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1. Inngangur  
Markmiðið með þessari ritgerð er að kanna samspil milli lægra og æðra setts stjórnvalds 

þegar kemur að kröfugerð í dómsmálum þar sem reynir á lögmæti stjórnvaldsákvörðunar. 

Efnið er þannig á mörkum réttarfars annars og vegar og stjórnsýslu eða stjórnskipunarréttar 

hins vegar.1 

Mikilvægt er fyrir lögmann og umbjóðanda hans að átta sig á hverjum á að stefna þegar 

kemur að ógildingu stjórnvaldsákvörðunar fyrir dómi. Á að stefna því stjórnvaldi sem tók 

hina upphaflegu ákvörðun og/eða á að stefna úrskurðaraðila á stjórnsýslustigi? Breytir það 

eitthverju ef meðferð stjórnvalds er aðfinnsluverð, þar að segja að ekki hafi verið gætt að 

formreglum stjórnsýsluréttar við meðferð máls? Ætti viðkomandi stjórnvald ekki þá að hafa 

aðild og þar af leiðandi hagsmuni að dómsmáli sem stefnt er að í framhaldinu, geta kynnt sér 

þar gögn og haft rétt til að tjá sig um þau? Eða ættu þeir einungis að hafa réttargæsluaðild sbr. 

1. mgr. 21. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála (hér eftir skammstöfuð eml)? 

Til að svara framangreindum álitaefnum er nauðsynlegt að kanna hvaða stjórnvald hafi 

lögvarða hagsmuni af dómsmáli í skilningi réttarfarsreglna þegar reynir á lögmæti 

stjórnvaldsákvörðunar. Meginuppistaða ritgerðarinnar mun fara í rannsókn á 

dómaframkvæmd Hæstaréttar og ályktanir sem dregnar verða út frá þeim, ásamt umfjöllun 

um skoðanir hinna ýmsu fræðimanna. Sérstaklega verður skoðuð sú þróun sem hefur orðið í 

dómarframkvæmd frá árinu 1997 og fram að nýlegum dómum Hæstaréttar sem féllu árið 

2008 og hvort í þeim felist mikil breyting á dómvenju sem áður tíðkaðist.  

 

2. Lögvarðir hagsmunir  
2.1. Almennt um lögvarða hagsmuni 

Rétt er að byrja þessa umfjöllun á því að fjalla um hvað felst í hugtakinu lögvarðir hagsmunir 

og á hvaða lögum og réttarheimildum reglan byggir á.  

Eitt af meginskilyrðum fyrir því að dómstólar leysi úr sakarefni milli aðila er að aðili hafi 

lögvarða hagsmuni af úrlausn sakarefnis. Þessi grundvallarregla hefur yfirleitt verið orðuð 

þannig að stefnandi máls þurfi að hafa lögvarða hagsmuni af því að fá dóm um úrlausn kröfu 

sinnar.2 Lögvarðir hagsmunir eru samheitahugtak yfir það að einstaklingur eða lögpersóna 

                                                        
1 Einar Karl Hallvarðarsson: „Hvernig er þetta með ríkið”, bls. 496. 
2 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls 117-118. 
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verði að eiga beina, einstaklega og lögvarða hagsmuna að gæta við úrlausn máls, en þau 

skilyrði skarast og því er til hægðarauka einfaldlega talað um lögvarða hagsmuni.3 

Reglan um lögvarða hagsmuni er ekki lögfest, en í 2. mgr. og 3. mgr. 25. gr. eml  má sjá 

greinileg merki um tilvist hennar4, í 2. mgr. 25. gr. eml. kemur fram að stefnanda sé einungis 

heimilt að hafa upp viðurkenningarkröfu í máli að hann  hafi lögvarða hagsmuni um  tilvist og 

efni réttinda eða réttarsambands á því að bera kröfuna fram i dómsmáli. Hliðstæð regla kom 

ekki fram í eldri lögum en langvarandi venja var fyrir því að höfða mætti mál um 

viðurkenningarkröfu ef sýnt var fram á að stefnandi hefði lögvarða hagsmuni á því að fá dóm 

um hana, var þessi venja því lögfest með eml. frá 1991.5 

Í 3. mgr. 25. gr. eml. er síðan sérregla sem varðar heimild félaga eða samtaka í eigin nafni 

til að leita viðurkenningar á tilteknum réttindum félagsmanna sinna eða lausnar þeirra undan 

tiltekinni skyldu.  Er það áskilið að það samræmist tilgangi félags eða samtaka að gæta 

hagsmuni félagsmanna með slíkum hætti. Þetta ákvæði var einnig nýmæli í lögum um 

meðferð einkamála sem lögfest voru 1991. Í almennum athugasemdum við frumvarpið er 

tekið fram að ákvæðinu sé ætlað að mæta þörfum í þeim tilvikum þar sem afla þarf úrlausnar 

dómstóla um lögvarða hasgmuni einhvers hóps manna. Ákvæðið miðar við það að 

félagsmenn þurfi að hafa lögvarða hagsmuni að fá úrlausn um réttindi sín eða réttarstöðu að 

því fullnægðu geti félag eða samtök rekið mál í þvi skyni í sínu eigin nafni.6 

Fleiri ákvæði í eml. eru tengd reglunni um lögvarða hagsmuni, í 1.málsl. 1. mgr. 24. gr. 

eml. er kveðið á um að dómstólar leysi ekki úr um réttindum manna sem ráðast af öðrum 

reglum en réttarreglum. Með þessu er verið að segja að ef réttindi ráðast ekki af réttarreglum 

eða viðurkenndum réttarheimildum í íslenskum rétti eru hagsmunir þessa aðila ekki lögvarðir 

og geti þeir þar af leiðandi ekki átt aðild að dómsmáli.  Í 2. málsl. 1.mgr. 24. gr. eml. er svo 

tekið fram ef að dómari telur að skilyrðum 1.málsl. 1.mgr. 24. gr. séu ekki uppfyllt, þá vísar 

hann máli frá dómi.  

Í 1. mgr. 25 gr. eml. er regla sem girðir fyrir það að dómstólar verði krafðir álits um 

lögfræðilegt álitarefni nema að því leyti sem það er nauðsynlegt til úrlausnar dómsmáls. Þessi 

regla ber það með sér að hagsmunir aðilans þurfi að vera einstaklegir umfram það sem aðrir 

hafa að gæta.7 

                                                        
3 Særún María Gunnarsdóttir: „Aðild að málum sem varða umhverfið”, bls 355- 356. 
4 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls 117-118. 
5 Alþt. 1991-1992, A-deild, bls 1017.   
6 Alþt. 1991-1992, A-deild, bls 1017. 
7 Sjá t.d. Hrd. 1999, bls. 3956 (424/1999). 
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Reglan um lögvarða hagsmuni er eins konar viðauki við þessar tvær meginreglur sem 

koma fram í 1. mgr. 24. og 25. gr. eml., að því leyti að ekki er nægjanlegt að skilyrðum þessa 

ákvæða sé fullnægt til þess að fá úrlausn um kröfu sína í dómsmáli heldur þarf mál að vera 

þannig vaxið að það hafi raunhæft gildi fyrir réttarstöðu aðilanna.8  

Svo vikið sé nú stuttlega að stöðu réttargæsluaðila, sem kemur til álita þegar einstaklingur 

eða lögaðili hefur ekki stöðu aðila máls en hefur engu að síður hagsmuna að gæta við úrlausn 

