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1.0 Inngangur 
Í stjórnsýslulögum nr. 37/1993 (hér eftir skammstöfuð ssl.) eru ýmis réttindi veitt svonefndum 

„aðila máls“, t.d. upplýsingaréttur, andmælaréttur og rétturinn til rökstuðnings ákvörðunar. 

Það er mikilvægt að til staðar sé skilgreining á því hver eða hverjir teljist til aðila máls fyrir 

stjórnvöldum. Skilgreiningu hugtaksins „aðili máls“ er ekki að finna í stjórnsýslulögunum 

sjálfum og verður því að túlka hugtakið út frá lögskýringargögnum. 

Þegar stjórnsýslumál fer af stað hjá opinberri eftirlitsstofnun þarf að leysa úr því 

hverjir eigi aðild að málinu. Ýmis álitaefni tengd aðild hafa verið uppi um hverjir teljist aðilar 

að málum, t.d. hvort sá sem leggur fram kvörtun eða kemur með ábendingu til stjórnvalds eigi 

að teljast aðili máls sem hefst í kjölfarið. 

Opinbert eftirlit snýr að eftirliti með reglum á vegum hins opinbera og varðar 

starfsemi einsklinga og fyrirtækja. Eftirlitinu er ætlað að stuðla að öryggi og heilbrigði 

almennings, öryggis eigna, umhverfisvernd, neytendavern, samkeppni, eðlilegum 

viðskiptaháttum og getu fyrirtækja til að standa við skuldbindingar sínar. sbr. 1. gr. laga nr. 

27/1999 um opinberar eftirlitsreglur. Í 2. gr. sömu laga kemur fram að markmiðið með 

opinberu eftirliti sé að stuðla að velferð þjóðarinnar, öryggi og neytendavernd. 

 Undir opinbert markaðseftirlit falla þær stofnanir sem sérhæfa sig í eftirliti sem snýr 

að starfsemi einstaklinga og fyrirtækja á mörkuðum og er markmið þeirra að stuðla að 

eðlilegum viðskiptaháttum og gæta hagsmuna almennings. Á sviði opinbers markaðseftirlits 

starfa nokkrar stofnanir, t.d. Seðlabankinn, Póst og fjarskiptastofnun, Samkeppniseftirlitið, 

Neytendastofa og Fjármálaeftirlitið. Í þessari umfjöllun verður eingöngu tekið fyrir 

aðildarhugtakið á sviði Samkeppniseftirlits, Neytendastofu og Fjármálaeftirlits þar sem þessar 

þrjár stofnanir eru hvað mest áberandi á þessu sviði. 

Þau mál sem eftirlitsstofnanirnar takast á við eru jafn misjöfn og þau eru mörg. Sum 

þeirra eru einföld og taka stuttann tíma í meðförum en önnur eru mjög stór og viðamikil og 

geta liðið mörg ár frá því að rannsókn hefst þangað til að ákvörðun liggur fyrir um niðurstöðu 

málsins. Þarna má meðal annars nefna olíusamráðsmálið, ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 28. 

október 2004 (21/2004) og samráð grænmetisbænda, ákvörðun samkeppnisráðs 30. mars 

2001 (13/2001), en bæði þessi mál voru á vettvangi samkeppniseftirlits.  

Hér verður fjallað um hvernig aðildarhugtakið er túlkað í stjórnsýslurétti og hvaða 

sjónarmiða er litið til þegar vafi leikur á hvort viðkomandi teljist til aðila máls eða ekki. Farið 

verður yfir hvernig hugtakið hefur verið skýrt í framkvæmd Samkeppniseftirlitsins, 

Neytendastofu og Fjármálaeftirlitsins og athugað hvort túlkun stofnannanna á hugtakinu sé í 

samræmi við þau almennu sjónarmið sem byggt er á í stjórnsýslurétti. 
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Að lokum verður litið til þess hvort nálgun aðildarhugtaksins á sviði 

samkeppniseftirlits, neytendamála og fjármálaeftirlitis sé sambærileg eða hvort það sé 

mismunandi eftir því um hvaða málaflokk er að ræða hverjir geti talist aðilar máls.  

Þar sem það eru sömu sjónarmið sem gilda, að mestu leiti, við skýringu á 

aðildarhugtakinu í íslenskum og dönskum rétti verður stuðst við og vitnað í danska 

framkvæmd, svo sem úrskurði frá umboðsmanni danska þjóðþingsins, í umfjöllun um 

aðildarhugtak stjórnsýsluréttar. 
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2.0  Aðildarhugtak stjórnsýslulaga 

2.1 Almennt 
Stjórnsýslulög, nr. 37/1993, gilda þegar teknar eru ákvarðanir um rétt og/eða skyldu manna. Í 

ssl. eru ýmis réttindi sem einungis eru veitt aðila máls, en hugtakið sjálft, „aðili máls“, er ekki 

skilgreint í lögunum og verður því að líta til annarra lögskýringargagna til þess að finna 

skilgreiningu á hugtakinu. Það er ekki einfalt að setja fram almenna skilgreiningu á hvað felst 

í hugtakinu aðili máls og er það að hluta til vegna þess að aðildarhugtakið í stjórnsýslurétti er 

efnislegt en ekki formlegt1 en einnig vegna þess að það getur verið túlkað mismunandi rúmt 

eftir því hvaða hagsmuni verið er að fjalla um. Það er þó mikilvægt að afmarka hugtakið þar 

sem það ræður því hver getur notið þeirra réttinda sem ssl. veita aðila máls við meðferð 

stjórnsýslumála.2 

Í lögunum sjálfum kemur ekki fram skilgreining á því hver getur talist aðili máls en 

það er að jafnaði ekki umdeilt hverjir teljist til aðila máls, hvort sem hann er einstaklingur eða 

lögaðili. Aðili máls er fyrst og fremst sá eða þeir sem ákvörðun stjórnvalds beinist að, svo 

sem aðili sem fær svar við umsókn eða sá sem fær kæru á hendur sér.3 Aðrir sem hafa óbeina 

hagsmuni af niðurstöðu máls geta þó einnig átt rétt á að teljast aðili máls en skilyrðið fyrir því 

er yfirleitt að viðkomandi eigi beinna, verulegra, sérstakra og lögvarinna hagmuna að gæta af 

niðurstöðu máls.4 

Í 2. gr. frumvarps til stjórnsýslulaga, sem lagt var fyrir Alþingi á 109. löggjafarþingi 

1986-87, kom fram að aðili máls væri sá sem hefði lögmætra hagsmuna að gæta varðandi 

stjórnvaldsákvörðun. Samkvæmt athugasemdum við ákvæðið bar að skýra hugtakið rúmt 

fremur en þröngt.5 Á 116. löggjafarþingi, 1992-93, var lagt fram frumvarp til stjórnsýslulaga 

sem urðu að núgildandi stjórnsýslulögum nr. 37/1993. Í athugasemdum við frumvarpið segir: 
 
Hugtakið „aðili máls“ kemur fyrir á nokkrum stöðum í frumvarpinu og ber að skýra það 
rúmt þannig að ekki sé einungis átt við þá sem eiga beina aðild að máli, svo sem 
umsækjendur um byggingarleyfi eða opinbert starf, heldur geti einnig fallið undir það þeir 
sem hafa óbeinna hagsmuna að gæta, svo sem nágrannar eða meðumsækjendur um starf. 
Ómögulegt er hins vegar að gefa ítarlegar leiðbeiningar um það hvenær maður telst aðili 
máls og hvenær ekki, heldur ræðst það af málsatvikum hverju sinni. Það sem ræður 
úrslitum í því efni er það hvort maður teljist hafa lögvarinna hagsmuna að gæta, en það 
ræðst m.a. af því um hvaða svið stjórnsýslunnar er að ræða. 6 

                                                
1 Geir Woxholth: Forvaltningsloven med kommentarer, bls. 99. 
2 Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 388. 
3 Jens Garde, Carl Aage Nørgaard og Karsten Revsbech: Forvaltningsret Sagsbehandling, bls. 172. 
4 Anders Valentiner-Branth: Ombundsmandsudtalelser til Forvaltningsret, bls. 55. 
5 Alþt. 1986-87, A-deild, bls. 2552. 
6 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3282. 
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Dönsku stjórnsýslulögin innihalda, líkt og þau íslensku, ekki skilgreiningu á hugtakinu 

aðili máls en hugtakið er túlkað í samræmi við almenna skilgreiningu stjórnsýsluréttarins. Er 

hugtakið yfirleitt talið eiga við um umsækjendur, kærendur sem og aðra sem hafa mikla og 

einstaklingsbundinna hagsmuna að gæta af ákvörðun.7 Í athugasemdum við frumvarp það sem 

varð að dönsku stjórnsýslulögunum 8  segir að lögin innihaldi ekki skilgreiningu á 

aðildarhugtakinu, en það skuli túlkað í samræmi við framkvæmd á grundvelli upplýsingalaga. 

Aðildarhugtak laganna nær yfir umsækjendur, kærendur og aðra sem hafa verulega hagsmuna 

að gæta af niðurstöðu máls. Er með hugtakinu umsækjandi átt við einstaklinga eða lögaðila 

sem sækja t.d. um leyfi og með hugtakinu kærandi einstaklinga eða lögaðila sem hafa lagt 

fram kæru á niðurstöðu máls hjá lægra settu stjórnvaldi t.d. til æðra stjórnvalds eða sérstakrar 

úrskurðarnefndar. Hugtakið nær einnig yfir aðila sem bann við ákveðinni hegðun, eða 

fyrirmælum er beint til. Aðildarhugtakið felur því almennt í sér að þeir sem ákvörðun beinist 

að teljast aðilar máls, en þó geti aðrir einstaklingar eða lögaðilar talist hafa stöðu aðila máls. Í 

þeim tilvikum þar sem vafi leikur á hvort einstaklingur telst aðili máls verður að meta hversu 

mikilla hagsmuna viðkomandi hefur að gæta í málinu og hversu tengdir hagsmunirnir eru við 

úrlausn málsins. Aðildarhugtakið samanstendur í grundvallaratriðum af því hverjir hafi 

hagsmuna að gæta við meðferð málsins eða af niðurstöðu þess.9  

Í norsku stjórnsýslulögunum er hugtakið „aðili máls“ skilgreint í 1. gr. laganna. Aðili er 

sá sem ákvörðun beinist að eða eftir atvikum sá sem málið varðar beint. Þrátt fyrir þessa 

skilgreiningu í norsku lögunum þá er hún langt frá því að vera tæmandi og er meira almenn 

lýsing á aðildarhugtakinu sem gefur svo grundvöll fyrir viðmiðunarreglum um mat á hver 

telst til aðila máls.10  

 

2.2 Breyting á stöðu aðila máls 
Það getur valdið vafa hver telst aðili máls ef t.d. eigendaskipti verða á lögaðila sem er aðili að 

stjórnsýslumáli eða ef einstaklingur sem er aðili að stjórnsýslumáli deyr.  

 
UA 11. mars 2011 (6083/2010) A leitaði til umboðsmanns Alþingis og kvartaði yfir 
tveimur úrskurðum úrskurðarnefndar almannatrygginga þar sem kröfum hans fyrir hönd 
dánarbús B, annars vegar um greiðslu frá TR að tiltekinni fjárhæð og hins vegar um 
niðurfellingu á endurkröfu TR vegna ofgreiddra bóta, var vísað frá. Báðir úrskurðirnir 

                                                
7 John Vogter: Forvaltningsloven, bls. 135. 
8 Forvaltningslov, bls. 35. 
9 Forvaltningslov, bls. 35.  
10 Geir Woxholth: Forvaltningsloven med kommentarer, bls. 99. 
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byggðust á því að úrskurðarnefnd almannatrygginga taldi sig skorta vald að lögum til að 
leysa úr ágreiningnum þar sem dánarbú væri nú aðili máls í stað bótaþega. A sat í óskiptu 
búi eftir andlát B og bar ábyrgð á fjárhagslegum skuldbindingum búsins. Sú afstaða 
byggðist á 1. mgr. 7. gr. laga nr. 100/2007, eins og það ákvæði var úr garði gert fyrir 
breytingu sem gerð var með lögum nr. 120/2009. Umboðsmaður taldi það hafa fallið 
undir valdsvið úrskurðarnefndar almannatrygginga á grundvelli áðurgildandi 1. mgr. 7. gr. 
laga nr. 100/2007 að skera úr um ágreining um endurkröfurétt vegna ofgreiddra eða 
vangreiddra bóta á grundvelli laganna óháð því hvort bótaþegi væri á lífi. Umboðsmaður 
taldi jafnframt að dánarbú og eftirlifandi maki, sem sæti í óskiptu búi og bæri þar af 
leiðandi ábyrgð á skyldum búsins, hefðu uppfyllt skilyrði til að eiga aðild að slíku 
kærumáli fyrir nefndinni. 
 

Meginreglan er sú að ef aðili máls deyr þá tekur dánarbúið við aðild að máli, ef hins 

vegar málið snýst um persónubundin réttindi sem erfast ekki þá tekur dánarbúið ekki við 

aðilastöðunni.11 

Það getur einnig valdið vafa hvernig fer um aðilastöðu lögaðila sem skiptir um eigendur, 

kennitölu eða eitthvað viðlíka á meðan mál sem hann er aðili að er í meðförum 

eftirlitsstjórnvalda. 

 

ÁNS 13. febrúar 1997 (1/1997) Póstur og sími hf. kærði ákvörðun 
Samkeppniseftirlitsins um að Póst- og símamálastofnun hefði misbeitt markaðsráðandi 
stöðu sinni. Póstur og sími hf. hélt því fram að kæran hefði beinst gegn Póst- og 
símamálastofnun en ekki Pósti og síma hf. Kröfum hefði aldrei verið beint að Pósti og 
síma hf. og samkeppnisráð hefði hvergi gefið í skyn að það teldi að hlutafélagið eða 
stjórnendur þess ættu sök á brotum á reglugerðum eða gjaldskrám sem felldar voru úr 
gildi áður en hlutafélagið hóf rekstur. Bentu þeir á að hlutafélagið Póstur og sími hf. hefði 
ekki verið stofnað fyrr en eftir að ákvörðun samkeppnisráðs lá fyrir. Hlutafélagið hefði 
því aldrei getað átt aðild að brotunum. Áfrýjunarnefnd samkeppnismála benti á að með 
stofnun hins nýja hlutafélags hefði ekki verið stefnt að því að leggja niður Póst- og 
símamálastofnun, nema að nafni til. Hlutafélagið annist nú reksturinn og hafi yfirtekið að 
fullu réttindi og skuldbindingar stofnunarinnar. Meðal þessara skuldbindinga sem Póstur 
og sími hf. hafi tekið á sínar herðar hafi verið kvaðir samkvæmt íþyngjandi ákvörðun 
stjórnvalds, því var hlutafélagið Póstur og sími bundið af hinni kærðu ákvörðun 
samkeppnisráðs sem varðaði hátterni Póst- og símamálastofnunar. 
 

Meginreglan er sú að ef hinn nýi lögaðili tekur við þeim skyldum og réttindum sem 

hinn eldri átti þá tekur hann einnig við aðilastöðunni í stjórnsýslumáli sem er ólokið sbr. t.d. 

dóm Hæstaréttar frá 30. október 2003, nr. 37/2003, þar sem fram kom að Bananar ehf. hefðu 

sameinast félaginu Ágæti hf. Bananar ehf. yfirtóku öll réttindi og skyldur Ágætis hf. við 

samruna félaganna, m.a. þær skyldur Ágætis hf. á þeim tíma, sem afskipti 

samkeppnisyfirvalda náðu yfir. Hér á einnig nefna úrskurð áfrýjunarnefndar samkeppnismála 

13. mars 2008 (3/2008) þar sem Eimskipafélag Íslands ehf. hélt því fram að félagið bæri ekki 

                                                
11 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin skýringarrit, bls. 48. 
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ábyrgð á brotum Hf. Eimskipafélags Íslands. Þessi úrskurður er reifaður ítarlega neðar í 

ritgerðinni en niðurstaða málsins var sú að breyting á lagalegu formi og nafni fyrirtækis eins 

og sér nægi ekki til að fella burtu ábyrgð þegar báðir aðilarnir eru í efnahagslegum skilningi 

einn og hinn sami aðili. Þetta kemur í veg fyrir að lögaðilar geti skorast undan skyldu eða 

fyrirmælum frá stjórnvöldum með því að breyta rekstrarformi sínu, sameinast öðrum 

lögaðilum o.fl. 

 

2.3 Vafatilvik 
Þótt það sé sjaldnast vafamál hver teljist til aðila máls í stjórnsýslumálum, geta komið upp 

vafatilvik þar sem engin skilgreining er á hugtakinu í lögum. Verður þá að líta til annarra 

atriða þegar úr því er skorið viðkomandi geti talist aðili máls eða ekki.12 Þegar um vafatilvik 

er að ræða fer fram heildstætt mat á þeim hagsmunum sem um ræðir og þeim tengslum sem 

viðkomandi hefur við úrlausn máls og er svo dregin af því ályktun um hvort viðkomandi 

teljist til aðila máls eða ekki.13  

Það eru ákveðin sjónarmið sem eru lögð til grundvallar þegar metið er hvort 

einstaklingur eða lögaðili teljist aðili máls, en þá er litið til þess hvort viðkomandi eigi beinna, 

verulegra, sérstakra eða lögvarinna hagsmuna að gæta við úrlausn málsins. Ef svo er, er 

viðkomandi talinn eiga rétt á stöðu aðila. 

 

2.3.1 Beinir, verulegir, sérstakir og lögvarðir hagsmunir 

Hugtökin beinir, verulegir, sérstakir og lögvarðir hagsmunir eru lykilhugtök við mat á stöðu 

aðila í einstökum tilvikum.  

Með kröfunni um lögvarða hagsmuni eru útilokaðir hagsmunir sem byggjast á 

pólitískum, siðferðislegum eða tilfinningalegum tengslum. Hagsmunirnir verða að vera 

lögvarðir og skiptir ekki máli hversu sterk pólitísk eða tilfinningaleg þátttaka viðkomandi er í 

málinu, honum verður einungis veitt staða aðila að því marki sem hlutdeild hans hefur 

sannanlegan lagagrundvöll.14  

 
Hrd. 6. febrúar 2009 (15/2009) O kærði úrskurð Héraðsdóms Reykjavíkur þar sem máli 
sóknaraðila gegn varnaraðilum var vísað frá dómi. Sóknaraðili höfðaði mál til ógildingar 
úrskurðar úrskurðanefndar fjarskipta- og póstmála, en það var rekið til að fá leyst úr 

                                                
12 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin skýringarrit, bls. 47. 
13 Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 389. 
14 Steen Rønsholdt: Forvaltningsret - retssikkerhed, process, sagsbehandling, bls. 112. 
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ágreiningi milli varnaraðila um rétt Símans hf. til greiðslu úr jöfnunarsjóði. Sóknaraðili 
taldi sig hafa lögvarða hagsmuni af því að fá úrskurðinum hnekkt, því hann hefði 
beinlínis leitt til hækkunar á lögákveðnu framlagi í jöfnunarsjóðinn úr hendi sóknaraðila 
eins og annarra fjarskiptafélaga. Í úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur, sem staðfestur var í 
Hæstarétti, sagði að óumdeilt væri að stefnandi hefði ekki verið aðili að stjórnsýslumáli 
því er lauk með úrskurði úrskurðarnefndar fjarskipta- og póstmála 10. október 2007. Með 
úrskurðinum var ákvarðaður kostnaður Símans hf. vegna alþjónustukvaðar árið 2005 og 
jafnframt lagt fyrir Póst- og fjarskiptastofnun að gera tillögu til samgönguráðherra um 
breytt gjaldhlutfall til samræmis við hinn ákvarðaða kostað, sbr. 3. mgr. 22. gr. laga um 
fjarskipti nr. 81/2003. Með lögum nr. 143/2007 var 3. mgr. 22. gr. laga nr. 81/2003 breytt 
á þá leið að jöfnunargjald af bókfærðri veltu var hækkað úr 0,12% í 0,65%. 
Jöfnunargjaldið laut því ákvörðun löggjafarvaldsins og stóð sú löggjöf óhögguð án tillits 
til þess hvort úrskurðurinn sem krafist var ógildingar á yrði ógiltur eða ekki. Ljóst var að 
breytt gjaldhlutfall voru þeir hagsmunir sem stefnandi vísaði til í málatilbúnaði sínum. 
Þeir hagsmunir sem stefnandi hafði af dómi um lögmæti framangreinds úrskurðar voru 
háðir svo óvissum ativkum að úrlausn um gildi úrskurðarins var ekki talið hafa raunhæft 
gildi fyrir réttarstöðu stefnanda. Stefnandi var því ekki talinn hafa lögvarða hagsmuni af 
því að fá dóm um gildi úrskurðarins og var málinu því vísað frá dómi. 
 

Dómur Hæstaréttar frá 6. febrúar 2009 (15/2009) Og fjarskipti ehf. höfðuðu mál gegn 
Símanum hf. og Póst- og fjarskiptastofnun til ógildingar á úrskurði úrskurðanefndar 
fjarskipta- og póstmála um rétt Símans hf. til greiðslu úr jöfnunarsjóði. Sóknaraðili taldi 
sig hafa lögvarða hagsmuni af því að fá úrskurðinum hnekkt þar sem hann hefði leitt til 
hækkunar á lögákveðnu framlagi í jöfnunarsjóðinn úr hendi sóknaraðila eins og annarra 
fjarskiptafyrirtækja. Hæstiréttur staðfesti úrskurð Héraðsdóms Reykjavíkur, en í honum 
kom fram að óumdeilt væri að stefnandi væri ekki aðili að stjórnsýslumáli því sem lauk 
með úrskurði úrskurðarnefndar fjarskipta- og póstmála. Héraðsdómur tók fram að 
jöfnunargjaldið lyti ákvörðun löggjafarvaldsins og stæði sú löggjöf óhögguð án tillits til 
þess hvort úrskurður sá sem krafist væri ógildingar á í málinu yrði ógiltur eða ekki. 
Stefnandi hefði því ekki lögvarða hagsmuni af málinu og var því vísað frá dómi. 
 

 

Í tilvikum þar sem ákvörðun hefur bein áhrif á einstaklinga eða lögaðila er í reynd 

enginn vafi á að þeir teljast til aðila máls í skilningi ssl.15 Þegar gerð er krafa um að 

viðkomandi skuli eiga beinna hagsmuna að gæta í máli svo hann geti talist aðili er verið að 

vísa í það hversu náin tengsl viðkomandi á við þá hagsmuni sem úrlausn málsins beinist að. 

Þarna er þó ekki verið að útiloka að sá sem á óbeina eða afleidda hagsmuni af úrlausn máls 

geti talist aðili máls. Meta verður í hverju tilviki hversu mikilvæga hagsmuni er um að ræða 

og hvers eðlis þeir eru auk þess sem líta verður til þess hversu mikilvæg niðurstaða máls er 

fyrir viðkomandi.16 

 

UA 9. nóvember 2009 (5186/2007) A kvartaði til umboðsmanns Alþingis yfir 
málsmeðferð Barnaverndar Reykjavíkur og Barnaverndarstofu í umgengnis- og 
barnaverndarmáli vegna sonar A. Beindist kvörtun A meðal annars að synjun 

                                                
15 John Vogter: Forvaltningsloven, bls. 136. 
16 Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 389 og Steen Rønsholdt: Forvaltningsret - retssikkerhed, process, 
sagsbehandling, bls. 112. 
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Barnaverndar Reykjavíkur um að veita A aðgang að öllum fyrirliggjandi gögnum hjá 
skrifstofunni sem vörðuðu ákveðið atvik. Það var afstaða Barnaverndar Reykjavíkur og 
Barnaverndarstofu að einungis forsjáraðilar barna teldust almennt aðilar 
barnaverndarmála og ættu því rétt til aðgangs að gögnum. Þar með yrði ekki talið að 
forsjárlaust foreldri gæti verið aðili að slíku máli, en þó væri ljóst að á stöku stað í 
lögunum væri getið um rétt forsjárlausra foreldra og gæti aðild forsjárlausra foreldra 
einungis átt við í þeim tilvikum. Umboðsmaður Alþingis féllst ekki á að hægt væri að 
túlka aðilahugtak barnaverndarmála með svo fortakslausum hætti sem gert hafði verið í 
málinu, a.m.k. ekki þegar ekki væri í tilteknu ákvæði laganna mælt, með tæmandi hætti, 
fyrir um það hverjir eigi aðild að því máli sem til úrlausnar væri að virtu eðli þess og 
tegund. Yrði þannig ekki gengið út frá því að forsjálausir foreldrar gætu aðeins átt aðild í 
þeim málum þar sem getið væri um rétt þeirra. Umboðsmaður taldi einnig að eins og 
orðalagi ákvæða VI. og VII. kafla barnaverndarlaga og lögskýringargögnum væri háttað 
skorti á að nægar forsendur væru að lögum til þeirrar ályktunar að girt væri með öllu fyrir 
að forsjárlaust foreldri geti átt aðild að barnaverndarmálum sem vörðuðu beina hagsmuni 
þeirra sjálfra þannig að fullnægði ofangreindum kröfum sem leiða af aðildarhugtaki 
stjórnsýsluréttar. Um hvort slíkt væri að ræða yrði þannig að leysa í hverju tilviki á 
grundvelli heildstæðs mats á hagsmunum og tengslum hins forsjárlausa foreldris við það 
úrlausnarefni sem til meðferðar væri. 

 

Þegar einstaklingur eða lögpersóna hefur beina hagsmuni af úrlausn máls þá telst 

viðkomandi að meginreglu aðili máls, jafnvel þótt að hann sé ekki sá sem ákvörðunin beinist 

að.17  

 
FOB 2010.1101 Málið fjallaði um það hvort A, sem var framleiðandi af tiltekinni köku 
ætti að hafa aðilastöðu í máli matvælayfirvalda varðandi markaðssetningu og merkingu 
köku sem fyrirtæki B framleiddi. Umboðsmaður taldi að aðilahugtakið væri ekki 
skilgreint í stjórnsýslulögum en samkvæmt fræðikenningum og framkvæmd væri þó talið 
að þeir sem féllu undir aðildarhugtakið væru umsækjendur, kærendur og aðrir sem ættu 
verulegra og sérstakra hagsmuna að gæta við úrlausn málsins. Sá sem ákvörðun væri 
beint til yrði ætíð talinn aðili máls. Til að ákvarða hvort aðrir einstaklingar eða lögaðilar 
gætu haft stöðu sem aðili í tilteknu máli yrði að meta hvort viðkomandi hefði nægilega 
beina og sérstaka hagsmuni af úrlausn málsins. Krafan um beina hagsmuni væri rík og 
yrðu hagsmunirnir að vera verulegir. Sú staðreynd að viðkomandi hefði haft persónulegan 
eða faglegan áhuga á úrlausn málsins réttlætti ekki að hann fengi stöðu aðila máls. 
Umboðsmaður taldi að ákvörðun matvælayfirvalda hefði eingöngu verið beint að 
fyrirtækinu B og hefði ekki haft lagalegar afleiðingar fyrir fyrirtæki A. Í ljósi þess taldi 
hann að fyrirtækið A hefði einungis óbeinna hagsmuna að gæta í málinu og hefði því ekki 
rétt á að fá stöðu aðila við úrlausn málsins. 
 
Skilgreiningin á beinum hagsmunum getur haft sértaka þýðingu í tengslum við mál sem 

tengjast umhverfinu, til dæmis varðandi það hvort nágrannar teljist geta haft beina hagsmuni 

af ákvörðunum tengdum nánasta umhverfi þeirra, svo sem byggingarleyfum og öðrum 

ákvörðunum sem er ekki beint til þeirra.18  

 

                                                
17 Steen Rønsholdt: Forvaltningsret - retssikkerhed, process, sagsbehandling, bls. 112. 
18 Steen Rønsholdt: Forvaltningsret - retssikkerhed, process, sagsbehandling, bls. 112. 
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FOB 2007.437 Nágranni var ekki talinn aðili máls þegar sveitarfélagið gaf út 
byggingarleyfi til að reisa íbúðir fyrir framan eign hans. Framkvæmdin leiddi til þess að 
hann missti útsýni til hafsins og að aðrir gátu séð inn í herbergi hússins. Umboðsmaður 
taldi hins vegar að meta yrði óþægindi nágranans hlutlægt og yrði það að vera óháð 
væntingum. Vegna stuttrar fjarlægðar til eignar nágrannans voru hagsmunir hans það 
beinir og verulegir að hann var talinn hafa átt að hafa stöðu aðila máls og þar með 
kærurétt vegna ákvörðunar sveitarfélagsins. 
 

Það er einnig gerð krafa um að til þess að einstaklingur eða lögaðili geti talist aðili máls 

þá verði hagsmunir viðkomandi af niðurstöðu málsins að vera verulegir. Í þessu fellst að því 

meiri hagsmunir sem viðkomandi hefur af úrlausn málsins því líklegra er að hann teljist til 

aðila máls.19  

Að lokum er svo gerð krafa um að viðkomandi hafi sérstaka hagsmuni af úrlausn máls 

til þess að geta talist aðili þess. Þarna er gerð krafa um að niðurstaða máls komi til með að 

hafa sérstaka þýðingu fyrir einstakling eða lögaðila sem aðskilur þá frá öðrum í svipaðri stöðu. 

Þarna er átt við að ef t.d. einstaklingur krefst stöðu aðila máls þá verður hann að sýna fram á 

að úrlausn málsins hafi á einhvern hátt meiri þýðingu fyrir hann heldur en aðra einstaklinga í 

samfélaginu. Ef hann telst ekki hafa sýnt fram á þessa sérstöku hagsmuni verður honum ekki 

veitt staða aðila máls. 

 
UA 7. apríl 2006 (4474/2005) A og B kvörtuðu yfir úrskurði kærunefndar 
barnaverndarmála þar sem staðfestur var úrskurður barnaverndarnefndar Reykjavíkur um 
umgengni fóstursonar þeirra, D, við kynforeldra sína. Fól úrskurðurinn í sér aukna 
umgengni frá því sem verið hafði undangengin tvö ár. Jafnframt beindist kvörtun A og B 
að afgreiðslu Barnaverndarstofu á erindi þeirra þar sem þau gerðu athugasemdir við 
málsmeðferð barnaverndar Reykjavíkur, þ.á.m. að þau hefðu ekki fengið að tjá sig fyrir 
nefndinni áður en ákvörðun var tekin um umgengnina og að þeim hefði ekki verið játuð 
aðild að málinu. Umboðsmaður tók fram að hvorki í stjórnsýslulögum nr. 37/1993 né 
öðrum lögum væri mælt með almennum hætti fyrir um það hverjir teljist eiga aðild að 
stjórnsýslumáli. Í fræðikenningum hafi hugtakið almennt verið skýrt þannig að ætti 
maður einstakra, verulegra, beinna og lögvarinna hagsmuna að gæta af úrlausn máls yrði 
hann talinn aðili þess. Benti umboðsmaður á að úr því álitaefni hvort játa skuli 
fósturforeldrum aðild að málum sem varða umgengni fósturbarns þeirra við kynforeldra 
sína verði að leysa í hverju tilviki á grundvelli heildstæðs mats á hagsmunum og tengslum 
fósturforeldranna við það úrlausnarefni sem til meðferðar væri. Umboðsmaður gat þess 
að meðal gagna málsins væri fóstursamningur þar sem A og B væri falið fóstur D til 
sjálfræðisaldurs og skyldu þau jafnframt fara með forsjá hans. Umboðsmaður benti á að 
úrskurður barnaverndarnefndar um umgengni barns í fóstri við kynforeldra sína varðaði 
fyrst og fremst hagsmuni þess barns sem í hlut ætti enda væru það þeir hagsmunir sem 
skyldu ráða mestu um niðurstöðu málsins. Þá varðaði slíkur úrskurður mikilvæga 
hagsmuni kynforeldranna af því að fá notið þess réttar sem þeim sé tryggður í 2. mgr. 74. 
gr. barnaverndarlaga. Taldi umboðsmaður að þrátt fyrir þetta yrði ekki fram hjá því litið 
að fósturforeldrar sem færu með forsjá viðkomandi barns kynnu að hafa slíka hagsmuni 
af úrlausn málsins að óhjákvæmilegt væri að játa þeim aðild að því. Í máli A og B væri 

                                                
19 Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 392. 
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jafnframt til þess að líta að í úrskurði barnaverndarnefndar um umgengni kynforeldra D 
við hann fælist jafnframt að umgengnin skyldi fara fram á fósturheimilinu og að 
fósturforeldrunum báðum eða öðru viðstöddu. Var það niðurstaða umboðsmanns að A og 
B hefðu átt svo einstakra og verulegra hagsmuna að gæta í málinu að rétt hefði verið að 
játa þeim aðild að því. 
 

Hugtakið sérstakir hagsmunir tengist hugtakinu beinir hagsmunir náið en gerir þó 

viðbótarkröfu um sérstök tengsl hagmunanna við viðkomandi. Því fleiri sem eiga sömu 

hagsmuna að gæta í tengslum við aðilastöðu viðkomandi máls því minni eru þessir sérstöku 

hagsmunir.20 Þegar mjög margir einstaklingar eiga sömu hagsmunanna að gæta þá teljast þeir 

almennir hagsmunir og leiða almennt ekki til þess að viðkomandi verði veitt aðilastaða í 

málinu.21 

 
UA 27. nóvember 2002 (3609/2002) A kvartaði yfir málsmeðferð barnaverndaryfirvalda 
á beiðni hans og eiginkonu hans, B, um að fá að taka sonarson sinn, C, í fóstur. Forsjá C 
hafði fallið til félagsmálanefndar X-bæjar við fráfall foreldra hans, sbr. 5. mgr. 31. gr. 
barnalaga nr. 20/1992. Athugun umboðsmanns beindist að úrskurði kærunefndar 
barnaverndarála þar sem vísað var frá kæru þeirra A og B vegna ákvörðunar 
félagsmálanefndar X-bæjar um að fela móðurforeldrum C forsjá hans. Vísaði nefndin til 
þess að fósturráðstöfun barnaverndarnefndar fæli í sér val á fósturforeldrum fyrir barn en 
væri ekki ákvörðun um réttindi og/eða skyldu annarra sem óskuðu eftir að taka það sama 
barn í fóstur. Umboðsmaður rakti ákvæði 1. mgr. 6. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 sem 
mælir fyrir um heimild til að skjóta til kærunefndar barnaverndarmála úrskurðum og 
„einstökum ákvörðunum“ samkvæmt lögunum. Benti hann á að við skýringu ákvæða í 
sérlögum um kæruheimildir til æðra stjórnvalds væri ekki sjálfgefið að ganga út frá því að 
inntak slíkra ákvæða væri nákvæmlega það sama og inntak hinnar almennu 
kæruheimildar í 1. mgr. 26. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Það væri því ekki útilokað að 
kæruheimildir í sérlögum yrðu skýrðar rýmra en kæruheimild í 1. mgr. 26. gr. 
stjórnsýslulaga. Við skýring á 2. málsl. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 80/2002 yrði fyrst og fremst 
að horfa til þess hvaða „einstöku ákvarðanir“ barnaverndarnefndum væri falið að taka 
samkvæmt lögum. Tók umboðsmaður fram að við mat á því hvort um 
„ákvörðun“ barnaverndarnefndar væri að ræða í þessum skilningi kynni það að hafa 
verulega þýðingu hvort og þá með hvaða hætti slík ákvörðun yrði talin varða hagsmuni 
tiltekins aðila, einstaklega og verulega, þannig að játa yrði honum aðild að því máli sem 
um væri að ræða samkvæmt almennum reglum stjórnsýsluréttar.  
Umboðsmaður rakti ákvæði 2. mgr. 67. gr. laga nr. 80/2002. Hann lagði á það áherslu að 
af ákvæðinu leiddi að löggjafinn hefði ákveðið að tryggja ættingjum ákveðna sérstöðu í 
tilefni af ákvörðun barnaverndarnefndar um ráðstöfun barns í fóstur með þeim hætti að 
nefndinni bæri að meta hvort það þjóni hagsmunum barnsins að ráðstafa því í fóstur til 
ættingja. Umboðsmaður taldi að ganga yrði út frá því, að virtri lögbundinni sérstöðu 
ættingja barns sem ráðstafa ætti í fóstur, að hefði svo nákvæmir ættingjar eins og um væri 
að ráð í þessu máli lagt fram forlega umsókn um að taka barnið í fóstur teldust þeir hafa 
einstaklegra og verulegra hagsmuna að gæta í því stjórnsýslumáli sem lyki með 
fósturráðstöfun barnaverndarnefndar. 

 

                                                
20 Steen Rønsholdt: Forvaltningsret - retssikkerhed, process, sagsbehandling, bls. 113. 
21 Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 393. 
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2.4 Hverjir teljast almennt aðilar máls 

2.4.1 Sá sem leitar til eftirlitsstofnunar  

Það þegar einhver kærir eða kvartar til eftirlitsstofnunar hegðun annars lögaðila vaknar 

spurningin hvort að sá sem leggur fram kvörtunina fái sjálfkrafa stöðu aðila máls ef rannsókn 

fer af stað á grundvelli kvörtunarinnar. Ræðst niðurstaðan í þessu að nokkru leiti af þeim 

sérlögum sem á reynir í hvert skipti.  

