þessi ályktun verður aðeins dregin af hinum almennu óskráðu meginreglum 

stjórnsýsluréttarins en ekki ákvæðum sérlaga um kæruaðild. Enda eru slík ákvæði oft byggð á 

öðrum sjónarmiðum en hinar almennu meginreglur stjórnsýsluréttarins og leiða oft til rýmri 

réttar.
54

 

Það ber að taka það fram að hvorki það stjórnvald né sá starfsmaður sem tekur ákvörðun 

telst vera aðili máls. Hið sama gildir þegar ákvörðun er kærð til æðra setts stjórnvalds, þá er 

lægra setta stjórnvaldið sem tók ákvörðunina á fyrsta stjórnsýslustigi ekki aðili að 

kærumálinu.
55

 Sbr. UA 17. desember 2003 (3852/2003). Þar bendir umboðsmaður Alþingis 

meðal annars á að sá sem á aðild að máli á lægra stjórnsýslustigi eigi almennt einnig 

kæruaðild að sama máli. Hins vegar á stjórnvaldið sem tók ákvörðun á lægra 

stjórnsýslustiginu almennt ekki aðild að kærumáli. Síðar í álitinu fer umboðsmaður í það hver 

rökin fyrir þessu eru og segir: 

 

Helgast það meðal annars af því að sjónarmið um hverjir teljist aðilar stjórnsýslumáls eru leidd 

af grundvallarreglum stjórnsýsluréttarins um samskipti borgaranna við hið opinbera sem hafa 

það að markmiði að tryggja réttaröryggi borgaranna gagnvart stjórnvöldum. Í samræmi við 

framangreint verður að ganga út frá því að stjórnvald sem fer með opinbert vald samkvæmt 

lögum teljist að öllu jöfnu ekki til aðila máls í skilningi stjórnsýsluréttar í málum sem lúta að 

beitingu efnislegra valdheimilda þess á lægra stjórnsýslustigi. 

 

                                                        
53 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 254. 
54 Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 398. 
55 Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 400. 
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Lægra sett stjórnvald getur almennt ekki höfðað mál á hendur æðra settu stjórnvaldi til 

þess að fá ákvörðun þess fellda úr gildi.
56

 Úrlausn æðra settra stjórnvalda um skýringu á 

lögum er bindandi fyrir lægra sett stjórnvald og myndi lægra setta stjórnvaldið ekki geta 

skotið málinu til enn æðra setts stjórnvalds, jafnvel þó slíkri lagaheimild væri almennt til að 

dreifa sbr. Hrd. 1998, bls. 2821. Einnig hafa stjórnvöld almennt ekki heimild til að kæra 

ákvarðanir annarra stjórnvalda nema fyrir hendi sé lagaheimild. Það er hins vegar ekki 

útilokað að stjórnvald geti talist aðili máls við sérstakar aðstæður. Til þess þarf stjórnvaldið að 

eiga sambærilega hagsmuni að gæta af úrlausn máls og einstaklingur eða fyrirtæki. Sem dæmi 

má nefna þegar stjórnvald sækir um byggingarleyfi getur það orðið aðili máls
57

 sbr. UA 9. 

júní 1992 (585/1992) þar hafði heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið komið fram sem 

væntanlegur eigandi eða leigutaki að umræddu húsnæði og því játuð kæruaðild. 

Umboðsmaður taldi ekkert athugavert við það. 

Þess ber að geta að sá sem á aðild að stjórnsýslumáli á almennt einnig aðild að dómsmáli 

þar sem reynir á lögmæti umræddrar stjórnvaldsákvörðunar.
58

 Þar skiptir ekki máli hvort að 

aðild hafi helgast af almennum reglum stjórnsýsluréttarins eða sérreglum sbr. Hrd. 2002, bls. 

2241 (231/2002). Í því máli kemur einnig fram að takmörkun á kæruheimild raskar hins vegar 

ekki rétti manna til að bera undir dómstóla hvort þeir eigi lögvarða hagsmuni að gæta af 

úrlausn máls, enda myndi slíkt rýra réttaröryggi. 