þess. Réttur hans til að afla gagna er þá bundinn við þau atriði máls sem hann hefur lögvarða 

hagsmuni af og getur hann lagt skjöl og önnur sýnileg sönnunargögn því til stuðnings fyrir 

dómsmáli. Það er heimilt hvort sem er hjá stefnanda eða stefnda að stefna þriðja manni inn í 

mál og skora á hann til að veita sér styrk eða gæta þar að öðru leyti réttar síns, ef úrslit máls 

máls geta skipt hann máli að lögum. Af efni ákvæðis má álykta að það þurfi að vera ástæða 

fyrir þriðja mann til að gæta hagsmuna sinna fyrir dómi eða að hann þurfi að vera í þeirri 

aðstöðu að hann geti veitt stefnanda eða stefnda styrk í máli.9 Ekki getur réttargæsluaðili gert 

kröfu um annað en málskostnað sbr. 2. mgr. 21 gr. eml. og ekki er hægt að gera kröfu á 

hendur honum. Dómsniðurstaðan sem slík getur því ekki bundið réttargæsluaðilann.10 

Að lokum er hægt að nefna tengsl reglunnar um lögvarða hasgmuni við 80. gr. eml. og þá 

sérstaklega d- og e-lið hennar en þar er kveðið á um að í stefnu skuli vera nægjanlega skýrt og 

glöggt tekið fram um kröfur og málsástæður stefndanda. Gerð er krafa um að stefnandi þurfi 

að kveða nógu skilmerkilega á um og leiða að líkum að því hann hafi t.d. orðið fyrir tjóni og 

eigi þar af leiðandi lögvarða hagsmuni af úrlausn sakaefnis. Má m.a. sjá dæmi um þetta í Hrd. 

30. ágúst 2010 (434/2010) þar að sem S taldi að brotið hefði verið á sér þegar hann sótti um 

starf sem þyrluflugmaður. Varðandi viðurkenningarkröfu hans um skaðabótaskyldu á hendur 

íslenska ríkinu sagði í dómi Hæstaréttar:  

 
Samkvæmt 2. mgr. 25. gr. laga nr. 91/1991 er heimilt að höfða mál til að leita 
viðurkenningardóms um kröfu, enda hafi aðili lögvarða hagsmuni af því að skorið sé úr um 
tilvist eða efni réttinda eða réttarsambands. Áskilnaður ákvæðisins um lögvarða hagsmuni hefur 
í dómum Hæstaréttar verið skýrður svo, að sá er höfðar mál til viðurkenningar á 
skaðabótaskyldu verði að leiða nægar líkur að því að hann hafi orðið fyrir tjóni og gera grein 
fyrir því í hverju tjón hans felist og hver tengsl þess séu við atvik máls.  
 

Kröfugerð S var ekki talin uppfylla skilyrði 1. og 2. mgr. 25. gr. eml. um lögvarða 

hagsmuni ásamt því að vera í andstöðu d-lið og e-lið 80. gr sömu laga um ákveðna og ljósa 

kröfugerð. Var því viðurkenningarkröfu hans um skaðabótaskyldu vísað frá dómi.  
                                                        
8 Markúa Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls 117-118. 
9 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls 81-82. 
10 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls 83. 
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Reglan um lögvarða hagsmuni byggir á því að ekki verði lagt á dómstóla að leysa úr máli 

sem skiptir lagalega engu máli fyrir aðila að fá niðurstöðu um og tengist ekki úrlausn 

ákveðinnar kröfu. Dómstólar hafa þannig upp á sitt einsdæmi mat á því hvort þeir telja þessi 

skilyrði vera fyrir hendi, telja þeir svo ekki vera vísa þeir máli frá dómi11 þar sem um 

formgalla máls sé að ræða en ekki efnisgalla sem myndi leiða til sýknu.  

 

2.1.1 Tengsl reglunnar um lögvarða hagsmuni við ákvæði stjórnarskrár 

Ákveðinn tengsl reglunnar um lögvarða hagsmuni eru við stjórnarskrá Lýðveldisins Íslands 

nr. 33/1974 (hér eftir skammstöfuð stjskr.) og má þar helst nefna 60. gr. og 70. gr. hennar. Í 

1.málsl. 1. mgr. 70. gr. stjskr. er tekið fram að öllum beri rétt til að fá úrlausn um réttindi sín 

og skyldur fyrir dómstólum. Það er svo áréttað í lögskýringargögnum með 70. gr. stjskr. að 

ekki er það talið brjóta gegn þessari grunnreglu að reglur séu settar í réttarfarslöggjöf um að 

maður þurfti sjálfur að hafa hagsmuni af þvi að fá leyst úr máli til að geta lagt það fyrir 

dómstóla.12 Má því álykta úr þessu ákvæði stjórnarskrár að aðili þurfi að hafa hagsmuni að 

lögum til þess að geta haft aðild að dómsmáli. Réttindi manns og skyldur þurfa að vera í 

nægjanlegum tengslum við hagsmuni einstaklings eða þá lögaðila samkv. 1.málsl. 1. mgr. 70. 

gr. stjskr.  

Veigamikil undantekning frá því að dómstólar séu þeir einu sem kveða á um úrlausn um 

rétt og skyldur manna eru þær skyldur sem stjórnvöld fara með samkvæmt  lögum, venjum 

eða eðli máls án þess að það brjóti gegn 2. gr. um þrískiptingu ríkisvalds eða 70. gr. stjskr.  

Ýmis rök mæla fyrir því að stjórnvöld fari með úrskurðarvald í ákveðnum flokkum 

einkum þau mál sem krefjast ákveðinnar sérþekkingar sem sérfræðingar í stjórnsýslunni búa 

yfir, auk þess sem þetta fyrirkomulag léttir álagið af dómstólum. Dómstólar geta þó, ýmist 

með beinum fyrirmælum í lögum eða með vísan til almennrar reglu í 60. gr. stjskr. um 

endurskoðunarvald dómstóla á stjórnvaldsákvörðunum, skorið úr um embættistakmörk 

yfirvalda og hafa þar af leiðandi úrskurðarvald þegar kemur að því að meta hvort gætt hafi 

verið að lögum við töku stjórnvaldsákvörðunar.13 Þessi  beiting 60. gr. stjskr. birtist m.a. í 

Hrd. 2002, Bls. 2241 (231/2002) nefndur Kárahnjúkavirkjun, þar sem reyndi á hvort að þrír 

einstaklingar og Náttúruverndarsamtök íslands hefðu lögvarða hagsmuni af því að skjóta 

úrskurði umhverfisráðherra til dómstóla, í dómi Hæstaréttar var m.a. tekið fram í forsendum 

niðurstöðunnar: „Í skjóli meginreglu fyrri málsliðar 60. gr. stjórnarskrárinnar nýtur sá, sem 

                                                        
11 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls 117. 
12 Alþt. 1994 -95, A-deild, þskj. 389, bls. 2096.  
13 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls 226. 
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aðild hefur átt að máli fyrir stjórnvaldi, almennt réttar til að bera undir dómstóla hvort farið 

hafi verið að lögum við meðferð þess og úrlausn.” Vegna þeirrar ástæðu var ekki talið að 

framangreindum aðilum hafi skort lögvarða hagsmuni af úrlausn dómsmáls þess hvort  

ráðherra hafi farið að lögum þegar hann tók umrædda stjórnvaldsákvörðun.  