Meginreglan hefur verið talin sú að það að leggja fram kæru eða kvörtun til 

eftirlitsstjórnvalds tryggi viðkomandi ekki sjálfkrafa aðilastöðu í málinu. 22  Verður 

viðkomandi að sína fram á að hann eigi beinna, sérstakra, verulegra og lögvarinna hagsmuna 

að gæta við úrlausn málsins, líkt og fram kemur í umfjölluninni hér að ofan.23  

 

UfR 2003.572 H Endurskoðandi lagði fram kvörtun á grundvelli skýrslu um „Hafnia-
málið“, vegna þriggja endurskoðenda og tveggja bókhaldara fyrirtækis, til aganefndar 
löggiltra endurskoðenda. Kvörtunin var eingöngu sett fram á grundvelli faglegra 
sjónarmiða og endurskoðandinn neitaði að rökstyðja kvörtunina frekar. Hagsmunir 
endurskoðandans á málinu voru taldir það almennir að aðild hans taldist óþörf við 
málsmeðferðina. Sú staðreynd að endurskoðandinn hafði keypt nokkur einskis virð 
hlutabréf í Hafnia Holding leiddi ekki til þeirrar niðurstöðu að hann ætti rétt á að teljast 
aðili málsins.24 
 

Eftirlitsstjórnvöld þurfa að meta hvort lögaðilar, sem lagt hafa inn kæru eða kvörtun 

vegna hegðunar samkeppnisaðila sinna, eigi það beinna, sérstakra, verulegra og lögvarinna 

hagsmuna að gæta að þeir eigi rétt á að hafa stöðu aðila máls við meðferð stofnunarinnar á 

kærunni og rannsókn málsins. Má nefna sem dæmi dóm Hrd. 2003, bls. 2685 (83/2003), var 

Samskip hf. talið hafa sérstaka og mikilvægra hagsmuna að gæta í máli því sem 

Samkeppniseftirlitið var með til skoðunar. Samskip hf. höfðu sent Samkeppniseftirlitinu 

ábendingu um að Eimskipafélagið hf. hefði í frammi brot gegn samkeppnislögum. Hæstiréttur 

taldi að aðildarhugtak stjórnsýsluréttar bæri að skýra rúmt þannig að ekki væri einungis átt 

við þá sem ættu beina aðild að máli heldur einnig þá sem hafa óbeinna hagsmuna að gæta.  

 

                                                
22 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 520, John Vogter: Forvaltningsloven, bls. 144, og Bendt 
Berg: Almindelig forvaltningsret, bls. 46. 
23 Páll Hreinsson: „Aðili stjórnsýslumáls“, bls. 398. 
24  Anders Valentiner-Branth, Egil Husum og Line Markert: Domme og ombudsmandsudtalelser til 
forvaltningsret, bls. 92. 
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2.4.2 Aðstoðarmenn og umboðsmenn aðila 

Aðili máls má almennt, ef lög mæla ekki á annan veg, fá annan aðila til að koma fram fyrir 

sína hönd við meðferð stjórnsýslumáls.25 Þegar menn eða lögaðilar eiga í málarekstri við 

stjórnvöld eiga þeir oft ekki möguleika á að koma fram sjálfir. Til að mynda verður lögaðili 

að hafa fyrirsvarsmann sem kemur fram fyrir hans hönd og einnig má nefna að ólögráða 

einstaklingur getur ekki komið sjálfur fram fyrir sína hönd heldur verður lögráðamaður hans 

að gera það.  

Sá sem kemur fram fyrir hönd aðila samkvæmt stöðuumboði, almennri tilkynningu 

eða prókúruumboði telst vera fyrirsvarsmaður aðila sem og sá sem kemur fram sem 

framkvæmdastjóri félags eða lögráðamaður einstaklings. Sá sem hins vegar kemur fram 

gagnvart stjórnvaldi samkvæmt sérstakri yfirlýsingu, umboði, nefnist umboðsmaður. 

Lögmaður sem kemur fram fyrir hönd aðila við meðferð stjórnsýslumáls er umboðsmaður. Ef 

einungis er um að ræða aðstoð við aðila máls, svo sem vegna undirbúningsvinnu og þegar um 

er að ræða aðstoð á fundum með stjórnvöldum með aðila máls þá nefnist hann aðstoðarmaður 

aðila.26 

Aðili máls á rétt á að hafa umboðsmann eða aðstoðarmann við meðferð 

stjórnsýslumáls. Mörg þau réttindi sem ssl. tryggja eru einungis veitt aðila máls, svo sem 

rétturinn til að kynna sér gögn máls sbr. 15. gr. ssl. og rétturinn til að tjá sig áður en ákvörðun 

er tekin sbr. 13. gr. ssl. Ákvörðun stjórnvalds er tilkynnt aðila máls, nema það sé augljóslega 

óþarft, sbr. 1. mgr. 20. gr. ssl., og á aðili máls einnig rétt á að kæra ákvörðunina til æðra setts 

stjórnvalds, sé það til staðar.  

Umboðsmenn og aðstoðarmenn teljast aldrei aðilar máls í stjórnsýslumáli. Það er þó 

athyglisvert að líta til þess hver réttarstaða þeirra er gagnvart stjórnvöldum og 

stjórnvaldsákvörðunum sem teknar eru. Hvort umboðsmenn og aðstoðarmenn hafi sömu 

réttindi og aðilar máls og hvort þeir hafi heimild, án atbeina aðila máls, til að gera kröfu um 

aðgang að gögnum máls eða leggja fram kæru vegna ákvörðunar stjórnvalds. 

Það er aðili máls sem ákveður með svokölluðum umboðsgerningi hvaða hlutverk 

umboðsmaður fær við rekstur máls. Það ræðst því af umboðinu sjálfu hvaða réttarstöðu 

umboðsmaður hefur gagnvart stjórnvaldi. Ef um almennt umboð er að ræða, til að mynda að 

ákveðnum manni sé veitt heimild til að koma fram í stjórnsýslumáli fyrir hönd aðila máls er 

það talið fela í sér heimild til að gera hvað eina sem venjulegt má telja við hagsmunagæslu 

aðila máls við meðferð stjórnsýslumálsins. Ef aðili máls hefur veitt umboðsmanni heimild til 
                                                
25 Jens Garde, Carl Aage Nørgaard og Karsten Revsbech: Forvaltningsret Sagsbehandling, bls. 178. 
26 Páll Hreinsson: „Aðstoðarmenn og umboðsmenn aðila stjórnsýslumáls“, bls. 425. 
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að koma fram fyrir hönd sína við allan rekstur málsins þá ber stjórnvaldi að snúa sér til 

umboðsmannsins þegar kemur að málarekstrinum,27 en stjórnvaldinu eru þó ávallt heimilt að 

hafa samband við aðilann sjálfann. 

 
UA 20. júní 2005 (4252/2004) Umboðsmaður fjallaði um skyldur stjórnvalda í 
samskipum við aðila máls þegar aðilinn hefði notið aðstoðar lögmanns. Umboðsmaður 
tók fram að almennt hefði verið gengið út frá því að einstaklingar og lögaðilar ættu rétt á 
að nýta sér aðstoðar lögmanns í samskiptum við stjórnvöld. Á hinn bóginn yrði að hafa í 
huga að þrátt fyrir aðkomu lögmanns að máli á stjórnsýslustigi beindust lögmæltar 
skyldur stjórnvalda fyrst og fremst að málsaðilanum enda þótt aðkoma lögmanns gæti, að 
virtu umfangi og efni þess umfangs sem hann hefði frá skjólstæðingi sínum, haft þar 
tiltekin réttaráhrif. Umboðsmaður tók einnig fram að ekki væri útilokað að stjórnvöld 
yrðu, í ljósi leiðbeiningarskyldunnar og óskráðra reglna stjórnsýsluréttar, að gera 
viðhlítandi ráðstafanir ef sýnt þætti af gögnum máls og af samskiptum starfsmanna 
stjórnvaldsins við aðila máls að lögmaðurinn hefði t.d. ekki upplýst skjólstæðing sinn um 
breytingu á réttarstöðu hins síðarnefnda sem átt hefði sér stað í samskiptum lögmannsins 
og stjórnvalds. 

 

Ef aðili máls hefur við alla meðferð málsins látið umboðsmann koma fram fyrir sína 

hönd ber stjórnvaldinu að birta umboðsmanninum ákvörðun málsins, ef ekki leiðir annað af 

lögum.28 Stjórnvaldsákvörðunin verður þá bindandi fyrir aðila máls þegar hún er komin til 

umboðsmanns hans. Stjórnvaldi er hins vegar heimilt að birta jafnframt aðila máls 

stjórnvaldsákvörðun og má telja að það gæti talist heppilegt í málum með stuttum 

kærufrestum eða málshöfðunarfrestum.29 Þegar vafi leikur á um afmörkun umboðs ber 

stjórnvaldi að leita skýringa hjá aðila máls og getur það farið fram á að fá afrit af 

umboðsbréfinu. 

 

UA 9. febrúar 2009 (5142/2007) Umboðsmaður athugaði m.a. hvort Tryggingastofnun 
Ríkisins hefði verið heimilt að synja lögmanni A um afrit annarsvegar af bréfi TR til A 
þar sem stofnunin tilkynnti um uppsögn á samningssambandi þeirra og hins vegar 
samhliða kæru stofnunarinnar til lögreglu vegna meints misferlis. TR hafði hafnað ósk 
um gögnin þar sem ekki lægi fyrir umboð A til lögmannsins. Meðal annars vegna þess að 
ljóst var af gögnum málsins að A hafði sjálfur fengið afrit af umræddum gögnum án tafar 
taldi umboðsmaður ekki tilefni til að fjalla frekar um þetta atriði. Umboðsmaður benti 
hins vegar á að stjórnvöldum væri heimilt að krefjast þess að umboðsmaður aðila máls 
leggi fram skriflegt umboð hlutverki sínu til staðfestingar áður en honum eru látin í té 
gögn málsins. Óski lögmaður eftir að fá slíkt gagn afhent og stjórnvald telji þörf á að afla 
skriflegs umboðs af því tilefni sé það í samræmi við vandaða stjórnsýsluhætti, sbr. b-lið, 
2. mgr. 10. gr. laga nr. 85/1997, að stjórnvald fari fram á slíkt umboð, og meti að því 
fengnu hvort afhending gagna falli innan þess, áður en það tekur afstöðu til beiðni 
lögmannsins. 

 
                                                
27 Páll Hreinsson: „Aðstoðarmenn og umboðsmenn aðila stjórnsýslumáls“, bls. 433. 
28 Bendt Berg: Almindelig forvaltningsret, bls. 47. 
29 Páll Hreinsson: „Aðstoðarmenn og umboðsmenn aðila stjórnsýslumáls“, bls. 434. 
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Þau réttaráhrif og ákvarðanir sem koma fram við meðferð stjórnsýslumáls beinast 

einungis að aðila máls, jafnvel þótt umboðsmaður komi að fullu fram fyrir aðila máls. 

Umboðsmaðurinn telst aldrei sjálfur vera aðili málsins, sbr. t.d. úrskurð ÁNS 31. maí 2010 

(7/2010) þar sem Samtök ferðaþjónustunar kærðu, fyrir hönd Steinsnars ehf., ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins sem hafði hafnað beiðni þess um endurupptöku á máli eftirlitsins frá 

30. júní 2009 (25/2009). Samtök ferðaþjónustunnar fóru fram á endurupptöku málsins fyrir 

hönd Steinsnars ehf. samkvæmt sérstöku umboði. 

Það er einungis á grundvelli umboðsins frá aðila máls sem umboðsmaðurinn hefur 

réttindi til að eiga samskipti og gera kröfur í málinu, hann hefur engra persónulegra hagsmuna 

að gæta í málinu. 

 

2.4.3 Félagasamtök og samtök manna 

Til þess að félagasamtök eða önnur samtök manna geti talist eiga aðild að málum verða þau 

að uppfylla hin almennu skilyrði um að eiga beina, sérstakra, verulegra og lögvarinna 

hagsmuna að gæta í máli. Vafamál getur hins vegar verið hvort hagsmunafélög og samtök 

manna sem gæta einungis hagsmuna félagsmanna sinn geti talist aðilar að máli þar sem 

félagið á engra hagsmuna að gæta fyrir sjálft sig. 

Kæruaðild félaga og samtaka manna byggir á óskráðum reglum stjórnsýsluréttar. 

Þessar reglur og inntak þeirra tekur breytingum í tímanna rás og fylgja þeirri þróun sem á sér 

stað í réttarkerfinu. Þegar metið er hvort félag eða samtök manna eigi að fá aðild að máli eða 

kæruaðild í kjölfar stjórnvaldsákvörðunar verður að líta til þess að staða félaga, einkum 

stéttarfélaga, við hagsmunagæslu afmarkaðra hópa manna hefur styrkst mikið síðustu 

áratugina. Umboðsmaður Alþingis hefur talið að þegar stjórnvald metur hvort umtalsverður 

fjöldi félagsmanna hafi einstaklegra og verulegra hagsmuna að gæta af úrlausn máls, verði 

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

sínum að hafa félög sem standi að sameiginlegri hagsmunagæslu. Þannig sé það í samræmi 

við almenn lagasjónarmið að kæruaðild verði almennt ekki settar þröngar skorður.30 

Það þarf að meta sjálfstætt í hverju tilviki hvort játa eigi félögum eða samtökum manna 

kæruaðild á stjórnsýslustigi. Félag getur komið fram fyrir hönd aðila í stjórnsýslumáli 

samkvæmt sérstöku umboði frá aðila málsins en einnig er viðurkennt í stjórnsýslurétti að 

félag geti átt sjálfstæða kæruheimild vegna félagsmanna sinna ef umtalsverður hluti 

                                                
30 Sbr. UA 6. júlí 2009 (5475/2008). 
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félagsmanna telst eiga einstaklegra og verulegra hagsmuna að gæta af úrlausn málsins og 

gæsla þessara hagsmuna telst til tilgangs og markmiða félagsins.31 

 
UA 13. júní 2007 (4902/2007) Umboðsmaður tók fyrir kvörtun Vélstjórafélags Íslands 
varðandi úrskurð samgönguráðuneytisins um að vísa frá kæru félagsins vegna úrskurðar 
mönnunarnefndar fiskiskipa. Umboðsmaður fjallaði sérstaklega um kæruaðild félaga 
vegna félagsmanna sinna. Kærandi málsins, Vélstjórafélag Íslands, er sjálfstæður lögaðili 
og stéttarfélag. Hlutverk þess og tilgangur er meðal annars að gæta hagsmuna 
félagsmanna sinna og semja um kaup og kjör þeirra. Kæran var ekki sett fram fyrir hönd 
tiltekins félagsmanns heldur í nafni félagsins sem heild. Umboðsmaður tók það til 
skoðunar hvort það samræmdist tilgangi félagsins, við hagsmunagæslu fyrir félagsmenn, 
að kæra úrskurði mönnunarnefndar, hvort félagið hefði þeirra einstaklegu og verulegu 
hagsmuna að gæta sem krafist væri til þess að kæruaðild teldist til staðar. Umboðsmaður 
taldi félagið geta komið fram fyrir hönd aðila í stjórnsýslumáli ef umtalsverður hluti 
félagsmanna teldist eiga einstaklegra og verulegra hagsmuna að gæta af úrlausn málsins 
og gæsla þessara hagsmuna teldist til yfirlýsts tilgangs og markmiða félagsins. 

 

Löggjafinn hefur leitast við að rýmka möguleika félaga eða samtaka manna til að reka 

mál í eigin nafni til viðurkenningar á tilteknum réttindum félagsmanna eða lausnar undan 

tilteknum skyldum þeirra, enda samrýmist það tilgangi félagsins eða samtakanna. Hefur 

Hæstiréttur Íslands, á undanförnum árum, leitast við að veita félögum og samtökum manna 

ákveðið svigrúm til að bera undir dómstóla mál sem varða tiltekin réttindi félagsmanna, fyrir 

hönd félagsmanna sinna.32 

 
UA 6. júlí 2009 (5475/2008) Félag vélstjóra og málmtæknimanna kvartaði til 
umboðsmanns Alþingis yfir úrskurði samgönguráðuneytisins þar sem stjórnsýslukæru 
félagsins var vísað frá vegna skorts á kæruaðild. Samgönguráðuneytið taldi að félagið ætti 
ekki kæruaðild að máli þar sem ákvörðun mönnunarnefndar skipa hefði ekki varðað 
umtalsverðan hluta félagsmanna þess. Umboðsmaður benti á því að í ssl. væri ekki tekin 
afstaða til þess hverjir teldust eiga kæruaðild með öðrum hætti en að hana ætti sá sem 
væri aðili málsins. Umboðsmaður benti á að við mat á því hver teldist aðili kærumáls yrði 
að líta til þess hvort hlutaðeigandi ætti einstakra og verulegra hagsmuna að gæta við 
úrlausn málsins. Taldi hann að ekki væri tilefni til að setja kæruaðild þröngar skorður 
enda væru uppfyllt skilyrði um tengsl aðila við efni hlutaðeigandi ákvörðunar. 
Umboðsmaður benti á að það væri sjálfstætt athugunarefni hverju sinni hvort játa ætti 
félögum kæruaðild á stjórnsýslustigi. Líta yrði að nokkru marki til stjórnarskrárbundinnar 
stöðu stéttarfélaga við heildstætt mat á hvort ákvörðun stjórnvalds yrði talin í tilteknu 
máli varða hagsmuni umtalsverðs fjölda félagsmanna í ákveðnu stéttarfélagi þannig að 
fullnægt væri óskráðum reglum stjórnsýsluréttar um kæruaðild félaga. Taldi 
umboðsmaður að úrskurður mönnunarnefndar skipa hefði verið þannig að ekki væri 
útilokað að niðurstaða nefndarinnar hefði getað haft áhrif á lögvarða hagsmuni velflestra 
þeirra vélstjóra sem starfa um borð í skipum sem eru með 1801 kw vél eða stærri. 
 

                                                
31 Sbr. UA 13. júní 2007 (4902/2007). 
32 Sbr. UA 6. júlí 2009 (5475/2008) sem reifaður síðar í ritgerðinni. 
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Í norskum rétti teljast félagasamtök almennt ekki aðilar að málum félagsmanna sinna. 

Félögin falla utan aðildarhugtaksins þar sem þau eiga engra beinna hagsmuna að gæta, ólíkt 

félagsmönnunum. Til þess að félögin geti talist aðilar máls verður málið að varða réttindi og 

skyldur félagsins sjálfs, t.d. byggingaréttur félagshúsnæðis. Í málum er varða umhverfið getur 

þetta hins vegar verið á annan veg og félög sem starfa við umhverfismál eru talin geta fengið 

stöðu aðila máls í slíkum málum þrátt fyrir að eiga ekki beinna hagsmuna að gæta.33 Í 

dönskum rétti gilda sömu reglur og í norskum, þar teljast t.d. stéttarfélög ekki hafa aðilastöðu 

með beinum eða óbeinum hætti vegna félagsmanna sinna, svo sem í tilvikum uppsagna.34 

 

2.4.4 Getur stjórnvald vera aðili máls? 

Það er ekkert sem stendur í vegi fyrir að stjórnvald geti talist aðili stjórnsýslumáls. 

Meginreglan er sú að ef einstaklingur, stofnun eða félag getur átt réttindi og borið skyldur 

samkvæmt lögum þá getur sá hinn sami einnig verið aðili að stjórnsýslumáli.35 Stjórnvaldið 

verður hins vegar að sýna fram á að það hafi sérstakra og verulegra hagsmuna að gæta af 

málinu sbr. SUA 1992:31 þar sem A hafði kvartað yfir að felld hefði verið úr gildi ákvörðun 

byggingarnefndar um að synja heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu um leyfi til 

breytinga á húsnæði á jörðinni Sogni í Ölfusi. A taldi að heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið hefði ekki mátt kæra ákvörðun byggingarnefndar þar sem 

ráðuneytið gæti ekki átt aðild að málinu. Umboðsmaður sagði hins vegar að hver sá sem ætti 

sérstakra og verulegra hagsmuna að gæta af ákvörðun hefði aðild að kærumáli til 

umhverfisráðherra skv. 8. mgr. 8. gr. byggingarlaga nr. 54/1978, sbr. 15. gr. laga nr. 47/1990. 

Þegar um er að ræða kæru til æðra stjórnvalds á ákvörðun hins lægra setta þá telst 

lægra setta stjórnvaldið ekki vera aðili að kærumálinu. Þetta leiðir til þess að ef æðra setta 

stjórnvaldið breytir eða fellir niður ákvörðun lægra settra stjórnvaldsins þá getur það ekki 

skotið þeirri ákvörðun til enn æðra setts stjórnvalds ef það er til staðar. 36 

 

                                                
33 Hans Petter Graver: Alminnelig forvaltningsrett, bls. 417-418. 
34 Bendt Berg: Almindelig forvaltningsret, bls. 46. 
35 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin skýringarrit, bls. 48. 
36 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin skýringarrit, bls. 254. 
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2.5 Réttaráhrif þess að vera talinn aðili máls  
Það eru ýmis réttaráhrif sem fylgja þeirri stöðu að vera talinn aðili máls og getur það skipt 

miklu máli fyrir viðkomandi að geta notað þau réttindi sem honum eru tryggð samkvæmt ssl. 

Málsmeðferðarreglur ssl. eiga að tryggja aðila máls réttaröryggi við meðferð stjórnsýslumáls.  

Reglurnar skylda stjórnvöld til að fylgja málsmeðferð sem leiðir til að efnislega rétt og 

lögleg ákvörðun er tekin og hún byggist á réttum upplýsingum.37 Þær reglur sem mest reynir á 

þegar deilt er um hvort viðkomandi eigi rétt á stöðu aðila máls eru andmælareglan, rétturinn 

til aðgangs að gögnum máls, rannsóknarreglan og kæruaðild. 

 

2.5.1. Andmælaréttur 

Í 13. gr. ssl. er mælt fyrir um andmælarétt aðila máls. Þar segir að aðili máls skuli eiga þess 

kost að tjá sig um efni máls áður en stjórnvald tekur ákvörðun í því, enda liggi ekki fyrir í 

gögnum málsins afstaða hans og rök fyrir henni eða slíkt sé augljóslega óþarft. Það er, 

samkvæmt orðalagi ákvæðisins, einungis aðili máls sem er tryggður andmælarétturinn. 

Andmælareglan er ein af meginreglum íslensks stjórnsýsluréttar þegar teknar eru 

stjórnvaldsákvarðanir.  

Tilgangur andmælareglunnar er að stuðla að því að mál verði betur upplýst áður en 

ákvörðun er tekin í því. Stuðlar hún að því að tryggja hagsmuni aðila sem og réttaröryggi.38 

Andmælareglan gildir einungis þegar stjórnvöld taka stjórnvaldsákvarðanir, þ.e. ákvarðanir er 

varða rétt og/eða skyldu viðkomandi einstaklings eða lögaðila. Gildir reglan því ekki þegar 

stjórnvöld taka ákvarðanir um meðferð máls. 39  Andmælareglan tryggir aðila máls mikilvæg 

réttindi og brot gegn henni telst almennt vera verulegur annmarki og leiðir til þess að ef um 

íþyngjandi ákvörðun hefur verið að ræða þá er hún almennt ógildanleg. 

Aðili máls verður sjálfur að hafa frumkvæðið að því að kynna sér gögn máls og tjá sig 

um þau , getur hann því ekki borið fyrir sig brot á andmælarétti eða upplýsingarétti ef hann bar 

sig aldrei eftir gögnum málsins né hafði frumkvæði að því að tjá sig um þau. Þarna verður þó 

að gæta að því að aðili máls getur ekki átt frumkvæðið að því að kynna kynna sér gögn 

málsins ef hann hefur ekki verið upplýstur um að mál hans sé til meðferðar hjá stjórnvöldum 

og málið hefur byrjað að frumkvæði annars en aðila máls sem og ef honum er ókunnugt um 

að ný gögn og upplýsingar hafi bæst við í máli hans.40 Hérna skarast andmælareglan við 

                                                
37 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 336. 
38 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3295. 
39 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin skýringarrit, bls. 177. 
40 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur skýringarrit, bls. 166. 
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rannsóknarregluna, þar sem stjórnvöldum er skylt á grundvelli rannsóknarreglunnar, líkt og 

fjallað er um neðar í ritgerðinni, að gæta þess að mál sé nægilega upplýst áður en ákvörðun er 

tekin í því og getur því verið að stjórnvald þurfi að inna aðila eftir upplýsingum og veita 

honum færi á að tjá sig um þau að eigin frumkvæði. 

 
UA 25. mars 1998 (2039/1997) A kvartaði yfir því að hafa ekki verið gefinn kostur á að 
koma sjónarmiðum sínum á framfæri í kærumáli sem lokið var með úrskurði dóms- og 
kirkjumálaráðuneytisins. Tilefni úrskurðarins var kæra C vegna þeirrar ákvörðunar 
sýslumanns að binda vínveitingaleyfi hans sérstökum skilyrðum um veitingatíma. 
Umboðsmaður benti á að í stjórnsýslulögum nr. 37/1993 væri ekki að finna skilgreiningu 
á hugtakinu „aðili máls“. Með vísan til lögskýringargagna taldi hann hins vegar ljóst að 
með hugtakinu væri ekki einvörðungu átt við þá sem ættu beinna hagsmuna að gæta, þótt 
það væri meginreglan, heldur gætu þeir einnig fallið þar undir sem hefðu óbeinna 
hagsmuna að gæta. Við mat á því yrði m.a. að líta til þess hvort maður ætti sérstakra og 
lögvarinna hagsmuna að gæta, hversu verulegir hagsmunirnir væru og hversu náið þeir 
tengdust úrlausnarefninu. Umboðsmaður tók undir það með ráðuneytinu að flest 
stjórnsýslumál, er snerta umsókn um vínveitingaleyfi, væru þannig vaxin að ekki væru 
aðrir aðilar að því en sá sem um leyfið sækir. Umboðsmaður benti hins vegar á að 
ofangreind sjónarmið útilokuðu ekki að við sérstakar aðstæður yrðu fleiri taldir aðilar að 
kærumálum vegna útgáfu og efni ákvörðunar um vínveitingaleyfi en sá sem um það sækir. 
[...] Af gögnum málsins taldi umboðsmaður ljóst að íbúar að Y-götu 2 hefðu hreyft 
mótmælum allt frá því að vínveitingaleyfi var fyrst veitt. Í hvert skipti sem hreppsnefnd 
H-hrepps fékk málið til umsagnar höfðu þessir augljósir grenndarhagsmunir ávallt komið 
til sérstakrar umfjöllunar. Tók hann fram að við afgreiðslu umsóknar C um 
vínveitingaleyfi virtist A hafa verið talinn aðili málsins. Minnti umboðsmaður á að aðilar 
að kærumálum gætu í sumum tilvikum verið fleiri en þeir sem voru aðilar að málinu á 
fyrsta stjórnsýslustigi. Niðurstaða umboðsmanns varð því sú að líta hefði átt á A sem 
aðila kærumálsins þar sem hann átti sérstakra og verulegra hagsmuna að gæta við 
ákvörðun um útgáfu og efni vínveitingaleyfis C. Hann taldi að dóms- og 
kirkjumálaráðuneytið hefði átt að tilkynna A um meðferð kærumálsins og veita honum 
færi á að tjá sig um málið, áður en úrskurður var upp kveðinn, sbr. 13. og 14. gr. 
stjórnsýslulaga. 
 

2.5.2 Aðgangur að gögnum 

Ein mikilvægustu réttindin sem aðila máls eru tryggð er að finna í 15. gr. ssl., en það er réttur 

aðila máls til aðgangs að gögnum stjórnsýslumáls sem tengist honum, svokallaður 

upplýsingaréttur. Það er einungis sá sem talinn er aðili máls sem getur fengið aðgang að 

gögnum viðkomandi stjórnsýslumáls á grundvelli 15. gr. ssl. og er því mikilvægt fyrir 

einstakling eða lögaðila sem telur sig hafa mikilla hagsmuna að gæta af úrlausn máls að fá 

aðilastöðu og með henni rétt til aðgangs að gögnum málsins. Það er aðili máls sem verður að 

hafa frumkvæði að því að fá aðgang að gögnum máls en hann hefur auk þess rétt til að fá afrit 

af gögnunum.41  

                                                
41 Páll Hreinsson: „Upplýsingaréttur aðila stjórnsýslumáls“, bls. 209. 
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Aðili máls getur ekki tjáð sig að fullu um málefni nema hann hafi aðgang að öllum 

upplýsingum sem fram koma í málinu og niðurstaða stjórnvalda byggist á.42 Aðili máls getur 

ekki að fullu nýtt sér réttinn til að tjá sig um mál, nýtt sér andmælarétt sinn, nema hann hafi 

aðgang að öllum upplýsingum og gögnum er varða málið. Samkvæmt ákvæði 15. gr. ssl. 

takmarka þagnaskyldu ákvæði laga ekki skylduna til að veita aðgang að gögnum samkvæmt 

greininni. Útgangspunktur 15. gr. ssl. er sú að aðili máls á rétt til aðgangs að öllum gögnum 

málsins sem eru ekki undanskilin samkvæmt lögum.43 

 
UA 8. febrúar 1993 (707/1992) A, sem var lögreglumaður í starfsnámi, kvartaði til 
umboðsmanns Alþingis yfir því að starfssamningur hans hefði ekki verið endurnýjaður án 
þess að ástæður væru gefnar fyrir því auk þess að ekki hefði verið fylgt ákvæðum 
reglugerðar nr. 660/1981, um veitingu lögreglustarfs, lögregluskóla o.fl., sbr. reglugerð nr. 
459/1988, um starfslok hans. Umboðsmaður taldi skorta á að fyrirmælum 
reglugerðarinnar hefði verið fylgt, svo sem um eftirlit með starfsnámi A, leiðbeiningar til 
hans og skýrslugerð um starfshæfni hans. Þá skyldi skv. 2. mgr. 3. gr. reglugerðarinnar 
samin rökstudd greinargerð um ávirðingar, væri um slíkt að ræða, og skyldi 
lögreglumannsefni skýrt frá efni greinargerðarinnar áður en ákvörðun væri tekin um 
framhald máls. Í niðurstöðu umboðsmanns kom fram að greinargerð þessi uppfyllti ekki 
það ótvíræða skilyrði að vera rökstudd um það sem áfátt þótti hjá A. Samkvæmt 
grundvallarreglum stjórnsýsluréttar og grunnreglu 1. mgr. 11. gr. laga nr. 38/1954 taldi 
umboðsmaður að A hefði átt að fá afrit af umræddri greinargerð og borið hefði að gefa 
honum kost á að verja hagsmuni sína og tala máli sínu, áður en ákvörðun var tekin í máli 
hans. Þótt A hefði fengið aðgang að greinargerðinni, væri hins vegar vandséð, að hann 
hefði getað gætt réttar síns á fullnægjandi hátt, þar sem greinargerðin hefði ekki verið 
nægilega rökstudd. Hvorki var úr annmörkum þessum bætt, er lögreglustjóri 
endurskoðaði ákvörðun sína, né við málsmeðferð dóms- og kirkjumálaráðuneytis vegna 
kæru A. Beindi umboðsmaður því þeim tilmælum til dóms- og kirkjumálaráðuneytisins 
að það tæki mál A til meðferðar á ný, kæmi fram ósk um það frá honum. 

 

Þrátt fyrir meginregluna um aðgang aðila máls að gögnum og upplýsingum 

stjórnsýslumáls, skv. 15. gr. ssl., þá eru réttindunum sett viss takmörk með 16. og 17. gr. ssl. Í 

16. gr. eru ákveðin gögn undanþegin upplýsingarétti, svo sem fundagerðir ríkisráðs, 

ríkisstjórnar auk vinnuskjala stjórnvalda og fl. Í 17. gr. er hinsvegar heimild fyrir stjórnvöld til 

að takmarka aðgang aðila máls að gögnum ef hagsmunir hans af því að notfæra sér vitneskju 

úr þeim þykja eiga að víkja fyrir mun ríkari almanna- eða einkahagsmunum. Í greinargerð 

laganna segir að um sé að ræða þrönga undantekningarreglu frá meginreglunni um 

upplýsingarétt málsaðila. Það verði að leggja mat á hvert tilvik fyrir sig og vega og meta hvort 

                                                
42 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3296. 
43 Arvid Frihagen: Forvaltningsloven og kommunal saksbehandling, bls. 59. 
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hagsmunir málsaðila af því að fá aðgang að gögnum séu ríkari en þeir hagsmunir sem kalli á 

takmörkun aðgangs.44  

Það reynir mikið á aðildarhugtakið varðandi rétt einstaklinga og lögaðila til aðgangs að 

gögnum varðandi stjórnsýslumál. Hér má helst nefna dóm Hæstaréttar 2003, bls. 2685 

(83/2003) þar sem deilt var um hvort Samskip hf. gætu talist aðili máls í rannsókn 

Samkeppniseftirlitsins á meintum brotum Eimskipafélags Íslands hf. á samkeppnislögum. 

Málið fór fyrst fyrir Samkeppniseftirlitið og Áfrýjunarnefnd samkeppnismála og svo að 

lokum fyrir héraðsdóm og Hæstarétt Íslands. Í héraðsdómi var ekki fallist á að Samskip hf. 

gætu átt aðild að málinu. Í dóminum segir m.a. svo: 
 
Það er niðurstaða dómsins að hér vegi þyngra hagsmunir stefnanda af því að halda 
leyndum gögnum sínum fyrir keppinautnum en hagsmunir Samskipa hf. af því að geta 
fylgst með rannsókninni og í ljósi þessa er ekki fallist á hina rúmu túlkun stefnda á 
aðilahugtakinu.  Hér er og haft í huga að við rannsókn stefnda hefur hann alla möguleika 
á að afla upplýsinga frá Samskipum hf., sbr. 39. gr. samkeppnislaga, án þess að félagið 
hafi stöðu aðila málsins og þar með möguleika á að kynna sér öll gögn þess.  Samkvæmt 
þessu verður fallist á kröfu stefnanda og stefndi dæmdur til að greiða honum 400.000 
krónur í málskostnað. 

 

Hæstiréttur sneri hins vegar dóminum við og féllst á að Samskip hf. ættu rétt á stöðu 

aðila máls: 

 

Almennt er sá talinn aðili að máli, sem á einstaklegra, beinna og lögvarinna hagsmuna að 
gæta. Þannig eru þeir, sem bera fram kærur eða kvartanir yfirleitt taldir aðilar að 
stjórnsýslumáli, enda eigi þeir slíkra hagsmuna að gæta við úrlausn þess. [...]Samskip hf. 
hafa í erindi sínu til áfrýjanda talið að stefndi hafi misnotað markaðsráðandi stöðu sína í 
sjóflutningum til og frá Íslandi, sbr. 11. gr. samkeppnislaga, og tilgreint dæmi því til 
stuðnings. Telur fyrirtækið einnig að hegðan stefnda varði við 17. og 20. gr. laganna. Af 
erindi fyrirtækisins verður ráðið að það telji ætlað athæfi stefnda hafa verulega skaðleg 
áhrif á rekstur sinn. Að þessu athuguðu verður fallist á það með áfrýjunarnefnd 
samkeppnismála að Samskip hf. hafi mikilvægra og sérstakra hagsmuna að gæta af 
úrslitum málsins.  
 

Héraðsdómur túlkaði aðildarhugtakið töluvert þrengra en Hæstiréttur. Héraðsdómur 

vísar sérstaklega til þess að hagsmunir Eimskipa vegi þyngra en hagsmunir Samskipa á 

meðan Hæstiréttur telur að aðrar reglur ssl., svo sem 17. gr. ssl., verndi hagsmuni Eimskipa 

nægjanlega til þess að Samskip hf. sem eigi mikilvægra og sérstakra hagsmuna að gæta geti 

fengið stöðu aðila máls og með því réttinn til aðgangs að gögnum málsins sbr. 15. gr. ssl. 

Mál þar sem deilt er um aðgang að gögnum máls snúast oft um það að annar aðili 

málsins, vill ekki að sá sem er að sækjast eftir að fá aðgang að gögnunum fái aðgang að 
                                                
44 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3297. 
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gögnum er varða starfsemi hans. Oft eru þetta samkeppnisaðilar og því geta miklir hagsmunir 

verið í húfi. Einstaklingar eða lögaðilar hafa því oft verulega hagsmuni af því að upplýsingar 

er þá varða fari leynt. 

 
UA 26. ágúst 1996 (1360/1995) A kvartaði yfir úrskurði barnaverndarráðs, þar sem 
honum var synjað um aðgang að skýrslu sálfræðings um dóttur hans B. Skýrslan var 
unnin vegna umgengnisréttarmáls og var synjun barnaverndarráðs byggð á því, að í 
skýrslunni kæmu fram atriði sem væru telpunni viðkvæm og fara yrði með af varúð. B 
hefði verið heitið trúnaði varðandi þau atriði sem fram kæmu í skýrslunni og þætti ekki 
rétt, samkvæmt 4. mgr. 46. gr., sbr. 4. mgr. 49. gr. laga nr. 58/1992, um vernd barna og 
ungmenna, að afhenda A skýrsluna. Umboðsmaður tók fram að ákvæði barnaverndarlaga 
og stjórnsýslulaga væru ekki samhljóða um aðgang að gögnum og takmörkun málsaðila 
að tilteknum gögnum. 15. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 veiti þannig víðtækari rétt til 
aðgangs að gögnum en felst samkvæmt orðanna hljóðan í 1. málsl. 46. gr. 
barnaverndarlaga, sbr. SUA 1995:136. Það leiddi af 2. mgr. 2. gr. stjórnsýslulaga að 
barnaverndarlög víki fyrir ákvæðum stjórnsýslulaga að svo miklu leyti sem þau mæla 
fyrir um lakari réttarstöðu málsaðila, en að því leyti sem ákvæði barnaverndarlaga geyma 
strangari málsmeðferðarreglur, sem tryggja betur réttarstöðu málsaðila, ganga þau framar 
stjórnsýslulögum. Umboðsmaður taldi því að synjun um aðgang að skýrslu þeirri sem um 
var deilt yrði ekki byggð á loforði um trúnað eingöngu. Ættu barnaverndaryfirvöld ekki 
að heita viðmælendum trúnaði um annað en það sem rúmaðist innan 15.-17. gr. 
stjórnsýslulaga. Heimild til synjunar á afhendingu gagna væri að auki bundin því skilyrði 
að afhending skaðaði hagsmuni barnsins, sbr. 4. mgr. 46. gr. barnaverndarlaga, og taldi 
umboðsmaður þetta sjónarmið byggja á sömu lagaviðhorfum og 17. gr. stjórnsýslulaga. 
Taldi umboðsmaður það ekki verða ráðið af gögnum málsins, að það hefði verið mat 
barnaverndaryfirvalda að aðgangur A að skýrslunni væri beinlínis skaðlegur hagsmunum 
barnsins. Hefði barnaverndaryfirvöldum því borið að taka beina afstöðu til þess hvort efni 
skýrslunnar væri þess eðlis að réttlætti takmörkun upplýsingaréttar samkvæmt 17. gr. 
stjórnsýslulaga og 4. mgr. 46. gr. barnaverndarlaga.  
 