 

3.5 Ákvæði sérlaga 

Kæruheimildir í öðrum lagabálkum en stjórnsýslulögunum geta verið mjög mismunandi. 

Bæði geta ákvæði sérlaga rýmkað kæruaðild eða þrengt hana. Í ýmsum lagabálkum er að 

finna heimild fyrir aðila máls til að kæra málsmeðferð stjórnvalds. Sem dæmi má nefna 30. 

gr. laga nr. 96/2002 um útlendinga. Í öðrum lögum geta verið tilgreindar kæruheimildir til 

sérstakra úrskurðarnefnda sbr. t.d. 14. gr. upplýsingalaga nr. 50/1996. 

Með lögum er hægt að rýmka aðild að málum á ákveðnum sviðum. Þá ræðst það af 

skýringu lagaákvæðisins hvort þar er talið vísað til almennra reglna stjórnsýsluréttarins um 

aðild. Meginreglan í þessum málum er sú að skýra ber ákvæðið til samræmis við hinar 

almennu reglur stjórnsýsluréttarins um aðild nema annað komi skýrt fram af eða í ákvæðinu.
59

 

Það er ekki sjálfgefið að inntak sérlaga um kæruheimild sé hið sama og hin almenna 

kæruheimild stjórnsýslulaga, sbr. UA 27. nóvember 2002 (3609/2002). En þar rakti 

                                                        
56 Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 401. 
57 Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 402. 
58 Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 398. 
59 Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 403. 
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umboðsmaður ákvæði 1. mgr. 6. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 sem felur í sér kæruheimild 

til kærunefndar barnaverndarmála.  

Í lögum er stundum afmarkað hverjir geti talist aðilar að kærumáli og þannig aðildin að 

málinu þrengd. Í slíkum tilvikum ræðst aðildin af skýringu á viðkomandi ákvæði. Sem dæmi 

um þetta má nefna 1. mgr. 3. gr.  laga nr. 30/1992 um yfirskattanefnd. En þar kemur fram að 

skattaðilum sé heimilt að skjóta kæruúrskurðum til yfirskattanefndar.
60

 Þessi dæmi sýna það 

að lög kveða oft á um aðra eða sérstaka kæruheimild fyrir aðila máls. 

 

4 Aðild félaga 

4.1 Inngangur 

Það getur leikið vafi á því hvort játa eigi félögum manna eða samtökum kæruaðild á 

stjórnsýslustigi líkt og fyrir dómstólum.  Félag getur komið fram í stjórnsýslumáli fyrir hönd 

einstaklings sem á kæruaðild samkvæmt sérstöku umboði.
61

 Áður hefur verið bent á það að 

lögaðili/lögpersóna getur verið aðili að stjórnsýslumáli. Hugtakið lögpersóna er skilgreint 

svona: „Stofnun, félag, fyrirtæki eða annar ópersónulegur aðili sem viðurkennt er að geti átt 

réttindi, borið skyldur og gert löggerninga með svipuðum hætti og menn.“
62

 Samkvæmt 

ofangreindri skilgreiningu getur félag orðið aðili að máli. Félag er skilgreint svona: „Almennt 

er litið svo á að félag tákni skipulagsbundin, varanleg samtök tveggja eða fleiri manna, sem 

vinna að sameiginlegu markmiði þeirra.“
63

 Í sumum tilvikum er félag til áður en 

stjórnvaldsákvörðun er tekin en í öðrum tilvikum getur félag verið stofnað til þess að fá aðild 

að máli til að gæta hagsmuna félagsmanna sinna.
64

 

Hér að neðan verður skoðað hvaða skilyrði félög þurfa að uppfylla til að geta talist aðilar 

að máli. Stéttarfélög verða sérstaklega skoðuð og hvernig hagað er aðild þeirra að 

stjórnsýslumálum. Stéttarfélög verða skoðuð vegna mikilvægis þeirra í nútímasamfélagi og 

vegna þess að það eru margir félagsmenn í þeim sem hafa oft sambærilegra hagsmuna að 

gæta. 