Hér er því hægt að slá því föstu að 60. gr. stjskr. veitir dómsvaldinu úrskurðarvald þegar 

kemur að ágreiningi um lögmæti stjórnvaldsákvörðunar. Þar að segja hvort meðferð máls á 

stjórnsýslustigi hafi verið í samræmi við lög. Er því litið svo á að dómstólar hafi fullt og 

óskorið vald til að fjalla um sérhverja ákvörðun stjórnvalda sem undir þá er borinn í samræmi 

við reglur réttarfarslaga.14 Í framhaldinu hefur þó oft á tíðum verið óljóst hvernig hátta skal 

kröfugerð og vaknar þá upp það álitarefni hvaða stjórnvald telst hafa lögvarða hagsmuni sem 

leiðir til aðildar fyrir dómstólum.   

 

3. Æðra og lægra sett stjórnvald 
3.1. Hverjir eru bærir til að skjóta stjórnvaldsákvörðun til dómstóla? 

Í upphafi er gott að glöggva sig á því hverjir geta skotið úrskurði stjórnvalds til dómstóla. 

Getur til að mynda lægra setta stjórnvaldið skotið máli til dómstóla ef það er ekki sammála 

ákvörðun úrskurðarðila eða er það einungis á valdi þeirra einstaklinga eða lögaðila sem voru 

aðilar máls á stjórnsýslustigi?  

Sú meginregla hefur myndast í réttarframkvæmd að einungis er hægt fyrir lægra sett 

stjórnvald að áfrýja úrskurði þess æðra setta til dómstóla að fyrir því sé skýr og og ótvíræð 

lagaheimild. Dæmi um slíka lagaheimild er að finna í samkeppnislögum nr. 44/2005 með 

breytingarlögum nr. 14/2011, þar sem komið hefur inn ný heimild í 4. gr. breytingarlaganna 

fyrir samkeppniseftirlit (samkeppnisráð samkv. eldri lögum) til að höfða mál, til jafns við 

aðila máls fyrir dómstólum ef það unir ekki úrskurði áfrýjarnefndar samkeppnismála. Í 

athugasemdum með frumvarpi til breytingarlaganna eru rakin sjónarmið þessarar heimildar í 

4. gr. þeirra og eru hún sett til að auka virkni samkeppniseftirlitsins, til þess að gæta 

hagsmuna almennings í samkeppnismálum. Mikilvægt er að það geti gætt þessara hagsmuna 

til sóknar fyrir dómstólum þegar áfrýjunarnefnd hefur ógilt eða breytt ákvörðum þess. Leiðir 

það til vandaðrar málsmeðferðar og jafnræði aðila máls.15  

Sömu heimild og í breytingalögunum nr. 14/2011 má finna víðsvegar í lögum, t.d. í lögum 

nr. 100/2007 um almannatryggingar,  lög nr. 30/1992 um yfirskattsnefnd og lögum nr. 

                                                        
14 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls 228. 
15 Þskj. 144, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 8-9 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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90/1996 upplýsingarlög. Allt heimildir sem bera með sér skýra og ótvíræða heimild fyrir 

lægra sett stjórnvald til að áfrýja úrskurði æðra setts stjórnvalds undir dómstóla.16 

Ef ekki er að finna skýra heimild í lögum, leysir Hrd. 1998, bls. 2821 (297/1998) úr því 

álitarefni, en þar stefndi samkeppnisráð áfrýjunarnefnd samkeppnismála, Myllunni-Brauð hf. 

og Mjólkursamsölunni í Reykjavík. Sagði m.a. í dómi Hæstaréttar: 

 
Samkvæmt 1. mgr. 9. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 má skjóta ákvörðunum sóknaraðila til 
áfrýjunarnefndar samkeppnismála. Úrskurðir hennar eru endanlegir innan stjórnsýslunnar og 
verða ekki bornir undir enn æðra stjórnvald. Aðili getur hins vegar höfðað mál fyrir dómstólum 
samkvæmt 56. gr. laganna til að fá úrskurð nefndarinnar felldan úr gildi. Hvorki í lögunum 
sjálfum né í lögskýringargögnum með þeim er að finna nánari skýringu á því hver geti verið 
aðili að slíkri málshöfðun fyrir dómstólum. 
Í máli þessu liggur fyrir gagnstæð niðurstaða tveggja stjórnvalda á vegum ríkisins, sem bæði 
starfa að samkeppnismálum á lægra og æðra stigi. Samkvæmt meginreglu stjórnsýsluréttar er 
úrlausn æðra stjórnvalds um skýringu á lögum bindandi við þessar aðstæður fyrir lægra 
stjórnvald og myndi hið síðarnefnda ekki geta skotið henni til enn æðra stjórnvalds, jafnvel þótt 
slíkri lagaheimild væri almennt til að dreifa. Í þeirri aðstöðu ber lægra settu stjórnvaldi að hlíta 
niðurstöðu æðra stjórnvalds, sem endurskoðað hefur ákvörðun hins lægra setta á grundvelli 
kæru frá aðila, sem á lögvarinna hagsmuna að gæta. 
 

Hér var ekki að finna skýra heimild í þágildandi samkeppnislögum nr. 8/1993 og var því 

ekki fallist á að leyfa samkeppnisráði aðild til sóknar fyrir dómstólum. Í þessi tilviki hefðu þvi 

einungis Myllan—Brauð hf. og Mjólkursamsalan í Reykjavík verið bærir til að áfrýja máli til 

dómstóla á grundvelli 60. gr. stjskr.  

 

3.2. Úrskurðarnefnd eða ráðherra sem úrskurðaraðili á stjórnsýslustigi 

Er eitthver munur á því hvort úrskurðarvald á stjórnsýslustigi sé ráðherra eða sjálfstæð 

úrskurðarnefnd? Í stjórnsýslunni hefur verið komið á fót all mörgum sjálfstæðum 

úrskurðarnefndum og er hlutverk þeirra að skera á um hvort að farið hafi verið eftir lögum við 

tilteknar stjórnvaldsathafnir. Þær hafa ekki þessar almennu stjórnunar- og eftirlitsheimildir 

sem ráðherra hefur sem úrskurðarvald og er því ákveðinn stigsmunur á því hvort að 

úrskurðaraðili sé stjórnvald eða sjálfstæð úrskurðarnefnd.17 

Má þar af leiðandi færa rök fyrir því að ekki sé þörf á aðild slíkra stjórnsýslunefnda í 

málum sem stefnt er í að undanfarinni stjórnvaldsákvörðun, sjálfstæðar úrskurðarnefndir hafi 

svipuðu hlutverki að gegna og dómstólar hafa við endurskoðun stjórnvaldsathafna. Væri  

                                                        
16 Þskj. 144, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 8-9 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
17 Skúli Magnússon, „Er þörf á lagasetningu um aðild hins opinbera”, bls 529. 
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hægt að líkja því við að héraðsdómari hefði aðild að málum sem færu fyrir Hæstarétt.18 Slík 

röksemdarfærsla ætti sér ekki stoð og væri svo sannarlega óþörf.  