Í 2. mgr. 16. gr. ssl. er kveðið á um aðgang að hluta skjals. Þetta á við þegar skjal hefur 

einungis að hluta til að geyma upplýsingar sem aðili máls hefur ekki rétt til aðgangs að, þá ber 

að veita honum aðgang að þeim hluta skjalsins sem takmörkunin á ekki við um.45 

 

UA 24. júní 2011 (5890/2010) Umboðsmaður tók m.a. til athugunar hvort ákvörðun um 
að synja A um aðgang að hluta að gögnum máls hefði verið í samræmi við lög. Synjun 
ráðuneytisins hafði byggst á tveimur ástæðum. Annars vegar að þær upplýsingar sem væri 
að finna í gögnunum hefðu komið fram í bréfum ráðuneytisins til A og hins vegar að 
ákvæði 17. gr. ssl. hefði staðið því í vegi, en í gögnum málsins væri að finna upplýsingar 
um einkamálefni annarra umsækjenda. Umboðsmaður tók fram varðandi fyrri ástæðuna 
að hann gæti ekki fallist á að aðgangur að gögnum máls væri bundinn þeirri takmörkun. 
Varðandi síðari ástæðuna tók umboðsmaður fram að A hefði aðeins óskað eftir 
upplýsingum er vörðuðu úrvinnslu ráðgjafa X á umsókn hans en ekki um aðra 
umsækjendur. Hann fengi ekki séð að tilhögun gagna málsins hefði staðið því í vegi að 
unnt hefði verið að afhenda þau. Hann komst að þeirri niðurstöðu að synjun á afhendingu 
gagnanna hefði ekki verið í samræmi við 1. mgr. 15. gr. ssl. 
 

                                                
45 Páll Hreinsson: „Upplýsingaréttur aðila stjórnsýslumáls“, bls. 237. 
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Stjórnvöldum ber að meta sjálfstætt við hvert tilvik hvort upplýsingar sem fram koma 

í gögnum sem aðili óskar aðgangs að falli undir 17. gr. ssl. Þrátt fyrir að sá sem 

upplýsingarnar varða fari fram á að ekki verði veittur aðgangur að þeim verður stjórnvaldið að 

taka sjálfstæða afstöðu til þess á grundvelli 15.-17. gr. ssl. hvort aðgangur skuli veittur að 

gögnunum eða honum hafnað eða takmarkaður skv. 2. mgr. 16. gr. ssl.46 

 

2.5.3 Rannsóknarreglan 

Í 10. gr. ssl. kemur fram meginreglan um að stjórnvald skuli sjá til þess að mál sé nægjanlega 

upplýst áður en ákvörðun er tekin í því. Rannsóknarreglan tengist náið bæði 

upplýsingaréttinum og andmælaréttinum og verður að telja að ef stjórnvald veitir aðila máls 

ekki tækifæri til að kynna sér gögn máls og tjá sig um þau og koma jafnvel á framfæri frekari 

upplýsingum um málið, sé mál ekki nægilega upplýst.47  

Það er yfirleitt á ábyrgð aðila að bera sig eftir gögnum og upplýsingum máls en ekki á 

ábyrgð stjórnvaldsins. Rannsóknarreglan getur hins vegar leitt til þess að stjórnvaldið verður 

að eiga frumkvæði að því að kynna aðila gögn málsins, t.d. ef aðili veit ekki að mál honum 

tengt sé í meðferð hjá stjórnvöldum. 

 

2.5.4 Kæruaðild 

Í stjórnsýslulögum eru almenn ákvæði um stjórnsýslukæru. Í 26. gr. laganna segir að aðila 

máls sé heimilt að kæra stjórnvaldsákvörðun til æðra setts stjórnvalds til að fá hana fellda úr 

gildi eða henni breytt, nema annað leiði af lögum eða venju. Í ssl. er ekki útskýrt frekar 

hverjir teljast eiga kæruaðild með öðrum hætti en hana eigi sá sem er aðili máls. Aðilar máls á 

lægra stjórnsýslustigi teljast almennt eiga kæruaðild að sama máli, en kæruaðild er ekki 

bundin við þá eina. Við mat á því hver geti talist aðili kærumáls verður að líta til þess hvort 

hlutaðeigandi eigi einstaklegra og verulegra hagsmuna að gæta við úrlausn málsins.48 

 

UfR 2006.59 Ø Vátryggingafélag var ekki talið hafa kæruaðild samkvæmt 
byggingarlögum, vegna ákvörðunar sveitarfélags um að veita ekki undanþágu frá reglum 
í tengslum við sölu á fasteign sem hafði nokkra alvarlega galla. Tryggingarfélagið hafði 
eingöngu efnahagslegra hagsmuna að gæta, það var ekki varnaraðili í málinu og hafði 
engra sérstakra og verulegra hagsmuna að gæta við niðurstöðu málsins. 
 

                                                
46 Páll Hreinsson: „Upplýsingaréttur aðila stjórnsýslumáls“, bls. 239. 
47 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin skýringarrit, bls. 105. 
48 UA 13. júní 2007 (4902/2007). 
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Kæruaðild er almennt ekki sett þröngar skorður,49 en í sérlögum geta verið nánari 

afmarkanir á kæruaðild sem getur veitt víðari rétt heldur en hin almenna meginregla. Í 

einhverjum tilvikum getur hún hins vegar einnig verið túlkuð þrengra.50  

Í athugasemdum við 26. gr. frumvarps þess sem síðar varð að ssl. kemur fram að 

ákvæðið byggist á þeirri óskráðu réttarreglu að heimilt sé að kæra ákvörðun til æðra 

stjórnvalds sé á annað borð slíkt æðra stjórnvald fyrir hendi. Hin almenna kæruheimild 

byggist á stigskiptingu stjórnsýslukerfisins þar sem æðri stjórnvöld hafa eftirlit með þeim 

stjórnvöldum sem eru lægra sett. Gert sé ráð fyrir undantekningum frá almennu 

kæruheimildinni, en af settum lögum og venju kunni að leiða að þrengri kæruheimild sé fyrir 

að fara í einstökum tilvikum, svo sem þegar um er að ræða ákvarðanir sem teknar hafa verið 

af sjálfstæðri ríkisstofnun eða sjálfstæðri stjórnsýslunefnd.51 

 
UA 11. mars 2011 (6083/2010) Umboðsmaður tók fyrir kvörtun A á tveimur úrskurðum 
úrskurðarnefndar almannatrygginga þar sem kröfum hans f.h. dánarbús B, annars vegar 
um greiðslu frá TR að tiltekinni fjárhæð og hins vegar um niðurfellingu á endurkröfu TR 
vegna ofgreiddra bóta, var vísað frá. Úrskurðirnir byggðust á því að úrskurðarnefnd 
almannatrygginga taldi sig skorta vald að lögum til að leysa úr ágreiningnum þar sem 
dánarbú væri nú aðili máls í stað bótaþega. A sat í óskiptu búi eftir andlát B og bar ábyrgð 
á fjárhagslegum skuldbindingum búsins. Umboðsmaður benti á að það væri meginregla í 
íslenskum stjórnsýslurétti að sá sem hefði lögvarinna hagsmuna að gæta af úrslausn 
stjórnvalds gæti leitað eftir endurskoðun æðra stjórnvalds á úrlausninni. Við setningu 
stjórnsýslulaga nr. 37/1993 hefði slík regla verið lögfest í 1. mgr. 26. gr. ssl. Samkvæmt 
henni sé aðila máls heimilt að kæra stjórnvaldsákvörðun til æðra stjórnvalds til þess að fá 
hana fellda úr gildi eða henni breytt, nema annað leiði af lögum eða venju. Taldi 
umboðsmaður að ákvæði 1. mgr. 7. gr. laga nr. 100/2007 fæli ekki í sér undantekningu frá 
meginreglunni um kæruheimild aðila máls í þeim skilningi sem úrskurðarnefnd 
almannatrygginga lagði til grundvallar niðurstöðum sínum í málum dánarbús B. Það væri 
í samræmi við meginreglu íslensks réttar um stigskipta stjórnsýslu og hina lögfestu 
meginreglu að stjórnsýsluákvarðanir lægra setts stjórnvalds megi bera undir æðra sett 
stjórnvald, sbr. 1. mgr. 26. gr. ssl. Með vísan til þessa taldi umboðsmaður ekki mögulegt 
að fallast á þau sjónarmið úrskurðarnefndar almannatrygginga að áður gildandi ákvæði 1. 
mgr. 7. gr. laga nr. 100/2007 um kærurétt hefði falið í sér undantekningu sem skýra bæri 
þröngt í þeim skilningi sem nefndin lagði til grundvallar í úrskurðum sínum í málum 
dánarbús B. 
 

Stjórnsýslukæra er liður í þeim réttaröryggisreglum sem almennt eru taldar gilda um 

stjórnsýsluna og hafa að markmiði að unnt sé að fá ákvörðun lægra setts stjórnvalds 

endurskoðaða innan stjórnsýslunnar áður en leitað er út fyrir hana, t.d. til dómstóla eða 

umboðsmanns Alþingis. Teljist sá sem kærir stjórnvaldsákvörðun ekki eiga kæruaðild leiðir 

það til frávísunar málsins 
                                                
49 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin skýringarrit, bls. 254. 
50 Bendt Berg: Almindelig forvaltningsret, bls. 148. 
51 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3307. 
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UA 6. júlí 2009 (5475/2008) Félag Vélstjóra og málmtæknimanna leitaði til 
umboðsmanns Alþingis og kvartaði yfir úrskurði samgönguráðuneytisins þar sem 
stjórnsýslukæru félagsins var vísað frá vegna skorts á kæruaðild. Beindist stjórnsýslukæra 
félagsins að úrskurði mönnunarnefndar skipa þar sem heimilað var að fækka vélstjórum 
um borð í skipinu B úr þremur í tvo. Samgönguráðuneytið taldi að félagið ætti ekki 
kæruaðild að málinu þar sem ákvörðun mönnunarnefndar skipa hefði ekki varðað 
umtalsverðan hluta félagsmanna þess. Félag vélstjóra og málmtæknimanna taldi hins 
vegar að öllum skilyrðum fyrir kæruaðild félagsins hefði verið fullnægt. Umboðsmaður 
taldi að úrskurður mönnunarnefndar skipa hefði verið þannig að efni til að ekki væri loku 
fyrir það skotið að niðurstaða nefndarinnar hefði getað haft áhrif á lögvarða hagsmuni 
velflestra þeirra vélstjóra sem starfa um borð í skipum sem eru með 1801 kw vél eða 
stærri. Þá taldi umboðsmaður að tiltekin réttaröryggis- og hagræðissjónarmið leiddu til 
þess að ekki bæri að setja kæruaðild Félags vélstjóra og málmtæknimanna of þröngar 
skorður í málum sem þessum. 

 

2.6  Samantekt 
Þótt aðildarhugtakið sé ekki skilgreint í stjórnsýslulögum eða lögskýringargögnum er ljóst að 

það eru ákveðnar meginreglur sem ber að fylgja þegar stjórnvald metur hvort einstaklingur 

eða lögaðili getur talist aðili máls. Stjórnvöldum ber að leggja sérstakt mat á hvert og eitt 

tilvik fyrir sig og getur það einnig verið mismunandi eftir málaflokkum og hvaða hagsmuna 

er verið að gæta, hversu rúmt hugtakið er túlkað. Það verður hins vegar einnig að gæta að 

samræmi í túlkuninni svo ekki sé um mismunun að ræða milli aðila og mála. 

Aðila hugtakið virðist eiga að túlka nokkuð rúmt samkvæmt lögskýringargögnum og 

virðast bæði umboðsmaður Alþingis sem og dómstólar fylgja því eftir. Það verður þó að gæta 

að því að túlka hugtakið ekki of rúmt þar sem einnig verður að líta til hagsmuna annarra 

málsaðila.  



 28 

3.0 Samkeppniseftirlit 

3.1 Inngangur 
Samkeppniseftirlitið var sett á fót árið 2005, en þá tóku gildi ný samkeppnislög, nr. 44/2005. 

Með sömu lögum voru Samkeppnisstofnun og Samkeppnisráð lögð niður.52  

Samkeppniseftirlitið er sjálfstæð stofnun í skilningi stjórnsýsluréttar og þrátt fyrir að 

heyra stjórnsýslulega undir viðskiptaráðherra þá fer hann ekki með almennar stjórnunar- og 

eftirlitsheimildir gagnvart stofnuninni. Ákvarðanir Samkeppniseftirlitsins verða því ekki 

kærðar til ráðherra heldur sæta þær kæru til sjálfstæðrar stjórnsýslunefndar, áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála sbr. 9. gr. samkeppnislaga. Ef fara á með ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 

fyrir dómstóla verður fyrst að fara fyrir áfrýjunarnefndina með málið sbr. 40. gr. 

samkeppnislaga. 

Samkvæmt 37. gr. samkeppnislaga er Samkeppniseftirlitinu einungis heimilt að leggja 

stjórnvaldssektir á fyrirtæki eða samtök fyrirtækja en ekki á einstaklinga, líkt og forsvarsmenn 

fyrirtækja, starfsmenn eða eigendur þeirra.  

Með lögum nr. 14/2011, um breytingu á samkeppnislögum, var bætt inn í 9. gr. 

samkeppnislaga svokallað málskotsgjald. Einstaklingur eða lögaðili sem vill kæra ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins til áfrýjunarnefndar samkeppnismála þarf að greiða málskotsgjald að 

upphæð 200.000 kr., sem svo endurgreiðist ef málið vinnst fyrir nefndinni, sbr. 9. gr. laganna, 

sbr. lög nr. 14/2011. Áfrýjunarnefndin tekur ekki kæru til meðferðar nema málskotsgjald fylgi. 

Í athugasemdum í frumvarpi því sem varð að lögum nr. 14/2011 kom fram að tilgangur þessa 

gjalds væri að stuðla að skilvirkni og tryggja það að fyrirtæki tækju þátt í að greiða þann 

kostnað sem annars félli á ríkið vegna starfa áfrýjunarnefndarinnar.53 

Samkeppniseftirlitið sinnir opinberu markaðseftirliti en leysir ekki úr einkaréttarlegum 

ágreiningi. Telji neytandi eða lögaðili að hann hafi orðið fyrir tjóni vegna brots á ákvæðum 

samkeppnislaga getur viðkomandi ekki leitað til Samkeppniseftirlitsins með kröfu um 

skaðabætur, heldur verður hann að leita til dómstóla með skaðabótakröfuna. 

Markmið samkeppniseftirlits er að vernda hagsmuni neytenda, ekki endilega með því 

að vernda samkeppni heldur með því að koma í veg fyrir að markaðsráðandi fyrirtæki misnoti 

aðstöðu sínu gagnvart neytendum og öðrum aðilum á markaði. Þótt samkeppniseftirlit beinist 

að lögaðilum þá skilar það sér með bættum hagsmunum neytenda.54 

                                                
52 Virk samkeppni – hagur almennings, bls. 6. 
53 Þskj. 144, 139. lögþ. 2010-11, bls. 1 (enn óbirt í A-deild Alþt.) 
54 Richard Wish; Competition law, bls. 19. 
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Hlutverk Samkeppniseftirlitsins er samkvæmt 8. gr. samkeppnislaga að framfylgja 

boðum og bönnum laganna og leyfa undanþágur samkvæmt þeim, ákveða aðgerðir gegn 

samkeppnishamlandi hegðun fyrirtækja, gæta þess að aðgerðir opinberra aðila takmarki ekki 

samkeppni og benda stjórnvöldum á leiðir til þess að gera samkeppni virkari og auðvelda 

aðgang nýrra samkeppnisaðila að markaði og að lokum að fylgjast með þróun á samkeppnis- 

og viðskiptaháttum á einstökum mörkuðum í íslensku viðskiptalífi og kanna stjórnunar- og 

eignatengsl á milli fyrirtækja. 

Samkeppniseftirlitið hefur eftirlit með hvers konar atvinnustarfsemi án tillits til 

rekstrarforms hennar eða hvort hún sé rekin af einstaklingum, félögum, opinberum aðilum 

eða öðrum. Stofnunin tekur mál til meðferðar bæði á grundvelli aðsendra erinda sem og að 

eigin frumkvæði. Einstaklingar og lögaðilar geta leitað til Samkeppniseftirlitsins ef þeir telja 

brotið gegn samkeppnislögum annað hvort með því að senda inn ábendingu, sbr. 7. gr. 

málsmeðferðarreglna Samkeppniseftirlitsins nr. 880/2005, eða hins vegar með formlegu 

erindi sbr. 6. gr. sömu reglna. Formlegar kvartanir verða að vera vel undirbúnar og rökstuddar, 

ef þær uppfylla ekki skilyrði 6. gr. um formlegar kvartanir eru þær ekki teknar til meðferðar 

af Samkeppniseftirlitinu og er litið á þær sem ábendingu í skilningi 7. gr.55 

Samkeppniseftirlitinu ber, skv. 7. gr. ssl., að leiðbeina aðilum sem vilja leggja fram 

kvörtun og greina þeim frá muninum á að senda inn ábendingu, benda viðkomandi á að hægt 

sé að senda inn nafnlausa ábendingu og svo hins vegar á því þegar um formlega kvörtun er að 

ræða. Verður þá að upplýsa viðkomandi um þau skilyrði sem slíkar kvartanir verða að 

uppfylla þannig að þær verði ekki mótteknar sem ábendingar í skilningi 7. gr. heldur formleg 

kvörtun í skilningi 6. gr. 

 

3.2 Samkeppnisréttur á sviði evrópuréttar 
Íslenskur samkeppnisréttur byggir að miklu leyti á samkeppnisreglum Evrópusambandsins. Í 

kjölfar breytinga á samkeppnislögum Evrópusambandsins var farið út í breytingar á íslensku 

samkeppnislögunum, meðal annars vegna innleiðingar reglugerða Evrópusambandsins nr. 

1/2003 og 139/2004.56  

Samkeppniseftirlitið byggir oft ákvarðanir sínar á sjónarmiðum og dómaframkvæmd í 

EES/EB rétti án þess þó að fara nákvæmlega út í hvaða dómar eða reglur það séu sbr. úrskurð 

ÁNN 4. ágúst 2009 (10/2009) „Þessu til viðbótar hafi hliðsjón verið höfð af þeim 

                                                
55 Virk samkeppni – hagur almennings, bls. 8.  
56 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 4241. 
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sjónarmiðum sem gilda í EES/EB-samkeppnisrétti“ og einnig úrskurð ÁNN 4. desember 2009 

(17/2009) þar sem kom fram að Samkeppniseftirlitið vísaði til dómaframkvæmdar EB og 

málsmeðferðarreglna í EES/EB rétti um að fyrirtæki sem grunað sé um samkeppnisbrot í 

EES/SB- samkeppnisrétti fengi fyrst fulla vitneskju og rökstuðning um ætluð brot og aðgang 

að gögnum málsins þegar andmælaskjal væri gefið út. 

Umfjöllunin hér að neðan byggir að mestu leiti á íslenskri framkvæmd, bæði 

ákvörðunum Samkeppniseftirlitsins sem og úrskurðum áfrýjunarnefndar samkeppnismála.  

 

3.3 Aðildarhugtakið innan samkeppnisréttar 
Samkeppniseftirlitið er hluti af stjórnsýslunni og ber því að fylgja stjórnsýslulögum sem og 

ólögfestum meginreglum stjórnsýsluréttar eftir því sem við á. Líkt og í stjórnsýslulögum er í 

samkeppnislögum mikið um reglur og réttindi sem einungis eiga við um aðila máls og í 

málsmeðferðarreglum Samkeppniseftirlitsins eru réttindi við málsmeðferð 

Samkeppniseftirlitsins yfirleitt einungis veitt aðilum máls, svo sem aðgangur að gögnum 

málsins. Aðilar máls fá einnig í ákveðnum tilvikum sent andmælaskjal sem þeir fá svo 

tækifæri til að tjá sig um, auk kæruheimildar og annarra réttinda. 

Ekki er fjallað sérstaklega um hverjir geti talist aðilar máls í samkeppnislögum, en 

samkvæmt 5. gr. málsmeðferðarreglna Samkeppniseftirlitsins eiga þeir sem geta sýnt fram á 

að þeir eigi lögvarinna hagsmuna að gæta aðild að málum sem Samkeppniseftirlitið telur 

ástæðu til að taka til rannsóknar. Það er sá sem heldur því fram að hann eigi lögvarinna 

hagsmuna að gæta sem ber sönnunarbyrðina. Er 5. gr. málsmeðferðarreglnanna túlkuð í 

samræmi við reglur stjórnsýsluréttar 

 Í 15. gr. a Konkurrenceloven (dönsku samkeppnislögin) er fjallað um rétt aðila til 

aðgangs að gögnum máls. Ekki er nánar fjallað um hver teljist til aðila máls í lögunum 

sjálfum en samkvæmt Kirsten Levinsen, Í Konkurrenceloven með kommentarer, nær 

aðildarhugtakið yfir þann sem hefur verulega og einstaklingsbundna hagsmuni af úrlausn 

málsins og verða bæði skilyrðin skuli vera uppfyllt. Í tilvikum þar sem ríkir vafi um hvort 

viðkomandi getur verið talinn aðili máls, má leggja sérstaka áherslu á hverjir þessir 

hagsmunir viðkomandi eru í málinu og hversu mikilvægir þeir eru. Aðildarhugtakið hefur í 

samkeppnislögum sama útgangspunkt og í stjórnsýslulögum, meginreglan sé sú að sá teljist 

aðili máls sem sé viðtakandi ákvörðunar samkeppnisráðs eða samkeppnisstofnunar um 
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lögbann, undanþágu eða íhlutun.57 Réttindi aðila máls eru þannig túlkuð út frá sjónarmiðum 

stjórnsýsluréttar en ekki samkeppnislögum.58 

 

3.4 Aðili máls í samkeppnisrétti 

3.4.1 Inngangur 

Í umfjölluninni hér á eftir verður fyrst fjallað um hvort upphaf mála hjá Samkeppniseftirlitinu 

getur haft áhrif á hverjir teljist til aðila máls. Álitum Samkeppniseftirlitsins og úrskurðum 

áfrýjunarnefndarinnar hefur svo verið skipt niður í samrunamál, misnotkun á markaðsráðandi 

stöðu og undanþágur og metið hverjir eigi almennt aðild að þess konar málum. Að lokum er 

einnig tekið fyrir hvort einstaklingar geti átt aðild að málum hjá Samkeppniseftirlitinu og 

hvernig breyting á stöðu aðila máls hefur áhrif á aðild að máli sem er í gangi hjá stofnuninni. 

Eins og áður segir verður hér farið yfir ákvarðanir Samkeppniseftirlitsins sem og 

úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála og tekið til skoðunar hvort túlkun þeirra á 

aðildarhugtakinu sé sú sama og lögð er til grundvallar í stjórnsýslurétti, hvort hugtakið sé 

túlkað þrengra eða rýmra en almennt er gert ráð fyrir og hvort það sé einhver munur milli 

málaflokka innan samkeppniseftirlits á hugtakinu.  

 

3.4.2. Aðild tengd upphafi mála hjá samkeppnisyfirvöldum 

Upphaf mála hjá Samkeppniseftirlitinu getur verið á mismunandi vegu. Mál getur hafist að 

frumkvæði eftirlitsins sjálfs og það getur hafist í kjölfar umsóknar eða tilkynningar frá 

fyrirtæki um t.d. samruna eða umsókn um undanþágu. Mál getur einnig hafist á ábendingu 

eða formlegri kvörtun frá þriðja aðila59, oft samkeppnisaðila. Hér kemur til skoðunar hvort 

aðild að málum hjá samkeppnisyfirvöldum getið að einhverju leiti ráðist af því hvernig 

upphafi máls er háttað.  

Áfrýjunarnefnd samkeppnismála hefur í mörgum tilvikum viðurkennt málskotsrétt 

upphaflegs kæranda máls til ÁNS, t.d. þegar Samkeppniseftirlitið hefur neitað að verða við 

kæru hans og vísað málinu frá sbr. t.d. ÁNS 20. ágúst 2002 (14/2002), ÁNS 9. október 2008 

(12/2008), ÁNS 9. september 2009 (12/2009), ÁNS 3. september 2009 (13/2009), ÁNS 18. 

febrúar 2005 (6/2005) og ÁNS 28. apríl 2003 (4/2003), í öllum þessum úrskurðum var um 

                                                
57 Kirsten Levinsen, Konkurrenceloven með kommentarer, bls. 509. 
58 Peter Fosdal, Konkurrenceloven i praksis, bls. 228. 
59 Jóna Björk Helgadóttir: „Meðferð samkeppnismála“, bls. 401. 
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það að ræða að áfrýjendur kærðu til ÁNS ákvörðun Samkeppniseftirlitsins um að hefja ekki 

rannsókn máls á grundvelli erindis viðkomandi til stofnunarinnar. 

 
Úrskurður ÁNS 20. ágúst 2002 (14/2002) Tal hf. (T hf.) kærði ákvörðun 
samkeppnisráðs um að ekki væri næg ástæða til aðgerða vegna kvörtunar áfrýjanda vegna 
hópáskriftar Landssíma Íslands hf. Krafðist T hf. að ákvörðun samkeppnisráðs yrði ógild 
og breytt á þann veg að samkeppnisyfirvöld hæfu aðgerðir skv. 17. gr. samkeppnislaga. 
Að mati ÁNS hafði samkeppnisráð ekki gefið T hf. tækifæri til að taka afstöðu til allra 
upplýsinga málsins og ómerkti því málsmeðferðina og vísaði málinu aftur til 
samkeppnisráðs til nýrrar málsmeðferðar og ákvörðunar. 
 

Úrskurður ÁNS 3. september 2009 (13/2009) Valborg ehf. (V ehf.) kærði ákvörðun 
Samkeppniseftirlitsins þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að ekki væri tilefni til að 
taka erindi áfrýjanda til frekari rannsóknar. Krafðist V ehf. að ákvörðun 
Samkeppniseftirlitsins yrði felld úr gildi og að kveðið yrði á um fjárhagslegan aðskilnað 
milli starfsemi fangelsisins að Litla-Hrauni sem fælist í því að þrífa og bóna bifreiðar og 
annarrar starfsemi þess. ÁNS staðfesti ákvörðun Samkeppniseftirlitsins um að ekki væri 
tilefni til að grípa til frekari aðgerða. 

 

Má ganga út frá því að ÁNS telji að aðild að kærumálum til nefndarinnar skuli túlkuð 

rýmra heldur en aðild að upprunalega málinu hjá hinu lægra setta stjórnvaldi. Þetta leiðir til 

þess að jafnvel þótt viðkomandi teljist ekki hafa aðild að máli þegar það er í meðförum 

Samkeppniseftirlitsins, þá eigi viðkomandi rétt á að kæra ákvörðun Samkeppniseftirlitsins til 

ÁNS, til úrskurðar um lögmæti hennar.  

 
Úrskurður ÁNS 14. júní 2011 (1/2011) Áfrýjendur voru ekki taldi eiga beina aðild að 
meðferð málsins hjá Samkeppniseftirlitinu, lægra settu stjórnvaldi. Það var hins vegar 
óumdeilt í málinu að áfrýjendurnir voru taldir njóta réttar til að kæra niðurstöður 
eftirlitsins til áfrýjunarnefndarinnar. 
 

Í einhverjum tilvikum er þó einnig talið að sá sem kærir lögaðila til 

samkeppnisyfirvalda eigi rétt á aðild að málinu, en þá er jafnframt gerð krafa um að 

viðkomandi eigi beina60, verulega, sérstaka61 og lögvarða hagsmuni af málinu. Í úrskurði ÁNS 

23. nóvember 2002 (17/2002) var fjallað um aðild Samskipa hf. að máli er varðaði meinta 

misnotkun Hf. Eimskipafélags Íslands á markaðsráðandi stöðu sinni. Tók ÁNS sérstaklega 

fram: „þegar metin eru tengsl Samskipa hf. við sakarefnið ber að hafa í huga að 

samkeppnisyfirvöld hafa tekið umrætt mál til rannsóknar, m.a. á grundvelli kæru 
                                                
60  Sbr. t.d. úrskurð Konkurrenceankenævnet í De samvirkende Købmænd (samtök kaupmanna) gegn 
konkurrencestyrelsen, 3. mars 2008, þar sem talið var að samtökin hefðu ekki nægileg tengsl við málið og 
nægilega hagsmuna að gæta af niðurstöðu málsins til að teljast aðili máls. 
61 Sbr. t.d. úrskurð Konkurrenceankenævnet í CityMail Danmark A/S gegn konkurrencestyrelsen, 16. ágúst 2007, 
þar sem aðild CityMail var hafnað á þeim forsendum að þeir voru ekki taldir hafa sérstakra hagsmuna að gæta 
umfram aðra samkeppnisaðila Post Danmark, þrátt fyrir að málið hefði hafist á grundvelli kvörtunar frá CityMail. 
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fyrirtækisins“. Hér virðist sem það að Samskip hf. áttu upphafið að rannsókn 

Samkeppniseftirlitsins í málinu sé ein af ástæðum þess að þeir töldust eiga rétt á stöðu aðila 

máls. Kæra til Samkeppniseftirlitsins virðist samkvæmt þessu geta skipt máli þegar 

viðkomandi fer fram á stöðu aðila máls. 

Í riti Danska Samkeppniseftirlitsins, Konkurrence NYT, frá október 2007 segir að í 

samkeppnismálum sé byggt á þröngri skilgreiningu hugtaksins aðili máls, þ.e. að sá sem 

upphafleg ákvörðunin beinist að teljist aðili máls. Hugtakið aðili máls geti hins vegar einnig í 

undantekningartilvikum átt við aðra aðila en þá sem ákvörðun beinist að, ef viðkomandi hefur 

verulegra og sérstakra hagsmuna að gæta í málinu og af niðurstöðu þess. Sú staðreynd að mál 

hefjist á grundvelli kvartana viðkomandi sé ekki forsenda fyrir aðilastöðu hans. 

Konkurrencestyrelsen telur einnig að það eitt að viðkomandi hafi upplýst um möguleg brot á 

samkeppnislögum leiði ekki sjálfkrafa til þess að viðkomandi (sá sem kvartaði eða kærði) eigi 

rétt til aðgangs að gögnum máls samkvæmt ssl., sem aðili máls.62  Ef kærandi sýnir hins vegar 

fram á að hann eigi mikilvægra og sérstakra hagsmuna að gæta í málinu getur viðkomandi átt 

rétt á stöðu aðila máls.63 

Þrátt fyrir að túlkun danskra samkeppnisyfirvalda á rétti kæranda sem aðila máls virðist 

vera sú sama og hjá íslenskum samkeppnisyfirvöldum og Hæstarétti Íslands má samt draga þá 

ályktun, út frá úrskurðum, að í framkvæmd túlki dönsk samkeppnisyfirvöld hugtakið að 

einhverju leyti þrengra en íslensk samkeppnisyfirvöld, með þeim rökum að ekki sé rétt að 

túlka aðildarhugtakið of rúmt þar sem það veiti einnig aðgang að gögnum máls sem í mörgum 

tilvikum séu trúnaðarmál og aðrar viðkæmar upplýsingar. Þetta kemur skýrast fram ef borin 

eru saman mál Copenhagen Malmö Port AB gegn Konkurrencestyrelsen, 13. September 2007 

og svo hins vegar úrskurður ÁNS Hf. Eimskipafélags Íslands gegn Samkeppniseftirlitinu 23. 

nóvember 2002 (17/2002) sem reifaðir eru síðar í ritgerðinni.  

 
Úrskurður ÁNS 21. júlí 2004 (2/2004) Félag Íslenskra bifreiðaeigenda (FÍB) og þrotabú 
Alþjóðlegrar miðlunar ehf. kærðu ákvörðun samkeppnisráðs nr. 17/2004. Eftir að rannsókn 
samkeppnisyfirvalda, sem endaði með ákvörðun nr. 17/2004, hófst sendi FÍB erindi til 
Samkeppnisstofnunar vegna meintra aðgerða aðildarfélaga SÍT gegn svonefndri FÍB-
tryggingu. Erindið var sameinað rannsókninni sem var þegar hafin. Í hinni kærðu ákvörðun 
var sérstaklega tekið fram að málsaðilar væru  VÍS, Sjóvá-almennar, Tryggingamiðstöðin, 
SÍT og Íslensk Endurtrygging. Áfrýjendur kröfðust ómerkingar hinnar kærðu ákvörðunar 
og vísuðu í það að þeir ættu lögvarinna hagsmuna að gæta í málinu og teldust því aðilar 
þess í skilningi 9. og 13. gr. reglna 922/2001 (þágildandi málsmeðferðarreglna 
samkeppnisyfirvalda). Áfrýjendur töldu sig eiga hagsmuna að gæta og því féllu þeir undir 
aðildarhugtakið.  

                                                
62 KonkurrenceNYT, bls. 5., sbr. einnig Kirsten Levinsen, Konkurrenceloven med kommentarer, bls. 509. 
63 Kirsten Levinsen, Konkurrenceloven med kommentarer, bls. 510. 
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Í úrskurði ÁNS kom fram að beiðni FÍB um rannsókn hefði verið sameinuð hinni almennu 
rannsókn sem þá þegar var hafin af hálfu stofnunarinnar, enda rúmaðist hún augljóslega 
innan þeirra marka sem Samkeppnisstofnun hafði ákveðið í fyrrgreindri rannsókn sinni.  
Málefni það sem kæran tók til tengdist fyrst og fremst þeirri almennu rannsókn 
Samkeppnisstofnunar sem hófst með bréfi hennar (þann 15. apríl 1999) til Sambands 
íslenskra tryggingafélaga, aðildarfélaga þess og íslenskrar endurtryggingar. Áfrýjendur 
málsins komu þar ekki nærri nema með óbeinum hætti. Ekki yrði heldur talið nægja til 
aðildar að máli þessu þótt lítill hluti sakarefnisins hefði verið afmarkaður sérstaklega vegna 
bréfs FÍB. Að lokum taldi ÁNS að ekki yrði séð af gögnum málsins að áfrýjendur hefðu 
litið á sig sem aðila við upphaf hinnar almennu rannsóknar samkeppnisyfirvalda eða haldið 
slíku skýrt fram á við meðferð málsins. Ekki var talið að áfrýjendur hefðu sýnt nægilega 
fram á að þeir hefðu slíkra mikilvægra og sérstakra hagsmuna að gæta að það réttlætti aðild 
þeirra að málinu.  
 

Samkvæmt þessum úrskurði má draga þá ályktun að það skipti máli hvort rannsókn 

samkeppnisyfirvalda hefjist vegna erindis kæranda eða hvort rannsókn hafi þegar verið hafin 

af hálfu samkeppnisyfirvalda og erindið sameinað eða fellt inn í þá rannsókn. Í umfjöllun um 

aðildarhugtakið í framangreindum úrskurði ÁNS 21. júlí 2004 (2/2004) sagði meðal annars:  

 

„Almennt má þó segja að aðild að samkeppnismáli sé háð því að viðkomandi hafi 
mikilvægra og sérstakra hagsmuna að gæta af úrslitum málsins. Í því efni skiptir meðal 
annars máli að viðkomandi fyrirtæki hafi í erindum sínum til samkeppnisyfirvalda haft 
frumkvæði að aðgerðum með því að greina skilmerkilega frá og gera sennilegt að það 
telji tiltekna hegðun hafa verulega skaðleg áhrif á rekstur sinn.“  
 

Samkvæmt þessu má álykta að það geti skipt máli varðandi aðild hvort mál hefjist að 

frumkvæði viðkomandi, en auk þess sé þó gerð krafa um að hann hafi mikilvægra og 

sérstakra hagsmuna að gæta af úrlausn málsins.  

 

3.4.3. Aðild að samrunamálum 

Samruni telst hafa átt sér stað þegar breyting verður á yfirráðum til frambúðar vegna samruna 

tveggja eða fleiri fyrirtækja eða hluta úr fyrirtækjum sem áður störfuðu sjálfstætt, þegar 

fyrirtæki tekur yfir annað fyrirtæki, vegna þess að einn eða fleiri aðilar, sem þegar hafa 

yfirráð yfir a.m.k. einu fyrirtæki, eða eitt eða fleiri fyrirtæki ná beinum eða óbeinum yfirráðu, 

í heild eða að hluta, yfir einu eða fleiri fyrirtækjum til viðbótar með því að kaupa verðbréf eða 

eignir, með samningi eða öðrum hætti, með stofnun fyrirtækis um sameiginlegt verkefni sem 

gegnir til frambúðar allri starfsemi sjálfstæðrar efnahagseiningar, sbr. 1. mgr. 17. gr. 

samkeppnislaga. 

Telji Samkeppniseftirlitið að samruni muni hindra virka samkeppni með því að 

markaðsráðandi staða, eins eða fleiri fyrirtækja, verði til eða slík staða styrkist getur stofnunin 
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ógilt samruna sem þegar hefur átt sér stað eða sett honum skilyrði sbr. 17. gr. c. 

samkeppnislaga. 