 

4.2 Aðild félaga 

Það getur verið til hagsbóta að félag sæki um aðild að máli í stað þess að einstakir félagsmenn 

þess geri það. Til að félag geti orðið aðili að stjórnsýslumáli þarf það að eiga beinna, 

                                                        
60 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 254-255. 
61 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 255. 
62 Páll Sigurðsson: Lögfræðiorðabók, bls. 267. 
63 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 400-401. 
64 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl: Forvaltningsret, bls. 75. 
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sérstakra, verulegra og lögvarinna hagsmuna að gæta af úrlausn málsins. Sem dæmi um það 

hvenær félag á aðild að stjórnsýslumáli má nefna að þegar félag á húsnæði og sækir um 

byggingarleyfi til breytingar á húsnæðinu, þá telst það vera aðili máls.
65

 

Hér á landi hefur verið nokkur óvissa um það hvort félög geti átt kæruaðild í ríkari mæli í 

ólögmæltum tilvikum heldur en í lögmæltum tilvikum. Aðild félaga er yfirleitt ólögmælt 

hérlendis. Þegar aðild félaga er ólögmælt verður að hafa hliðsjón af óskráðum reglum 

stjórnsýsluréttarins þegar verið er að meta aðild þeirra að stjórnsýslumáli.
66

 

Það sama gildir um félög og einstaklinga, þau geta ekki orðið aðilar máls vegna 

lífsskoðana einna s.s. stjórnmálaskoðana og siðferðisskoðana eða vegna tilfinninga 

félagsmanna þess.
67

 Þetta er vegna þess að þá myndi félagið ekki uppfylla skilyrðið um 

lögvarða hagsmuni. Þetta kemur í veg fyrir það að menn sem ekki hafa aðilastöðu stofni félag 

til þess eins að fá aðild að máli og komast þannig hjá þeim skilyrðum sem sett eru fyrir stöðu 

aðila máls.  Til þess að félag geti öðlast aðild að stjórnsýslumáli á þannig sameiginlegum 

grundvelli verður verulegur hluti félagsmanna félagsins að eiga beinna, sérstakra, verulegra 

og lögvarinna hagsmuna að gæta af úrlausn málsins og gæsla þessara hagsmuna verður að 

teljast til yfirlýsts tilgangs og markmiða félagsins.
68

 Í UA 6. júlí 2009 (5475/2008) fjallaði 

umboðsmaður meðal annars um þessa óskráðu reglu um aðild félaga. Hann sagði að 

ofangreind regla væri óskráð og því myndi inntak hennar taka breytingum og þróast í tímans 

rás í takt við mótun réttarreglna. Því ætti við mat á því hvort það eigi að játa félögum aðild að 

kærumáli í tilefni af stjórnsýslukæru að taka tillit til þeirrar þróunar sem átt hefur sér stað í 

íslenskri löggjöf undanfarin ár. Hann taldi þetta vegna þess að staða félaga og þá einkum 

stéttarfélaga, sem vettvangs sameiginlegrar hagsmunagæslu hóps manna, hafa styrkst 

undanfarin ár. 

Það skiptir máli að hópurinn sem er að sækja um aðild að máli sé afmarkaður og kröfur 

þeirra séu skýrar til að hægt sé að staðfesta að síðastnefnda skilyrðið sé uppfyllt, það er 

skilyrðið um að gæsla þessara hagsmuna telst til yfirlýsts tilgangs eða markmiða félagsins. Ef 

óljóst er hve stór hópur félagsins er og/eða krafa þeirra er ekki skýr getur það eðli máls 

samkvæmt ekki átt aðild að máli.
69

 Ofangreind skilyrði þarf einnig að uppfylla til þess að 

félag geti átt kæruaðild að stjórnsýslumáli. 