Þó gæti verið um undantekningartilvik að ræða eins og málum var háttað í Hrd. 2002, bls. 

1169 (378/2001) er varðaði áfrýjunarnefnd samkeppnismála þar sem að samkeppnisráð var 

talið aðili máls en úrlausnarefnið var það hvort rétt hefði verið af áfrýjunarnefndinni að vísa 

máli frá sökum þess að kæra var of seint fram kominn og var það úrlausnunarefni sem lægra 

setta stjórnvaldið hafði ekki tekið afstöðu í við meðferð máls á hjá þeim.   

 

3.3. Aðild stjórnvalds að dómsmáli þegar reynir á lögmæti stjórnvaldsákvörðunar  

Fjöldi mála hefur komið til kasta dómstóla þar sem vikið er að því álitarefni hvaða stjórnvald 

hafi hagsmuni af því dómsmáli sem stefnt er í að undanfarinni stjórnvaldsákvörðun. Skoðaðir 

verða dómar frá árinu 1997 þar sem má segja að ákveðinn dómvenja myndaðist og í 

framhaldinu þá réttarþróun sem hefur orðið hjá Hæstarétti á síðustu árum.    

Markmiðið hjá stefnanda með því að krefjast ógildingar stjórnvaldsákvörðunar er að vera í 

sömu réttarstöðu og var uppi áður en að ákvörðun var tekin.19 Þegar krafist er ógildingar á 

stjórnvaldsákvörðun er nauðsynlegt að stefna stjórnvaldi svo hægt sé að komast að efnislegri 

niðurstöðu í dómsmáli.  Þessi meginregla kom m.a. fram í Hrd. 2000, bls. 1379. (324/1999) 

þar sem sóknaraðili krafðist ógildingar á ákvörðun hreppsnefndar og stefndi þar dánarbúi og 

íslenska ríkinu til réttargæslu sbr. 1. mgr. 21. gr. eml. Hæstiréttur tók m.a. fram í niðurstöðu 

sinni: „Ekki verður talið, að unnt sé með dómi að ógilda stjórnvaldsákvörðun nema því 

stjórnvaldi, sem ákvörðun tók, sé stefnt til varna í málinu.”  

Sjónarmið þessarar meginreglu eru þau að mál séu þennig vaxin að stjórnvöld ein búa yfir 

þeim upplýsingum og gögnum sem nauðsynleg eru svo að dómstólar geta komist að efnislegri 

niðustöðu í dómsmáli til að meta hvort orsakasamband sé á milli annmarka á málsmeðferð og 

efni ákvörðunar.20   

Rétt er þó að taka fram að stjórnvald á opinberra hagsmuna að gæta samkvæmt lögum af 

stjórnvaldsákvörðun en það er þó einungis í undantekningartilvikum sem stjórnvald á 

hagsmuna að gæta á sama hátt og einkaaðilar.21 

Sú venja hefur myndast í dómaframkvæmd að stefna þvi stjórnvaldi sem í senn er 

aðildarhæft sbr. 1.mgr. 16. eml. og bært til að taka þá ákvörðun sem ógilding er byggð á.22 Má 

                                                        
18 Skúli Magnússon, „Er þörf á lagasetningu um aðild hins opinbera”, bls 529. 
19 Einar Karl Hallvarðarsson: „Hvernig er þetta með ríkið”, bls 497. 
20 Páll Hreinsson: Hæfisreglur Stjórnsýslulaga, bls 866.  
21 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Réttarfarsskilyrði til að fá stjórnvaldsákvörðun endurskoðaða fyrir dóm”, bls 54. 
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þessa niðurstöðu sjá t.d. í Hrd. 1997, bls. 2856 (428/1997) þar sem Hæstiréttur sagði m.a. í 

dómi sínum: 

 
Dalabyggð var varnaraðili að því stjórnsýslumáli, sem umhverfisráðherra felldi fyrrnefndan 
úrskurð á. Er því þörf á aðild Dalabyggðar að máli um gildi þessa úrskurðar. 
Umhverfisráðherra, sem gegndi í þessu tilviki hlutverki æðra stjórnvalds á málskotsstigi innan 
stjórnsýslunnar, sbr. 26. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993, hefur hins vegar enga lögvarða 
hagsmuni af úrlausn málsins, sem gæti leitt til aðildar hans að því. Er ekki heldur nein 
réttarfarsnauðsyn á að gefa ráðherranum kost á að láta til sín taka dómsmál, sem eingöngu er 
höfðað til ógildingar á úrskurði hans. Af þessum sökum verður að vísa sjálfkrafa frá héraðsdómi 
kröfum sóknaraðila á hendur umhverfisráðherra. 
 

Hérna er því slegið að föstu að úrskurðarvald á stjórnsýslustigi, sem í þessu tilviki er 

ráðherra eigi enga lögvarða hagsmuni af úrlausn máls og var því kröfum á hendur honum 

vísað frá án frávísunar (ex officio).  

Sömu niðurstöðu má sjá í fjöldamörgum dómum og má þar m.a. nefna Hrd. 1997, bls. 643 

(63/1997) hér nefndur kirkjugarðar Reykjavíkurprófastdæma þar sem fjallað var um aðild 

áfrýjunarnefndar samkeppnismáls en í dómi Hæstaréttar sagði svo: 

  
Áfrýjunarnefnd samkeppnismála, sem gegnir hlutverki úrskurðarnefndar á málskotsstigi innan 
stjórnsýslunnar, hefur hins vegar enga þá lögvarða hagsmuni af úrlausn þessa máls, sem leitt 
geti til aðildar hennar að því. Er heldur engin réttarfarsnauðsyn á að gefa nefndinni kost á að 
láta til sín taka dómsmál, sem höfðað er til ógildingar á úrskurði hennar. Verður kröfum 
sóknaraðila á hendur áfrýjunarnefnd samkeppnismála því vísað sjálfkrafa frá héraðsdómi. 
 

Þegar þessir dómar eru skoðaðir má segja að myndast hafi sú dómvenja að stefna beri 

lægra setta stjórnvaldinu þó með þvi skilyrði að það sé aðildarhæft. Sú dómaframkvæmd er 

þó ekki alveg einsleit né yfir gagnrýni hafin. 

Sé vikið stuttlega að samanburði á réttarframkvæmd á Norðurlöndum, sérstaklega í  

Danmörku, er almenna reglan þar að stefna skuli æðra settu stjórnvaldi í þeim tilvikum þar 

sem tæming kæruleiða er áskilin fyrir því að höfða dómsmál og þar sem viðkomandi löggjöf 

hefur ekki að geyma takmarkanir á endurskoðunarvaldi æðra stjórnvalds.23 

Má í því sambandi Hrd. 2002, bls. 1179 (378/2001) þar sem ekki var talið að 

áfrýjunarnefnd samkeppnismála hefði sem hlutlaus úrskurðarðili á stjórnsýslustigi þá 

lögvörðu hagsmuni sem leitt gætu til aðildar þess fyrir dómstólum. Ef dæmt hefði verið hér 

samkvæmt danskri réttarframkvæmd væri líkleg niðurstaða sú að áfrýjunarnefnd væri talin 

aðili máls fyrir dómstólum, þar sem að í íslenskum samkeppnislögum er ekki að finna ákvæði 

                                                                                                                                                                             
22 Páll Hreinsson: Hæfisreglur Stjórnsýslulaga, bls 866. 
23 Jørgen Mathiassen: „Rette sagsøgte på forvaltningens side”, bls 173   
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sem mælir fyrir um að stefna skuli samkeppniseftirlitinu, heldur er þvert á móti mælt svo fyrir 

að kæra til áfrýjunarnefndar sé lögbundin undanfari dómsmáls og eru heldur engar 

takmarkanir á endurskoðunarvaldi nefndarinnar.24 

Áðurnefnd íslensk dómvenja um að stefna eigi því stjórnvaldi sem í senn tók 

stjórnvaldsákvörðun og er aðildarhæft á því ekki rætur sínar að rekja til þess réttarkerfis sem 

stendur okkur næst eða þess danska.  