Það er almennt viðurkennt í samkeppnisrétti að seljendur og kaupendur í 

samrunamálum, þeir sem eiga í viðskiptum, teljast til aðila máls. Þeir eigi augljósra hagsmuna 

að gæta við úrlausn Samkeppniseftirlitsins á því hvort samruninn fá að ganga í gegn eða hvort 

kaupin gangi til baka.  

Það eru hins vegar ekki einungis lögaðilar sem eiga beina aðild að samrunanum 

sjálfum sem geta átt aðild að samrunamáli hjá Samkeppniseftirlitinu. Áfrýjunarnefnd 

samkeppnismála hefur viðurkennt rétt lögaðila, sem ekki telst vera samrunaaðili, til þess að 

teljast aðili að málinu fyrir samkeppnisyfirvöldum. 

Hér vaknar aðallega spurning um hvort lögaðili sem ekki er aðili að sjálfum 

samrunanum geti talist aðili að samrunamáli sem er til meðferðar hjá Samkeppniseftirlitinu, 

t.d. samkeppnisaðili eða móður eða dótturfyrirtæki samrunaaðila. 

 
Úrskurður ÁNS 11. apríl 2001 (11/2001) Fjallað var um hvort Hagræði hf. (H hf.) gæti 
átt aðild að samrunamáli Lyfju hf. og Lyfjabúða. Samkeppnisráð hafði heimilað 
samrunann með ákveðnum skilyrðum, þar á meðal að selja ætti fjórar lyfjabúðir og að 
þær mætti ekki selja til Hagræðis hf. né félagi honum tengdum. Hagræði hf. kærði þessa 
ákvörðun Samkeppnisstofnunar og benti á að þótt hann ætti ekki beina aðild að 
samrunamálinu þá teldist hann aðili máls í skilningi ssl. Hélt hann því fram að hagsmuna 
hans hefði ekki verið gætt við málsmeðferðina, ákvörðunin væri íþyngjandi gagnvart 
honum og setti á fyrirtæki hans verulegar kvaðir. H hf. vísaði til athugasemda í frumvarpi 
því er varð að ssl. þar sem fram komi að hugtakið aðili máls ætti að skýra rúmt, þannig að 
það næði ekki einungis til þeirra sem ættu beina aðild að máli, heldur gæti hugtakið 
einnig átt við þá sem hefðu óbeinna hagsmuna að gæta. Því hafi samkeppnisyfirvöldum 
borið að gæta málsmeðferðarreglna stjórnsýslulaga gagnvart H hf., einkum 
andmælaréttarins skv. IV. kafla ssl. H hf. hefði ekki verið gefinn kostur á að tjá sig um 
efni málsins áður en ákvörðun hefði verið tekin, og hefði síðar verið meinað um aðgang 
að gögnum málsins. Taldi H hf. að þetta hefði falið í sér slíka galla á meðferð málsins að 
ógilda bæri ákvörðunina.   
Samkeppnisráð benti á að það væri meginregla stjórnsýsluréttar að aðili máls teldist vera 
sá sem stjórnvaldsákvörðun beindist að. Augljóst væri að ákvörðun ráðsins hefði ekki 
beinst að H hf. í venjulegum skilningi, heldur einungis að samrunaaðilunum. 
Meginskilyrði þess að aðrir aðilar en þeir sem stjórnvaldsákvörðun beindist að kynni að 
teljast málsaðilar væru þau að aðili ætti verulegra og einstaklegra hagsmuna að gæta 
varðandi meðferð máls og ákvarðana töku. Hafa bæri í huga að í aðild fælist ekki aðeins 
andmælaréttur, heldur einnig réttindi eins og aðgangur að gögnum máls, sem gæti 
auðveldlega farið í bága við viðkvæma fjárhags- og viðskiptalega hagsmuni 
samrunafyrirtækjanna. Taldi samkeppnisráð að H hf. hefði aldrei átt lögvarinn rétt á að 
gerast kaupandi þeirra eigna sem seldar skyldu og að réttarstaða áfrýjanda hefði ekki 
breyst við töku ákvörðunarinnar. Hefði því ekki verið rétt að viðurkenna aðild hans. 
ÁNS taldi engan vafa á því að ákvörðun samkeppnisráðs hefði átt við H hf., hún hefði 
varðað hann beint og sérstaklega og að hún hefði talist íþyngjandi gagnvart honum. Því 
hefði verið rétt að gefa honum kost á að gæta hagsmuna sinna áður en ákvörðunin var 
tekin. Var úrskurður samkeppnisráðs felldur úr gildi að því leyti sem hann snerti 
hagsmuni áfrýjanda sérstaklega. 
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Af þessum úrskurði má draga þá ályktun að meginregla Samkeppniseftirlitsins varðandi 

aðild að samrunamálum sé sú að einungis aðilar sem stjórnvaldsákvörðun beinist að, 

ákvörðun um hvort samruni skuli heimilaður eða ekki, teljist almennt aðilar máls. Ef það á að 

gera undantekningu frá þessari meginreglu þá verði hagsmunir lögaðilans að vera verulegir og 

einstakir þar sem um sé að ræða mikilvægan rétt sem aðili máls öðlast, svo sem aðgang að 

viðkvæmum upplýsingum um samrunaaðilana.  

 
 
Úrskurður ÁNS 29. ágúst 2006 (5/2006) Diskurinn ehf. kærði ákvörðun 
Samkeppniseftirlitsins um að kaup Dagsbrúnar ehf. á öllu hlutafé í Senu ehf. fælu í sér 
samruna í skilningi 4. gr. samkeppnislaga, sem hindraði virka samkeppni þar sem hann 
leiddi til styrkingar á markaðsráðandi stöðu beggja félaganna og ynni þannig gegn 
markmiðum samkeppnislaga. Með heimild í 17. gr. samkeppnislaga ógilti 
Samkeppniseftirlitið samrunann. Kæra Disksins ehf. var á því byggð að fyrirtækið hefði 
verið móðurfélag Senu ehf. þegar Sena ehf. var seld og Diskurinn ehf. hafi því verið 
seljandi. Fyrirtækið hefði því sem seljandi verulegra og beinna hagsmuna að gæta af 
úrlausn málsins, enda lægi fyrir að ef ekki yrði fallist á samrunan yrði Sena ehf. aftur eign 
hans. Áfrýjandi benti á að athugasemdir settar fram af hálfu Senu ehf. gætu eðli málsins 
samkvæmt ekki skoðast sem athugasemdir settar fram af hans hálfu. Sena ehf. væri hið 
selda félag en áfrýjandi seljandi. Taldi áfrýjandi, Diskurinn ehf., að þetta leiddi til þess að 
fyrirtækið hefði átt að hafa aðilastöðu í umræddu máli. 
ÁNS benti á að í 5. gr. reglna um málsmeðferð Samkeppniseftirlitsins kæmi fram að þeir 
sem gætu sýnt fram á að eiga lögvarinna hagsmuna að gæta ætti aðild að málum sem 
Samkeppniseftirlitið telur ástæðu til að taka til rannsóknar. Áfrýjandinn hefði verið annar 
aðili samningsins um sölu allra hlutabréfa í Senu ehf. til Dagsbrúnar hf. ÁNS taldi að 
meðferð samkeppnismálsins, sem lyti að því að rannsaka efni samnings, sem kynni að 
fela í sér ólögmætan samruna kaupendamegin, snerti augljóslega hagsmuni seljanda hins 
selda með þeim hætti að líta bæri á hann sem aðila samkeppnismálsins. Ákvörðun 
Samkeppniseftirlitsins um gildi samningsins snerti því báða aðila bæði beint og 
sérstaklega og því bæri að telja seljandann aðila málsins. 
 

Andlög samruna, þ.e. þau fyrirtæki sem renna saman, teljast almennt aðilar að 

samrunamáli jafnvel þótt samruninn sé ekki í raun í þeirra höndum og ekki hvílir á þessum 

aðilum skylda til að senda inn tilkynningu um samrunann til Samkeppniseftirlitsins sbr. 17. gr. 

a. samkeppnislaga, heldur hvílir skyldan á t.d. móðurfélögum eða fyrirtækjum sem teljast hafa 

náð sameiginlegum yfirráðum yfir andlögum samrunans. 

 
Úrskurður ÁNS 9. október 2008 (11/2008) Glitnir banki hf. (G hf.) kvartaði yfir því að 
fyrirtækinu hafi ekki verið gefinn kostur á að koma rökum sínum og sjónarmiðum á 
framfæri við Samkeppniseftirlitið við meðferð samrunamáls G hf. og Byrs sparisjóðs (B). 
G hf. benti á að Samkeppniseftirlitið hefði ekki talið fyrirtækið vera aðila að 
samrunamálinu, frekar en B, þrátt fyrir að vera þau fyrirtæki sem hefðu runnið saman í 
skilningi samrunareglnanna vegna tengsla við ákveðin fyrirtæki. 
Samkeppniseftirlitið byggði á því að fyrirtækin væru ekki aðilar málsins og vísuðu til 
þess að samkvæmt 3. mgr. 17. gr. samkeppnislaga skyldu tilkynna eftirlitinu um samruna 
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eigi síðar en einni viku eftir að samningi um hann væri lokið eða aðilar hafi náð 
yfirráðum í fyrirtæki. Í þágildandi reglum Samkeppniseftirlitsins nr. 881/2005 um 
tilkynningu samruna kom fram að þegar um væri að ræða samruna sem fælist í öflun 
sameiginlegra yfirráða skyldu þeir sem ná slíkum yfirráðum standa að tilkynningu á 
viðkomandi samruna. G hf. og B væru ekki gerendur í þessu máli og á þeim fyrirtækjum 
hvíldi ekki í málinu nein tilkynningarskylda. Þau væru eingöngu andlög tiltekinna 
viðskipta, samninga og tengsla sem leiddi til þess að áfrýjendur o.fl. fyrirtæki teldust hafa 
náð sameiginlegum yfirráðum yfir þessum fjármálafyrirtækjum. Vísaði 
Samkeppniseftirlitið til þess að framkvæmdin í samkeppnisrétti hefði verið sú að andlög 
samruna hefðu ekki verið aðilar að málum sem vörðuðu tilkynningu á samruna sbr. 
úrskurði ÁNS nr. 2/2008 og 10/2008. 
Í úrskurðinum var tekið fram að í 5. gr. reglna um málsmeðferð Samkeppniseftirlitsins nr. 
880/2005 kæmi fram að þeir sem sýnt gætu fram á að þeir ættu lögvarinna hagsmuna að 
gæta ættu aðild að málum sem Samkeppniseftirlitið teldi ástæðu til að taka til rannsóknar. 
Þetta ákvæði væri í samræmi við þau sjónarmið sem leggja bæri til grundvallar í 
stjórnsýslunni við ákvörðun um hverja skyldi telja aðila máls, en það séu þeir sem eigi 
beinna, verulegra, sérstakra og lögvarinna hagsmuna að gæta. Taldi ÁNS að við mat á því 
hvort G hf. og B hefðu þá hagsmuni af úrlausn málsins, að þeir skyldu taldir aðilar þess, 
yrði að líta til þess að á þeirri umdeildu ákvörðun sem fyrir lá í málinu af hálfu 
Samkeppniseftirlitsins valt allt framhald málsins. Ákvörðun um að áfrýjendur hefðu náð 
yfirráðum í G hf. og B bæri að tilkynna um samruna, væri fyrsta skref í ákveðnu ferli sem 
gæti leitt til þess að G hf. og B þyrftu að grípa til kostnaðarsamra og íþyngjandi aðgerða, 
sem ekki hefði komið til ef ekki væri um tilkynningarskyldan samruna að ræða. Taldi 
ÁNS að þar sem þessir aðilar hefðu beinna og verulegra hagsmuna að gæta við úrlausn 
málsins hefði verið nauðsynlegt að þeir nytu aðilastöðu í málinu. Þetta væri í samræmi 
við ríkjandi sjónarmið skv. EB rétti, um að þeir aðilar sem hafi lögvarinna hagsmuna að 
gæta af samrunamáli njóti andmælaréttar við alla meðferð málsins.  

 

Það kemur fyrir að ákvarðanir Samkeppniseftirlitsins snerta á einhvern hátt aðra 

lögaðila en þá sem ákvörðun er beint til. Þetta getur gerst meðal annars með því að á 

samrunaaðila eru lögð einhver skilyrði svo að af samrunanum megi verða og hluti af 

skilyrðunum tengjast á einhvern hátt þriðja lögaðila sem ekki er hluti af samrunanum.  

 

Úrskurður ÁNS 17. október 2006 (6/2006) Lyf og heilsa ehf. (L ehf.) kærði ákvörðun 
Samkeppniseftirlitsins um að samningur um kaup DAC ehf. á öllu hlutafé Lyfjavers ehf. 
fæli í sér samruna í skilningi 4. gr. samkeppnislaga og hindraði með því virka samkeppni. 
Áfrýjandi vísaði til þess að Samkeppniseftirlitið hefði, í hinni kærðu ákvörðun, talið að 
áfrýjandi væri í markaðsráðandi stöðu með Lyfju ehf. án þess að honum hefði verið 
gefinn kostur á að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Taldi L ehf. að þótt hann ætti 
ekki beina aðild að samrunamálinu þá teldist hann aðili málsins í skilningi ssl. 
Ákvörðunin væri verulega íþyngjandi fyrir hann og skyldur lagðar á hann. Hefði 
samkeppnisyfirvöldum því borið að gæta andmælaréttar gagnvart honum. 
Í úrskurði ÁNS kom fram að hvorki í samkeppnislögum né í eldri lögum um sama efni 
væri að finna skilgreingu á hugtakinu „aðili“ né hugtakinu „aðildarhæfi“. Afmörkun 
þessara hugtaka skipti hins vegar máli varðandi úrlausn þess hverjir gætu kært 
stjórnsýsluákvarðanir samkeppnisyfirvalda auk þess sem það skipti máli um það hverjir 
nytu andmælaréttar eftir reglum stjórnsýsluréttar. Kom fram að ákvörðunin væri háð mati 
hverju sinni sem byggðist á viðurkenndum grundvallarreglum stjórnsýsluréttar. Með 
hugtakinu „aðili“ í stjórnsýslurétti væri ekki átt við jafn skýrlega afmarkað hugtak og 
notað væri í almennu réttarfari. Kæruaðild í stjórnsýslumálum gæti, eftir atvikum, verið 
víðtækari. Engu að síður yrði að miða við meginregluna um að aðili kærumáls á sviði 
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samkeppnismála gæti sá einn verið sem ákvörðun Samkeppniseftirlitsins beindist að og 
hefði orðið að þola beina skerðingu á hagsmunum sínum við þess háttar ákvörðun eða 
væri að öðru leyti bundinn af henni. Taldi ÁNS að heimilt kynni að vera að víkja frá 
meginreglunni til víkkunnar hugtaksins „aðili“ þegar sérstaklega stæði á. ÁNS taldi þó að 
ekki væri séð að nægileg ástæða væri til að víkja frá meginreglunni í þessu tilviki. Þótt L 
ehf. væri nefndur í hinni kærðu ákvörðun jafngilti það því ekki að verið væri að hafa bein 
og bindandi áhrif á réttarstöðu hans og réttlætti þar með aðilastöðu hans. L ehf. hefði 
heldur ekki verið getið í samrunatilkynningunni til Samkeppniseftirlitsins. ÁNS taldi að 
ekki væri að sjá að L ehf. hefði tengst hinum fyrirhugaða samruna með formlegum hætti 
sem sjálfstætt fyrirtæki. L ehf. var því ekki talinn hafa aðilastöðu í málinu og var kærunni 
vísað frá. 
 
 

Samkvæmt þessum úrskurði verður lögaðili að hafa þurft að þola beina skerðingu á 

réttindum sínum eða vera bundinn formlega af henni. Það nægi ekki til að víkja frá 

meginreglunni, um að einungis samrunaaðilarnir eigi aðild að málinu, að viðkomandi hafi átt 

möguleika á einhverju óákveðnu sem ekki hefur komið fram þegar ákvörðunin er tekin. Þetta 

bendir þó til að ef t.d. kaupsamningur hefði verið kominn á sem hefði þurft að ganga til baka 

vegna skilyrðanna sem Samkeppniseftirlitið setti fram fyrir samrunanum, þá hefði 

viðkomandi átt möguleika á að teljast aðili máls þar sem um væri að ræða skerðingu á 

réttindunum. 

 
Úrskurður ÁNS 21. janúar 2010 (18/2009) Síminn hf. (S hf.) kærði ákvörðun 
Samkeppniseftirlitsins um að ekki væri ástæða til að aðhafast vegna samruna Vestia hf. 
og Teymis hf. S hf. var ekki aðili að samrunamálinu en taldi sig eiga lögvarða hagsmuni 
þar sem hann starfaði á mörkuðum þar sem samkeppni myndi skaðast við samrunann. S 
hf. taldi hina lagalegu stöðu vera þannig að þar sem ekki væri vikið að því í 9. gr. 
samkeppnislaga hverjir gætu kært ákvörðun Samkeppniseftirlitsins þá færi það eftir 
almennum reglum stjórnsýsluréttar og ríkjandi sjónarmiðum innan samkeppnisréttar. Þær 
fælu í sér að hver sá sem ætti lögvarða hagsmuni af úrlausn máls gæti kært ákvörðun til 
æðra stjórnvalds. S hf. benti á að ekki hefði reynt á það álitaefni hér á landi hvort 
samkeppnisaðili á markaði gæti kært ákvörðun Samkeppnisyfirvalda þar sem ekki væri 
gripið til íhlutunar í samruna aðila sem starfa á sama markaði. S hf. byggði á því að öll 
sjónarmið stjórnsýslu- og samkeppnisréttar leiddu til þess að játa yrði honum aðild að 
málinu. Leiddi það jafnframt af réttarframkvæmd hér á landi í sambærilegum málum,  
almennrar túlkunar hugtakana aðili máls og lögvarðir hagsmunir, og sjónarmiðum EB 
réttar. Þá tók hann einnig fram að það væri ríkjandi viðhorf hér á landi að ekki ætti að 
setja kæruaðild þröngar skorður og mætti ráða það meðal annars af dómum Hæstaréttar. 
ÁNS benti á að hvorki í samkeppnislögum né stjórnsýslulögum væri að finna nákvæma 
skilgreiningu á því hverjir gætu talist aðilar samkeppnismáls. Því væri ákvörðun um þetta 
háð mati sem byggist á viðurkenndum sjónarmiðum samkeppnisréttar og stjórnsýsluréttar. 
Samkvæmt þessu gilti sú meginregla í samkeppnisrétti að málefni þyrfti að varða 
viðkomandi bæði beint og sérstaklega til þess að til aðildar gæti komið. Fyrra skilyrðið 
fæli í sér að ákveðið orsakasamhengi sem yrði að vera á milli ákvörðunar og réttarstöðu 
aðila. Að jafnaði mætti gera ráð fyrir að tiltekin ákvörðun varðaði viðkomandi beint ef 
henni væri ætlað að binda hann, enda væri þá orsakasamhengi augljóst. Í síðara skilyrðinu 
fælist að viðkomandi þyrfti að sýna fram á að ákvörðun varðaði hann með þeim hætti sem 
aðgreindi hann frá öðrum sem kynnu að vera í svipaðri aðstöðu en nytu samt sem áður 
ekki aðilastöðu. Það lægi fyrir í þessu máli að S hf. hefði átt í bréfaskriftum við 
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Samkeppniseftirlitið þar sem meðal annars var gerð sú krafa að eftirlitið gripi til íhlutunar 
í þann samruna sem málið fjallaði um og var yfirvofandi á þeim tíma. Þar fyrir utan hefði 
S hf. gert grein fyrir því að samruninn varðaði markaði þar sem hann hefði verulegra 
hagsmuna að gæta. ÁNS tók undir það að umræddur samruni gæti haft áhrif á stöðu S hf. 
og snert hann með þeim hætti sem aðgreindi nægjanlega stöðu hans frá öðrum. Kvörtun 
hans til samkeppniseftirlitsins á sínum tíma benti til þess sama. Því bæri að telja S hf. 
aðila að málinu. 
 

Af þessum úrskurði má álykta að það að áfrýjandi hafði sérstaklega haft samband við 

Samkeppniseftirlitið þegar samruninn var í gangi til að krefjast aðgerða 

Samkeppniseftirlitsins varðandi samrunan, vegi þungt í að tryggja honum aðilastöðu. Þannig 

sýndi hann fram á að staða hans var ekki sú sama og annarra sem starfa á sama markaði og 

náði því að aðgreina stöðu sína nægjanlega og gera hana nægilega sérstaka þannig að ÁNS 

taldi að hann yrði að hafa stöðu aðila máls. Í kjölfar þessara úrskurðar hefur 

Samkeppniseftirlitið gengið út frá því að samkeppnisaðilar geti átt aðild að kærumálum fyrir 

ÁNS ef þeir eigi nægilega sérstakra hagsmuna að gæta. Samkvæmt ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins64 á þetta þó einungis við þegar kemur að kæruaðild til ÁNS sökum 

ákvörðunar eftirlitsins í samrunamálum. Samkeppnisaðilar eigi ekki rétt til aðildar að 

samrunamáli á fyrsta stjórnsýslustigi. 

 
Úrskurður ÁNS 14. júní 2011 (1/2011) Búvangur ehf. (B ehf.) o.fl. ákvörðun 
Samkeppniseftirlitsins um að ekki væru forsendur til að aðhafast frekar í máli er varðaði 
samruna Stjörnugrís hf. við rekstrarfélagið Braut ehf. og LS2 ehf. B ehf. sem er 
samkeppnisaðili Stjörnugríss hf., var ekki aðili að samrunamálinu. B ehf. vísaði til 9. gr. 
samkeppnislaga um kæruheimild þeirra til ÁNS. Taldi B ehf. að þrátt fyrir að hann hefði 
ekki notið aðilastöðu við meðferð Samkeppniseftirlitsins á málinu nyti hann samt sem 
áður kæruheimildar til ÁNS, meðal annars með vísan til úrskurðar ÁNS nr. 18/2009. 
Einnig taldi hann að Samkeppniseftirlitið hefði ekki gætt nægilega að því að B ehf. nyti 
stöðu sem aðili máls við meðferð málsins á lægra stjórnsýslustigi. 
Samkeppniseftirlitið taldi að með vísan til þeirra leiðbeininga sem fram komu í úrskurði 
ÁNS nr. 18/2009 að B ehf. gæti skotið málinu til ÁNS, þ.e. að B ehf. hefði aðild að 
kærumáli til ÁNS. Það þýddi hins vegar ekki að hann hefði átt aðild að málinu fyrir 
Samkeppniseftirlitinu á lægra stjórnsýslustigi. Meginreglan væri sú að aðildar að 
samrunamáli nytu fyrst og fremst þau félög sem að samrunanum stæðu. Þannig hefði 
verið almennt á því byggt að kaupandi og seljandi tiltekins fyrirtækis nytu aðildar að 
samrunamáli vegna viðskipta þeirra. Ekki hefði komið til þess að keppinautar 
viðkomandi fyrirtækja hefðu notið aðildar hjá Samkeppniseftirlitinu vegna samrunamála 
þrátt fyrir að í fyrrgreindum úrskurði áfrýjunarnefndar nr. 18/2009 hefði verið viðurkennd 
aðild á kærustigi. Taldi Samkeppniseftirlitið að aðild keppinauta samrunaaðila að 
samrunamáli takmarkaðist við kærustig.  
Í úrskurði ÁNS kom fram að hvorki í samkeppnislögum né stjórnsýslulögum væri að 
finna nákvæma skilgreiningu á því hverjir gætu talist aðilar samkeppnismáls. Því væri 
ákvörðun um þetta háð mati sem byggðist á viðurkenndum sjónarmiðum 
samkeppnisréttar og stjórnsýsluréttar. Í samkeppnisrétti gilti því sú meginregla að málefni 

                                                
64 Sbr. úrskurður ÁNS 14. júní 2011 (1/2011). 
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þyrfti að varða viðkomandi bæði beint og sérstaklega til þess að til aðildar gæti komið. 
Það væri mat ÁNS að samkeppnisaðilar ættu almennt ekki beina aðild að samrunamálum 
í þeim skilningi sem væri lagður í hugtakið samkvæmt þeim viðmiðunum sem að ofan 
greindi. Ákvörðun um að samþykkja eða hafna samruna beindist ekki að öðrum en 
samrunaaðilum. Þar við bættist að við rannsókn slíkra mála þyrfti að afla mikilvægra og 
viðkvæmra upplýsinga úr rekstri samrunaaðila sem aðrir ættu almennt ekki aðgang að. 
ÁNS taldi að ekki væru einhver sérstök sjónarmið sem leitt gætu til annarrar niðurstöðu 
en venja stæði til í málsmeðferð samrunamála. Því væri ekki fallist á sjónarmið B ehf. um 
að það ylli ógildingu á ákvörðun Samkeppniseftirlitsins að hann fékk ekki formlega 
aðilastöðu í málinu. 

 

Eins og áður segir er aðildarhugtakið nokkuð afmarkað varðandi samruna í 

samkeppnismálum. Meginreglan er að þeir aðilar sem eiga í viðskiptum, standa í samruna eða 

eru andlag 65  samruna sem teljast vera aðilar að málum. Það eru þeir sem ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins beinist að og ákvörðunin hefur áhrif á réttarstöðu viðkomandi. Það eru 

þó undantekningar frá þessari meginreglu varðandi lögaðila sem hafa óbeinna hagsmuna að 

gæta. ÁNS og Samkeppniseftirlitið hafa í ákvörðunum sínum gengið út frá þeirri reglu að 

samkeppnisaðilar eigi ekki sjálfkrafa aðild að samrunamálum. 

 
Úrskurður ÁNS 11. maí 2007 (1/2007) Iceland Excursions Allrahanda ehf. kærði 
ákvörðun Samkeppniseftirlitsins um að ekki yrði tekin til efnismeðferðar tilteknir liðir í 
kvörtun fyrirtækisins varðandi ákvörðun Samkeppnisráðs um að heimila samruna 
Kynnisferða ehf. og S.B.K. ehf. Samkeppniseftirlitið vísaði til þess að áfrýjandi væri ekki 
aðili samrunamálsins. ÁNS féllst á það með Samkeppniseftirlitinu að áfrýjandi hefði ekki 
átt aðild að samrunamálinu og því ætti hann ekki frekar aðild að kröfu um endurupptöku 
þess. 
 

Viðkomandi verður að sýna fram að hann hafi sérstakra hagsmuna að gæta sem aðgreini 

hann nægjanlega frá öðrum á sama markaði.66 Þótt þessi skilyrði séu uppfyllt er þó ekki talið 

að samkeppnisaðilinn eigi að hafa aðild að sjálfu samrunamálinu, en hann geti þó talist geta 

haft aðild að kærumáli til ÁNS varðandi lögmæti samrunans.67 

 

3.4.4. Aðild að málum varðandi misnotkun á markaðsráðandi stöðu 

Eitt af hlutverkum Samkeppniseftirlitsins er að koma í veg fyrir að fyrirtæki með 

markaðsráðandi stöðu misnoti aðstöðu sína með því að hamla samkeppni á markaði. 

Markaðsráðandi staða er, skv. 4. tölul. 4. gr. samkeppnislaga, þegar fyrirtæki hefur þann 

                                                
65 Sbr. úrskurður ÁNS 9. október 2008 (11/2008). 
66 Sbr. úrskurður ÁNS 21. janúar 2010 (18/2009). 
67 Sbr. úrskurður ÁNS 14. júní 2011 (1/2011). 
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efnahagslega styrkleika að geta hindrað samkeppni á þeim markaði sem máli skiptir og það 

getur að verulegu leyti starfað án þess að taka tillit til keppinauta, viðskiptavina og neytenda.  

Aðili að máli varðandi misnotkun á markaðsráðandi stöðu hjá Samkeppniseftirlitinu er 

ávallt sá lögaðili sem sakaður er um að misnota markaðsráðandi stöðu sína, hvort sem er með 

undirverðlagningu eða öðrum hætti. Það eru þó aðrir lögaðilar sem koma einnig til greina sem 

aðilar máls og má þar helst nefna samkeppnisaðila á markaði og neytendur. 

 
Ákvörðun samkeppnisráðs 5. júní 2003 (18/2003) Kortaþjónustan ehf. kvartaði yfir 
háttsemi Greiðslumiðlunar hf. Greiðslumiðlun gerði athugasemdir við að Kortaþjónustan 
ehf. hefði aðild að málinu og vísaði til þess að fyrirtækin væru ekki í samkeppni þar sem 
ekki væri skýrt hvert samningssamband PBS og Kortaþjónustunnar væri. Kortaþjónustan 
var þjónustufyrirtæki fyrir PBS og markassetti meðal annars þjónustu PBS hér á landi.  
Taldi Kortaþjónustan ehf. að PBS væri í raun hinn eiginlegi færsluhirðir og að 
Kortaþjónustan starfaði einungis í umboði PBS. PBS ætti því í raun þá samkeppnislegu 
hagsmuni sem um ræddi í málinu. Taldi Samkeppnisráð að viðskiptalegir hagsmunir PBS 
og Kortaþjónustunnar væru verulega samofnir að því er varðaði samkeppni á 
færsluhirðingarmarkaðinum hér á landi. Taldi samkeppnisráð að Kortaþjónustan ætti 
hagsmuna að gæta í málinu og gæti því notið stöðu aðila fyrir ráðinu. 
 

Úrskurður ÁNS 23. nóvember 2002 (17/2002) Hf. Eimskipafélag Íslands kærði 
ákvörðun Samkeppnisstofnunar um að Samskip hf. ættu aðild að máli sem til meðferðar 
var hjá stofnuninni í tilefni kæru varðandi misnotkun Eimskipafélagsins á 
markaðsráðandi stöðu sinni. Taldi áfrýjandi að Samskip hf. hefði ekki beinna hagsmuna 
að gæta í málinu þar sem ekki væri verið að skera úr um ágreining tveggja eða fleiri 
keppenda á markaðinum, taldi áfrýjandi að Samskip hf. hefði ekki einstaklegra hagsmuna 
að gæta umfram aðra þá sem kepptu á markaði sjóflutninga til og frá Íslandi. Benti 
áfrýjandi á að Samskip hf. hefði ekki verulegra hagsmuna að gæta í skilningi 
aðildarhugtaksins þar sem hagsmunir Eimskipafélagsins væru miklu meiri og að réttur 
aðila máls til að kynna sér gögn leiddi til þess að túlka ætti aðilahugtakið þröngt.  
Í úrskurðinum taldi ÁNS að hugtakið aðili máls væri hvorki skilgreint í 
samkeppnislögum né stjórnsýslulögum. Lögskýringargögn gæfu þó til kynna að 
aðildarhugtakið bæri að skýra rúmt þannig að ekki væri einungis átt við þá sem ættu 
beina aðild að máli heldur einnig þá sem hefðu óbeinna hagsmuna að gæta. Þegar metin 
væru tengsl Samskipa hf. við sakarefnið bæri að hafa í huga að samkeppnisyfirvöld hefðu 
tekið umrætt mál til rannsóknar m.a. á grundvelli kæru fyrirtækisins. ÁNS leit einnig svo 
á að Samskip hf. hefði haft mikilvægra og sérstakra hagsmuna að gæta varðandi úrlausn 
málsins sem samkeppnisaðili á sama markaði. Því til viðbótar væru rannsóknarhagsmunir 
tengdir því að kærandinn gæti fylgst með máli, tjáð sig um það og stuðlað þannig að því 
að mál mætti upplýsa sem best. Yrði í því sambandi að hafa í huga að ætla mætti að 
kærandinn væri vel kunnugur eðli viðkomandi samkeppnismarkaðar og gæti því veitt 
mikilvægar upplýsingar. Viðurkenndi því ÁNS aðild Samskipa hf. að málinu. 
 

Hf. Eimskipafélag Íslands sætti sig ekki við þessa niðurstöðu áfrýjunarnefndarinnar og 

fór með málið fyrir dómstóla. Í Héraðsdómi Reykjavíkur var aðildarhugtakið túlkað þrengra 

og fallist á kröfu Eimskipafélagsins að Samskip hf. teldust ekki aðilar að málinu fyrir 

samkeppnisyfirvöldum á þeim grundvelli að aðild Samskipa hf. að málinu myndi leiða til þess 

að Samskip hf. fengju aðgang að viðkvæmum upplýsingum um samkeppnisaðila sinn, Hf. 
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Eimskipafélag Íslands. Í Hrd. 2003 bls. 2685 (83/2003), kom hins vegar fram að fallast yrði á 

það með áfrýjunarnefnd samkeppnismála að Samskip hf. hefði mikilvægra og sérstakra 

hagsmuna að gæta af úrslitum málsins. Þegar litið væri til hagsmuna stefnanda varðandi 

aðgang Samskipa hf. að gögnum málsins yrði að líta til þeirrar verndar sem hann nyti skv. 17. 

gr. ssl. og 14. gr. reglna nr. 922/2001 um málsmeðferð samkeppnisyfirvalda. Hæstiréttur 

túlkaði því aðildarhugtakið rýmra en gert var í héraðsdómi og benti á að almennt væri sá 

talinn aðili að máli sem ætti einstaklegra, beinna og lögvarinna hagsmuna að gæta. Þannig 

væru þeir sem bæru fram kærur eða kvartanir yfirleitt taldir aðilar að stjórnsýslumáli, enda 

ættu þeir slíkra hagsmuna að gæta við úrlausn þess.  

 

Úrskurður Konkurrenceankenævnet 13. september 2007 (2007-0011908) Í máli 
Copenhagen Malmö Port AB gegn Konkurrencestyrelsen, hafði O.K. Shore Handling ApS 
kvartað til Konkurrencestyrelsen vegna Copenhagen Malmö Ports, varðandi aðgengi til að veita 
þjónustu og farangursafgreiðslu til skemmtiferðaskipa við Nordre Toldbod í Kaupmannahafnar 
höfn. Konkurrencestyrelsen hóf rannsókn á því hvort Copenhagen Malmö Port hefði misnotað 
markaðsráðandi stöðu sína með því að svipta O.K. Shore Handling ApS tækifæri á að þjóna 
skemmtiferðaskipum með viðkomu í Nordre Toldbod. O.K. Shore Handling ApS óskaði eftir að 
fá stöðu aðila máls auk þess að fá aðgang að gögnum málsins. Konkurrencestyrelsen taldi að þar 
sem O.K. Shore Handling ApS væri eini keppinautur Copenhagen Malmö Port þá hefði það 
verulegra og sérstakra hagsmuna að gæta í málinu sem leiddi til undantekningar frá 
meginreglunni um aðila máls. Copenhagen Malmö Port kærði þessa ákvörðun 
Konkurrencestyrelsen til áfrýjunarnefndar sem ógilti ákvörðunina á þeim forsendum að O.K. 
Shore Handling ApS hefði ekki það sérstakra hagsmuna að gæta af niðurstöðu málsins að ekki 
væri rétt að víkja frá meginreglunni um að einungis viðtakandi ákvörðunar teldist aðili máls.  

 

Ef borinn er saman úrskurður ÁNS 23. nóvember 2002 (17/2002) í máli Hf. 

Eimskipafélags Íslands og Samskipa hf. sem reifaður er hér að ofan og svo úrskurður 

Konkurrenceankenævnet 13. september 2007 (2007-0011908) í máli Copenhagen Malmö Port 

AB og O.K. Shore Handling ApS er greinilegt að um sambærileg mál er að ræða. Þarna er um 

að ræða fákeppnismarkað, ósk eftir aðgangi að gögnum máls og grun um misnotkun á 

markaðsráðandi stöðu. Úrlausnir þessarra tveggja mála eru hins vegar engan vegin 

sambærilegar og leiða því til þeirrar hugleiðingar hvort aðildarhugtakið sé túlkað þrengra í 

dönskum samkeppnisrétti heldur en í íslenskum.  

Hérna má einnig skoða aðra úrskurði Konkurrenceankenævnet: 

 
Úrskurður Konkurrenceankenævnet 12. ágúst 2004 (03-252.665) Í máli Forbruger-
Kontakt Distribution A/S gegn Konkurrencestyrelsen, þar sem Forbruger-Kontakt kvartaði 
til Konkurrencestyrelsen um verð og skilmála Post Danmark fyrir tímarit. Eftir kvörtunina 
hóf Konkurrencestyrelsen rannsókn á verðum og skilmálum Post Danmark fyrir tímarit árið 
2004-2005. Þessari rannsókn lauk með ákvörðun ráðsins 30. ágúst 2007. Forbruger-
Kontakt fór fram á aðgang að gögnum málsins. Konkurrencestyrelsen hafnaði því þar sem 
það taldi Forbruger-Kontakt ekki aðila máls. Málið var talið varða mat á hegðun á markaði 
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með nokkrum samkeppnisaðilum. Forbruger-Kontakt væri ekki eini samkeppnisaðili Post 
Danmark á markaðinum og var aðild því hafnað.  
 

Úrskurður Konkurrenceankenævnet 16. ágúst 2007 (2007-0010594) í máli CityMail 
Danmark A/S gegn Konkurrencestyrelsen, þar sem Konkurrencestyrelsen hóf rannsókn í 
kjölfar kvörtunar CityMail yfir skilyrðum Post Danmark á aðgangi að pósthólfum. 
CityMail fór fram á aðgang að gögnum málsins, sem Konkurrencestyrelsen hafnaði á þeim 
forsendum að CityMail væri ekki aðili að málinu. Taldi áfrýjunarnefndin að túlka ætti 
aðildarhugtakið þröngt þegar kæmi að aðgangi að gögnum máls og næði almennt einungis 
yfir þá sem ákvörðun væri beint til. Í undantekningartilvikum næði aðildarhugtakið einnig 
yfir aðra en þá sem ákvörðun beinist að ef um er að ræða sérstaka hagsmuni af málinu og 
niðurstöðu þess. Sú staðreynd að málið hófst með kæru CityMail teldist ekki nægileg 
ástæða til að veita CityMail aðilastöðu.  