                                                        
65 Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 400. 
66 Steen Rønsholdt: Forvaltningsret, bls. 115. 
67 Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 400. 
68 Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 400. 
69 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl: Forvaltningsret, bls. 77. 
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Á ákveðnum réttarsviðum hefur aðild að máli verið rýmkuð með ákvæðum laga sem 

veldur því að hver sem vill, bæði einstaklingar eða félög geta látið málið til sín taka. Oft er 

það þannig að almenningur fær aðeins að koma með athugasemdir á fyrsta stjórnsýslustigi en 

öðlast ekki við það aðild að kærumáli
70

 sbr. Hrd. 2005, bls. 2503 (20/2005). Þar hafði 

einstaklingur fengið að gera athugasemdir við tillögur Umhverfisstofnunar um starfsleyfi. En 

það var ekki nóg til þess að hann teldist hafa einstaklegra og verulegra hagsmuna að gæta af 

úrlausn málsins. Dæmt var að hann gæti ekki kært ákvarðanir Umhverfisstofnunar til 

umhverfisráðherra þar sem hann teldist ekki vera aðili máls. Sem dæmi um það að allir fá að 

koma með athugasemdir að máli á fyrsta stjórnsýslustigi má nefna 4. mgr. 10. gr. laga nr. 

106/2000 um mat á umhverfisáhrifum. Þar kemur fram að allir mega gera athugasemdir við 

framlagða frummatsskýrslu. Það kemur fram í 2. mgr. 14. gr. laganna að þeir einir geti átt 

aðild að kærumáli sem eiga lögvarða hagsmuni tengda hinni kærðu ákvörðun að gæta. En 

varðandi félög þá er sérákvæði í 2. málsl. 2. mgr. 14. gr. laganna. Þar kemur fram að 

umhverfisverndar- og hagsmunasamtök sem varnarþing eiga á Íslandi geti einnig átt aðild að 

kærumáli ef félagsmenn samtakanna eru 30 eða fleiri og það samrýmist tilgangi samtakanna 

að gæta þeirra hagsmuna sem kæra lýtur að. Samkvæmt þessu þá er það ekki gert að skilyrði 

að samtökin eigi lögvarða hagsmuni til að eiga aðild að kærumáli svo hér er aðild félaga 

rýmkuð. Af þessu lagaákvæði sést að lög geta veitt rýmri aðild að málum fyrir félög. 

Á sviði einkamálaréttar hefur verið lögfest heimild fyrir félög til að reka mál í eigin nafni 

til viðurkenningar á réttindum félagsmanna sinna eða lausnar undan skyldum þeirra sbr. 3. 

mgr. 25. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála. Samkvæmt ákvæðinu þarf það að 

samrýmast tilgangi félagsins eða samtakanna að gæta þeirra hagsmuna sem dómkrafan tekur 

til. Þetta ákvæði leyfir félagi, til dæmis stéttarfélagi, að höfða viðurkenningarmál um réttindi 

félagsmanna sinna í staðinn fyrir það að hver og einn félagsmaður þurfi að höfða mál um sína 

hagsmuni. Síðarnefnda aðferðin væri bæði þyngjandi á löggjöfina og í raun óþarfi.
71

 Með 

málsgreininni er löggjafinn að rýmka möguleika félaga til að reka mál í eigin nafni fyrir 

félagsmenn sína. Í íslenskum rétti hefur almennt verið gengið út frá því að óskráðar 

aðildarkröfur í stjórnsýslurétti séu vægari en þær sem lagðar eru til grundvallar við meðferð 

einkamála fyrir dómi og er tekið fram í UA 6. júlí 2009 (5475/2008). Þetta sjónarmið verður 

að hafa bakvið eyrað þegar verið er að fást við aðild félaga að stjórnsýslumáli. 

 

                                                        
70 Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 403-404. 
71 Alþt. 1991-1992, A-deild, bls. 1078. 