 

3.3.1 Gagnrýni á dómaframkvæmd Hæstaréttar 

Í riti Páls Hreinssonar, Hæfisreglur stjórnsýslulaga, sem og ritum fleiri fræðimanna til að 

mynda Skúla Magnússyni, Ólafi Jóhannes Einarssyni og Einari Karl Hallvarðssyni er sett 

fram rökstudd gagnrýni á þessa dómaframkvæmd Hæstaréttar.  

Páll tekur m.a. fram í riti sínu að bindandi réttaráhrif stjórnvaldsákvörðunar tekur til þeirra 

sem ákvörðun er beint að sem og þess stjórnvalds sem ákvörðun tók og önnur stjórnvöld sem 

eru því lægra sett. Er hér því um  ákveðna  stjórnunarheimild að ræða fyrir æðra setta 

stjórnvaldið sem liggur í því að hafa úrskurðarvald þar sem að lægra settu stjórnvöldin eigi að 

haga sinni framkvæmd í samræmi við úrskurði þess æðra setta. Hver úrskurður kærunefndar 

er því þáttur í stjórnunarheimild þeirra en ekki einungis réttaröryggisúrræði fyrir borgarann, 

oft kemur því úrskurðarvald með frekari rökstuðning fyrir ákvörðun sinni. Með 

stjórnunarheimildina að leiðarljósi má því gagnrýna dómaframkvæmd Hæstaréttar, þar sem 

með framkvæmd sinni sé æðra stjórnvaldið að skapa stjórnsýslufordæmi og hafi þar af 

leiðandi hagsmuni af því að kynna sér gögn og koma skoðunum sínum á framfæri í dómsmáli. 

Hver úrskurður þeirra sé þáttur í stærri heildamynd þar sem þeir eru að reyna að halda 

samræmi og festu í stjórnsýsluframkvæmd.25  

Í þessu sambandi má benda á  Hrd. 2002, bls. 3647 (458/2002), þar sem að deilt var um 

gildi kosninga í Borgarbyggð, í málinu reyndi á gildi úrskurðar félagsmálaráðherra sem hafði 

sem æðra stjórnvald staðfest úrskurð kjörnefndar um ógildingu kosningar. Hæstiréttur sagði 

um aðild félagsmálaráðherrans, „Á það er fallist með héraðsdómi, að réttargæslustefndi 

félagsmálaráðherra hafi ekki sem úrskurðaraðili þá lögvörðu hagsmuni af úrlausn málsins, 

að nauðsyn beri til aðildar hans að því.”  

Hér var ráðherra einungis stefnt til réttargæslu, engu að síður var aðild hans vísað frá þrátt 

fyrir að ein málsástæðan í stefnu hafi verið sú að ráðherra hafi brostið hæfi og farið út fyrir 

valdmörk sín þegar hann staðfesti úrskurð kjörnefndarinnar. Athyglisvert er að ráðherra var 
                                                        
24 Ólafur Jóhannes Einarsson, „Réttarfarsskilyrði til að fá stjórnvaldsákvörðun endurskoðaða fyrir dóm”, bls 57 
25 Páll Hreinsson, Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls 866-867 
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ekki leyft kynna sér gögn og koma skoðunum sínu á framfæri fyrir dómi, þegar álitefnið sem 

uppi var þess efnis hvort hann hefði brostið hæfi og farið út fyrir valdmörk sín þegar hann tók 

umrædda ákvörðun.  

Einnig má skoða áðurnefndan dóm sem varðar áfrýjunarnefnd, Hrd. 2002, bls. 1169 

(378/2001) sem fjallar um áfrýjunefnd samkeppnismála sem hafði með úrskurði vísað frá 

stjórnsýslukæru Hönnunar hf. á ákvörðun samkeppnisráðs á þeim grundvelli að kæran hefði 

verið of seint fram kominn. Með héraðsdómi var úrskurður áfrýjunarnefndar felldur úr gildi 

þar sem talið var að kæra stefnda Hönnunar hf. hefði komið nægilega snemma fram. Sá 

dómur var svo áfrýjaður til Hæstaréttar. Í rökstuðningi Hæstaréttar sagði m.a: 

 
Það gerði hann sem stjórnvald, sem fengið er með lögum vald til að leysa úr ágreiningsefni af 
þessum toga milli tveggja málsaðila. Var samkeppnisráð gagnaðili stefnda að því máli. Er því 
þörf á aðild samkeppnisráðs og stefnda að máli um gildi þessa úrskurðar. Áfrýjandi, sem gegnir 
hlutverki úrskurðarnefndar á málskotstigi innan stjórnsýslunnar, hefur hins vegar enga þá 
lögvörðu hagsmuni af úrlausn málsins, sem leitt gætu til aðildar hans að því, sbr. meðal annars 
dóm Hæstaréttar í dómasafni 1997, bls. 643. Vegna þessa annmarka á málsókn stefnda verður 
að vísa málinu sjálfkrafa frá héraðsdómi. 
 

Virðist í þessum dómi lagt til grundvallar af hálfu Hæstaréttar að lægra sett stjórnvöld eigi 

lögvarða hagsmuna að gæta af dómsmáli öfugt við úrskurðarnefnd, vegna þess að hún er 

hlutlaus úrskurðaraðili á stjórnsýslustigi. Þetta mál snérist þó alfarið um það hvort beiting 

áfrýjunarnefndar á málsmeðferðarreglum væri lögum samkvæmt þegar þeir töldu kæru vera 

of seint fram komna og væri það álitarefni sem samkeppnisráð (lægra stjórnvaldsstigið) hafði 

ekki tekið afstöðu til þegar mál var hjá þeim til meðferðar. Hér er því ekki alveg hægt að sjá 

af hverju kröfum á hendur úrskurðarnefndinnni var vísað frá á sama tíma og samkeppnisráð 

væri talinn aðili máls og er því hægt að taka undir gagnrýni Ólafs Jóhannesar Einarssonar á 

þennan dóm.26 

 

3.3.2 Þróun dómaframkvæmdar hjá Hæstarétti 

Til að kanna hvaða þróun hafi orðið hjá Hæstarétti undanfarin ár, ber fyrst að nefna dóm 

Hæstaréttar í máli Hrd. 2004, bls. 2760 (52/2004), hér afturkallaði útlendingaeftirlitið 

dvalarleyfi útlendings hér á landi þar sem hann var talinn hættulegur hagsmunum 

almenningis. Hér var einungis stefnt íslenska ríkinu í ákvörðun sem útlendingaeftirlitið hafði 

tekið, en ákvörðun hennar var kærð til dóms- og kirkjumálaráðuneytis. Hæstiréttur ógilti 

úrskurð ráðuneytisins með vísan til þess að slíkir annmarkar væru á málsmeðferð hjá 

                                                        
26 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Réttarfarsskilyrði til að fá stjórnvaldsákvörðun endurskoðaða fyrir dóm”, bls 54-
56.  
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ákvörðun útlendingaeftirlitsins (rannsóknarreglan ekki virt) að óhjákvæmilegt væri að ógilda 

úrskurð ráðuneytins.   