 

3.4.5. Aðild að málum er varða undanþágur 

Samkvæmt 15. gr. samkeppnislaga er Samkeppniseftirlitinu heimilt að veita undanþágu frá 

ákvæðum 10. 68  og 12. 69  gr. að ákveðnum skilyrðum uppfylltum, þ.e. að samningar, 

samþykktir, samstilltar ákvarðanir skv. 10. og 12. gr. stuðli að bættri framleiðslu eða 

dreifingu á vöru eða þjónustu eða efli tæknilegar og efnahagslegar framfarir, veiti neytendum 

sanngjarna hlutdeild í ávinningi sem af þeim hlýst, leggi ekki höft á hlutaðeigandi fyrirtæki 

sem óþörf eru til að settum markmiðum verði náð og veiti fyrirtækjum ekki færi á að koma í 

veg fyrir samkeppni að því er varðar verulegan hluta framleiðsluvaranna eða þjónustunnar 

sem um er að ræða.  

Þegar Samkeppniseftirlitið tekur ákvarðanir um undanþágur þá á sá sem fer fram á 

undanþáguna eðlilega aðild að málinu þar sem ákvörðunin beinist að honum. Hér er því 

aðallega spurningin hvort þriðji aðili, svo sem samkeppnisaðili, geti átt aðild að máli er varðar 

ákvörðun um undanþágu frá reglum samkeppnislaga skv. 15. gr. og þá hvort um sé að ræða 

aðild að málinu á lægra stjórnsýslustigi eða hvort einungis sé um að ræða aðild að kærumáli 

hjá æðra stjórnvaldi, í þessu tilviki ÁNS. Hér má benda á úrskurð ÁNS 2. júní 2003 (9/2003) 

þar sem Atlantsskip ehf. kærði ákvörðun Samkeppnisráðs um að veita Samskipum hf. og Hf. 
                                                
68 10. gr. samkeppnislaga – Allir samningar og samþykktir milli fyrirtækja, hvort heldur þær eru bindandi eða 
leiðbeinandi, og samstilltar aðgerðir sem hafa að markmiði eða af þeim leiðir að komið sé í veg fyrir samkeppni, 
hún sé takmörkuð eða henni raskað eru bannaðar. 
Bannið tekur m.a. til samninga, samþykkta og samstilltra aðgerða sem: a. áhrif hafa á verð, afslætti, álagningu 
eða önnur viðskiptakjör með beinum eða óbeinum hætti, b. takmarka eða stýra framleiðslu, mörkuðum, 
tækniþróun eða fjárfestingu, c. skipta mörkuðum eða birgðalindum, d. mismuna viðskiptaaðilum með ólíkum 
skilmálum í sam konar viðskiptum og veikja þannig samkeppnisstöðu þeirra, e. setja sem skilyrði fyrir 
samningagerð að hinur viðsemjendurnir taki á sig viðbótarskuldbindingar sem tengjast ekki efni samninganna, 
hvorki í eðli sínu né samkvæmt viðskiptavenju. 
69 12. gr. samkeppnislaga - Samtökum fyrirtækja er óheimilt að ákveða samkeppnishömlur eða hvetja til 
hindrana sem bannaðar eru samkvæmt lögum þessum eða brjóta í bága við ákvarðanir skv. 16.-18. gr. 
Bann þetta nær einnig til stjórnarmanna samtaka, samstarfsmanna þeirra og manna sem valdir eru til 
trúnaðarstarfa í þágu samtakanna 
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Eimskipafélagi Íslands undanþágu frá bannákvæði b-liðar 10. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 

(eldri samkeppnislög). Atlantsskip ehf. var eini samkeppnisaðili þessara tveggja félaga og gaf 

umsögn í hinni kærðu ákvörðun. Atlantsskip ehf. var talið hafa aðild að kærumáli fyrir ÁNS 

þrátt fyrir að teljast ekki aðili máls í upprunalega málinu fyrir lægra stjórnvaldi.  

Þetta bendir til þess að samkeppnisaðilum sem starfa á fákeppnismörkuðum geti verið 

játuð aðild að kærumálum á æðra stjórnsýslustigi, þó getur verið að annað hafi spilað inn í að 

aðild Atlantsskipa hf. að málinu var samþykkt, til dæmist það að þeir hófu málið með kæru til 

Samkeppnisráðs.  

 
Ákvörðun samkeppnisráðs 27. janúar 2000 (3/2000) Varðaði kvörtun Landssíma Íslands 
hf. til samkeppnisstofnunar yfir að ekki hefði verið óskað eftir sjónarmiðum fyrirtækisins 
við meðferð ákvörðunar nr. 22/1999, þar sem tímabundin takmörkun á aðgangi annarra að 
fjarskiptaneti Íslandssíma og Línu.Nets, sem fram kom í samstarfssamningi fyrirtækjanna, 
var heimiluð með undanþágu. Taldi Landssíminn að þar sem um hefði verið að ræða 
ívilnandi ákvörðun til hagsbóta fyrir keppinauta Landssímans snerti ákvörðunin lögvarða 
hagsmuni Landssímans. Því hafi Landssíminn átt að hafa stöðu aðila í málinu. 
Samkeppnisráð fjallaði um aðila hugtakið og benti á að þrátt fyrir að fram kæmi í 
greinargerð með frumvarpi til stjórnsýslulaga að túlka bæri hugtakið rúmt, þá yrði einnig 
að hafa það í huga að hagsmunir annarra málsaðila gætu mælt á móti því að hugtakið væri 
skýrt of rúmt. Taldi samkeppnisráð að það nægði ekki eitt og sér að fyrirtæki væri 
keppinautur aðila að málum fyrir samkeppnisyfirvöldum til þess að það hafi einnig 
aðilastöðu. Taldi samkeppnisráð að Landssíminn ætti ekki verulegra né einstakra hagsmuna 
að gæta vegna ákvörðunarinnar og gæti því ekki talist aðili máls. 

 

Það virðist hins vegar vera rýmri aðild að kærumálum fyrir æðra stjórnvaldi sbr. 

úrskurð ÁNS 2. júní 2003 (9/2003) þar sem Atlantsskip ehf. var talið hafa aðild að kærumáli 

fyrir ÁNS þrátt fyrir að teljast ekki aðili máls í upprunalega málinu fyrir lægra stjórnvaldi. og 

sbr. einnig úrskurð ÁNS 15. nóvember 1995 (23/1995) þar sem áfrýjandi kærði ákvörðun 

samkeppnisráðs um að ekki væri tilefni til að gera athugasemdir við viðskiptareglur 

bókaútgefanda vegna samnings varðandi viðskipti hans. Bókaútgefandinn hafði fengið 

undanþágu frá bannákvæðum samkeppnislaga til að starfa eftir viðskiptareglum. Áfrýjandi 

taldi sig hafa lögmæta hagsmuni af úrlausn málsins og ætti því að teljast aðili þess. ÁNS taldi 

að hann ætti lögvarinna hagsmuna að gæta til þess að fá sjálfstætt skorið úr um lögmæti 

undaþágunnar.  

Af framangreindum úrskurðum og ákvörðunum verður að meginreglan varðandi aðild 

að málum er varða undanþágur frá ákvæðum samkeppnislaga sé sú að einungis þeir aðilar 

sem undanþágan beinist að þ.e. þeir sem sækja um undanþáguna, séu aðilar máls á lægra 

stjórnsýslustigi.  
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3.4.6. Aðild einstaklinga að málum hjá samkeppnisyfirvöldum 

Í 2. gr. samkeppnislaga kemur fram að lögin taki til hvers konar atvinnustarfsemi. Af þessu 

má ráða að samkeppnisréttur og samkeppnislög leggja mesta áherslu á störf lögaðila og 

fyrirtækja. Megin þorri þeirra mála sem Samkeppniseftirlitið rannsakar varðar 

samkeppnisaðila á markaði sem kvarta yfir hegðun annarra aðila á sama markaði eða eru 

frumkvæðismál Samkeppniseftirlitsins.  

Þegar litið er til þess hvort einstaklingar og neytendur geti talist aðilar að málum hjá 

samkeppnisyfirvöldum verður að huga að þeim skilyrðum sem aðild er sett, þ.e. 5. gr. 

málsmeðferðarreglna samkeppniseftirlitsins þar sem segir að þeir sem sýnt geti fram á að þeir 

eigi lögvarinna hagsmuna að gæta eigi aðild að málum sem Samkeppniseftirlitið telji ástæðu 

til að taka til rannsóknar. Einnig verður að gæta að sjónarmiðum stjórnsýsluréttar um að 

viðkomandi hafi beinna, verulegra, sérstakra og lögmætra hagsmuna að gæta við úrlausn máls.  

Þegar einstaklingur kvartar yfir broti fyrirtækis á samkeppnislögum er líklegt að litið verði á 

kvörtunina sem ábendingu sem leiði þá til frumkvæðisrannsóknar Samkeppniseftirlitsins, þar 

sem einstaklingurinn hefur ekki stöðu aðila. 

 
Úrskurður ÁNS 16. september 2003 (16/2003) S, kærði ákvörðun samkeppnisráðs þar 
sem ekki var talin ástæða til að hafast að vegna erindis hans til Samkeppnisstofnunar 
varðandi aðstæður á íslenskum fjármála- og dagvörumarkaði. S taldi að lögvarðir 
hagsmunir hans fælust í því að hann væri íslenskur ríkisborgari sem borgaði sína skatta og 
skyldur, væri oftast löghlýðinn, með sterka sannfæringu og réttlætiskennd. Honum væri 
það nauðsynlegt að fá úr því skorið að starfsaðferðir bankakerfisins væru í raun 
kolólöglegar og fá það staðfest að tiltekið fyrirtæki á dagvörumarkaði væri að misnota 
markaðsráðandi stöðu sína. Að mati ÁNS byggðist mál S á almennum athugasemdum 
varðandi alvarlega ágalla sem hann taldi vera m.a. á bankakerfinu. Varðaði kæruefnið 
einkum almennar aðstæður á umræddum viðskiptasviðum. Taldi ÁNS að eins og málið 
væri vaxið þá snerti kæruefnið áfrýjanda ekki með öðrum og sérstakari hætti en aðra sem 
byggju með einum eða öðrum hætti við þá viðskiptahætti sem um væri fjallað í kærunni. 
Væri því stöðu hans ekki á þann veg háttað að hann gæti krafist efnislegrar kærumeðferðar 
á kvörtun sinni hjá samkeppnisyfirvöldum. 
 

Úrskurður ÁNS 3. febrúar 2000 (18/1999) E kærði ákvörðun Samkeppnisstofnunar um 
að aðhafast ekki vegna erindis hans um meinta misnotkun Flugleiða hf. með tilliti til 
samkeppnislaga. Taldi áfrýjandi sig hafa hagsmuna að gæta í málinu sem almennur 
flugfarþegi. Samkeppnisstofnun benti á að samkeppnisyfirvöld væru eftirlitsstjórnvöld með 
það aðalhlutverk að framfylgja stefnu samkeppnislaga en ekki að leysa úr deilumálum eða 
afgreiða erindi. ÁNS taldi að samkvæmt grunnreglum íslensks stjórnsýsluréttar yrði 
kvörtunarefnið að snerta kvartandann með beinum hætti, vegna starfsemi hans eða öðrum 
sambærilegum og brýnum ástæðum, umfram það sem átt getur við um borgarana almennt. 
Tiltekinn þjóðfélagsþegn, sem kvartar undan fargjöldum Flugleiða hf., líkt og í þessu 
tilviki, hafi hins vegar ekki hagsmuni í því sem séu frábrugðnir hagsmunum allra annarra, 
sem verið hafi eða komi til með að verða viðskiptavinir umrædds flugfélags. 
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Samkvæmt þessum úrskurðum má telja að það sé erfitt fyrir einstakling að fá stöðu 

aðila máls eftir kvörtun viðkomandi til Samkeppniseftirlitsins yfir almennri hegðun fyrirtækja 

í viðskiptalífinu. Ástæðan er sú að það er mjög erfitt fyrir viðkomandi að uppfylla skilyrðið 

um sérstaka hagsmuni og að mál varði þá á þann hátt sem afmarki þá frá öðrum 

einstaklingum í samfélaginu. Það eru þó dæmi um að einstaklingur hafi verið talinn hafa aðild 

að máli hjá samkeppnisyfirvöldum. 

 
Úrskurður ÁNS 14. september 1995 (20/1995) A kærði ákvörðun samkeppnisráðs um að 
vísa frá beiðni A um að rannsakaðir yrðu viðskiptahættir Kreditkorts hf. Tengdasonur A, H, 
hafði verið með útgefið kreditkort frá Kreditkorti hf. og gaf A út tryggingavíxil fyrir H. A 
taldi að Kreditkort hf. hefði farið út fyrir heimildir sínar þegar víxillinn var útfylltur. A 
hafði farið með málið fyrir dóm og tapað málinu og taldi Samkeppnisráð að A skorti 
lögmæta hagsmuni til að fara með málið fyrir samkeppnisyfirvöldum. ÁNS taldi að 
málsóknin ein og sér stæði ekki í veg fyrir að samkeppnisyfirvöld gætu eða skyldu taka 
málið til sérstakrar rannsóknar á grundvelli þeirra viðskiptahátta sem að baki lágu. Taldi 
ÁNS að áfrýjandi ætti aðild að málinu.   
 

Í þessu tilviki var um nægilega sérstaka hagsmuni áfrýjanda að ræða þannig að hann 

gæti talist aðili að málinu. Það er því ekki útilokað að einstaklingar geti sem neytendur talist 

aðilar að málum fyrir samkeppnisyfirvöldum, það eru hins vegar strangar kröfur um hagsmuni 

sem viðkomandi þarf að uppfylla. 

Einstaklingar sem eru eða voru starfsmenn hjá lögaðila sem er aðili að máli hjá 

samkeppnisyfirvöldum teljast almennt ekki hafa persónulega aðild að málinu. 

 
Úrskurður ÁNS 4. september 1996 (11/1996) K ásamt Olíufélaginu hf. kærðu ákvörðun 
samkeppnisráðs um að áfrýjandi ásamt öðrum manni, færu úr stjórn Olíuverslunar Íslands 
hf. og að stjórn félagsins yrði skipuð einstaklingum sem uppfylltu skilyrði ákvörðunar 
samkeppnisráðs nr. 23/1995. Að mati ÁNS fól umrædd ákvörðun í sér almenn skilyrði til 
stjórnarsetu í Olíuverslun Íslands hf. Skilyrðin hefðu verið sett út frá 
samkeppnissjónarmiðum þar sem markmiðið hafi verið að tryggja í sem mestum mæli 
sjálfstæði og samkeppni þeirra fyrirtækja sem ákvörðunin tók til. Ákvörðunin hefði ekki 
beinst að tilteknum mönnum heldur hefði hún tekið til ótilgreinds hóps sem kynni að 
fullnægja skilyrðunum á hverjum tíma. Hugsanlegar aðgerðir samkeppnisyfirvalda í tilefni 
af brotum á skilyrðunum beindust réttilega að þeim fyrirtækjum sem ákvörðunin tók til en 
ekki að þeim einstaklingum sem kjörnir kynnu að vera eða tilnefndir til stjórnarsetu 
andstætt skilyrðunum. Með hliðsjón af því ætti K, ekki svo sterk tengsl við sakarefnið að 
þau réttlættu aðilastöðu hans að málinu. 
 

Af þessum úrskurði sem og úrskurði ÁNS 4. september 1996 (12/1996) sem varðaði 

sömu ákvörðun samkeppnisráðs en annan einstakling, má ráða að þegar samkeppnisyfirvöld 

beina ákvörðun að fyrirtæki þá er það einungis fyrirtækið sem telst hafa lögvarða hagsmuni af 

henni, ekki þeir ótal einstaklingar sem ákvörðunin gat haft áhrif á. Jafnvel þótt þarna hafi 
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verið um að ræða að þessir tveir einstaklingar þurftu að víkja sæti úr stjórn Olíufélagsins hf. 

þá voru skilyrðin almenn og áttu jafnt við þessa tvo einstaklinga sem og alla aðra sem komu 

til greina sem stjórnarmenn. Því áttu þeir ekki sérstakra lögvarinna hagsmuna að gæta í 

málinu og féllu þar með ekki undir aðildarhugtakið. 

 
Úrskurður ÁNS 15. mars 2010 (1/2010) H, fyrrverandi forstjóri Greiðslumiðlunar hf. og 
stjórnarformaður Fjölgreiðslumiðlunar hf. á þeim tíma er rannsókn Samkeppniseftirlitsins 
stóð yfir. H óskaði eftir að fá aðgang að gögnum málsins á þeim grundvelli að hann væri 
aðili máls. Í úrskurði ÁNS kom fram að H hefði ekki verið aðili að því máli er lauk með 
ákvörðun Samkeppniseftirlitsins. Sú ákvörðun hefði ekki beinst að honum og hafði ekki 
bein réttaráhrif fyrir hann þótt hann hefði á þeim tíma sem um ræðið í málinu gengt 
trúnaðarstörfum fyrir tvö þeirra fyrirtækja sem ákvörðunin tók til. Hvorki í 
samkeppnislögum né stjórnsýslulögum væri að finna nákvæma skilgreiningu á því hverjir 
gætu talist aðilar samkeppnismáls. Því væri ákvörðun um það háð mati sem byggðist á 
viðurkenndum sjónarmiðum samkeppnisréttar og stjórnsýsluréttar. Samkvæmt því gilti sú 
meginregla í samkeppnisrétti að málefni þyrfti að varða viðkomandi bæði beint og 
sérstaklega til þess að til aðildar geti komið. Fyrra skilyrðið fæli í sér að ákveðið 
orsakasamhengi yrði að vera milli ákvörðunar og réttarstöðu aðila. Að jafnaði mætti gera 
ráð fyrir að tiltekin ákvörðun varðaði viðkomandi beint ef henni væri ætlað að binda hann 
enda er þá orsakasamhengi augljóst. Í síðara tilvikinu fælist að viðkomandi þyrfti að sýna 
fram á að ákvörðunin varðaði hann með þeim hætti sem aðgreindi hann frá öðrum sem 
kynnu að vera í svipaðri aðstöðu en nytu samt sem áður ekki aðilastöðu. 

 

3.4.7. Breyting á stöðu aðila 

Það getur gerst að á meðan mál er til rannsóknar þá verði breyting á stöðu aðilans, svo sem 

þegar eigendaskipti að fyrirtæki eiga sér stað, breyting verður á rekstrarformi þess eða það 

selt eða sameinað öðru fyrirtæki. Hér vaknar sú spurning hvað verði um aðildina að málinu, 

fellur hún niður eða færist hún yfir í nýtt félag sem stofnað er um sömu starfsemi o.s.frv. 

 

Úrskurður ÁNS 13. mars 2008 (3/2008) Í málinu var ágreiningur um hvaða aðili bæri 
ábyrgð á ætluðum brotum Hf. Eimskipafélags Íslands. Eimskipafélag Íslands ehf. (E ehf.) 
mótmælti því að það hefði tekið við ábyrgð á brotum Hf. Eimskipafélags Íslands. Tók E 
ehf. fram að það væri meginregla íslensk réttar að einungis þeirri persónu eða þeim 
lögaðila, sem talinn sé hafa framið lögbrot, verði gert að sæta refsikenndum viðurlögum af 
því tilefni, sbr. 69. gr. stjórnarskrár og 7. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. Taldi hann að 
hafi brot á samkeppnislögum verið framið hefði það verið á ábyrgð hins eldra félags, Hf. 
Eimskipafélag Íslands. Eimskipafélag Íslands ehf. hafi ekki verið til þegar atvik málsins 
hafi átt sér stað og sé því ekki heimild til að kveða á um sektir eða refsingu gagnvart 
félaginu, lögaðili geti ekki sætt ábyrgð fyrir samkeppnisbrot annars lögaðila. 
Samkeppniseftirlitið hélt því fram að Eimskipafélag Íslands ehf., væri réttur aðili að hinni 
kærðu ákvörðun. Hann hafi frá upphafi notið þeirra réttinda sem stjórnsýslu- og 
samkeppnislög mæli fyrir um, verið virkur í rannsókn málsins, veitt gögnum viðtöku, 
komið sjónarmiðum sínum á framfæri og lagt fram frekari gögn í málinu. Taldi 
Samkeppniseftirlitið að hugtakið fyrirtæki hefði sjálfstætt inntak í samkeppnisrétti og 
sjóflutningsfyrirtæki það sem E ehf. ræki væri sama fyrirtækið í skilningi samkeppnislaga 
og hafi brotið gegn 11. gr. laganna. Með því að beina sektarákvörðun að E ehf. væri verið 
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að leggja sekt á það fyrirtæki sem hefði framið þau brot sem málið tók til. Vísaði 
Samkeppniseftirlitið til þess að sekt vegna brota á samkeppnislögum yrði augljóslega að 
beinast að aðila sem nyti rétthæfis. Þegar aðili sem ræki fyrirtæki væri ekki lengur til að 
lögum þá bæri að finna hvar viðkomandi fyrirtæki væri niðurkomið og beina 
sektarákvörðun að þeim aðila sem tekið hefði við rekstri þess.  
Að mati ÁNS var breyting á lagalegu formi og nafni fyrirtækis ein og sér ekki nægileg til 
að fella brott ábyrgð þegar báðir aðilarnir væru í efnahagslegum skilningi einn og hinn 
sami. Féllst ÁNS á að E ehf. væri ábyrgur vegna athafna Hf. Eimskipafélags Íslands að 
samkeppnisrétti. 
 
Úrskurður ÁNS 13. febrúar 1997 (1/1997) Póstur og Sími hf. hafnaði því að bera ábyrgð 
á brotum Póst- og símamálastofnunar, þrátt fyrir að Póstur og Sími hf. væri aðeins breytt 
rekstrarform á hinu upphaflega félagi. ÁNS taldi að þarna væri um að ræða hlutafélag sem 
hefði yfirtekið allar eignir, réttindi og skuldbindingar Póst- og símamálastofnunar og því 
hefði í raun einungis orðið breyting á nafni og rekstrarformi fyrirtækisins. Póstur og sími hf. 
bæri því ábyrgð á brotum Póst- og símamálastofnunar og var bundið af hinni kærðu 
ákvörðun samkeppnisráðs. 
 

Samkvæmt þessum úrskurðum er ljóst að eigendaskipti og nafnabreyting á fyrirtæki 

breytir ekki þeirri ábyrgð sem fyrirtækið ber vegna brota gegn samkeppnislögum ef sannað er 

að um sama fyrirtæki sé í raun að ræða. Það er fyrirtækið sjálft sem ber ábyrgðina en ekki 

eigendurnir og því eiga kaup og sala ekki að hafa áhrif á hver telst aðili að máli.  

Það að félag sé úrskurðað gjaldþrota þýðir heldur ekki að aðild að máli hjá 

Samkeppniseftirlitinu falli sjálfkrafa niður. Þá er það þrotabúið sem tekur við öllum réttindum 

og skyldum sem hið gjaldþrota félag hafði og þar á meðal aðild að málinu. 

 
Úrskurður ÁNS 30. desember 2004 (5/2004) K kærði ákvörðun samkeppnisráðs þar sem 
komist var að þeirri niðurstöðu að áfrýjandi hefði brotið gegn 20. og 25. gr. 
samkeppnislaga með notkun á léninu merkingar.is. Bú K hafði verið tekið til 
gjaldþrotaskipta og var K ekki lengur til sem lögaðili í starfsemi heldur einungis sem 
þrotabú. Taldi K að lögaðilinn gæti ekki verið aðili að stjórnsýslukæru og því yrði að fella 
ákvörðun samkeppnisráðs úr gildi þar sem hagsmunir félagsins væru ekki lengur fyrir 
hendi. Ekki hefði komið fram að skipt hefði verið um aðila að málinu og ekki hefði heldur 
verið sýnt fram á að heimilt væri að skipta um aðila að kæru undir rekstri málsins. K taldi 
því að kvartandi hefði því enga hagsmuni af úrlausn málsins og bæri því að úrskurða 
honum í vil eða fella málið niður. Í úrskurði ÁNS kom fram að þrotabú K hefði lögum 
samkvæmt yfirtekið réttindi og skyldur hins gjaldþrota félags og því hefðu röksemdir hans 
ekki þýðingu í málinu. 
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3.5 Réttur til aðgangs að gögnum máls og takmarkanir því tengdar 
Mörg mál sem áfrýjunarnefnd samkeppnismála tekur fyrir varða réttinn til aðgangs að 

gögnum máls sbr. t.d. úrskurð ÁNS 23. nóvember 2002 (17/2002) og Úrskurður ÁNS 15. mars 

2010 (1/2010) sem reifaðir hafa verið framar í ritgerðinni. Rétturinn til aðgangs að gögnum 

máls er mjög tengdur hugtakinu aðili máls þar sem það er einungis aðili máls sem á almennt 

rétt til að kynna sér gögn máls samkvæmt 15. gr. ssl., sbr. einnig 15. gr. reglna nr. 880/2005 

um málsmeðferð Samkeppniseftirlitsins. Um er að ræða meginreglu sem sætir aðeins 

frávikum þegar sérstaklega stendur á. 

 

Úrskurður ÁNS 9. júní 1995 (16/1995) Samkeppnisstofnun hafði hafnað kröfu A um 
aðgang að tilteknum gögnum frá Steinullarverksmiðjunni hf. Krafðist A þess að ákvörðun 
Samkeppnisstofnunar yrði felld úr gildi og honum veittur óheftur aðgangur að gögnunum. 
Í úrskurðinum kom fram að við úrlausn málsins bæri að hafa í huga regluna um að aðili 
máls ætti rétt á að kynna sér skjöl og gönnur gögn er mál varða, sbr. 15. gr. ssl. Bæri að 
hafa í huga að um væri að ræða meginreglu sem sætti einungis undantekningu ef 
sérstaklega stæði á. 
 

Rétturinn til aðgangs að gögnum máls tengist andmælaréttinum og ljóst er að aðili getur 

ekki að fullu nýtt sér réttinn til að koma að athugasemdum í máli  ef hann hefur ekki fengið 

aðgang að þeim upplýsingum sem niðurstaða málsins verður byggð á.  

 
Hérd. Rvk. 19. október 2010 (E-2034/2010) Valitor (V) krafðist þess að felldur yrði úr 
gildi úrskurður ÁNS um að hafna beiðni stefnanda um aðgang að tilteknum hluta 
kvörtunar Borgunar hf. til Samkeppniseftirlitsins varðandi starfsemi stefnanda. Taldi 
áfrýjunarnefndin að upplýsingarnar féllu undir 17. gr. ssl. og 16. gr. málsmeðferðarreglna 
Samkeppniseftirlitsins. Tók áfrýjunarnefndin þó fram að í kaflanum væri að finna 
þungamiðjuna í kvörtunarefninu og að þar sem ekki virtist hafa verið tekin afstaða til þess 
hvort veita hefði mátt setnanda takmarkaðar upplýsingar um efni kaflans var ákvörðunin 
felld úr gildi og lagt fyrir Samkeppniseftirlitið að taka á ný afstöðu til kröfu stefnanda um 
aðgang að gögnum. Í kjölfarið aflétti Samkeppniseftirlitið trúnaði af gögnunum en þó 
þannig að einstakar persónugreinanlegar upplýsingar voru fjarlægðar. V kærði þessa 
ákvörðu til áfrýjunarnefndarinnar sem staðfesti hana í kjölfarið. Fyrir héraðsdómi vísaði 
V til þess að samkvæmt 15. gr. ssl. ætti hann rétt á að kynna sér öll skjöl og gögn í málinu 
og væri sá réttur virkur frá upphafi stjórnsýslumáls. Taldi V undantekningarheimild 17. gr. 
ssl. ekki eiga við í málinu, ákvæðið bæri að túlka þröngt þar sem um undantekningu frá 
skýrri meginreglu væri að ræða, auk þess sem aðeins ætti að takmarka aðgang aðila máls 
ef hagsmunir hans af því að notfæra sér vitneskju úr þeim teldust eiga að víkja fyrir mun 
ríkari almanna- eða einkahagsmunum. Taldi V að honum væri það ómögulegt að gæta 
hagsmuna sinna við meðferð málsins án þessarra upplýsinga sem eytt hefði verið úr 
skjalinu. Í niðurstöðum dómsins kom fram að málsmeðferð V yrði að fullnægja þeim 
kröfum sem leiða af fyrirmælum ssl., þar á meðal 13. gr. sem mæli fyrir um að málsaðili 
skuli eiga þess kost að tjá sig um efni máls áður en stjórnvald taki ákvörðun í því, enda 
liggi afstaða hans og rök fyrir henni ekki fyrir í gögnum málsins. Málsmeðferðin yrði 
einnig að fullnægja 15. gr. ssl. þar sem aðila máls væri veittur réttur til að kynna sér skjöl 
og önnur gögn er málið varða. Taldi dómstóllinn að ljóst væri af orðalagi 17. gr. ssl. og 
athugasemdum við ákvæðið í frumvarpi til ssl. að líta bæri á ákvæðið sem þrönga 
undantekningu frá meginreglu 15. gr. laganna. Þurfi almanna- eða einkahagsmunir að 
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vera mun ríkari hagsmunum málsaðila til að réttlæta takmörkun á aðgangi að 
upplýsingum í málinu. Að mati dómsins lág ekki fyrir að hagsmunir söluaðila af því að 
njóta nafnleyndar væru mun ríkari en hagsmunir V af því að fá fullnægjandi upplýsingar 
um þau einstöku viðskipti sem fjallað var um í kaflanum og þar á meðal nöfn þeirra 
söluaðila sem Borgun hf. hafði fengið upplýsingar hjá. Var úrskurður ÁNS ekki talinn 
hafa haft viðhlítandi stoð í 17. gr. ssl. og var úrskurðurinn því ógiltur. 

 

Aðili máls á samkvæmt meginreglunni rétt á aðgangi að og rétt til að tjá sig, um öll 

gögn máls, nema ákvæði 17. gr. ssl. eigi við.  

 
UA 16. apríl 2010 (5481/2008) Félagið A kvartaði til umboðsmanns Alþingis yfir 
úrskurði ÁNS um að vísa frá kæru A, vegna synjunar Samkeppniseftirlitsins á að veita 
félaginu aðgang að tilteknum upplýsingum um sem félagið krafðist aðgangs að með vísan 
til upplýsingaréttar aðila mál, sbr. 15. gr. ssl. Krafa A varðaði upplýsingar um hvort 
ábeningar hefðu borist Samkeppniseftirlitinu um meint brot félagsins og þá hver hefði 
komið fram með ábeninguna. Áfrýjunarnefndin taldi í úrskurði sínum að umræddar 
upplýsingar teldust ekki til „gagna máls“ í skilningi 19. gr. ssl. Féllst umboðsmaður ekki 
á þær forsendur nefndarinnar að til gagna máls teldust aðeins gögn sem aflað hefði verið 
og byggt væri á við endanlega ákvörðun í viðkomandi samkeppnismáli né að ábendingar 
og skyld atriði, sem Samkeppniseftirlitið fengi vitneskju um í starfsemi sinni og hyggðist 
ekki byggja á eða hefðu ekki þýðingu fyrir sakarefnið, teldust ekki til gagna málsins. Að 
mati umboðsmanns lá ekkert fyrir í málinu sem gæfi tilefni til annarrar ályktunar en 
þeirrar að þau gögn og upplýsingar sem A krafðist aðgangs að, hefðu hlutlægt séð verið 
þess eðlis að falla undir hugtaksskilgreiningu á „gögnum máls“ í 1. málsl. 1. mgr. 15. gr. 
ssl. og þar með 19. gr. sömu laga. 
 

Ákvæði 17. gr. ssl. veitir stjórnvöldum heimild til að takmarka aðgang aðila að gögnum 

máls ef hagsmunir hans af því að notfæra sér vitneskju úr þeim þykja eiga að víkja fyrir mun 

ríkari almanna- eða einkahagsmunum.70 Í 16. gr. málsmeðferðarreglna Samkeppniseftirlitsins 

er einnig að finna reglu um takmörkun á upplýsingarétti. Samkvæmt henni er 

Samkeppniseftirlitinu heimilt að takmarka aðgang málsaðila að gögnum máls ef hagsmunir 

þeirra af því að notfæra sér vitneskju úr þeim þykja eiga að víkja fyrir mun ríkari almanna- 

eða einkahagsmunum, einkum þegar um er að ræða viðkomar viðskiptalegar upplýsingar sem 

eðlilegt má telja að leynt fari. 

Í undantekningartilvikum kunna upplýsingar um rekstrar- eða samkeppnisstöðu 

fyrirtækja að réttlæta það að aðgangur aðila að gögnum skuli takmarkaður. Í þeim tilvikum er 

það ófrávíkjanlegt skilyrði að slíkir hagsmunir séu til muna ríkari en hagsmunir aðila um að fá 

aðgang að slíkum gögnum. Meta þarf í hvert sinn á grundvelli 17. gr. ssl., hvort um sé að 

ræða upplýsingar sem varði svo mikilvæga fjárhags- eða viðskiptahagsmuni að aðgangur að 

þeim komi til með að valda tjóni fyrir þann sem veitti upplýsingarnar, rannsóknarhagsmuni 

                                                
70 Sbr. úrskurður ÁNS 3. nóvember 2010 (12/2010) 
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eða samkeppnisréttarlega hagsmuni almennt. Takmarkaður aðgangur getur átt við um 

upplýsingar sem t.d. varða efni viðskiptasamninga, viðskiptastefnu fyrirtækis, mat þess á 

samkeppnisaðstæðum og umfang viðskipta. 

 
Úrskurður ÁNS 6. ágúst 2009 (10/2009) þar sem fjallað var um aðgang Samskipa hf. að 
gögnum máls er varðaði meinta misnotkun  Hf. Eimskipafélags Íslands á markaðsráðandi 
stöðu sinni. Tók ÁNS fram að takmarkaður aðgangur gæti átt við um upplýsingar sem t.d. 
vörðuðu viðskiptasamninga, viðskiptastefnu fyrirtækis, mat þess á samkeppnisaðstæðum 
og umfang viðskipta. Tók ÁNS fram að það skipti máli í þessu sambandi hvort 
upplýsingarnar komi fram í undirstöðugögnum málsins, svo sem í viðskiptasamningi eða 
styðjist við rannsóknir eða hvort þær séu almenns eðlis. Þess beri að gæta að þegar 
samkeppnisfyrirtæki eigi í hlut verði að hafa í huga  að aðgangur samkeppnisfyrirtækis að 
upplýsingum gæti valdið þeim tjóni sem rannsókn beinist að.  
 

Það hefur komið fram í úrskurðum ÁNS að Samkeppniseftirlitið telur að réttur til 

trúnaðar sé ekki ríkari í samkeppnismálum heldur en almennt gerist í stjórnsýslumálum.   

 
Úrskurður ÁNS 1. nóvember 2010 (12/2010) Vífilfell hf. (V hf.) kærði ákvörðun 
Samkeppniseftirlitsins þar sem áfrýjanda var synjað um aðgang að gögnum sem lágu til 
grundvallar frumniðurstöðu rannsóknar Samkeppniseftirlitsins á ætlaðri misnotkun 
fyrirtækisins á markaðsráðandi stöðu. Samkeppniseftirlitið hafði afhent V hf. öll gögn að 
undanskyldum þeim sem sæta trúnaði að mati eftirlitsins. V hf. byggði mál sitt á því að 
aðgangur að gögnum málsins væri honum nauðsynlegur til að gæta lögbundins réttar síns 
til að andmæla. Taldi V hf. að tryggja bæri honum nauðsynlegan aðgang að gögnum og 
upplýsingum sem Samkeppniseftirlitið byggði frumniðurstöður sínar á, að öðrum kosti 
væri útilokað fyrir áfrýjanda að gæta hagsmuna sinna og njóta þeirrar réttarstöðu sem lög 
áskilji varðandi t.d. andmælarétt. V hf. benti á að takmörkun á aðgengi að gögnum máls 
væri undantekning frá meginreglu og ætti því að túlka hana þröngt. Í úrskurði ÁNS 
kemur fram að við mat á kröfum V hf. yrði fyrst og fremst að horfa til 15. gr. ssl., sem 
ætlað væri að tryggja rétt aðila máls til að kynna sér skjöl og önnur gögn máls sem og 17. 
gr. sömu laga sem heimiluðu stjórnvaldi að takmarka aðgang aðila að gögnum máls þegar 
sérstaklega stendur á. Taldi ÁNS niðurstöðu málsins fara eftir því hvort réttaröryggi V hf. 
væri í raun og veru skert með því að hann fengi ekki aðgang að öllum gögnum málsins. 
Þegar um samkeppnisfyrirtæki væri að ræða bæri einnig að líta til þess hvort aðgangur 
samkeppnisfyrirtækis að upplýsingum gæti verið til þess fallinn að valda þeim tjóni sem 
rannsókn beindist að. Synjað var um aðgang að hluta gagnanna þar sem þau væru í eðli 
sínu trúnaðargögn með tilliti til þeirra viðskiptaupplýsinga sem fram kæmu í þeim.  
 