21 

4.3 Stéttarfélög 

Stéttarfélög eru án efa ein af mikilvægustu félagsgerðunum sem starfræktar eru í lýðræðisríki 

nú til dags. Stéttarfélög eru lögformlegur samningsaðili um kaup og kjör meðlima sinna, enda 

hafi félagið í samþykktum sínum ákveðið að láta starfsemi sína taka til slíkra málefna sbr. 5. 

gr. laga nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur. Markmið stéttarfélaga er að semja við 

vinnuveitendur um kaup og kjör félagsmanna sinna og gæta hagsmuna þeirra á 

vinnumarkaðnum. Stéttarfélög eiga að endurspegla skoðanir félagsmanna sinna. Helsta 

verkefni þeirra er að verja réttindi og hagsmuni félagsmanna sinna. Eins og sést af markmiði 

og verkefnum stéttarfélaga getur vel komið til greina að þau geta átt rétt á aðild og/eða 

kæruaðild að stjórnsýslumáli vegna félagsmanna sinna. 

Félagafrelsið er varið í 1. mgr. 74. gr. stjórnarskrár lýðveldis Íslands nr. 33/1944. Þar segir 

að menn eigi rétt á að stofna félög í sérhverjum löglegum tilgangi. Því næst eru tilgreindar 

tvær tegundir félaga, stjórnmálafélög og stéttarfélög. Við mat á því hvort ákvörðun 

stjórnvalds verði talin varða umtalsverðan fjölda félagsmanna í stéttarfélagi bæði á fyrsta 

stjórnsýslustigi og í kærumáli, þannig að óskráðum reglum stjórnsýsluréttarins um aðild 

félaga er fullnægt, verður að nokkru marki að taka tillit til stjórnarskrárbundinnar stöðu 

stéttarfélaga. Þó að ákvæðið sé í stjórnarskránni felur það ekki í sér rýmkun á kæruaðild 

stéttarfélaga, þau verða ennþá að uppfylla skilyrðin sem eru nefnd í kafla 4.2 en samt verður 

stjórnvald að gæta þess að gera ekki of strangar kröfur þannig að það þjóni varla tilgangi að 

menn nýti rétt sinn til sameiginlegrar hagsmunagæslu í stéttarfélagi eins og tekið er fram í UA 

6. júlí 2009 (5475/2008). Þess ber að geta að félagafrelsið er einnig verndað í lögum nr. 

62/1994 um Mannréttindasáttmála Evrópu. Þar er félagafrelsið verndað í 11. gr. Þar eru einnig 

nefnd stéttarfélög í dæmaskyni um félög sem menn eiga rétt á því að stofna og ganga í. 

Í tveimur nýlegum álitum umboðsmanns Alþingis hefur verið fjallað um kæruaðild 

stéttarfélaga, hér fyrir neðan verða álitin reifuð og fjallað verður sérstaklega um nokkur atriði 

sem umboðsmaður fjallaði um í álitum sínum. 

Í UA 13. júní 2007 (4902/2007) voru málavextir þeir að Vélstjórafélag Íslands kvartaði 

yfir úrskurði samgönguráðuneytisins. Í úrskurðinum var vísað frá kæru þeirra á úrskurði 

mönnunarnefndar fiskiskipa. Í þeim úrskurði var útgerðarfélagi veitt heimild til að fækka 

vélstjórum úr þremur í tvo. Hér var félaginu játuð kæruaðild en ráðuneytið taldi að félagið 

væri vanhæft vegna þess að formaður þess átti sæti í mönnunarnefnd fiskiskipa, og því var 

kærunni vísað frá. Umboðsmaður sagði að kærandi málsins væri Vélstjórafélag Íslands en 

ekki formaður þess né mönnunarnefnd skipa, og það stjórnvald sem ætti að taka kæruna til 

meðferðar var samgönguráðuneytið. Hann tók fram að 3. gr. ssl. gildi um hæfi starfsmanna og 
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nefndarmanna stjórnsýslunnar til að fjalla um mál. Svo bendir hann á að hæfisreglur verði að 

aðgreina frá formskilyrðum stjórnsýslukæru sem ættu við um kæranda máls og þá kæru sem 

hann bæri fram. Hér hafði Vélstjórafélag Íslands stöðu kæranda sem kom ekki að meðferð eða 