Hér var útlendingaseftirlitið ekki aðili máls heldur einungis æðra setta stjórnvald eða 

dómsmálaráðherra fyrir hönd ráðuneytis sbr. 5. mgr. 17. gr. eml. Var komist að þeirri 

niðurstöðu að allt málið hefði færst til æðra setts stjórnvaldsins og dómkrafan hafi einungis 

lotið að gildi úrskurðar þess. Hér var ekki talið þörf á því að stefna lægra setta stjórnvaldinu, 

útlendingaeftirlitinu og þar sem ekki voru gerðar athugasemdir í niðurstöðu Hæstaréttar við 

aðild dómsmálaráðherra má segja að þessi dómur sé undantekning á þeirri dómvenju sem 

Hæstiréttur hafði sett með því að stefna skuli því stjórnvaldi sem í senn tók hina upphaflegu 

ákvörðun og nýtur aðildarhæfis sem í þessu tilviki hefði verið útlendingaeftirlitið.  

Athyglisverðir dómar sem féllu árið 2008 fela svo í sér ný sjónarmið sem ekki höfðu áður 

komið fram í þessum efnum, fyrri dómurinn Hrd. 14. mars 2008 (114/2008) nefndur 

Hornafjarðarfljótsdómurinn, en þar voru atvik máls þannig að fyrirhuguð var lagning 

hringsvegar um Hornafjarðarfljót. Vegagerðin (hér eftir skammstafað V) hafði lagt fram 

tillögu að matsáætlun til Skipulagsstofnunar, sóknaraðilar komu á á framfæri við stofnunina 

athugasemdir og var tillaga V samþykkt með breytingum, lagt var fyrir V að kann fleiri 

vegastæði. V kærði þá ákvörðun til umhverfisráðherra og felldi hann ákvörðun úr gildi að því 

leyti sem hún fól í sér mat á öðrum kostum. Mál var svo höfðað af sóknaraðilum, þar að segja 

þeim aðilum sem áttu lönd að þeim vegarstæðum sem Skipulagsstofnun ákvað að koma 

skyldu til mats og stefndu þeir íslenska ríkinu og V.  

Fyrir héraði var máli vísað frá sökum þess að sóknaraðilar voru ekki taldir eiga lögvarða 

hagsmuni af úrlausn máls, Hæstiréttur snéri hins vegar dómnum við og taldi að sóknaraðilar 

ættu hagsmuni að gæta við meðferð máls. Hvað varðar aðild ráðherra að máli féllst 

Hæstiréttur á að réttarfarsástæður væru fyrir þvi að gefa ráðherra kost á að láta mál þetta til 

sín taka og var málinu vísað aftur til héraðs til efnismeðferðar. Sérstaklega í ljósi þess að í 

stefnu var haldið fram að úrskurður umhverfisráðherra hafi verið haldinn bæði form og 

efnisgöllum. Voru því V og umhverfisráðherra taldir hafa hagsmuni að gæta til varnar í 

málinu.   

Síðari dómurinn nefndur Versturlandsvegardómurinn, Hrd. 18. Júní 2008 (264/2008) féll 

einungis nokkrum mánuðum á eftir Hornarfljótsdómnum og var þar komist að öndverðri 

niðurstöðu. Í honum skipuðu fimm menn dóm og skiptist þannig að þrír dómarar voru í 

meirihluta og tveir voru með minnihlutaratkvæði.    

Atvik máls hér voru sambærileg og í fyrra máli en þau voru sú að Skipulagsstofnun kvað 

upp úrskurð um mat á umhverfisáhrifum vegna lagningu nýs Vestfjarðarvegar. Í úrskurðinum 
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féllst Skipulagsstofnun að nokkru á ráðagerðir varnaraðilans Vegagerðarinnar, um 

framkvæmdir en hafnaði m.a. kosti varðandi annan áfanga leiðarinnar sem nefndur var leið B. 

Níu aðilar kærðu svo þann úrskurð til umhverfisráðherra ýmist til breytinga eða staðfestingar. 

Í úrskurði ráðherra var úrskurður Skipulagsstofnunar staðfestur að öðru leyti en fallist var á 

kröfu varnaraðilans eftir leið B í öðrum áfanga að tilteknum skilyrðum uppfylltum.  Í 

framhaldi að þvi höfðuðu sóknaraðilarnir mál og kröfðust þess að úrskurður 

umhverfisráðherra yrði felldur úr gildi varðandi niðurstöðu hans um leið B og var þeim 

kröfum beint að Íslenska ríkinu sem umhverfisráðherra væri í fyrirsvari fyrir, sbr. 5. mgr. 17. 

gr., og Vegagerðinni. Ljóst var að Vegagerðin ætti hagsmuni að gæta í málinu vegna þess að 

úrlausnin tengdist heimild hennar til nánar tiltekinna framkvæmda. Álitarefnið varðaði því 

aðild umhverfisráðherra að málinu og hvort hann ætti lögvarða hagsmuni að gæta við úrlausn 

þess.  

Í rökstuðningi Héraðsdóms var m.a. annars tekið fram: 

 
Jafnvel þótt fallist sé á með stefnendum að svo virðist sem ákveðin réttarþróun hafi orðið í þá 
átt sem stefnendur hafa haldið fram, eru fordæmi þau sem stefnendur vísuðu til í sínum 
málflutningi ekki jafn fortakslaus og þeir dómar sem stefndi vísar til. Í ljósi hinna skýru 
fordæma Hæstaréttar um aðild æðra setts stjórnvalds í málum sem eru sambærileg máli þessu, 
er því óhjákvæmileg niðurstaða dómsins að umhverfisráðherra, sem í máli þessu gegndi 
hlutverki æðra stjórnvalds á málskotsstigi innan stjórnsýslunnar, sbr. 26. gr. stjórnsýslulaga nr. 
37/1993, hafi ekki lögvarða hagsmuni af úrlausn málsins sem leitt geti til aðildar hans að því 

 
Þessum úrskurði var í kjölfarið áfrýjað til Hæstaréttar. Í meirihluta atkvæði tveggja 

dómenda var m.a. tekið fram að ekki væri skilyrði samaðildar í 1. mgr. 18. gr. eml. laga 

uppfylld. Eigi væri heldur skilyrði 1. mgr. 19. gr. eml sem heimilar að sækja þar tvær eða 

fleiri kröfur sínar á hendur tveimur eða fleiri aðilum ef kröfurnar eiga rætur að rekja til sama 

atviks, aðstöðu eða löggernings. Þetta ákvæði sem sett er til hagræðingar, sé heimild, en ekki 

skylda fyrir sóknaraðila að nýta og taldist það ekki uppfyllt þar sem sóknaðilar voru ekki 

taldir eiga sjálfstæða kröfu á hendur hvorum varnaraðila fyrir um ógildingu úrskurðar 

umhverfisráðherra sem þeim væri í sjálfsvaldi sett hvort sótt um yrði í einu dómsmáli eða 

tveimur.  