Úrskurður ÁNS 6. ágúst 2009 (10/2009) Hf. Eimskipafélag Íslands (Hf. E) kærði 
ákvörðun Samkeppniseftirlitsins um að aflétta trúnaði af nánar tilgreindum upplýsingum. 
Krafðist Hf. E að hin kærða ákvörðun yrði í heild sinni felld úr gildi, en til vara að skoðað 
yrði með sjálfstæðum hætti hvert og eitt atriði sem krafist væri trúnaðar yfir. Benti Hf. E 
á að samkvæmt 17. gr. ssl. væri stjórnvaldi heimilt að takmarka aðgang aðila máls að 
gögnum ef hagsmunir hans af því að notfæra sér vitneskju úr þeim ættu að víkja fyrir 
mun ríkari almanna- eða einkahagsmunum. Yrði því að meta upplýsingarnar með 
hliðsjón af því hvort hagsmunir Hf. E af því að halda upplýsingunum leyndum væru 
ríkari en hagsmunir Samskipa hf. að fá aðgang að þeim. 
Í úrskurðinum tók ÁNS fram að takmarkaður aðgangur skv. 17. gr. ssl. gæti átt við um 
upplýsingar sem t.d. vörðuðu efni viðskiptasamninga, viðskiptastefnu fyrirtækis, mat þess 
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á samkeppnisaðstæðum og umfang viðskipta. Þegar samkeppnisfyrirtæki ættu í hlut bæri 
jafnframt að hafa í huga að aðgangur samkeppnisfyrirtækis að upplýsingum gæti verið til 
þess fallin að valda þeim tjóni er rannsókn beinist að. Féllst ÁNS á að hluti 
upplýsinganna teldust trúnaðarmál og  nauðsynlegt væri að þær lytu trúnaðar, að öðru 
leyti taldi nefndin að veita ætti Samskipum hf. aðgang að öðrum gögnum málsins. 

 

3.6 Samantekt  
Það hefur oft reynt á skýringu á aðildarhugtakinu í málum hjá Samkeppniseftirlitinu og 

áfrýjunarnefnd samkeppnismála. Það er mikilvægt að þeir sem telja sig eiga hagsmuna að 

gæta í málum hjá samkeppnisyfirvöldum geti gert sér grein fyrir því hvor þeir falli undir 

hugtakið aðili máls og njóti þar með allra þeirra réttinda sem aðildarhugtakinu fylgja. Því er 

einnig mikilvægt að það gæti samræmis í málsmeðferðinni. Það verður þó að gæta að því að 

öll mál eru ólík og því þarf að meta sjálfstætt í hvert skipti hvort viðkomandi teljist aðili máls 

eða ekki. 

 Í 5. gr. málsmeðferðarreglna Samkeppniseftirlitsins er að finna meginreglu um hverjir 

teljist eiga aðild að málum sem Samkeppniseftirlitið telur ástæðu til að taka til rannsóknar. 

Verður samkvæmt reglunni að sýna fram á lögvarða hagsmuni. 5. gr. 

málsmeðferðarreglnanna verður skýrð í samræmi við sjónarmið stjórnsýsluréttar um að sá 

sem á beina, sérstaka, verulega og lögvarða hagsmuni af úrlausn og niðurstöðu máls teljist 

aðili þess. 

 Túlkun Samkeppniseftirlitsins og áfrýjunarnefndarinnar á hugtakinu „aðili 

máls“ virðast vera í samræmi við almenna túlkun hugtaksins á sviði stjórnsýsluréttar. 

Hugtakið er túlkað með rúmum hætti en þó með vissum takmörkunum, sem leiða af 5. gr. 

málsmeðferðarreglnanna og sjónarmiðum stjórnsýsluréttar. 



 53 

4.0 Neytendastofa 

4.1 Inngangur  
Neytendastofu var komið á fót með lögum nr. 62/2005, um Neytendastofu og talsmann 

neytenda og tók hún til starfa 1. júlí sama ár. Neytendamál heyrðu áður undir 

samkeppnisyfirvöld en með stofnun Samkeppniseftirlitsins og Neytendastofu var skilið á milli 

neytendamála og samkeppnismála. Með þessu var stefnt að því að efla neytendamál og 

neytendavernd.71  

Neytendastofa vinnur að stjórnsýsluverkefnum á sviði neytendamála, vöruöryggismála, 

opinberrar markaðsgæslu, mælifræði og markaðseftirlits með rafföngum sbr. 1. gr. laganna.  

Neytendastofa heyrir undir innanríkisráðuneytið sbr. 1. gr. laga nr. 62/2005 , en er þó 

sjálfstæð í þeim skilningi að ráðherra fer ekki með neinar stjórnunar- eða eftirlitsheimildir 

gagnvart stofnuninni og ákvörðunum hennar verður ekki áfrýjað til ráðherra heldur til 

sérstakrar áfrýjunarnefndar, áfrýjunarnefndar neytendamála. Hægt er að láta reyna á úrlausnir 

neytendayfirvalda fyrir dómi en fyrst þarf að tæma kæruleiðina, þ.e. áður en ákvörðun 

Neytendastofu verður borin undir dómstóla verður að liggja fyrir úrskurður áfrýjunarnefndar 

neytendamála sbr. 4. gr. laga 62/2005. 

Í 22. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu kemur 

fram að Neytendastofa getur lagt stjórnvaldssektir á fyrirtæki sem brjóta gegn lögunum. Þarna 

er því ekki heimild til að leggja sektir á þá einstaklinga sem stjórna fyrirtækjunum. 

Neytendastofa sinnir opinberu markaðseftirliti en leysir ekki úr einkaréttarlegum 

ágreiningi. Telji neytandi eða samkeppnisaðili að hann hafi orðið fyrir tjóni vegna brots á 

ákvæðum laganna getur hann ekki leitað til Neytendastofu með kröfu um skaðabætur heldur 

verður hann að leita til dómstóla með þá kröfu. Ákvarðanir og aðgerðir neytendastofu eru 

yfirleitt tilkomnar vegna kvartana samkeppnisaðila eða neytenda, enda geta þeir aðilar haft 

hagræði af aðgerðum stofnunarinnar.72  

Mörg mál hefjast alfarið að frumkvæði Neytendastofu sbr. t.d. ÁNN 16. júlí 2010 

(7/2010) þar sem staðfest var ákvörðun Neytendastofu um að rekstraraðili Krónunnar að 

Hvaleyrarbraut, Kaupás hf., hefði brotið gegn 17. gr. laga nr. 57/2005 og 3. og 4. gr. reglna 

um verðmerkingar og aðrar verðupplýsingar nr. 725/2008, með óviðunandi verðmerkingum í 

versluninni. Þessi ákvörðun var tekin í kjölfar könnunar Neytendastofu á verðmerkingum í 

matvöruverslunum á höfuðborgarsvæðinu. 
                                                
71 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 45-46. 
72 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson:  Neytendaréttur, bls. 51. 
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Einstaklingar og aðrir aðilar geta borið upp erindi til Neytendastofu telji þeir brotið 

gegn lögum sem stofnunin hefur eftirlit með. Neytendastofu er ekki skylt að hefja meðferð 

stjórnsýslumáls í kjölfar erindis, sbr. 3. mgr. 4. gr. laga um eftirlit með viðskiptaháttum og 

markaðssetningu nr. 57/2005 þar sem fram kemur að við afgreiðslu mála sé Neytendastofu 

heimilt að raða málum í forgangsröð. Stofnunin hefur þó ekki algjört sjálfræði í því hvort hún 

tekur erindi til málsmeðferðar eða ekki þar sem það verður að telja að stjórnvöldum sé skylt 

að aðhafast og kanna mál frekar ef ábending bendir skýrlega til lögbrota. 

 

4.1.1. Aðildarhugtakið innan neytendaréttar 

Það er ekki fjallað um aðildarhugtakið í lögum um neytendastofu og ekki hafa heldur verið 

settar sérstakar málsmeðferðarreglur fyrir stofnunina.  

Neytendastofa sker sig því að nokkru leyti úr frá Samkeppniseftirlitinu og 

Fjármálaeftirlitinu að því leiti að ekki hafa verið settar almennar reglur um málsmeðferð 

stofnunarinnar, fyrir utan tiltekin atriði í reglum nr. 536/2011 um verðmerkingar og 

einingarverð við sölu á vöru. Reglur um starfsemi stofnunarinnar sjálfrar og starfshætti eru 

því að ýmsu leyti fábrotnari er hjá hinum stofnununum. Þetta gerir það að verkum að hinar 

almennu reglur stjórnsýsluréttar gilda um meðferð máls fyrir Neytendastofu, þar með talið 

aðild. 

 

4.2 Neytendaréttur á sviði evrópuréttar 
Íslenskur neytendaréttur er að miklu leiti byggður upp á innleiðingu evrópskra reglna og 

tilskipanna. Evrópulöggjöfin sem íslensk neytendalög byggja á er hins vegar nokkuð 

brotakennd og kveður einungis á um lámarks vernd neytenda. Það er svo aðildarríkjanna að 

ákveða hvort gengið sé lengra með sérstakri lagasetningu.73 Byggist umfjöllunin hér á eftir á 

íslenskri framkvæmd, þ.e. ákvörðunum Neytendastofu og úrskurðum áfrýjunarnefndar 

Neytendamála. 

 

                                                
73 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 23. 
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4.3 Aðild að kærumálum til ÁNN 
Aðili sem sendir Neytendastofu erindi, sem stofnunin telur ekki ástæðu til að bregðast við, 

getur látið reyna á þá niðurstöðu fyrir ÁNN og jafnvel fengið henni breytt. Við málsmeðferð 

fyrir ÁNN fer almennt fram víðtæk endurskoðun á mati Neytendastofu á því hvort lögbrot 

hafi átt sér stað þannig að stofnunin verði að taka til aðgerða, sbr. ÁNN 28. október 2010 

(8/2010)  þar sem kærð var ákvörðun Neytendastofu um að ekki væri ástæða til aðgerða 

vegna kvörtunar yfir skráningu fyrirtækis á tveimur lénum. Einnig má skoða ÁNN 1. 

september 2010 (4/2010) þar sem kærð var ákvörðun Neytendastofu um að ekki væri ástæða 

til aðgerða vegna kvörtunar yfir viðskiptaháttum og markaðssetningu fyrirtækis í tengslum 

við sölu á viðbótarlífeyrissparnaði. Í báðum þessum úrskurðum fór fram ítarleg athugun á því 

hvort lög nr. 57/2005 hefðu verið brotin, en í báðum tilfellum var ekki talið að svo væri.  

 

4.4 Aðild neytenda 
Neytendur geta sent erindi til Neytendastofu varðandi hugsanleg brot á lögum sem stofnunin 

hefur eftirlit með og geta þeir bæði sent inn nafnlausar ábendingar sem og erindi undir nafni.  

 
Úrskurður ÁNN 10. maí 2007 (6/2007) N kærði ákvörðun Neytendastofu til ÁNN um að 
ekki væri tilefni til að taka til athugunar erindi kæranda vegna viðskiptahátta Flugleiða hf. 
Taldi Neytendastofa að ekki væri nægilegur grundvöllur til athugunar þar sem ekki virtist 
vera um ólöglega háttsemi að ræða. Samkvæmt grunnreglum íslensks stjórnsýsluréttar yrði 
kvörtunarefni að snerta kvartandann með beinum hætti vegna starfsemi hans eða af öðrum 
sambærilegum og brýnum ástæðum umfram það sem átt geti við um borgarana almennt. 
Taldi Neytendastofa, með hliðsjón af úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála nr. 18/1999 
að kærandi hefði ekki haft nægilegra sérstakra og brýnna hagsmuna að gæta í málinu þar sem 
kærandi, sem viðskiptavinur Flugleiða hf., hefði ekki haft hagsmuni sem væru frábrugðnir 
hagsmunum annarra viðskiptavina félagsins.  
ÁNN féllst ekki á þessa túlkun Neytendastofu á aðilahugtakinu og féllst ekki á það að 
kærandi gæti ekki haft stöðu aðila í málinu. Hugtakið aðili máls væri ekki skilgreint í lögum 
nr. 57/2005, né í ssl. Þótt ljóst væri af athugasemdum greinargerðar frumvarps þess, er varð 
að ssl. að hugtakið aðili máls bæri að skýra rúmt. Þá taldi ÁNN að meta yrði hagsmuni og 
tengsl aðila við úrlausn málsins. Samkvæmt þeim meginsjónarmiðum stjórnsýsluréttar sem 
lögð væru til grundvallar við mat á því hvort viðkomandi teldist aðili máls þyrfti að skoða 
hvort hann ætti beinna, verulegra, sérstakra og lögvarinna hagsmuna að gæta. Taldi ÁNN að 
kærandi hefði haft slíkra hagsmuna að gæta við úrlausn málsins þar sem hann hefði sjálfur átt 
þau viðskipti við Flugleiðir hf. sem voru tilefni málsins. 

 

Túlkun Neytendastofu og ÁNN á hugtakinu „aðili máls“ verður að teljast rúm þar sem 

þeir neytendur sem senda erindi og kærur teljast yfirleitt sjálfkrafa aðilar máls, sbr. t.d. 

úrskurð ÁNN 10. febrúar 2011 (16/2010) þar sem neytandi kærði ákvörðun Neytendastofu um 

að ekki væri ástæða til aðgerða vegna kvörtunar kæranda yfir breyttum kjörum viðkomandi 

hjá Vodafone í svokölluðu Risafrelsi. Kærandi taldist sjálfkrafa hafa aðild að málinu fyrir 
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kærunefndinni. Einnig úrskurður ÁNN 20. desember 2010 (11/2010) þar sem 

einstaklingur/neytandi kærði ákvörðun Neytendastofu varðandi kvörtun viðkomandi á 

lánasamningum SP-fjármögnunar. Hér var viðkomandi einnig sjálfkrafa talin aðili málsins. 

Það virðist því sem neytendur eigi nokkuð auðvelt með að fá stöðu aðila máls við 

meðferð mála hjá neytendastofu. 

 

Úrskurður ÁNN 16. júlí 2010 (6/2010) Kærð var ákvörðun Neytendastofu nr. 21/2010 um 
að Avant hf. (A hf.) hefði brotið gegn ákvæðum 6. og 9. gr. laga um neytendalán. A hf. 
kærandi þess að ákvörðun Neytendastofu yrði felld úr gildi. Neytandi hafði leitað til 
Neytendastofu vegna bílaláns sem hann tók hjá A hf.. Neytendastofa tók fram að kvörtunin, 
sem leiddi til hinnar kærðu ákvörðunar, hefði borist stofnuninni frá neytenda með formlegu 
bréfi. Stofnunin hefði því tekið þá ákvörðun að fara með bréfið sem erindi og veita 
neytandanum stöðu aðila í málinu, enda hefði hann átt hagsmuna að gæta af því. Tók 
stofnunin svo fram að hún tæki ekki ákvarðanir í einkaréttarlegum málum og því hefði 
niðurstaða málsins verið allsherjarréttarlegs eðlis. Sú ábending A hf. að ákvörðun hefði ekki í 
för með sér efnislega breytingu fyrir neytandann hefði því engin áhrif á lögmæti 
ákvörðunarinnar og gæfi því ekki ástæðu til að fella hana úr gildi. Ákvörðunin hefði fyrst og 
fremst forvarnargildi gagnvart nýjum lántakendum hjá A hf. þótt hann hefði hugsanlega 
skapað sér bótaábyrgð gagnvart einstökum lántökum, sbr. 15. gr. laganna. 
 

Þessi rúma túlkun á hugtakinu getur þó leitt til þess að neytendur sem telja sig einungis 

vera að senda inn ábendingu á því sem þeir telja vera ólögmæta hegðun á markaði teljist 

sjálfkrafa hafa stöðu aðila máls án þess að fara sérstaklega fram á það. Þessu getur fylgt 

ákveðið óhagræði fyrir neytandann þar sem í stað þess að fram fari almenn athugun 

Neytendastofu á starfsemi aðila þá er viðkomandi einstaklingur aðili að sérstöku máli þar sem 

jafnvel er farið fram á rökstuðning frá honum og andmæli og önnur réttindi sem aðili máls 

hefur samkvæmt ssl. eru fengin honum. Hér má meðal annars benda á ákvörðun 

Neytendastofu 28. júlí 2006 (9/2006) þar sem neytandi hafði kvartaði yfir hækkun alferðar hjá 

Heimsferðum ehf. Viðkomandi hafði keypt ferð hjá Heimsferðum ehf. og greitt 

staðfestingargjald. Seinna var honum send tilkynning um að vegna lækkunar gengis 

krónunnar hefði ferðin hækkað í verði. Neytandinn var talinn aðili málsins og var meðal 

annars nafngreindur í bréfi Neytendastofu til Heimsferða ehf.  

Þessi rúma túlkun Neytendastofu og ÁNN á aðildarhugtakinu getur jafnvel haft þau 

áhrif að neytendur séu tregari við að kvarta til stofnunarinnar en ella. 
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4.5 Aðild samkeppnisaðila  
Stór hluti mála74  hjá Neytendastofu og ÁNN hefjast með kvörtun eða ábendingu frá 

lögaðilum sem telja að samkeppnisaðilar þeirra á markaði brjóti gegn lögum sem 

Neytendastofa hefur eftirlit með. Í mörgum þessum málum er kvartandinn sjálfkrafa talinn 

aðili máls, sbr. t.d. ákvörðun Neytendastofu 17. janúar 2010 (2/2011) þar sem Allianz Ísland 

hf. kvartaði yfir óréttmætum viðskiptaháttum Arion banka hf. og ákvörðun Neytendastofu 17. 

janúar 2010 (1/2011) þar sem Allianz Ísland hf. kvartaði yfir meintum óréttmætum 

viðskiptaháttum NBI. hf.  

 

Úrskurður ÁNN 9. nóvember 2007 (10/2007) Múrbúðin ehf. (M ehf.) hélt því fram að 
Neytendastofa ætti að rannsaka tiltekin atriði varðandi markaðssetningu Byko hf. sjálfstætt 
og án aðildar hans. Hélt M ehf. því fram að upphaflegt erindi hans hefði verið áskorun til 
Neytendastofu um að hefja sjálfstæða rannsókn á tilteknum atriðum við markaðssetningu 
Byko hf. og taldi M ehf. sig ekki þurfa að eiga aðild að slíkri athugun. Neytendastofa tók 
fram að þrátt fyrir að kvörtun leiddi ekki sjálfkrafa til aðildar hefði í þessu máli verið 
ákveðið að veita M ehf. aðild að málinu. 
ÁNN tók fram að hvorki væri í lögum nr. 57/2005 né ssl. skilgreint hver væru skilyrði 
aðildar að málum samkvæmt þeim lögum. Af lögskýringargögnum yrði ráðið að 
aðildarhugtakið í stjórnsýslumálum bæri að skýra rúmt, þannig að ekki væri einungis átt 
við þá sem ættu beina aðild að máli heldur einnig þá sem hefðu óbeinna hagsmuna að gæta 
og við mat á því yrði að líta til hvers tilviks fyrir sig. Almennt væri sá talinn aðili að máli 
sem ætti einstaklegra, beinna og lögvarinna hagsmuna að gæta. M ehf. hefði í kvörtun sinni 
til Neytendastofu haldið því fram að Byko hf. hefði brotið gegn lögum nr. 57/2005, þar á 
meðal 5., 6. og 14. gr. laganna. Tók ÁNN fram að báðir aðilar kepptu á sama markaði og af 
því leiddi að M ehf. hefði að minnsta kosti óbeinna hagsmuna að gæta af úrlausn málsins. 
Mætti því fallast á það með Neytendastofu að henni hefði verið heimilt að gefa kæranda 
aðilastöðu vegna málsins. Það væri svo undir M ehf. sjálfum komið hvort hann léti til sín 
taka við meðferð málsins hjá Neytendastofu. 
 

Samkvæmt þessum úrskurði er hægt að draga þá ályktun að sá sem kvartar undan 

hegðun samkeppnisaðila getur greinilega ekki komist hjá því að vera aðili máls. Ef 

Neytendastofa eða ÁNN telur að viðkomandi eigi að minnsta kosti óbeinna hagsmuna að gæta 

af úrlausn málsins þá telst hann sjálfkrafa aðili málsins. Það er svo viðkomandi einstaklings 

eða lögaðila að ákveða hvort hann beitir sér í málinu og notfæri sér þau réttindi sem aðila 

máls eru veitt samkvæmt ssl. 

 

                                                
74 T.d. ákvörðun Neytendastofu 23. desember 2010 (55/2010), ákv. Neytendastofu 23. ágúst 2010 (40/2010 ), 
úrskurður ÁNN 30. apríl 2011(3/2011), úrsk. ÁNN 9. apríl 2011 (2/2011), úrsk. ÁNN 3. október 2009 (9/2009). 
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4.6 Aðild Félagasamtaka 
Kæruaðild félagasamtaka byggir á óskráðum reglum stjórnsýsluréttar, sbr. umfjöllun um aðild 

félagasamtaka og samtaka manna hér að framan. Þegar félag á beinna, sérstakra, verulegra og 

lögvarinna hagsmuna að gæta getur það talist til aðila mál í máli er varðar félagið beint. 

Athugunarefnið er það hvernig eftirlitsstjórnvöld í neytendamálum túlka aðild félaga að 

málum sem einungis varða hagsmuni félagsmanna þess.  

Á sviði neytendamála eru það helst Neytendasamtökin sem láta til sín taka. 

Neytendasamtökin eru frjáls félagasamtök neytenda og hlutverk þeirra er að vernda hagsmuni 

íslenskra neytenda með því að framkvæma verð- og þjónustukannanir og birta niðurstöður 

sínar í fjölmiðlum.75 

 
Ákvörðun Neytendastofu 29. júní 2007 (15/2007) Neytendasamtökin kvörtuðu yfir 
sjónvarpsauglýsingu Samtaka banka og verðbréfafyrirtækja (SBV). Í auglýsingunni var 
fullyrt að þjónustugjöld banka á Íslandi væru lægst miðað við önnur Norðurlönd. 
Neytendasamtökin töldu að auglýsingin stæðist ekki lög um eftirlit með óréttmætum 
viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins, þar sem hún væri ósanngjörn gagnvart 
neytendum þar sem hún gæfi ekki rétta mynd af aðstæðum. Neytendastofa taldi að SBV 
hefði brotið gegn lögum um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi 
markaðarins. Neytendasamtökin voru talin aðili að málinu hjá Neytendastofu og fengu 
meðal annars aðgang að gögnum. 
 

Samtök banka og verðbréfafyrirtækja kærðu niðurstöðu Neytendastofu í málinu til ÁNN. 

 
Úrskurður ÁNN 26. október 2007 (8/2007) SBV kærðu ákvörðun Neytendastofu um að 
með birtingu auglýsinga kæranda  hefðu samtökin brotið gegn ákvæðum 2. mgr. 6. gr. laga 
nr. 57/2005 um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins. 
Neytendasamtökin. ÁNN taldi að auglýsingarnar hefðu ekki verið ósanngjarnar gagnvart 
neytendum í skilningi 6. gr. laganna og felldi hina kærðu ákvörðun Neytendastofu úr gildi. 
 

Neytendasamtökin höfðu því aðild fyrir báðum stigum, þ.e. hjá Neytendastofu og 

áfrýjunarnefndinni. 

 
Ákvörðun Neytendastofu  23. ágúst 2010 (41/2010) Neytendasamtökin kvörtuðu til 
Neytendastofu vegna einstaklings sem hafði leitað aðstoðar samtakanna vegna þriggja 
nátta pakkaferðar með Express ferðum ehf. sem er í eigu Iceland Express ehf. Vegna 
eldgoss í Eyjafjallajökli var flugi aflýst og féll ferðin því niður. Neytandinn fór fram á 
endurgreiðslu ferðarinnar en Express ferðir töldu að farþegar ættu ekki rétt á skaðabótum 
væri ferð felld niður vegna ófyrirsjáanlegra aðstæðna. Kröfu neytandans um 
endurgreiðslu ferðarinnar var því hafnað en honum boðin endurgreiðsla flugs eða 
sambærileg ferð gegn milligreiðslu 25.000 kr. Neytendasamtökin töldu að túlkun 
fyrirtækisins á lögum um alferðir byggðust á misskilningi, einkum varðandi muninn á 
skaðabótum og endurgreiðslu. Neytendastofa taldi að Express ferðir ehf. hefði með því að 

                                                
75 Skýrsla um starfsemi Neytendasamtakanna 2008-2010, bls. 6. 
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hafna farkaupa um endurgreiðslu fyrir pakkaferð vegna aflýsingar í tilefni ófyrirsjáalegra 
aðstæðna brotið gegn lögum um alferðir. Lagði Neytendastofa fyrir Express ferðir að láta 
af slíkum viðskiptaháttum. 

 

Neytendasamtökin virðast, vegna hlutverks síns við eftirlit með réttindum hins almenna 

neytanda, hafa mjög greiðan aðgang að málum, þ.e. virðast ávalt teljast aðili máls vegna 

kvartana sem samtökin leggja fram fyrir hönd félagsmanna sinna sbr. ákvörðun Neytendastofu 

23. ágúst 2010 (41/2010) og 19. ágúst 2008 (23/2008)76, sem og mál þar sem samtökin hafa 

lagt fram kvartanir á grundvelli eigin athugana sbr. t.d. ákvörðun Neytendastofu 1. nóvember 

2007 (20/2007)77 og 1. apríl 2004 (11/2004)78. 

Önnur félagasamtök en Neytendasamtökin hafa einnig talist hafa aðild að málum fyrir 

eftirlitsstjórnvöldum neytendamála. 

 

Ákvörðun Neytendastofu 12. júní 2009 (19/2009) Skotveiðifélagið Landnemi kvartaði 
yfir synjun Skorra Andrew Aikman á endurgreiðslu innborgunar á alferð á Skotlandi við 
afpöntun ferðarinnar. Félagið kvartaði fyrir hönd félagsmanna sinna sem ætluðu í ferðina 
og höfðu greitt staðfestingargjald. Þegar ákveðið var að hætta við ferðina hefðu 
félagsmennirnir farið fram á endurgreiðslu en í stað þess verið krafðir um afbókunargjald 
til viðbótar innborguninni vegna aukins kostnaðar. Skorri Andrew Aikman var hins vegar 
ekki talinn annast sölu á alferðum sem ferðasmásali og því var ekki talið að hægt væri að 
krefjast endurgreiðslu vegna afpöntunarinnar á grundvelli alferðalaga nr. 80/1994. 

 

4.7 Samantekt 
Neytendastofa og áfrýjunarnefnd neytendamála virðast almennt hafa skýrt aðildarhugtakið 

rúmt og veitt þeim sem ber fram erindi aðilastöðu. Þessi túlkun á hugtakinu er rýmri en sú 

sem gengið er út frá í ssl. þar sem ekki virðist vera gerð krafa um að viðkomandi sýni fram á 

að málefni varði hann á einhvern sérstakan hátt sem aðgreini viðkomandi frá öðrum í sömu 

stöðu. Einstaklingur sem er t.d. viðskiptavinur fyrirtækis sem hann kvartar yfir, virðist ekki 

þurfa að sýna fram á að hann hafi einstaka og sérstaka hagsmuni af niðurstöðu málsins til þess 

að teljast aðili máls.  

                                                
76 Neytendasamtökin kvörtuðu yfir gæðum, markaðssetningu og merkingu á ginsengi, Rautt kóreskt gingsen eða 
Royal Korean Gingsen, Premium Quality, sem flutt var inn af Eggerti Kristjánssyni hf. Samtökunum hafði borist 
fjöldi kvartana frá neytendum m.a. vegna þess að varan skilaði ekki tilætluðum árangri. 
77 Neytendasamtökin kvörtuðu til Neytendastofu vegna auglýsingar Heklu hf. á Volkswagen bílum sem birtust í 
fjölmiðlum og á heimasíðu fyrirtækisins. Í auglýsingunni hafi verið lögð megin áhersla á að bílarnir væru grænir 
en svo í smærra letri hafi sagt að það væru einungis nýir bílar frá Volkswagen sem væru kolefnisjafnaðir. Þetta 
væri villandi fyrir neytendur. 
78 Neytendasamtökin kvörtuðu til Neytendastofu yfir auglýsingabækling Sparisjóðs Reykjavíkur og nágrennis 
(SPRON) með fyrirsögninni „Tilboð á langtímalánum“. Töldu samtökin bæklinginn brjóta í bága við ákvæði 
laga um neytendalán, ákvæði samkeppnislaga nr. 8/1993 og ákvæði reglna nr. 580/1998 um verðmerkingar. 
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5.0 Fjármálaeftirlit 

5.1 Inngangur 
Með lögum nr. 87/1998, um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, var Fjármálaeftirlitinu 

komið á fót og tók það til starfa 1. janúar 1999. Með stofnun Fjármálaeftirlitsins var sameinuð 

starfsemi bankaeftirlits Seðlabanka Íslands og Vátryggingaeftirlitis.  

Hlutverk Fjármálaeftirlitsins er að fylgjast með því að starfsemi eftirlitsskyldra aðila 

sé í samræmi við lög og reglur og að öðru leyti í samræmi við eðlilega og heilbrigða 

viðskiptahætti, sbr. 8. gr. laga nr. 87/1998. Fjármálaeftirlitið veitir einnig fjármálafyrirtækjum 

starfsleyfi skv. 2. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002, vátryggingafélögum skv. 18. gr. 

laga um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010 og vátryggingamiðlurum skv. 6. gr. laga um 

miðlum vátrygginga nr. 32/2005.  

Verkefni og úrræði Fjármálaeftirlitsins hafa vaxið jafnt og þétt frá stofnun þess og 

hafa orðið miklar breytingar á þeirri löggjöf sem Fjármálaeftirlitið hefur eftirlit með. Fleiri 

ákvæði um eftirlit og önnur verkefni Fjármálaeftirlitsins hafa bæst við og hefur stofnunin í 

dag eftirlit með fjölda fjármálafyrirtækja og aðila í fjármála- og vátryggingastarfsemi auk 

þess sem Fjármálaeftirlitinu er falið eftirlit með nokkrum aðilum sem starfa samkvæmt 

sérlögum, svo sem Íbúðarlánasjóð, Tryggingasjóð innistæðueigenda og fjárfesta og 

Tryggingasjóð sparisjóða. 

Fjármálaeftirlitið hefur víðtækar valdheimildir sem það getur gripið til ef eftirlitið 

telur að brotið sé gegn lögum sem það hefur eftirlit með.79 Samkvæmt 1. mgr. 9. gr. laga nr. 

87/1998 er eftirlitsskyldum aðilum skylt að veita Fjármálaeftirlinu aðgang að öllu bókaldi 

sínu, fundargerðum, skjölum og öðrum gögnum í vörslu þeirra er varðar starfsemina sem 

Fjármálaeftirlitið teldur nauðsynlegan. Ef rannsókn leiðir svo í ljós að eftirlitsskyldur aðili 

hefur brotið gegn lögum eða reglum getur Fjármálaeftirlitið sbr. 110. gr. laga nr. 161/2002 

lagt stjórnvaldssekt á hvern sem þann sem brýtur gegn ákvæðum laganna, hvort sem það er 

lögaðili eða einstaklingur. 

Fjármálaeftirlitið er sjálfstætt stjórnvald í skilningi stjórnsýsluréttar, ákvarðanir þess 

verða því ekki kærðar til ráðherra og ráðherra heldur ekki almennar stjórnunar- og 

eftirlitsheimildir gagnvart stofnuninni, sbr. 2. mgr. 18. gr. fmel. Frá stofnun 

Fjármálaeftirlitsins starfaði einnig kærunefnd, starfaði hún samkvæmt lögum nr. 87/1998, um 

opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi. Með lögum nr. 67/2006 var kærunefndin hins vegar 

                                                
79 Aðdragandi og orskari falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir - bindi 2, bls. 120. 
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lögð niður og er því engin kærunefnd lengur starfandi á sviði Fjármálaeftirlits. Ákvarðanir 

Fjármálaeftirlitsins verða þrátt fyrir það ekki kærða til ráðherra og verður því aðili sem er 

ósáttur við ákvörðun Fjármálaeftirlitsins að leita til dómstóla til að fá ákvörðuninni breytt eða 

hana fellda úr gildi.80   

Ef einstaklingur eða lögaðili er ósáttur við ákvörðun Fjármálaeftirlitsins þá getur 

viðkomandi þó leitað til umboðsmanns Alþingis um álit á ákvörðun Fjármálaeftirlitsins.  

 
UA 2. apríl 2007 (4764/2006) Einstaklingur leitaði til umboðsmanns Alþingis. Í svarbréfi 
Fjármálaeftirlitsins vegna fyrirspurnar umboðsmanns í málinu kom fram sá skilningur 
stofnunarinnar á því að mál Fjármálaeftirlitsins ættu ekki undir umboðsmann Alþingis 
eftir lagabreytinguna þar sem kærunefndin var lögð niður. Umboðsmaður var ekki 
sammála þessari túlkun Fjármálaeftirlitsins og tók fram að það væri hægt að leita til 
umboðsmanns vegna álita og ákvarðana Fjármálaeftirlitsins áður en leitað væri til 
dómstóla. 

 

Fjármálaeftirlitið birtir ekki ákvarðanir sínar í heild sinni opinberlega á 

veraldarvefnum, kærunefndin birti hins vegar úrskurði sína og í þeim kom fram rökstuðningur 

og sjónarmið Fjármálaeftirlitsins í ákvörðunum stofnunarinnar. Í kjölfar þess að kærunefndin 

var lögð niður eru ákvarðanir Fjármálaeftirlitsins ekki lengur jafn aðgengilegar og áður. 

Verður því við umfjöllun þessa að styðjast við úrskurði þá sem gengu hjá kærunefndinni fyrir 

2007. Þetta takmarkar áreiðanleika umfjöllunarinnar töluvert og ber að hafa það í huga. 

Úrskurðir kærunefndarinnar hafa þó, þrátt fyrir að hún sé ekki lengur starfandi, fullt 

fordæmisgildi og verður að ganga út frá því að Fjármálaeftirlitið sé bundið af úrskurðum í 

sambærilegum málum. 

Fjármálaeftirlitið hefur þó nokkrar málsmeðferðarreglur sem því ber að fylgja við 

meðferð mála, t.d. reglur nr. 532/2003, um endurskoðun fjármálafyrirtækja og reglur nr. 

1245/2007 um heimild Fjármálaeftirlitsins til að ljúka máli með sátt. Ekki er fjallað um 

hverjir teljist aðilar máls í þessum reglum. 

                                                
80  Áður en Fjármálaeftirlitinu var komið á fót fór bankaeftirlit Seðlabanka Íslands með eftirlit með 
innlánastofnunum. Bankaeftirlitið var sérstök deild innan Seðlabanka Íslands. Í áliti umboðsmanns Alþingis 2. 
október 1996 (1394/1995) reis ágreiningur um hvort heimilt væri að kæra ákvarðanir bankaeftirlitssins til 
viðskiptaráðuneytisins, en ráðuneytið hafði vísað kærunni frá. Umboðsmaður rakti sögu Seðlabankans og benti á 
sérstaka stöðu hans sem sjálfstæð ríkisstofnun. Taldi umboðsmaður að ákvörðunum bankans á vettvangi hinnar 
eðlilegu seðlabankastarfsemi yrði almennt ekki skotið til ráðherra. Umboðsmaður benti hins vegar á að 
viðfangsefni bankaeftirlitsins væru ólík hinum hefðbundnu verkefnum seðlabanka, og víða væri þetta eftirlit ekki 
í höndum seðlabanka heldur í höndum sjálfstæðra eftirlitsstofnana. Umboðsmaður taldi því rök leiða til þess að 
ákvarðanir bankaeftirlitsins féllu undir lögfesta meginreglu um málskotsrétt skv. 1. mgr. 26. gr. ssl., vegna eðlis 
bankaeftirlits og skipanar slíkra mála almennt. Niðurstaðan í þessu áliti umboðsmanns var því sú að ákvörðun 
bankaeftirlitsins væri kæranleg til ráðherra. Þessu var svo breytt þegar starfsemi bankaeftirlitsins var færð yfir í 
Fjármálaeftirlitið. 
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5.2 Aðildarhugtak Fjármálaeftirlits 
Í 1. gr. reglugerðar nr. 507/2000, um kærunefnd skv. lögum nr. 87/1998 um opinbert eftirlit 

með fjármálastarfsemi, sagði að „eftirlitsskyldir aðilar og aðrir sem eru aðilar máls geta skotið 

ákvörðunum Fjármálaeftirlitsins um réttindi sín og skyldur til sérstakrar kærunefndar. 

Úrskurðir kærunefndar eru endanlegir á stjórnsýslustigi og verður ekki skotið til 

viðskiptaráðherra.“ Samkvæmt þessari grein voru tvö skilyrði fyrir því að hafa heimild til að 

kæra ákvarðanir Fjármálaeftirlitsins til kærunefndarinnar, í fyrsta lagi að kærandi væri aðili 

máls og svo hins vegar að kærð væri ákvörðun um réttindi og skyldur kæranda.  

Seinna skilyrðið gerði í raun kröfu um að sá sem kærði ákvörðun Fjármálaeftirlitsins 

til kærunefndarinnar væri sá sem stjórnvaldsákvörðun beindist að, sbr. skilgreininguna á  

stjórnvaldsákvörðun, þ.e. það telst stjórnvaldsákvörðun þegar stjórnvöld taka einhliða 

ákvörðun um rétt og/eða skyldu viðkomandi aðila í tilteknu máli í skjóli stjórnsýsluvalds.81 

Þessi afmörkun á kæruaðild til kærunefndarinnar er nokkuð þrengri en hjá bæði 

Neytendastofu og Samkeppniseftirlitinu. 

Eftir að kærunefndin var lög niður þá gildir þessi reglugerð ekki lengur og er ekki að 

finna í lögum um Fjármálaeftirlitið, eða þeim lögum sem því ber að hafa eftirlit með, 

skilgreiningu á því hverjir teljast aðilar máls fyrir eftirlitinu. Verður því að styðjast við 

óskráðar reglur stjórnsýsluréttar og ssl., þ.e. að viðkomandi verði að eiga beina, sérstaka, 

verulega og lögvarða hagsmuni af úrlausn máls til þess að teljast aðili málsins. 