úrlausn málsins á kærustigi sem stjórnvald. Þar af leiðandi giltu reglur um sérstakt hæfi ekki 

um félagið þegar fjallað væri um málið á kærustigi. Því taldi umboðsmaður að 

samgönguráðuneytið hefði átt að taka stjórnsýslukæru Vélstjórafélagsins til greina. 

Þegar atvik máls gerðust giltu lög nr. 113/1983 um atvinnuréttindi vélafræðinga, vélstjóra 

og vélavarða á íslenskum skipum, lögin hafa verið felld úr gildi með lögum nr. 30/2007. Í 

lögunum var ekki að finna nein ákvæði um kæruheimild. Hins vegar var þar að finna ákvæði 

um mönnunarnefnd og skipun hennar. Heimildin til að kæra úrskurði mönnunarnefndarinnar 

til samgönguráðuneytisins var að finna í 3. mgr. 7. gr. reglugerðar nr. 420/2003 um 

mönnunarnefnd skipa. Hvorki þar né í lögunum var að finna ákvæði um það hver hefði rétt til 

að beina kæru til samgönguráðuneytisins vegna úrskurða mönnunarnefndar. Þar af leiðandi 

giltu almenn sjónarmið varðandi kæruaðildina. Það kemur fram í álitinu að í tilfellum eins og 

þessum þar sem aðili fer fram á kæruaðild en átti ekki aðild á lægra stjórnsýslustigi verður við 

afmörkun á kæruaðildinni að líta sérstaklega til þess hver tilgangurinn með kæruheimildinni 

sé og hvert efni þeirrar ákvörðunar sé sem um er að ræða. 

Í áliti sínu benti umboðsmaður á það að heimild til stjórnsýslukæru sé liður í 

réttaröryggisreglum sem hafa það að markmiði að fá ákvörðun lægra setts stjórnvalds 

endurskoðaða innan stjórnsýslunnar áður en leitað er út fyrir hana til dómstóla eða 

umboðsmanns Alþingis. Þegar litið er til þessara sjónarmiða er ekki tilefni til að setja 

kæruaðild þröngar skorður þar sem uppfyllt eru skilyrði um tengsl aðila við efni hlutaðeigandi 

ákvörðunar. Í þessu máli féllst ráðuneytið á kæruaðild Vélstjórafélagsins, því fjallaði 

umboðsmaður ekki meira um aðildina í málinu. 

Af álitinu sést hvaða sjónarmið umboðsmaður Alþingis leggur til grundvallar aðild félags. 

Það eru sömu sjónarmið og rakin eru í kafla 4.2. Í álitinu segir: 

 

Það er sjálfstætt athugunarefni hverju sinni hvort játa eigi félögum eða samtökum manna 

kæruaðild á stjórnsýslustigi rétt eins og fyrir dómstólum. Félag getur eðlilega komið fram fyrir 

hönd aðila í stjórnsýslumáli samkvæmt sérstöku umboði frá aðila málsins en auk þess er 

viðurkennt á sviði stjórnsýsluréttar að félag geti sjálft átt kæruaðild vegna félagsmanna sinna ef 

umtalsverður hluti félagsmanna telst eiga einstaklegra og verulegra hagsmuna að gæta af 

úrlausn málsins og gæsla þessara hagsmuna telst til yfirlýsts tilgangs og markmiða félagsins. 