Í meirihluta tveggja dómenda sagði svo ennfremur :  

 
.....að þessum kostum frágengnum gæti aðild varnaraðilans, íslenska ríkisins að málinu ekki 
komið til álita nema eftir ákvæðum 21. gr. laga nr. 91/1991, en þá leið hafa sóknaraðilar ekki 
kosið að fara. Ekki er unnt að fallast á að sóknaraðilum sé heimilt að beina kröfum sínum að 
þessum tveimur varnaraðilum án þess að fyrir því sé lagastoð, enda er hvergi í réttarfarslögum 
að finna fyrirmæli um hvernig standa ætti að rekstri máls við þær aðstæður, meðal annars ef 
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varnaraðilarnir létu ekki málið báðir til sín taka, gerðu þar ólíkar dómkröfur eða bæru fyrir sig 
mismunandi málsástæður.  
 

Samkvæmt niðurstöðu meirihlutans hefði því verið hægt að stefna íslenska ríkinu til 

réttargæslu sbr. 1. mgr. 21. gr. eml. en þar sem svo var ekki gert, var kröfum á hendur 

íslenska ríkinu vísað frá.  

Í sératkvæði Jóns Steinars Gunnlaugssonar var komist að sömu efnislegri niðurstöðu og 

meirihlutinn en á öðrum forsendum og byggði hann á fyrri dómvenju Hæstaréttar um að 

úrskurðarvald á stjórnsýslustigi sem í þessu tilviki var umhverfisráðherra hafi átt engra 

lögvarða hagsmuna að gæta við úrlausn máls. Var því um að ræða sömu sjónarmið og 

héraðsdómur hafði komist að í niðurstöðu sinni.     

Í minnihlutarákvæði tveggja dómenda var fallist á að ráðherra hefði lögvarða hagsmuni að 

gæta við úrlausn máls með svofelldum rökstuðning: 

  
Í málinu liggur fyrir að Skipulagsstofnun hafnaði framkvæmdakosti sem nefndur er B um 
Teigsskóg og deilt er um í máli þessu, en umhverfisráðherra leyfði þann kost með úrskurði þar 
sem hann mat málið öðruvísi á grundvelli matskenndra valdheimilda sinna og lýtur deilan 
meðal annars að því hvort það mat hafi verið rétt en þessi úrskurður er endanlegur á sviði 
stjórnsýslunnar. Þá er krafist ógildingar á úrskurði umhverfisráðherra á grundvelli annmarka á 
málsmeðferð sem aðrir en hann hafa vart möguleika á að upplýsa með jafn vönduðum hætti 
hvort fyrir hendi séu og hvaða þýðingu þeir eigi þá eftir atvikum að hafa við úrlausn málsins. 
Þegar þetta er virt er fallist á með sóknaraðilum að málið sé þannig vaxið að þeim hafi verið 
heimilt að beina málsókn sinni bæði að umhverfisráðherra og Vegagerðinni á grundvelli 1. mgr. 
19. gr. laga nr. 91/1991. Við teljum því að fella beri hinn kærða úrskurð úr gildi og gera íslenska 
ríkinu að greiða sóknaraðilum kærumálskostnað. 

 
Hér er fallist á það að ráðherra ætti lögvarða hagsmuna að gæta með tilliti til þróunar á 

sviði stjórnsýslu og réttarfars. Einnig var vísað til þess að forsendur fyrri dóma Hæstaréttar 

hafa ekki að geyma skýr viðmið um það hvenær þörf er á aðild ráðherra í dómsmáli. Þá var 

vísað í rökstuðningi minnihlutaákvæðisins til fordæma Hæstaréttar þar sem ekki hafi verið 

gerðar athugasemdir við aðild ráðherra sem úrskurðarvalds á stjórnsýslustigi og má þar helst 

nefna dóma Hæstaréttar í Alcoa eða Kárahnjúka málunum, Hrd. 2002, bls. 2241 (231/2002) 

og Hrd. 2003, bls. 673 (568/2002)27 og áðurreifaðan Hrd. 2004, bls 2760 (52/2004). 

                                                        
27 Hrd. 2002, bls. 2241 (231/2002), hér er rétt að vekja athygli á þvi að Hæstiréttur gerðu ekki athugasemd við 
það að umhverfisráðherra hafi verið stefnt til varnar í máli þegar koma að varakröfunni þótt hann hafi verið 
úrskurðaraðili á stjórnsýslustigi. Sá háttur á málshöfuðinni að stefna aðeins umhverfisráðherra vegna íslenska 
ríkisins var þannig ekki næg ástæða frávísunar.  Í Hrd. 2003, bls. 673 (568/2002), þar sem var til úrlausnar var til 
efnismeðferðar varakrafan sem uppi var í fyrra máli var fjallað um í héraðsdómi um  hagsmuni 
umhverfisráðherra og sagt að hann hefði ekki lögvarða hagsmuni af úrlausn máls heldur hafi verið réttara að 
stefna iðnaðaráðherra eins og málið  var vaxið. Féllst þar með héraðsdómur á að ráðherra gæti sem úrskurðarvald 
á stjórnsýslustigi verið aðili máls en ekki var frekar vikið að aðild ráðherra fyrir Hæstarétti og var héraðsdómur 
staðfestur hvað aðild hans varðaði.    
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3.3.4 Ályktanir út frá dómaframkvæmd  

Hér hefur aðallega verið skoðaðir dómar sem fela í sér breytingu frá þeirri dómvenju sem 

Hæstiréttur setti með dómum sem féllu í kringum 1997 um að stefna beri því stjórnvaldi sem í 

senn tók ákvörðun og er aðildarhæft. Eins og áður sagði féll dómur Hæstaréttar í  Hornafljóts 

málinu Hrd. 14. mars 2008 (114/2008), nokkrum mánuðum fyrr en Hrd. 19. júní 2008 

(256/2008) Vesturlandsvegur. Athyglisvert er ef skoðuð er niðurstaða þessara tveggja dóma 

með tilliti til þess hverjir skipuðu dóm í málunum tveimur. Í Hornafljótsmálinu, var komist að 

hreinni niðurstöðu þriggja dómara, tveir þeirra skipuðu svo dóm í Vesturlandsvegarmálinu og 

voru það hinir sömu og skipuðu þar minnihlutarákvæðið.    