Bæði í lögum um banka og sparisjóði (lov om banker og sparekasser) og í lögum um 

verðbréfaviðskipti (lov om vædripapirhandel) er að finna ákvæði um hver geti talist aðili máls 

í dönskum rétti. 

Í 50. gr. c. laga um banka og sparisjóði segir að sá sem ákvörðun danka 

fjármálaeftirlitsins (Finanstilsynet) beinist að teljist aðili máls, sbr. þó 2. og 3. mgr. þar sem 

taldar eru upp ákveðnar undantekningar frá meginreglunni. 50. gr. c. laga um banka og 

sparisjóði takmarkar því almenna skilgreiningu hugtaksins í stjórnsýslurétti. Þetta þýðir að 

aðrir en þeir sem eru nefndir í 1.-4. mgr. 50. gr. c, og hafa hagsmuna að gæta af málinu, hafa 

ekki möguleika á aðgangi að gögnum málsins skv. 4. gr. dönsku stjórnsýslulaganna. 82  

 
Álit Finanstilsynet 13. febrúar 2003 Samkvæmt undirbúningsgögnum 50. gr. c. er 
aðilahugtakið í lögum um banka og sparisjóði tæmandi. Útgangspunkturinn er sá að 
einungis fjármálastofnanirnar eru taldar aðilar í tengslum við ákvarðanir Finanstilsynet. 
Ákvæði 2. og 3. mgr. eru tæmandi upptalning. Samkvæmt almennum reglum 
stjórnsýsluréttar og gildandi lögum er aðild takmörkuð við fyrirtæki og einstaklinga sem 

                                                
81 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur skýringarrit, bls. 44. 
82 Karnov 2000, bls. 4957 (329). 
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ákvörðun Finanstilsynet beinist að. Þar sem viðkomandi var ekki talinn falla undir banka 
eða sparisjóði skv. 50. gr. c. í lögum um banka og sparisjóði taldist hann ekki hafa aðild 
að málinu.  

 
 
Í 84. gr. b. í lögum um verðbréfaviðskipti segir að aðild að málum fyrir Finanstilsynet 

og Fondsrådets séu einungis félög sem falla undir verðbréfamiðlun, vörsluaðila eða útgefanda 

verðbréfa, sem og ákvörðun Finanstilsynet eða Fondsrådets beinist að, sbr. þó 2. og 3. mgr. 

þar sem taldar eru upp undantekningar frá meginreglunni. Við skýringu ákvæðisins er vísað 

til sömu skýringa og fylgdu lögum um banka og sparisjóði.83 

 
Álit Finanstilsynet 22. júní 2006 Félag sem átti verulegan hluta hlutabréfa í skráðu 
félagi fór fram á álit Fondsrådet (núna Finanstilsynet) um stöðu aðila samkvæmt 7. tl. 2. 
mgr. 84. gr. b. laga um verðbréfaviðskipti o.fl. í tengslum við tiltekin mál sem fól í sér 
tilboð í skráð félag, þar sem viðkomandi var stærsti hluthafi minnihlutans. Fondsrådet 
taldi að orðalag 7. tl. 2. mgr. 84. gr. b. heimilaði í undantekningartilvikum að aðrir en 
kaupendur teldust aðilar að máli. Komst Fondsrådet að því að athugasemdir í lögunum 
bentu til þess að aðrir hluthafar ættu almennt ekki stöðu aðila máls. Að mati Fondsrådet 
var um að ræða að viðkomandi ætti það verulegra og einstakra hagsmuna að gæta 
varðandi úrlausn og niðurstöðu málsins að hann félli undir undantekningu laganna og 
teldist því aðili málsins. 
 

5.3 Fjármálaeftirlit og evrópuréttur 
Líkt og með samkeppnisrétt og neytendarétt eiga lög um fjármálaeftirlit uppruna sinn úr 

evrópurétti. Eftir inngöngu Íslands í EES tók ríkið a sig skuldbindingar varðandi löggjöf á 

sviði fjármálaeftirlits. Með lögum nr. 43/1993 um viðskiptabanka og sparisjóði var meðal 

annars verið að freista þess að laga íslenska löggjöf að EES-rétti í takt við þær skuldbindingar 

sem fólust í undirritun samningsins um Evrópska efnahagssvæðið. Þetta var meðal annars 

nauðsynlegt vegna þess að með aðild að Evrópska efnahagssvæðinu jukust möguleikar 

erlendra fjármálafyrirtækja að veita þjónustu hér á landi og var því nauðsynlegt að lög og 

reglur væru samræmdar þeim sem giltu á Evrópska efnahagssvæðinu.84   

 

 

 

 

 

                                                
83 Karnov 2000, bls. 5050. 
84 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 1082.  
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5.4 Aðild eigenda eftirlitsskyldra aðila 
Fjármálaeftirlitinu er falið það hlutverk að hafa eftirlit með svokölluðum eftirlitsskyldum 

aðilum skv. lögum nr. 161/2002um fjármálafyrirtæki.  

Eftirlitsskyldir aðilar Fjármálaeftirlitsins eru viðskiptabankar, sparisjóðir, 

lánafyrirtæki, verðbréfafyrirtæki, verðbréfamiðlanir, rekstrarfélög verðbréfasjóða, 

vátryggingafélög, félög og einstakingar sem stunda vátryggingamiðlun, kauphallir og 

skipulegir tilboðsmarkaðir, verðbréfamiðstöðvar, lífeyrissjóðir, innlánsdeildir samvinnufélaga 

og innheimtuaðilar. Auk þess er Fjármálaeftirlitinu einnig falið eftirlit með nokkrum aðilum 

sem starfa samkvæmt sérlögum, þ.e. Íbúðalaánasjóður, Tryggingasjóður innistæðueigenda og 

fjárfesta og Tryggingasjóður sparisjóða sbr. 2. gr. laga nr. 87/1998. 

Þeir eftirlitsskyldu aðilar sem Fjármálaeftirlitið hefur eftirlit með samkvæmt lögum, 

t.d. bankarnir, voru fyrir efnahagshrunið 2008 að miklu leyti komnir í einkaeigu, þar með 

talið í eigu einstaklinga.  

Fyrir kærunefndinni reyndi á það hvort þessi einstaklingar gætu talist aðilar að málum 

er vörðuðu fjármálastofnanirnar sem þeir áttu hlut í, þ.e. mál sem eingöngu beindust að 

fjármálastofnuninni. 

 
Úrskurður ÁFME 3. desember 2003 (2/2003) Stofnfjáreigendur í Sparisjóði G, gerðu 
þá kröfu að ákvörðun Fjármálaeftirlitsins um að neita að skera úr um hvernig farið skyldi 
með atkvæðisrétt á stofnfjáreigendafundi Sparisjóðs G og hvort atkvæðisréttur skyldi 
takmarkaður, yrði felld úr gildi og að kærunefndin úrskurðaði um það. Einnig kröfðust 
kærendur þess að ákvörðun Fjármálaeftirlitsins um að ekki lægju fyrir forsendur til að 
taka ákvörðun um að virkur eignarhlutur í Sparisjóði G næmi stærra hlutfalli af stofnfé en 
þegar hefði fengist samþykki fyrir, yrði felld úr gildi. Töldu kærendur sig eiga aðild að 
málinu þar sem ákvörðun Fjármálaeftirlitsins hefði haft bein áhrif á réttindi og skyldur 
þeirra sem stofnfjáraðila og störf á vettvangi sparisjóðsins. Vísuðu þeir til almenns 
skilnings á aðilahugtakinu í íslenskum stjórnsýslurétti. Kærendur væru, auk þess að vera 
stofnfjáraðilar í sparisjóðnum, jafnframt frambjóðendur til kjörs á yfirstandandi aðalfundi 
sjóðsins og hefðu því fjárhagslega, persónulega og einstaklingsbundna hagsmuni af því 
að fá leyst úr hinum kærðu ákvörðunum. Kæruaðild væri almennt ekki settar strangar 
kröfur og skv. íslenskum stjórnsýslurétti gætu fleiri átt aðild að kærumáli en aðili eða 
aðilar máls á lægra stjórnsýslusviði. 
ÁFME taldi að ákvörðun Fjármálaeftirlitsins að bregðast við erindi Sparisjóðs G á þann 
veg að hefja athugun á stærð hins virka eignarhlutar í sparisjóðnum hefði á engan hátt 
hreyft við hagsmunum kærenda sem stofnfjáreigenda í sparisjóðnum, sem stjórnarmanna 
eða sem frambjóðenda við væntanlegt stjórnarkjör. Yrði ekki séð að ákvörðunin hefði 
varðað réttindi þeirra eða skyldur með þeim hætti að þeir teldust eiga 
einstaklingsbundinna og lögvarinna hagsmuna af því að bera ákvörðunina undir 
kærunefnd. Enn fremur taldi kærunefndin að staða kærenda sem stjórnarmenn 
sparisjóðsins hefði ekki skapað þeim neina sérstöðu við athugun á því hvort þeir teldust 
eiga aðild að málinu. Kæran hefði ekki verið sett fram í nafni stjórnarinnar og væri staða 
þeirra sú sama og annarra stofnfjáreigenda. Að lokum féllst kærunefndin á því að 
kærendur, sem og aðrir stofnfjáreigendur sparisjóðsins, hefðu vissulega nokkurra 
hagsmuna að gæta varðandi niðurstöður athugunar Fjármálaeftirlitsins. Gæti niðurstaðan í 
mörgum tilvikum haft áhrif á réttindi og skyldur stofnfjáreigendanna, sparisjóðsins sjálfs 



 65 

og viðskiptamanna hans. Meginreglan væri hins vegar sú að aðild að slíkum athugunum 
Fjármálaeftirlitsins ættu einungis þeir stofnfjáreigendur sparisjóðs sem athugun beindist 
að. Taldi ÁFME að ekki yrði séð að réttur almennra stofnfjáreigenda til að óska eftir 
afskiptum Fjármálaeftirlitsins vegna stofnfjáreignar annarra ætti sér stoð að lögum og yrði 
að líta svo á að kærendur hefðu hvorki haft lögvarinna né einstaklegra og verulegra 
hagsmuna að gæta af hinni kærðu ákvörðun og því yrði þeim ekki játuð aðild að 
kærumálinu. 
 
Ef stofnfjáreigendurnir hefðu verið taldir aðilar málsins þá hefði Fjármálaeftirlitinu 

borið að leita sjónarmiða þeirra við meðferð þess og hefði þá jafnframt þurft að leita 

sjónarmiða allra stofnfjáreigenda í sparisjóðnum. Sú niðurstaða hefði leitt til mjög langrar 

málsmeðferðar auk þess sem málið yrði mjög þungt í meðförum. Taldi ÁFME einnig að það 

væri mikilvægt að aðilar geti treyst því að gögn um þeirra einka- og/eða viðskiptahagi, sem 

látin væru af hendi til Fjármálaeftirlitsins, bærust ekki til óviðkomandi aðila. Því yrði að 

takmarka hverjir gætu átt aðild að málinu. 

 

Úrskurður ÁFME 19. september 2002 (2/2002) Stofnfjáreigandi í Sparisjóði A kærði 
ákvörðun Fjármálaeftirlitsins vegna kaupa á virkum eignarhlut í sparisjóðnum, þar sem 
Fjármálaeftirlitið taldi að gildandi löggjöf fæli ekki í sér bann við því að stofnfjáreigandi 
gæti selt eða framselt þriðja aðila stofnfjárhlut sinn á hærra verði en endurmetnu nafnvirði. 
Kærandinn taldi, þrátt fyrir að hann hefði ekki verið beinn aðili að stjórnsýslumálinu hjá 
hinu lægra setta stjórnvaldi, hefði hann, sem stofnfjáreigandi í Sparisjóði A, lögmætra 
hagsmuna að gæta varðandi úrlausnarefnið og niðurstöðu þess. Taldi hann málið varða 
sig með beinum hætti, en að minnsta kosti með fullnægjandi hætti þótt það væri óbeint, 
enda væru hagsmunirnir fjárhagslegs eðlis. Taldi hann að túlka ætti aðildina rúma, enda 
væri ekki séð, með tilliti til eðlis sparisjóða og markmiðs þeirra lögum samkvæmt, að 
nauðsynlegt eða réttlætanlegt væri að takmarka kæruaðild á þessu sviði. Taldi kærandi að 
ekki væri komist hjá því að heimila rýmri málsaðild og þar með rýmri kæruheimild til 
æðra stjórnvalds þegar máli væri þannig háttað að ákvörðun viki að grundvallaratriðum 
varðandi réttarstöðu viðkomandi fjármálastofnunar, réttarstöðu stofnfjáreiganda, hluthafa 
eða öðrum atriðum er lúti að verulegum framtíðarhagsmunum fjármálastofnunar.  
Fjármálaeftirlitið vakti athygli á því að í 1. gr. reglugerðar nr. 507/2000 væru sett tvö 
skilyrði fyrir kæruheimild, annars vegar að kærandi væri aðili máls og hins vegar að kærð 
væri ákvörðun um réttindi og skyldur kæranda. Taldi Fjármálaeftirlitið að ljóst væri að 
ákvarðanir Fjármálaeftirlitsins, sem beindust að einstökum eftirlitsskyldum aðilum, hefðu 
í mörgum tilvikum áhrif, bein eða óbein, á réttindi og skyldur eigenda hinna 
eftirlitsskyldu aðila, viðskiptamanna þeirra sem og réttindi annarra eftirlitsskyldra aðila 
og viðskiptamanna þeirra. Ef fallist yrði á aðild kæranda í málinu kynni það að hafa 
fordæmisgildi um heimildir til að kæra ákvarðanir Fjármálaeftirlitsins almennt. Þannig 
gætu vaknað spurningar um hvort stofnfjáreigendur sparisjóða, hluthafar 
fjármálafyrirtæka eða sjóðsfélagar lífeyrissjóða gætu kært ákvarðanir Fjármálaeftirlitsins 
sem þeir væru ekki aðilar að en gætu haft áhrif á réttarstöðu þeirra. „Þannig geti 
takmarkanir á kæruaðild verið nauðsynlegar og réttlætanlegar út frá hagsmunum annarra 
aðila stjórnsýslumáls og með tilliti til stjórnsýslunnar í heild.“ ÁFME tók ekki afstöðu til 
aðildarinnar þar sem hún vísaði kærunni frá nefndinni með þeim rökum að hin kærða 
niðurstaða teldist ekki kæranleg stjórnvaldsákvörðun, sbr. 1. gr. reglugerðar nr. 507/2000, 
sbr 2. mgr. 1. gr. ssl.  
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Af þessum tveimur úrskurðum hér að framan er hægt að draga þá ályktun að hvorki 

Fjármálaeftirlitið né ÁFME töldu stofnfjáreigendur hafa nægjanlega beina, sérstaka, verulega 

og lögvarinna hagsmuna að gæta til að geta átt aðild að máli varðandi fjármálafyrirtækið fyrir 

eftirlitsstjórnvöldum. Þessi niðurstaða verður að teljast nokkuð rökrétt þar sem þarna var um 

að ræða fjölda fólks sem áttu sömu hagsmuna að gæta og ef einn þeirra hefði verið talinn aðili 

máls þá hefði væntanlega þurft að veita öðrum stofnfjáreigendum sömu aðilastöðu. Þetta 

hefði svo leitt til þess að gæta þyrfti að andmælarétti hjá hverjum og einum aðila og að veita 

þeim öllum aðgang að gögnum málsins. Það hefði svo leitt til þess að málsmeðferðin hefði 

orðið mjög þung í vöfum og tekið langan tíma. 

Einnig hefði aðgangur að viðkvæmum upplýsingum getað leitt til þess að erfitt væri að 

sjá til þess að trúnaður héldist um gögnin. 

 

5.5 Aðild starfsmanna eftirlitsskyldra aðila 
Starfsmenn og þá sérstaklega stjórnarmenn banka, fjármálafyrirtækja og annarra 

eftirlitsskyldra aðila telja oft að þeir eigi hagsmuna að gæta við ákvarðanir og athuganir 

Fjármálaeftirlitsins og telja oft að þeir eigi að teljast aðilar við meðferð málsins hjá 

Fjármálaeftirlitinu. 

 
Úrskurður ÁFME 30. nóvember 2005 (8/2005) Formaður og varaformaður stjórnar 
lífeyrissjóðs kærðu  niðurstöðu athugana Fjármálaeftirlitsins á starfslokum fyrrum 
framkvæmdastjóra lífeyrissjóðs. Kærendurnir mótmæltu þeirri afstöðu Fjármálaeftirlitsins 
að þeir gætu ekki talist aðilar máls í skilningi 1. gr. reglugerðar nr. 507/2000. Héldu þeir 
fram að þar sem ekki væri að finna sérstaka skýringu á aðildarhugtakinu í reglugerðinni 
yrði að grípa til annarra lögskýringarkosta, og þar væru ssl. nærtækust. Ssl. hefðu verið 
sett til að tryggja að einstaklingar gætu náð fram rétti sínum gagnvart stjórnvöldum og þar 
með talið úrskurðum Fjármálaeftirlitsins. Töldu kærendur túlkun Fjármálaeftirlitsins á 
hugtakinu „aðili máls“ of þrönga og í andstöðu við ssl. Fjármálaeftirlitið féllst ekki á 
skilning kæranda að þeir skyldu teljast til aðila málsins þar sem athugun eftirlitsins hefði 
ekki beinst að þeim stjórnarmönnum persónulega, heldur að starfsháttum stjórnar 
lífeyrissjóðsins sem slíkri. ÁFME féllst á rök Fjármálaeftirlitsins og taldi að einstakir 
stjórnarmenn eða hluti stjórnarmanna eftirlitsskylds aðila gætu ekki átt aðild að máli fyrir 
kærunefnd um að fá fellda úr gildi ákvörðun Fjármálaeftirlitsins er varðaði starfsemi hins 
eftirlitsskylda aðila. 

 

Samkvæmt þessari túlkun Fjármálaeftirlitsins og kærunefndarinnar, geta starfsmenn og 

stjórnarmenn eftirlitsskyldra aðila ekki verið aðilar á málum er varða fyrirtækið sem 

viðkomandi starfar hjá ef ákvörðun eða athugun Fjármálaeftirlitsins beinist ekki að 

viðkomandi starfsmanni heldur einungis að fyrirtækinu, eða líkt og í úrskurði ÁFME 30. 

nóvember 2005 (8/2005) að allri stjórn lífeyrissjóðsins en ekki einstökum stjórnarmönnum.  
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Ef hins vegar ákvörðun Fjármálaeftirlitsins beinist að einstökum starfsmanni en ekki að 

fyrirtækinu sem slíku þá er viðkomandi einstaklingur að sjálfsögðu aðili málsins sbr. t.d. 

úrskurð ÁFME 5. október 2004 (6/2004) þar sem C, sem var stjórnarformaður í félaginu X hf., 

var gert að greiða sekt í kjölfar könnunar Fjármálaeftirlitsins á framkvæmd reglna um 

meðferð innherjaupplýsinga og viðskipta innherja. Einnig geta komið upp mál þar sem 

ákvörðun er beint bæði að starfsmanni og fyrirtækinu, t.d. ef starfsmaðurinn telst samsekur 

um brot gegn lögum. 

Um eftirlit Fjármálaeftirlitsins með lífeyrissjóðum gilda lög nr. 129/1997 og lög nr. 

87/1998. Eftirlit Fjármálaeftirlitsins samkvæmt lögum nr. 129/1997 er beint að hinum 

eftirlitsskylda aðila. Það sama má segja um 1. og 2. mgr. 10. gr. laga nr. 87/1998, þ.e. krafa 

um úrbætur og athugasemdir þar sem starfsemi hins eftirlitsskylda aðila er ekki í samræmi við 

lög, er beint að hinum eftirlitsskylda aðila. Aðili að slíku máli fyrir Fjármálaeftirlitinu er því 

viðkomandi lífeyrissjóður. Einstakur stjórnarmaður eða framkvæmdastjóri lífeyrissjóðs telst 

því ekki eiga aðild að slíkum málum. 

Annað gildir hins vegar í 4. mgr. 10. gr. laga nr. 87/1998. Stjórn lífeyrissjóðs ber ábyrgð 

á ráðningu framkvæmdastjórans og ber samkvæmt því ábyrgð á að hann uppfylli 

hæfisskilyrði laga. Þegar vafi er uppi um mat stjórnar beinist málið alltaf að stjórn sjóðsins. 

Samkvæmt því verður að telja að stjórn lífeyrissjóðs hafi aðild að máli samkvæmt 4. mgr. 10. 

gr. Varðandi beitingu slíkrar heimildar gagnvart framkvæmdastjóra lífeyrissjóðs verður að 

telja, bæði í ljósi hagsmuna viðkomandi einstaklings sem um er að ræða og þeirra úrræða sem 

Fjármálaeftirlitið hefur heimild til að beita samkvæmt ákvæðinu, að framkvæmdastjórinn eigi 

einnig aðild að því máli sérstaklega þar sem hann gegnir viðkomandi starfi. Þessi niðurstaða 

hefur í för með sér að framkvæmdastjórinn á aðild að máli fyrir dómstólum þar sem reynir á 

lögmæti ákvörðunar samkvæmt 4. mgr. 10. gr. laga nr. 87/1998. 

 

Ákvörðun FME 31. ágúst 2010 Stjórn Fjármálaeftirlitsins fór fram á við stjórn 
Lífeyrissjóðs verkfræðinga að hún sæi til þess að settur framkvæmdastjóri félagsins, I, 
gengdi ekki lengur þeirri stöðu. Taldi Fjármálaeftirlitið að I uppfyllti ekki hæfisskilyrði 
laga nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða til að 
gegna starfinu, sbr. 6. mgr. 31. gr. laganna. 

 

Framkvæmdastjórinn fyrrverandi hefur höfðað dómsmál til ógildingar ákvörðun 

Fjármálaeftirlitsins, en dómur í því hefur ekki fallið þegar þessi ritgerð er skrifuð. Það 

verður hins vegar athyglisvert að sjá hvort dómstólar telja hann eiga aðild að málinu. 
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5.6 Aðild viðskiptavina og neytenda 
Til skoðunar kemur einnig hvort viðskiptavinir og neytendur geti talist aðilar að málum er 

varða þær fjármálastofnanir sem Fjármálaeftirlitið hefur eftirlit með. Hér ber helst að hafa í 

huga hvort einstaklingar sem eiga fjármuni t.d. hjá bönkum, sparisjóðum eða lífeyrissjóðum 

teljist, vegna þessara fjárhagslegu hagsmuna sinna, eiga rétt á stöðu aðila máls ef 

Fjármálaeftirlitið hefur viðkomandi stofnun til athugunar. 

 
Úrskurður ÁFME 14. desember 2005 (7/2005) Einstaklingur kærði niðurstöðu 
athugunar Fjármálaeftirlitsins á starfslokum fyrrum framkvæmdastjóra lífeyrissjóðs þar 
sem komist var að þeirri niðurstöðu að stjórn lífeyrissjóðsins hefði ekki farið að lögum 
við gerð viðauka við ráðningarsamning fyrrum framkvæmdastjóra sjóðsins. 
Fjármálaeftirlitið taldi að þrátt fyrir að kærandi hefði verið í talsverðum samskiptum við 
starfsmenn eftirlitsins þá hefði kærandi ekki hafa verið aðili að málinu. Fjármálaeftirlitið 
taldi sig hafa gert kæranda það ljóst að eftirlitið væri ekki úrskurðaraðili og að athugun 
þess beindist að almennum eftirlitshagsmunum en ekki umkvörtunarefnum einstakra 
sjóðsfélaga. Taldi Fjármálaeftirlitið að jafnvel þótt athugun eftirlitsins hefði hafist á 
grundvelli erindis frá kæranda, þá hefði slík aðkoma ekki veitt honum aðild að 
athuguninni, önnur niðurstaða myndi leiða til þess að þúsundir sjóðsfélaga gætu átt aðild 
að athugunum þess gagnvart lífeyrissjóðnum. Fjármálaeftirlitið taldi einnig að kærandi 
ætti ekki lögvarinna hagsmuna að gæta af niðurstöðu málsins. 
Að mati ÁFME báru gögn málsins ekki með sér að kærandi hefði verið málshefjandi 
þessa máls og því væri ekki litið svo á að kærandi hefði haft beina aðild að málinu. 
ÁFME leit svo til þess hvort kærandi gæti, sem sjóðsfélagi í lífeyrissjóðnum, átt 
sjálfstæða aðild að kröfugerð til að hnekkja niðurstöðu Fjármálaeftirlitsins. Niðurstaða 
ÁFME var sú að einstaklingur sem ætti réttindi í lífeyrissjóði gæti almennt ekki átt 
sjálfstæða aðild að máli fyrir kærunefnd með kröfu um að fá fellda úr gildi ákvörðun 
Fjármálaeftirlitsins er varðaði almenna starfsemi viðkomandi lífeyrissjóðs. Yrði ekki talið 
að málefnið hefði varðað réttindi og skyldur kæranda þannig að unnt væri að játa honum 
aðild samkvæmt 1. gr. reglugerðar nr. 507/2000. 

 

Af þessu máli má greina afstöðu Fjármálaeftirlitsins og kærunefndarinnar um aðild 

einstaklinga að málum sem einungis varða eftirlitsskyldan aðila hjá Fjármálaeftirlitinu. 

Virðast eftirlitsstjórnvöldin líta á það sem svo að þótt einstaklingur eigi réttindi í lífeyrissjóði, 

eða öðru fjármálafyrirtæki, þá eigi hann samt sem áður ekki sjálfstæða aðild að málinu þar 

sem ekki sé um að ræða réttindi og skyldur kæranda sjálfs. 

 
Úrskurður ÁFME 4. mars 2004 (3/2003) Kærandi gerði þá kröfu að kærunefndin tæki 
til úrskurðar hvort Fjármálaeftirlitinu hefði ekki verið rétt og skylt að beita 9. og 10. gr. 
laga nr. 87/1998 við meðferð erindis hans. Kærandi krafðist aðgangs að gögnum um 
stöðu tiltekinna afurðarlána hjá Z hf. vegna deilu hans við bankann um innheimtu þriggja 
tryggingavíxla. Fjármálaeftirlitið taldi að hlutverk stofnunarinnar væri ekki að leysa úr 
einstökum deilumálum milli eftirlitsskyldra aðila og viðskiptamanna þeirra, þótt það tæki 
stöku sinnum til athuganir kvartanir viðskiptamanna ef almennir eftirlitshagsmunir 
krefjist þess. Þær athuganir beindust hins vegar að eftirliti með því hvort viðkomandi 
fjármálafyrirtæki færi að lögum og reglum og stundaði eðlilega og heilbrigða 
viðskiptahætti. 
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ÁFME taldi að skv. 9. gr. mætti ráða að Fjármálaeftirlitinu væri falið víðtækt og frjálst 
mat á því hvenær stofnunin hæfi athugun á rekstri eftirlitsskylds aðila eða sérstökum 
þáttum í starfsemi hans. Yrði ekki séð að nokkur lagaleg skylda hvíldi á 
Fjármálaeftirlitinu til að bregðast við á grundvelli kvörtunar eða kæru frá öðrum. 
Frumkvæði slíkra athugana kæmi alfarið frá Fjármálaeftirlitinu sjálfu. Stofnunin yrði hins 
vegar að taka við og meta allar ábendingar og kvartanir sem til hennar bærust vegna 
reksturs eftirlitsskyldra aðila, enda gætu slíkar ábendingar reynst gagnlegar stofnuninni 
við að rækja eftirlitshlutverk sitt. 

 

Í þessum úrskurði virðist sem Fjármálaeftirlitið og kærunefndin telji hlutverk sitt ekki 

vera að leysa úr deilumálum einstaklinga við fjármálastofnanir, það sé hlutverk dómstóla.  

Einstaklingar sem beina erindum til Fjármálaeftirlitsins eiga ekki rétt á því að kvartanir 

þeirra eða ábendingar séu sjálfkrafa teknar til meðferðar. Ábendingar og kvartanir eru teknar 

til skoðunar og metið hvort tilefni sé til nánari athugunar. Telji Fjármálaeftirlitið að ástæða sé 

til að athuga mál betur er það gert á grundvelli almenns eftirlits. Þótt ábending eða kvörtun 

einstaklings til Fjármálaeftirlitsins leiði til athugunar þá telst viðkomandi samt sem áður ekki 

sjálfkrafa aðili máls og ekki er öruggt að athugunin leiði til lausnar á úrlausnarefni 

viðkomandi aðila.85 

 

5.7 Aðild að málum sem hefjast vegna kvartana 
Það er ekki auðvelt að sjá hvernig Fjármálaeftirlitið nálgast aðild að málum sem hefjast í 

kjölfar kvartana til stofnunarinnar. Virðist aðildin þó vera túlkuð töluvert þrengri en í tilviki 

t.d. Samkeppniseftirlitsins og Neytendastofu sbr. t.d.  ÁFME 3. desember 2003 (2/2003) þar 

sem kærendur kröfðust þess að ÁFME felldi úr gildi ákvörðun Fjármálaeftirlitsins að neita að 

skera úr um hvernig skyldi fara með atkvæðisrétt á stofnfjáreigendafundi Sparisjóðs G og 

hvort atkvæðisréttur skyldi takmarkaður. Þarna voru kæruaðilar ekki taldir hafa aðild að 

málinu þrátt fyrir að hafa lagt fram sérstaka kvörtun til Fjármálaeftirlitsins vegna málsins. 

Einnig má líta til Hrd. 12. febrúar 2008 (68/2008) þar sem Fjármálaeftirlitið lét í ljós 

viðhorf sitt um aðild þess sem kvartar til eftirlitsstofnunarinnar: 

 
„Í kjölfar riftunarinnar kærðu gerðarþolar viðskiptin til Fjármálaeftirlitsins, sem hefur 
málið nú til rannsóknar og hefur krafið gerðarbeiðanda um svör varðandi ýmsa þætti 
viðskiptanna. Hafa gerðarþolar óskað eftir aðgangi að gögnum málsins en ekki fengið þar 
sem Fjármálaeftirlitið lítur ekki á þá sem aðila málsins.“ 
 

Þá má einnig líta á Úrskurð ÁFME 14. desember 2005 (7/2005) þar sem kom fram sú 

skoðun kærunefndarinnar að þar sem gögn málsins hefðu ekki borið með sér að kærandi hefði 
                                                
85 http://fme.is/?PageID=266 
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átt upphaf af málinu þá væri ekki litið svo á að viðkomandi hefði haft beina aðild að málinu. 

Þetta gefur til kynna að það gæti skipt máli hvort viðkomandi átti frumkvæði að máli hjá 

Fjármálaeftirlitinu við mat á því hvort hann teldist aðili máls. Verður hins vegar að telja að 

fleiri þættir þurfi að koma til svo viðkomandi fá stöðu aðila við málsmeðferðina. 

 

5.8 Aðild að viðurlögum  
Samkvæmt 110. gr. laga nr. 161/2002 getur Fjármálaeftirlitið lagt stjórnvaldssektir á hvern 

þann sem brýtur gegn þeim ákvæðum sem talin eru upp í mörgum liðum í ákvæðinu. Í 141. gr. 

laga um verðbréfaviðskipti nr. 108/2002 er sambærilegt ákvæði. Samkvæmt þessum 

ákvæðum hefur Fjármálaeftirlitið heimild til að leggja viðurlög, stjórnvaldssektir, á hvern sem 

brýtur gegn lögunum. Þarna undir geta því bæði fallið lögaðilar og einstaklingar.  

 
Ákvörðun FME 25. janúar 2008 Fjármálaeftirlitið sektaði, Ö, varamann í stjórn Nýherja 
hf., vegna brots á 63. gr. þágildandi laga nr. 33/2003 um verðbréfaviðskipti. Ö var talinn 
hafa brotið gegn 63. gr. með því að tilkynna ekki um viðskipti sín innan tilskilinna 
tímamarka. 
 
Ákvörðun FME 12. október 2007 Fjármálaeftirlitið sektaði stjórnarmanna, H, í 
Vinnslustöðinni hf., vegna brots á 63. gr. þágildandi laga nr. 33/2003 um 
verðbréfaviðskipti. Taldi Fjármálaeftirlitið að H hefði brotið gegn 63. gr. með því að 
tilkynna ekki um viðskipti fjárhagslega tengds aðila með bréf í Vinnslustöðinni hf. innan 
tilskilinna tímamarka. 
 
Ákvörðun FME 21. desember 2006 Fjármálaeftirlitið sektaði T, stjórnarmann í Kaupþing 
banka hf. vegna brots á 62. og 63. gr. laga nr. 33/2003 um verðbréfaviðskipti. Talið var að 
T hefði brotið gegn 62. og 63. gr. þegar hann hvorki rannsakaði né tilkynnti um viðskipti 
fjárhagslega tengds aðila með hlutabréf í útgefandanum á tilskildum tíma. 

 

Einstaklingar geta því átt aðild að málum hjá Fjármálaeftirlitinu, en einungis ef málið 

snýr að þeim persónulega en ekki eingöngu að eftirlitsskylda aðilanum.  

 

5.9 Samantekt 
Það er erfitt að meta hvernig Fjármálaeftirlitið nálgast aðildarhugtakið í störfum sínum sökum 

þess að stofnunin birtir ekki ákvarðanir sínar í heild sinni heldur einungis stutta úrdrætti. 

Í þeim málum sem hér hefur verið fjallað um, sem eru vel að merkja nokkurra ára 

gömul, er þó hægt að ganga út frá því að Fjármálaeftirlitið virðist túlka hugtakið nokkuð 

þrengra en hinar tvær eftirlitsstofnanirnar, Samkeppniseftirlitið og Neytendastofa. 

Meginreglan virðist vera sú að einungis þeir aðilar sem ákvörðun beinist að telst vera 

aðili að málinu. Hvorki starfsmenn, eigendur né viðskiptavinir fjármálastofnananna eru taldir 
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hafa nægilega beina, sérstakra, verulegra og lögvarinna hagsmuna að gæta við 

meðferðmálsins og af úrlausn þess til þess að teljast eiga rétt á að hafa aðild að máli sem 

einungis beinist að eftirlitsskylda aðilanum. Einstaklingar geta hins vegar, eðli málsins 

samkvæmt, haft aðild að málum hjá Fjármálaeftirlitinu sem beinast að þeim persónulega.  

Velta má fyrir sér hvort túlkun Fjármálaeftirlitsins og áfrýjunarnefndarinnar sé þrengri 

en sjónarmið stjórnsýsluréttar gera ráð fyrir. Afleiðing þessa væri þá sú að þeir sem teldu sig 

eiga rétt sem „aðili máls“ teldust ekki hafa þá stöðu og þar með ekki þau réttindi sem fylgja 

aðilastöðunni. Einnig má hugleiða hvort þetta geti leitt til þess að mál verði ekki jafn vel 

upplýst þar sem þeir sem myndu teljast aðilar máls með rýmri túlkun hugtaksins fá ekki 

tækifæri til að skoða gögn málsins og gera athugasemdir við það sem þeir teldu rangt eða ekki 

nægjanlega útskýrt í gögnunum.  
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6.0 Samanburður á hugtakinu aðili máls í samkeppnismálum, 

neytendamálum og á sviði fjármálaeftirlits 
Áhugavert er að bera saman nálgun á afmörkun aðildarhugtaksins að málum fyrir þessum 

stjórnvöldum, Samkeppniseftirliti, Neytendastofu og Fjármálaeftirliti og áfrýjunarnefndum 

þeirra. Samanburður á milli þessara stofnana er þó frekar erfiður því þrátt fyrir að þær starfi 

allar á sviði opinbers markaðseftirlits þá eru viðfangsefni stofnananna ólík og úrlausnir þeirra 

eftir því ólíkar. Getur því verið vandasamt að finna samanburðarhæf tilvik. 

 Eins og áður hefur komið fram ber öllum þessum eftirlitsstofnunum og 

áfrýjunarnefndum þeirra að fylgja reglum stjórnsýsluréttar, bæði skráðum og óskráðum. 

Einnig hefur komið fram er hvergi í lögum þessara stofnanna fjallað um aðildarhugtakið, en í 

tilviki Samkeppniseftirlitsins er þó um að ræða 5. gr. málsmeðferðarreglnanna þar sem aðili 

máls er skilgreindur. Að öðru leiti eru það sömu sjónarmið sem liggja til grundvallar 

aðildarhugtakinu í framkvæmd þeirra, þ.e. sjómarmið stjórnsýsluréttar. 

Það er því áhugavert að bera saman framkvæmd þessara stofnanna og eftirlitsaðila þeirra 

 og athuga hvort munur sé á nálgun þeirra á aðildarhugtakinu. 

 

6.1 Aðild samkeppnisaðila á markaði 
Samkeppnisaðilar eiga stóran þátt í þeim málum sem koma til skoðunar hjá 

Samkeppniseftirlitinu, Neytendastofu og Fjármálaeftirlitinu, og þá sérstaklega þegar kemur að 

því að kvarta yfir hegðun annarra fyrirtækja sem viðkomandi er í samkeppni við. Í tilviki 

Neytendastofu og Samkeppniseftirlitsins hveru verið tekin afstaða til þess hvort 

samkeppnisaðilar eigi að hafa aðild að málum. 

 Þannig virðist sem samkeppnisaðilar fái sjálfkrafa aðild að máli sem viðkomandi hefur 

átt upphaf að með kvörtun til Neytendastofu, sbr. t.d. ákvörðun Neytendastofu 17. janúar 

2010 (2/2011) þar sem Allianz Ísland hf. kvartaði yfir óréttmætum viðskiptaháttum Arion 

banka hf. og ákvörðun Neytendastofu 17. janúar 2010 (1/2011) þar sem Allianz Ísland hf. 

kvartaði yfir meintum óréttmætum viðskiptaháttum NBI hf.  