 

Í UA 6. júlí 2009 (5475/2008) voru málavextir þeir að Félag vélstjóra og 

málmtæknimanna kvartaði yfir úrskurði samgönguráðuneytisins, en ráðuneytið hafði vísað frá 
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kröfu félagsins vegna aðildarskorts. Kæra félagsins beindist að úrskurði mönnunarnefnda 

skipa, þar sem heimilað var að fækka vélstjórum um borð í skipinu B úr þremur yfir í tvo. 

Samgönguráðuneytið hafði talið að félagið hefði ekki átt kæruaðild þar sem úrskurðurinn 

hafði ekki varðað verulegan hluta félagsmanna þess. Ráðuneytið taldi úrskurðinn einungis 

geta varðað útgerðarfélagið, sem setti fram umsóknina, og þá vélstjóra sem um borð voru áður 

en mönnunarnefnd kvað upp úrskurð sinn en ekki aðra félagsmenn í Félagi vélstjóra og 

málmtæknimanna. Ráðuneytið taldi málefnaleg rök búa bakvið því verklagi að krefja 

stéttarfélag, sem gerist aðili að máli á kærustigi, um framvísun á umboði félagsmanna og að 

það sýni fram á að það sé til þess fallið að verja réttindi allra þeirra sem hagsmuna eigi að 

gæta, því krafðist ráðuneytið framvísun umboðs félagsmanna. Félagið taldi sig hins vegar 

eiga kæruaðild. Félagið taldi að kæran hafi varðað umtalsverðan, ef ekki allan, hluta 

félagsmanna þeirra, þar sem þeir áttu hættu á því að missa vinnu sína með úrskurðinum og 

auk þess sem fækkun vélstjóra hefði í för með sér meira vinnuálag á þá vélstjóra sem eftir 

væru í störfum. Vegna þessara raka töldu þeir málið varða umtalsverðan hluta félagsmanna og 

að um verulega hagsmuni væri að ræða. 

Í þessu áliti var því aðalálitaefnið hvort að úrskurðurinn hafi varðað umtalsverðan hluta 

félagsmanna félagsins. Eins og áður hefur verið tekið fram er þetta grundvallarskilyrði fyrir 

því að félag fái kæruaðild. Í álitinu, eins og í álitinu hér að ofan, var kæruheimildin reist á 3. 

mgr. 7. gr. reglugerðar nr. 420/2003 um mönnunarnefnd skipa. Sem sagt almenn heimild og 

fór því eftir almennum reglum stjórnsýsluréttarins. Í þessu áliti bendir umboðsmaður aftur á 

að vegna sjónarmiða um réttaröryggi sem liggja bakvið stjórnsýslukæru er ekki tilefni til að 

skýra kæruheimildir þröngt. 

Umboðsmaður fjallar um 1. mgr. 74. gr. stjórnarskrár lýðveldis Íslands nr. 33/1944. og að 

dómaframkvæmd síðustu ára virðist gefa aukið svigrúm fyrir félög til að gæta hagsmuna 

félagsmanna sinna fyrir dómi í einkamáli sbr 3. mgr. 25. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð 

einkamála. Hann telur m.a. vegna þessara tveggja punkta, og vegna réttaröryggis- og 

hagsmunasjónarmiða, að það eigi ekki að setja kæruaðild stéttarfélaga of þröngar skorður. Þó 

hann telji að það eigi ekki að setja kæruaðild of þröngar skorður, þá telur hann einnig að gæta 

verði varfærni við að játa félögum og samtökum manna of rúman aðgang að 

stjórnsýslumálum fyrir hönd ótilgreinds hóps félagsmanna. 