Nokkuð ljóst er því að hér sé um að ræða mismunandi skoðanir dómara Hæstaréttar að 

ræða og dómaframkvæmd sé ekki einsleit þegar kemur að aðild hins opinbera. Áður en 

dómarnir frá 2008 féllu hafði Hæstiréttur vikið frá fyrri framkvæmd sinni og talið 

athugasemdarlaust að æðra stjórnvald væri aðili máls, sbr. Hrd. 2004, bls. 2460 (52/2004), í 

Kárahnjúkamálunum tveimur og Hornafljótsmálinu. Spurningin er þá hvort Hæstiréttur hafi 

verið að setja skýran fordæmisgefandi dóm með niðurstöðu sinni í Vesturlandsvegarmálinu 

þar sem nokkrum mánuðum áður hafði fallið dómur þegar dæmt var um sama formgalla máls 

þar sem að niðustöðunni snúið við, með þó litlum minnihluta. Það er rétt að minnast á það að 

tveir af þeim sem skipuðu meirihluta Hæstaréttar í Vesturlandsvegarmálinu töldu að ráðherra 

hefði getað átt réttargæsluaðild sbr. 1. mgr. 21. gr. eml. ef honum væri stefnt sem slíkum og 

má því segja að um eitthverja stefnubreytingu sé að ræða þar sem samkvæmt fyrri dómvenju 

var talið að úrskurðarvald ætti engra lögvarða hagsmuni að gæta og m.a. hafnað 

réttargæsluaðild eins og sést í Hrd. 2002, bls 3647 (458/2002), sem varðaði gildi kosninga í 

Borgabyggð.  

Í rökstuðningi minnihlutans í Vesturlandsvegarmálinu er vísað til þess að mikil 

réttaróvissa ríki á þessi sviði og þar sem um matskennda stjórnvaldsákvörðun sé að ræða, séu 

aðrir en ráðherra ekki í betri aðstöðu til að upplýsa með jafn vönduðum hætti hvort fyrir hendi 

séu annmarkar á málsmeðferð og hvaða þýðingu þeir hafa við úrlausn máls. Í ljósi 

ofangreindrar dómaframkvæmdar er minnihlutaákvæðið vel rökstutt og skiptir verulegu máli 

út frá réttarfarslegu sjónarmiði. 

Með þeim rökstuðningi má gagnrýna niðurstöðu Hæstaréttar í áðurreifuðu máli, Hrd. 

2002, bls. 3647 (458/2002), sem varðaði aðild félagsmálaráðherra í dómsmáli um gildi 

úrskurðar um kosningar í Borgarbyggð, þar sem ein málsástæðan í stefnu var sú að ráðherra 

hefði brostið hæfi og er erfitt að sjá að Hæstiréttur gæti komist að efnislegri niðustöðu í slíku 

máli, nema með því að gefa ráðherra kost á að kynna sér þar gögn og koma skoðunum sínum 
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á framfæri. Sönnunarbyrði gæti hvílt á ráðherra að sanna það að hann hafi ekki brostið hæfi ef 

stefnandi færi góð rök fyrir því og eru því ekki veigamikil rök í forsendum þeirrar niðurstöðu 

að hafna honum aðild að dómsmáli. Má því í sumum tilvikum gagnrýna Hæstirétt fyrir að 

fylgja alfarið fyrri dómvenju sinni  án þess að meta aðstæður sérstaklega hverju sinni.   

Helstu rökin fyrir því að stefna skuli lægra setta stjórnvaldinu eru einfaldlega þau 

sjónarmið að fyrir því sé skýr dómvenja en einnig hefur þó verið talið ef ákvarðanir æðra setta 

stjórnvaldsins séu nægjanlega vel rökstuddar og að mál sé að öllu leyti upplýst þurfi það ekki 

að hafa frekari afskipti af dómsmáli.28 

 

4. Lokaorð 
Þegar kannaðir hafa verið nokkrir dómar Hæstaréttar og yfirfarin sjónarmið fræðimanna hvað 

varðar aðild hins opinbera, má draga þá ályktun að enn er um nokkra réttaróvissu að ræða. 

Slík réttaróvissa veit aldrei á gott. Það þarf að vera skýrt þegar aðili höfðar mál sem beinist að 

athöfnum sjálfstæðra ríkisstofnana, hvort beita eigi málshöfðun eingöngu að viðkomandi 

stofnun, eingöngu að íslenska ríkinu eða þá báðum aðilum. Sú dómaframkvæmd Hæstaréttar 

þegar skera skal úr um gildi stjórnvaldsathafnar án þess að viðkomandi stjórnvaldshafi sem 

hagsmuni hefur að gæta, eigi þess kost á að tjá sig í dómsmáli, samræmist illa því 

meginmarkmiði réttarfars að allir eigi að gæta eigi rétt á að koma skoðunum sínum og 

gögnum á framfæri.29 

Ef gengið er út frá hinni almennu reglu að æðra stjórnvald eigi ekki rétt á að koma 

sjónarmiðum sínu á framfæri er sú niðurstaða í ósamræmi við þá meginreglu stjórnsýsluréttar 

að réttaráhrifum stjórnvaldsákvörðunar sé bundin sem ákvörðun æðsta stjórnvalds sem í hlut 

á. Það gæti leitt til þess að lægra settum stjórnvaldshafa sé ætlað að verja stjórnvaldsákvörðun 

sem hið æðra setta hefur tekið og er endilega ekki sammála,30 en sú staða gæti hafa m.a. 

komið upp í áðurreifuðu máli sem varðaði áfrýjunarnefnd samkeppnismála í Hrd. 2002, bls. 

1169 (378/2001).  

Þar sem að ekki er um skýra dómaframkvæmd að ræða hjá Hæstarétti tek ég undir með 

Skúla Magnússyni og tel að þörf sé á skýrri lagasetningu varðandi aðild hins opinbera, til að 

eyða þessari réttaróvissu. Eitt af markmiðum slíkar lagasetningar myndi ég telja væri að 

ráðherra ætti að hafa aðild af dómsmáli þegar reynir á lögmæti ákvörðun hans á grundvelli 

stjórnunarheimilda. Sérstaklega ef vísað er í stefnu til annmarka á málsmeðferð, hvort sem 
                                                        
28 Einar Karl Hallvarðarsson, „Hvernig er þetta með ríkið”, tímarit Úlfljóts (3) árg. 58, 2008 bls. 523-524.  
29 Skúli Magnússon, „Er þörf á lagasetningu um aðild hins opinbera”, bls 529 
30 Páll Hreinsson, Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls 866 
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það er á lægra eða æðra stjórnsýslustigi. Ráðherra hefur þá tekið afstöðu til álitarefnisins,   

sem kemur í veg fyrir að lægra stjórnsýslustig hafi aðild að máli sem varðar það hvort 

ráðherra hafi farið að lögum við töku stjórnvaldsákvörðunar sem eðli máls samkvæmt er 

álitaefni sem lægra stjórnsýslustigið hafði ekki tekið afstöðu til við meðferð máls.  

Hvað varðar aðild sjálfstæðra úrskurðarnefnda myndi ég þó telja að það meginreglan þar 

yrði að í samræmi við fyrri dómvenju Hæstaréttar og neita þeim aðild að dómsmáli með þó 

undantekningartilvikum, þar sem því yrði stefnt samhliða lægra setta stjórnvaldinu ef atvik 

væru til að mynda svipuð og í Hrd. 2002, bls. 1169 (378/2001).  

Í stað lagasetningar væri einnig annar kostur að dómstólar setji fram skýra dómvenju og  

sjónarmið um hvað eigi að hafa í huga við kröfugerð í dómsmálum þegar reynir á lögmæti 

stjórnvaldsákvörðunar svo ekki sé í vafa um hvaða stjórnvaldi eigi að stefna. Ókostir slíkrar 

venju eru þó að hún tekur sinn tíma að festast í sessi og einnig getur verið örðugt að koma 

henni í framkvæmd þegar ekki er einhugur á meðal dómara um réttarframkvæmd.     
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