Vegna framangreindra sjónarmiða taldi umboðsmaður ekki útilokað að niðurstaða 

nefndarinnar hafi getað haft áhrif á lögvarða hagsmuni velflestra vélstjóra. Því féllst hann ekki 

á þá túlkun ráðuneytisins að úrskurðurinn varðaði aðeins fáa félagsmenn Félags vélstjóra og 

málmtæknimanna. Hann taldi að ráðuneytið hefði átt að leggja mat á þá hagsmuni sem í húfi 
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voru á víðtækari og almennari grundvelli. Varðandi kröfu ráðuneytis um að félagið leggði 

fram umboð félagsmanna sagði umboðsmaður að æðra sett stjórnvald yrði að meta hverju 

sinni hvort að félag eða samtök manna eigi sjálfstæða kæruaðild, því gat ráðuneytið ekki lagt 

til grundvallar almenna verklagsreglu um að stéttarfélög þurfi ávallt að framvísa sérstöku 

umboði félagsmanna án þess að leggja mat á það hvort félagið gæti komið fram fyrir hönd 

félagsmanna á grundvelli óskráðra reglna um kæruaðild. Með allt framangreint í huga taldi 

umboðsmaður að ráðuneytið hefði ekki í úrskurði sínum leyst úr kæruaðild félagsins í 

samræmi við lög. 

Af þessu áliti sést að það eru margvísileg rök sem benda til þess að það eigi ekki að setja 

kæruaðild stéttarfélaga of þröngar skorður. Það sést einnig af álitinu að æðra sett stjórnvald 

getur ekki sett sér verklagsreglu þar sem það afnemur mat sitt. Þetta er í samræmi við 

meginreglu stjórnsýsluréttarins um skyldubundið mat stjórnvalds. 

 

5 Lokaorð 

Í ritgerðinni hefur verið fjallað um stjórnsýslukæru, aðila máls og aðild félaga. Í 

stjórnsýslulögunum eru engar ákveðnar reglur um það hver teljist vera aðili máls. Lagt hefur 

verið til grundvallar að hver sá einstaklingur, stofnun eða félag sem getur átt réttindi eða borið 

skyldur að landslögum geti átt aðild að stjórnsýslumáli, og gildir það bæði um aðild að 

stjórnsýslumáli á fyrsta stjórnsýslustigi og að kærumáli. 

Þrátt fyrir það að markmið stjórnsýslulaga er að þau skuli vera aðgengileg og stuðla að því 

að vera einföld, hraðvirk og ódýr í framkvæmd er hvergi í lögunum hugtakið „aðili máls“ 

skilgreint. Lögin eiga að vera skýr, til að tryggja réttaröryggi, þannig að almenningur geti litið 

til þeirra þegar hann er í óvissu um réttarstöðu sína og metið aðstöðu sína og þá án 

lögfræðiaðstoðar. Í frumvarpi til stjórnsýslulaga, sem var lagt fyrir 109. löggjafarþing 1986-

1987 var hugtakið skilgreint, en það frumvarp varð þó ekki að lögum. Einnig er hugtakið 

skilgreint í norsku stjórnsýslulögunum. Því er spurning hér á landi hvort ætti að lögfesta 

skilgreiningu á hugtakinu til þess að koma í veg fyrir réttaróvissu og skapa festu í 

réttarframkvæmd. 

Ekkert ákvæði er um aðild félaga að stjórnsýslumáli í stjórnsýslulögunum. Hins vegar 

hefur verið lögfestur réttur félaga til að höfða dómsmál til að gæta hagsmuna þeirra á sviði 

einkamálaréttar. Stjórnsýslukæra er úrræði sem er til staðar til að tryggja réttaröryggi og eitt 

af markmiðum hennar er að fá ákvörðun endurskoðaða áður en hún er borin undir dómstóla 

eða umboðsmann Alþingis. Það er hagnýtt fyrir stjórnsýsluna að margir aðilar sem eiga sömu 
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hagsmuni að gæta geti stofnað félag til að gæta hagsmuna sinna í staðinn fyrir að hver og einn 

myndi kæra ákvörðun stjórnvalds. Því getur verið mikilvægt að lögfesta álíka heimild og 

hefur nú þegar verið lögfest í 3. mgr 25. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála. Hins 

vegar sýnir framkvæmdin fram á það að óskráðu reglurnar hafa dugað hingað til. 
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