Virðist sem að Neytendastofa veiti samkeppnisaðilum aðild að málum þrátt fyrir að 

viðkomandi hafi ekki áhuga á að teljast aðili máls sbr. t.d. úrskurð ÁNN 9. nóvember 2007 

(10/2007) þar sem kærandi hélt því fram að Neytendastofa ætti að rannsaka tiltekin atriði 

varðandi markaðssetningu Byko hf. sjálfstætt og án aðildar hans. Hélt kærandi því fram að 

erindi hans til Neytendastofu hefði verið áskorun um að eftirlitsstjórnvaldið myndi hefja 

sjálfstæða rannsókn. ÁNN taldi að þar sem báðir aðilar kepptu á sama markaði ætti kærandi 
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að minnsta kosti óbeinna hagsmuna að gæta af úrlausn málsins og hefði því Neytendastofu 

verið heimilt að veita kæranda aðilastöðu vegna málsins. 

Á vettvangi Samkeppniseftirlitsins er aðild samkeppnisaðila aðeins flóknari þar sem 

málunum er skipt í sex mismunandi flokka og þar af eru mál varðandi samkeppnisaðila í 

fjórum þessara flokka, aðild tengd upphafi mála, aðild að samrunamálum, aðild að málum 

varðandi misnotkun á markaðsráðandi stöðu og aðild varðandi undanþágur. Er aðild 

samkeppnisaðila ekki sú sama í þessum flokkum.  

 
ÁNS 21. janúar 2010 (18/2009) þar sem Símin hf. kærði ákvörðun 
Samkeppniseftirlitsins um að ekki væri ástæða til að aðhafast vegna samruna Vestia hf. 
og Teymis hf. Síminn hf. var ekki aðili að samrunanum en taldi sig eiga lögvarða 
hagsmuni af málinu þar sem hann starfaði á mörkuðum þar sem samkeppni myndi skaðast 
ef af samrunanum yrði. ÁNS taldi að Síminn hf. ætti nægrilegra aðgreindra hagsmuna að 
gæta í málinu auk þess sem umræddum samruni gæti haft áhrif á stöðu hans og því bæri 
að telja hann aðila að kærumálinu.  
 

ÁNS 14. júní 2011 (1/2011) þar sem Búvangur o.fl. kærðu ákvörðun 
Samkeppniseftirlitsins um að ekki væru forsendur til að aðhafast frekar í máli er varðaði 
samruna Stjörnugrís hf. við rekstrarfélagið Braut ehf. og LS2 ehf. Áfrýjendurnir, sem eru 
samkeppnisaðilar Stjörnugríss hf., voru ekki aðilar að samrunamálinu en töldu sig samt 
sem áður njóta kæruheimildar með vísan til úrskurðarins hér á undan, úrskurð ÁNS 21. 
janúar 2010 (18/2009), auk þess sem þeir töldu að þeir hefðu átt að njóta stöðu aðila máls 
við meðferð málsins á lægra stjórnsýslustigi, þ.e. fyrir Samkeppniseftirlitinu. ÁNS taldi 
að ákvörðun um að samþykkja eða hafna samruna beindist ekki að öðrum en 
samrunaaðilum og því ættu kærendur ekki aðild að samrunamálinu á lægra 
stjórnsýslustigi.  

 
 

Af þessum úrskurðum má álykta að aðild að samrunamálum hjá Samkeppniseftirlitinu 

sé þröng og það séu eingöngu samrunaaðilarnir sjálfir sem teljist aðilar að þeim málum. Hins 

vegar sé aðildin að kærumálum til ÁNS rýmri þannig að samkeppnisaðilar geta talist aðilar að 

kærumáli vegna samruna fyrir áfrýjunarnefndinni. 

Aðild samkeppnisaðila að málum er varða misnotkun á markaðsráðandi stöðu virðist 

vera rýmri en þegar kemur að samrunamálum sbr. úrskurð ÁNS 23. nóvember 2002 (17/2002) 

þar sem Hf. Eimskipafélag Íslands kærði ákvörðun Samkeppnisstofnunar um að Samskip hf. 

ættu aðild að máli er varðaði meinta misnotkun Eimskipafélagsins á markaðsráðandi stöðu 

sinni. ÁNS taldi að Samskip hf. hefði átt mikilvægra og sérstakra hagsmuna að gæta varðandi 

úrlausn málsins auk þess sem  rannsóknarhagsmunir krefðust þess að Samskip hf. teldust aðili 

máls. Í þessu máli var hins vegar um það að ræða að einungis tveir aðilar voru á viðkomandi 

markaði og hagsmunir Samskipa hf. af því að fá aðild að málinu því mun meiri en ella.  
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 Að lokum hefur einnig reynt á aðild samkeppnisaðila varðandi undanþágur frá 

ákvæðum samkeppnislaga. Í úrskurði ÁNS 2. júní 2003 (9/2003) var Atlantsskip ehf. talin 

hafa aðild að máli er varðaði undanþágu til handa Samskipum hf. og Hf. Eimskipafélagi 

Íslands frá bannákvæði b-liðar 10. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 (eldri samkeppnislög). 

Þarna var hins vegar, líkt og í ákvörðun ÁNS 23. nóvember 2002 (17/2002) um 

fákeppnismarkað að ræða og voru Atlantsskip ehf. eini samkeppnisaðili Samskipa hf. og 

Eimskipa. Verður því að telja að það hafi haft áhrif á því að Atlantsskipum var veitt aðild að 

málinu.  

Í ákvörðun samkeppnisráðs 27. janúar 2000 (3/2000) kvartaði Landsími Íslands hf. 

yfir því að hafa ekki átt aðild að máli er varðaði takmörkun á aðgangi annarra að fjarskiptaneti 

Íslandssíma og Línu.Nets og var heimiluð með undanþágu. Samkeppnisráð taldi að það nægði 

ekki eitt og sér að fyrirtæki væri keppinautur aðila á markaði til að teljast aðili máls fyrir 

samkeppnisyfirvöldum. Taldi samkeppnisráð að Landsíminn hf. ætti hvorki verulegra né 

einstakra hagsmuna að gæta vegna ákvörðunarinnar og teldist því ekki aðili máls 

 Ef aðild samkeppnisaðila að málum fyrir samkeppniseftirlitinu er tekin saman er ljóst 

að líklegra er að samkeppnisaðili teljist aðili máls ef um er að ræða fákeppnismarkað þar sem 

einungis eru 2-3 aðilar á markaði, sbr. úrskurð ÁNS 23. nóvember 2002 (17/2002) og ÁNS 2. 

júní 2003 (9/2003). Meginreglan virðist hins vegar sú að aðild að samrunamálum og málum 

er varða undanþágur sé túlkuð þannig að einungis þeir aðilar sem aðild eiga að samruna eða 

undanþágubeiðni eigi almennt aðild að málinu. 

 Aðild að málum samkeppnismálum fyrir Neytendastofau og áfrýjunarnefnd 

neytendamála virðast samkvæmt þessu vera töluvert rýmri en aðild samkeppnisaðila fyrir 

Samkeppniseftirlitinu. Virðist sem Neytendastofa geri ekki jafn strangar kröfur um beina, 

sérstaka, verulega og lögvarða hagsmuni viðkomandi af úrlausn og niðurstöðu máls og gert er 

á sviði samkeppnismála.  

 

6.2  Aðild starfsmanna 
Starfsmenn lögaðila sem eru til rannsóknar hjá eftirlitsstofnununum þremur hafa í einhverjum 

tilvikum farið fram á aðild að málum. Hér er áhugavert að skoða hvort aðildarhugtakinu sé 

beitt á sambærilegan hátt á milli stofnananna varðandi aðild starfsmanna. Hér er aðallega um 

að ræða Samkeppniseftirlitið annars vegar og Fjármálaeftirlitið þar sem ekki virðist hafa reynt 

á aðild starfsmanna á sviði Neytendastofu. 
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Úrskurður ÁNS 4. september 1996 (11/1996) K, sem var stjórnarmaður Olíuverslunar 
Íslands hf., kærði ákvörðun samkeppnisráðs um að stjórn félagsins yrði einungis skipuð 
einstaklingum sem uppfylltu ákveðin skilyrði ákvörðunar samkeppnisráðs nr. 23/1995. 
Áfrýjunarnefndin taldi að þar sem ákvörðunin hefði ekki beinst að tilteknum mönnum 
heldur ótilgreindum hóp auk þess sem aðgerðir samkeppnisyfirvalda beindust að 
fyrirtækjum þeim sem ákvörðunin tók til en ekki þeim einstaklingum sem kjörnir kynnu 
að vera eða tilnefndir til stjórnarsetu, ætti K ekki nægilega sterk tengsl við sakarefnið að 
þau réttlættu aðilastöðu hans að málinu.  

 
 

Sama niðurstaða var í úrskurði ÁNS 4. september 1996 (12/1996) en það varðaði sömu 

ákvörðun samkeppnisráðs en annan einstakling sem og úrskurði ÁNS 15. mars 2010 (1/2010) 

þar sem H sem var fyrrverandi forstjóri G hf. og stjórnarformaður F hf. á þeim tíma er 

rannsókn Samkeppniseftirlitsins stóð yfir, vildi fá aðgang að gögnum málsins á þeim 

forsendum að hann væri aðili málsins. ÁNS taldi að H hefði ekki sýnt fram á að ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins varðaði hann með þeim hætti sem aðgreindi hann frá öðrum sem 

kynnu að vera í svipaðri aðstöðu og því nyti hann ekki stöðu aðila máls. 

Í úrskurði ÁFME 30. nóvember 2005 (8/2005) var tekist á um svipað álitaefni, þ.e. hvort 

formaður og varaformaður stjórnar lífeyrissjóðs gætu talist aðilar máls er varðaði athugun 

Fjármálaeftirlitsins á starfslokum fyrrum framkvæmdastjóra lífeyrissjóðsins. ÁFME taldi, líkt 

og Fjármálaeftirlitið, að einstakir stjórnarmenn eða hluti stjórnarmanna eftirlitsskylds aðila 

gætu ekki átt aðild að máli fyrir kærunefnd um að fá fellda úr gildi ákvörðun 

Fjármálaeftirlitsins er varðaði starfsemi hins eftirlitsskylda aðila. 

Þarna er um sambærileg mál að ræða og sambærilega niðurstöðu varðandi aðild hjá 

báðum eftirlitsstjórnvöldum. Ef mál beinist ekki að viðkomandi starfsmanni eða 

stjórnarmanni beint heldur einungis að lögaðilanum þá telst starfsmaðurinn eða 

stjórnarmaðurinn ekki aðili málsins. 

 

6.3 Aðild neytenda 
Samkeppniseftirlitið, Neytendastofa og Fjármálaeftirlitið hafa allar það markmið að gæta hags 

neytenda. Því er áhugavert að athuga hvort það sé samræmi í túlkun stofnananna á aðild 

neytenda að málum. 

 

Úrskurður ÁNS 16. september 2003 (16/2003) S kærði ákvörðun samkeppnisráðs þar 
sem ekki var talin ástæða til að hafast að vegna erindis hans til Samkeppnisstofnunar 
varðandi aðstæður á íslenskum fjármála- og dagvörumarkaði. Hélt S því fram að hann 
ætti lögvarinna hagsmuna að gæta sem íslenskur ríkisborgari sem borgaði skatta og 
gengdi sínum skyldum. ÁNS taldi hins vegar að kæruefnið snerti áfrýjanda ekki með 
öðrum og sérstakari hætti en aðra sem byggjum með einum eða öðrum hætti við þá 
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viðskiptahætti sem S taldi fram í kæru sinni. Því væri staða hans ekki þannig að hann gæti 
krafist efnislegrar kærumeðferðar á kvörtun sinni hjá samkeppnisyfirvöldum.  

 
 
Einnig var fjallað um þetta í úrskurði ÁNS 3. febrúar 2000 (18/1999) þar sem E kærði 

ákvörðun Samkeppnisstofnunar um að aðhafast ekki vegna erindis hans um meinta misnotkun 

Flugleiða hf. með tilliti til samkeppnislaga. Taldi E sig hafa hagsmuna að gæta í málinu sem 

almennur flugfarþegi. ÁNS taldi að kvörtunarefnið snerti E ekki með beinum hætti umfram 

það sem átt gæti við borgara almennt. 

Ef litið er til framkvæmdar hjá Neytendastofu og áfrýjunarnefnd neytendamála, t.d. 

Úrskurð ÁNN 10. maí 2007 (6/2007) þar sem Neytandi kærði ákvörðun Neytendastofu til 

ÁNN um að ekki væri tilefni til að taka til athugunar erindi kæranda vegna viðskiptahátta 

Flugleiða hf. Neytendastofa taldi, með hliðsjón af úrskurði ÁNS 3. febrúar 2000 (18/1999) 

(sem er reifaður hér að framan) að viðkomandi hefði ekki haft nægilegra sérstakra og brýnna 

hagsmuna að gæta í málinu sem væru frábrugðnir hagsmunum annarra viðskiptavina félagsins. 

Áfrýjunarnefndin sneri þessari ákvörðun Neytendastofu hins vegar við og taldi að það yrði að 

meta hagsmuni og tengsl aðila við úrlausn málsins. Þar sem viðkomandi hefði sjálfur átt 

viðskipti við Flugleiðir hf. þá ætti hann slíkra hagsmuna að gæta í málinu að hann teldist aðili 

þess. 

Þarna má sjá að Neytendastofa vísaði beint í úrskurð áfrýjunarnefndar 

samkeppnismála við úrlausn málsins. Áfrýjunarnefnd neytendamála virðist hins vegar beita 

rýmri túlkun á hugtakinu og telur að þar sem neytandinn átti sjálfur í viðskiptum við félagið 

þá ætti hann þessara beinu, sérstöku, verulegu og lögvörðu hagsmuna að gæta sem leiddu til 

þess að hann ætti aðild að málinu.  

Virðist, samkvæmt þessu, vera ólýk nálgur hjá Samkeppniseftirlitinu og 

Neytendastofu og áfrýjunarnefndum þeirra hvort neytendur eigi almennt að teljast geta haft 

aðild að málum fyrir stofnununum. Virðist sem Samkeppniseftirlitið einblíni á það að 

neytendur eigi allir sömu hagsmuna að gæta, jafnvel þótt viðkomandi hafi átt í viðskiptum við 

aðila sem neytandinn telur að brjóti gegn samkeppnislögum. Áfrýjunarnefnd neytendamála 

telur hins vegar það að neytandinn hafi átt í viðskiptum við aðila sem kvartað er yfir leiði til 

þess að hann eigi beinna, sérstakra, verulegra og lögvarinna hagsmuna að gæta og teljist því 

aðili máls.  

Þessi ólíka nálgun kemur sérstaklega í ljós þegar bornir eru saman úrskurður ÁNS 3. 

febrúar 2000 (18/1999) og hins vegar úrskurður ÁNN 10. maí 2007 (6/2007) þar sem í báðum 

tilvikum var um að ræða viðskiptavini flugfélaga sem kvörtuðu yfir hegðun þeirra. Þarna var 
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um sambærileg tilvik að ræða en ólíka niðurstöðu þar sem áfrýjunarnefnd neytendamála féllst 

aðild að málinu en áfrýjunarnefnd samkeppnismála féllst ekki á hana. Það er þó áhugavert að 

sjá að Neytendastofa vísaði til úrskurðar áfrýjunarnefndar samkeppnismála í röksemdum 

sínum um að neytandinn ætti ekki að hafa aðild að málinu. 

Þess ber að geta að ÁNS taldi í einum úrskurði sínum að neytandi hefði átt að teljast 

aðili máls fyrir samkeppnisráði sbr. úrskurð ÁNS 14. september 1995 (20/1995), þar sem 

áfrýjunarnefndin taldi, öfugt við samkeppnisráð, að neytandinn hefði átt lögmæta hagsmuni af 

úrlausn málsins og ætti því að teljast aðili þess. Þarna var staðan hins vegar sú að neytandinn 

var búin að fara með málið fyrir dómstóla og var það hluti ástæðunnar að samkeppnisráð taldi 

að viðkomandi ætti ekki lögvarinna hagsmuna að gæta. 

ÁFME hefur einnig tekið afstöðu til aðildar neytenda að málum Fjármálaeftirlitinu.  

 
Úrskurður ÁFME 14. desember 2005 (7/2005) Neytandi kærði niðurstöðu athugunar 
Fjármálaeftirlitsins. Niðurstaða ÁFME var sú að einstaklingur sem ætti réttindi í 
lífeyrissjóði gæti almennt ekki átt sjálfstæða aðild að máli fyrir kærunefnd um að fá fellda 
úr gildi ákvörðun Fjármálaeftirlitsins er varðaði almenna starfsemi viðkomandi 
lífeyrissjóðs. Taldi ÁFME að málefnið varðaði ekki réttindi og skyldur kæranda á þann 
hátt að unnt væri að játa honum aðild.  

 
 

Virðist sem Fjármálaeftirlitið, líkt og Samkeppniseftirlitið, telji að neytendur eigi ekki 

sjálfstæða aðild að málum er beinast einungis að lögaðilum og eftirlitsskyldum aðilum. 

Túlkun þeirra virðist því vera í nokkuð sambærileg, ólíkt túlkun Neytendastofu og  ÁNS. 

 

6.4 Aðild tengd upphafi mála 
Í umfjöllun um aðild á sviði samkeppnismála og á sviði fjármálaeftirlits var fjallað um hvort 

aðild að málum gæti á einhvern hátt tengst því hvernig rannsókn eftirlitsstjórnvald hefst, þ.e. 

hvort hún hefst af frumkvæði stjórnvaldsins sjálfs eða t.d. í kjölfar kæru frá samkeppnisaðila. 

 Á vettvangi samkeppnismála hefur í einhverjum tilvikum verið talið að sá sem kærir 

fyrirtæki til samkeppnisyfirvalda eigi rétt á aðild að málinu.  

 
Úrskurður ÁNS 23. nóvember 2002 (17/2002) varðaði aðild Samskipa hf.  að máli er 
tók fyrir meinta misnotkun Hf. Eimskipafélags Íslands á markaðsráðandi stöðu sinni. Í 
röksemdum áfrýjunarnefndarinnar kemur sérstaklega fram að samkeppnisyfirvöld hafi 
tekið málið til rannsóknar á grundvelli kæru frá Samskipum hf. Bendir þetta til þess að 
það að mál hefjist með kæru frá viðkomandi geti leitt til þess að meiri líkur séu á að hann 
teljist aðili máls. Telja verður hins vegar að fleira verði að koma til en bara kæran til þess 
að viðkomandi teljist aðili málsins.  
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Úrskurður ÁNS 21. júlí 2004 (2/2004) Félag Íslenskra bifreiðaeigenda (FÍB) og þrotabú 
Alþjóðlegrar miðlunar ehf. kærðu ákvörðun samkeppnisráðs. Í úrskurðinum kom fram að 
rannsókn Samkeppnisstofnunar hafi þegar verið hafin þegar kvörtun FÍB var lögð fram og 
hefði hún því verið sameinum rannsókninni. Þeir hefðu því ekki átt upphafi að rannsókn 
málsins. Auk þess var talið að áfrýjendurnir hefði ekki sýnt fram á að þeir hefðu slíkra 
mikilvægra og sérstakra hagsmuna að gæta að það réttlætti aðild þeirra að málinu. 

 
 
 Varðandi fjármálaeftirlit er vert að skoða úrskurð ÁFME 3. desember 2003 (2/2003) 

þar sem kærendur kröfðust þess að ÁFME felldi úr gildi ákvörðun Fjármálaeftirlitsins að neita 

að skera úr um hvernig skyldi fara með atkvæðisrétt á stofnfjáreigendafundi sparisjóðs G og 

hvort atkvæðisréttur skyldi takmarkaður. Kæruaðilar voru ekki taldir hafa aðild að málinu 

þrátt fyrir að hafa lagt fram sérstaka kvörtun til Fjármálaeftirlitsins vegna málsins. Einnig 

verður að líta til Hrd. 12. febrúar 2008 (68/2008) þar sem Fjármálaeftirlitið taldi að þrátt fyrir 

að gerðarþolar hefðu kært tiltekin viðskipti til Fjármálaeftirlitsins, sem hefði svo í kjölfarið 

hafið rannsókn á málinu, þá hefði Fjármálaeftirlitið ekki litið á þá sem aðila málsins. Í 

úrskurði ÁFME 14. desember 2005 (7/2005) kom hins vegar fram sú skoðun 

kærunefndarinnar að þar sem gögn málsins hefðu ekki borið með sér að kærandi hefði átt 

upphaf af málinu þá væri ekki litið svo á að viðkomandi hefði haft beina aðild að málinu.  

 Virðist því að, varðandi aðild tengdri upphafi mála, það nægi eitt og sér til að 

viðkomandi hafi átt upphaf að máli með kæru til eftirlitsstjórnvalds til þess að hann teljist 

aðili máls. Viðkomandi verður að geta sýnt fram á að hann eigi beinna, sérstakra, verulegra og 

lögvarinna hagsmuna að gæta til að geta talist aðili máls. Ekki er hægt að draga of víðtæka 

ályktun af úrskurði ÁNS 23. nóvember 2002 (17/2002) varðandi aðild Samskipa hf.  að máli 

er varðaði meinta misnotkun Hf. Eimskipafélags Íslands á markaðsráðandi stöðu sinni þar 

sem þarna var um að ræða það mikinn fákeppnismarkað að það voru engir aðrir 

samkeppnisaðilar á markaðinum. 

 Telja verður að þarna sé um að ræða nokkuð sambærilega nálgun á aðildarhugtakinu 

þegar um er að ræða samkeppnismál og fjármálaeftirlit.  
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6.5 Aðild að kærumálum 
Það kom fram í hinni almennu umfjöllum að kæruaðild væri almennt ekki settar þröngar 

skorður86 þótt að í einhverjum tilvikum gæti hún verið túlkuð þrengra.87 Það er ljóst að 

kæruheimildin til æðra setts stjórnvalds er ekki lengur til staðar á vettvangi Fjármálaeftirlits, 

eftir að kærunefndin var lögð niður en það er þó athyglisvert að bera saman hvernig aðild að 

kærumálum hjá áfrýjunarnefnd samkeppnismála er túlkuð miðað við hvernig hún var túlkuð 

hjá kærunefnd fjármálaeftirlits. Aðild að kærumálum virðist ekki hafa verið sérstakt álitaefni 

fyrir áfrýjunarnefnd neytendamála. 

 Almenna reglan í stjórnsýslurétti er sú að sá aðili sem á aðild að stjórnsýslumáli á 

lægra stjórnsýslustigi á einnig aðild að kærumáli á æðra stjórnsýslustigi. Hér er því aðallega 

um að ræða samanburð á því hvort einstaklingar og lögaðilar sem ekki áttu aðild að málinu á 

lægra stjórnsýslustigi geti talist aðilar að málinu fyrir æðra stjórnvaldi, þ.e. kærunefnd. 

 Á vettvangi áfrýjunarnefndar samkeppnismála virðist sem kæruaðild sé túlkuð frekar 

rúmt varðandi aðild lögaðila sem ekki var aðili í málinu fyrir Samkeppniseftirlitinu. 

 
Úrskurður ÁNS 14. júní 2011 (1/2011) Búvangur ehf. og fl. (B ehf.) kærðu ákvörðun 
Samkeppniseftirlitsins um að ekki væru forsendur til að aðhafast frekar í máli er varðaði 
samruna Stjörnugrís hf. við rekstrarfélagið Braut ehf. og LS2 ehf. B ehf. voru ekki aðilar 
að málinu á lægra stjórnsýslustigi.  
 

Sömu niðurstöðu er að finna í úrskurði ÁNS 21. janúar 2010 (18/2009) þar sem Síminn 

hf. var talinn geta haft aðild að kærumáli fyrir áfrýjunarnefnd samkeppnismála þrátt fyrir að 

hafa ekki átt aðild að upprunalega málinu fyrir Samkeppniseftirlitinu. Í báðum þessum málum 

var um að ræða samrunamál. 

í 1. gr. reglugerðar nr. 507/2000 um kærunefnd skv. lögum um opinbert eftirlit með 

fjármálastarfsemi sagði svo: 

 

Eftirlitsskyldir aðilar og aðrir sem eru aðilar máls geta skotið ákvörðunum 
Fjármálaeftirlitsins um réttindi sín og skyldur til sérstakrar kærunefndar. 
 

Með þessu orðalagi var kæruaðildin á sviði fjármálaeftirlits þrengd þannig að einungis 

eftirlitsskyldir aðilar, þeir sem voru aðilar að upprunalega málinu gátu skotið ákvörðunum 

Fjármálaeftirlitsins til kærunefndarinnar. Varð málið einnig að varða réttindi og skyldur 

                                                
86 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin skýringarrit, bls. 254. 
87 Bendt Berg: Almindelig forvaltningsret, bls. 148. 
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viðkomandi. Í úrskurði kærunefndarinnar er einnig að finna röksemdir varðandi þrengri 

kæruheimild en almennt gerist í stjórnsýslurétti. 

 
Úrskurður ÁFME 19. september 2002 (2/2002) Tekin var fyrir kæra stofnfjáreiganda í 
Sparisjóði A.  Taldi Fjármálaeftirlitið, með hliðsjón af 1. gr. reglugerðar nr. 507/2000, að 
takmarkanir á kæruaðild gætu verið nauðsynlegar og réttlætanlegar út frá hagsmunum 
annarra aðila stjórnsýslumáls auk tillits til stjórnsýslunnar í heild sinni.  

 

Það er ljóst að aðild að kærumálum á sviði fjármálaeftirlits var túlkuð töluvert þrengra en á 

sviði samkeppnismála á meðan kærunefndin var enn til staðar.  

 

6.6 Samantekt 
Þegar framkvæmd Samkeppniseftirlitsins, Neytendastofu og Fjármálaeftirlitsins varðandi 

hugtakið „aðili máls“ er borin saman er ljóst að um ólíka nálgun er að ræða milli stofnananna. 

(Eins og áður sagði var ekki hægt að bera saman öll mál stofnananna er vörðuðu aðild þar 

sem mörg þeirra eru það ólík að samanburður þeirra á milli er ómögulegur.) 

 Af þessum þremur eftirlitsstjórnvöldum verður að telja að samkeppnismál fari hvað 

næst því að fylgja sjónarmiðum stjórnsýsluréttar í túlkun aðildarhugtaksins. Hugtakið virðist 

vera túlkað rúmt en þó með takmörkunum og skilyrðum sem verður að uppfylla. Í 

neytendamálum virðist hugtakið túlkað rýmra en sjónarmið stjórnsýsluréttar gera ráð fyrir og 

er aðild að málum þar nokkuð sjálfkrafa og jafnvel gegn vilja viðkomandi, sbr. úrskurð ÁNN 

25. júlí 2007 (10/2007). Á sviði fjármálaeftirlits virðist aðildarhugtakið aftur á móti frekar 

vera túlkað þrengra en sjónarmið stjórnsýsluréttarins gera ráð fyrir, með því að gera ríkar 

kröfur um hagsmuni viðkomandi. Gæta verður að því að sökum þess hve fáir úrskurðir 

kærunefndarinnar eru til staðar er erfitt að fullyrða um framkvæmd hennar. 

Hvers vegna þessa ólíka nálgun er á túlkun hugtaksins „aðili máls“ milli þessara 

málaflokka er ekki alveg ljós. Ef litið er til hlutverka þessara eftirlitsaðila er ljóst að þær eru 

allar eftirlitsstofnanir sem starfa á sviði opinbers markaðseftirlits. Markmið þeirra eru einnig 

nátengd, en það er að meginreglu að gæta hags almennings.88  

                                                
88 Sbr. Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 4285, er helsta markmið Neytendastofu að efla starf að neytendamálum og 
auka þar með neytendavernd. 
sbr. 1. gr. samkeppnislaga er markmið samkeppnislaga að efla virka samkeppni í viðskiptum. 
Samkeppniseftirlitinu ber að ná markmiðum samkeppnislaga með því að vinna gegn óhæfilegum hindrunum og 
takmörkunum á frelsi í atvinnurekstri, vinna gegn skaðlegri fákeppni og samkeppnishömlum og auðvelda 
aðgang nýrra keppinauta að markaðnum. 
sbr. heimasíðu Fjármálaeftirlitsins, http://fme.is/?PageID=265, fylgist Fjármálaeftirlitið með því að starfsemi 
eftirlitsskyldra aðila sé í samræmi við lög, reglugerðir, reglur eða samþykktir sem um starfsemina gilda og að 
starfsemin sé að öðru leyti í samræmi við heilbrigða og eðlilega viðskiptahætti. Þannig á Fjármálaeftirlitið að 
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Sú staðreynd að þarna virðist aðildarhugtakið túlkað mis rúmt á milli málaflokka vekur 

upp þær hugleiðingar hvort eðlilegt sé að stofnanir sem vinna að sama markmiði, 

neytendavernd, og hafa svipuð hlutverk, fylgjast með að fyrirtæki á mörkuðum farið að lögum 

og reglum, túlki aðilahugtakið mismunandi rúmt. Þau sjónarmið sem stofnanirnar eiga að 

byggja túlkun sína á koma öll frá sama grunni, þ.e. sjónarmiðum stjórnsýsluréttar. 

Þrátt fyrir að þarna sé um að ræða sömu markmið og svipuð hlutverk í raun er þá 

ákveðinn eðlismunur á þeim verkefnum sem stofnanirnar þrjár hafa með höndum. 

Neytendastofa sér um að vernda öryggi og réttindi neytenda í viðskiptum við fyrirtæki og má 

segja að Neytendastofa sé í raun tengdari hinum almenna neytenda heldur en bæði 

Samkeppniseftirlitið og Fjármálaeftirlitið. Það er í miklum mæli neytendur sem kvarta til 

neytendastofu vegna þess sem þeir telja vera ólögmæta háttsemi fyrirtækja á markaði. Þetta 

eðli og tengsl Neytendastofu við hinn almenna neytanda getur verið ein af ástæðum þess að 

aðilahugtakið er túlkað jafn rúmt og raun ber vitni, án þess þó að hægt sé að fullyrða um það. 

 Samkeppniseftirlitið er einnig nokkuð tengt hinum almenna neytenda, en þó ekki á sama hátt 

og Neytendastofa. Samkeppniseftirlitið hefur t.d. eftirlit með samrunum fyrirtækja sem 

tengjast í raun neytendum ekki beint, nema þá að því leyti sem afleiðingarnar leiði ekki til 

minni samkeppni.   

Fjármálaeftirlitið hefur eftirlit með fjármálastarfsemi, svo sem bönkum, sparisjóðum 

og vátryggingafélögum. Þótt einhver mál hefjist af frumkvæði neytenda eða ábendingum 

þeirra þá er eðli þeirra mála sem Fjármálaeftirlitið rannsakar þannig að það tengist 

neytandanum ekki á beinan hátt. Í málsmeðferð hjá eftirlitinu er einnig um að ræða mikið af 

mjög viðkvæmum gögnum og trúnaðarupplýsingum sem ekki er eðlilegt að margir aðilar fái 

aðgang að. Þetta leiðir til þess að gæta verður betur að hagsmunum annarra aðila en endilega 

þeirra sem krefjast stöðu aðila máls, sökum þess að aðilastöðunni fylgir meðal annars 

rétturinn til aðgangs að þessum gögnum. Þótt hægt sé að takmarka aðgang aðila máls að 

gögnum málsins skv. 17. gr. ssl. þá er þar samt sem áður um að ræða undantekningarreglu frá 

meginreglunni um aðgang aðila máls skv. 15. gr. ssl. Samkvæmt þessu má telja að það sé að 

vissu marki eðlilegt að aðilahugtakið sé túlkað þrengra á sviði Fjármálaeftirlits heldur en til 

dæmis á sviði Neytendaeftirlits.  

Ef litið er til þeirra þvingunarúrræða sem eftirlitsstofnanirnar búa yfir er ljóst að bæði 

Fjármálaeftirlitið og Neytendastofa geta beitt þvingunarúrræðum sínum og viðurlögum, gegn 

                                                                                                                                                   
stuðla að því að hagsmunir viðskiptamanna eftirlitsskyldra aðila séu tryggðir og stuðla að stöðugum og 
trúverðugum fjármagnsmarkaði. Starfsemi þess felst hins vegar aðeins að litlu leyti í samskiptum við neytendur. 
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bæði einstaklingum og lögaðilum. Samkeppniseftirlitið hefur hins vegar einungis heimild til 

að beita sínum úrræðum gagnvart lögaðilum. 

Samkvæmt 37. gr. samkeppnislaga er Samkeppniseftirlitinu einungis heimilt að leggja 

stjórnvaldssektir á fyrirtæki eða samtök fyrirtækja en ekki á einstaklinga, líkt og forsvarsmenn 

fyrirtækja eða eigendur þeirra.  

Í 110. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki segir hins vegar að Fjármálaeftirlitið 

hafi heimild til að leggja stjórnvaldssektir á hvern þann sem brjóti gegn ákvæðum laganna. 

Þarna er ekki einungis um að ræða að fyrirtækið sjálft greiði sektir heldur einnig að til dæmis 

stjórnarmenn og framkvæmdastjórar sem eru sekir eða samsekir um brot gegn ákvæðum 

laganna geti verið sektaðir á grundvelli þeirra. 

Í 22. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu kemur 

fram að Neytendastofa getur lagt stjórnvaldssektir á fyrirtæki sem brjóta gegn lögunum. Þarna 

er því ekki heimild til að leggja sektir á þá einstaklinga sem stjórna fyrirtækjunum. 

Eftirlitsstofnanirnar byggja á mismunandi heimildum við valdbeitingu sína og getur það haft 

áhrif á það að þær túlka aðilahugtakið ekki á sama hátt.  
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7.0 Niðurstöður 
Í þessari ritgerð hefur verið fjallað ítarlega um hugtakið „aðili máls“ á sviði stjórnsýsluréttar 

og opinbers markaðseftirlits. Í umfjölluninni var litið til þeirra sjónarmiða sem gilda almennt í 

stjórnsýslurétti varðandi túlkun aðildarhugtaksins og metið hvort eftirlitsstjórnvöldin fylgi 

þeim sjónarmiðum í framkvæmd. Umfjöllunin sneri einnig að því hvernig nálgunin væri milli 

málaflokkanna þriggja varðandi túlkun og framkvæmd aðildarhugtaksins. 

Meginreglan um aðild að stjórnsýslumálum er sú að sá aðili sem ákvörðun beinist að 

telst aðili stjórnsýslumáls. Í vafatilvikum er það svo þau sjónarmið hvort viðkomandi á beinna, 

sérstakra, verulegra og lögvarinna hagsmuna að gæta af meðferð og úrlausn máls fyrir 

stjórnvaldinu. Samkvæmt lögskýringargögnum, áliti umboðsmanns Alþingis sem og 

dómaframkvæmd er gengið út frá því að aðildarhugtakið sé túlkað rúmt. 

 Túlkun aðildarhugtaksins getur skipt miklu máli fyrir þá sem telja sig eiga hagsmuna 

að gæta við málsmeðferð hjá eftirlitsstjórnvöldum og má þar helst nefna þau réttindi sem 

fylgja aðilastöðunni, þ.e. aðgang að gögnum máls, andmælaréttur, kæruréttur og fleira.  

 Á sviði samkeppniseftirlits er aðildarhugtakið túlkað frekar rúmt, líkt og sjónarmið 

stjórnsýsluréttar gera ráð fyrir. Það eru þó viss takmörk fyrir því hversu rúmt hugtakið er 

túlkað og setur Samkeppniseftirlitið og áfrýjunarnefnd samkeppnismála ákveðin skilyrði fyrir 

aðild að samkeppnismálum. Má helst nefna að einstaklingar eru nær undantekningalaust ekki 

taldir hafa aðild að samkeppnismálum sbr. úrskurði ÁNS 16. september 2003 (16/2003) og 3. 

febrúar 2000 (18/1999), sbr. þó úrskurð ÁNS 14. september 1995 (20/1995) sem verður að 

teljast til undantekningar. Er aðild einstaklinga hafnað á þeim grundvelli að þeir eiga erfitt 

með að sýna fram á að úrlausn málsins varði þá beint og sérstaklega og á annan og 

mikilvægari hátt en aðra einstaklinga í samfélaginu. 

 Framkvæmd Samkeppniseftirlitsins og áfrýjunarnefndar samkeppnismála virðist vera í 

nokkru samræmi við þau sjónarmið sem gengið er út frá varðandi túlkun hugtaksins í 

stjórnsýslurétti. Sú krafa að sá sem fer fram á aðild að máli hafi beina, verulega, sérstaka og 

lögvarða hagsmuni af úrlausn og niðurstöðu máls er ávallt til staðar þegar ákveðið er eða 

úrskurðað um hvort viðkomandi teljist aðili máls, sbr. t.d. ÁNS 11. apríl (11/2001) og ÁNS 29. 

ágúst 2006 (5/2006). 

 Neytendastofa virðist túlka aðildarhugtakið mjög rúmt og er í framkvæmd mjög lítið 

fjallað um hugtakið og virðist frekar gengið út frá því að hver sá sem hefur áhuga á að láta til 

sín taka varðandi málsmeðferð hjá Neytendastofu, hafi aðild að málinu. Virðast vera fá 

takmörk fyrir því hverjir teljist geta haft aðild að málum hjá Neytendastofu, hvort sem um er 
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að ræða lögaðila eða einstaklinga. Einnig ber að geta þess að einstaklinga og lögaðilar sem 

ekki hafa áhuga á teljast aðili máls virðast ekki geta komist hjá aðilastöðunni ef 

Neytendastofa telur að viðkomandi eigi að teljast aðili máls. 

Fjármálaeftirlitið virðist ekki túlka aðildarhugtakið jafn rúmt og Samkeppniseftirlitið 

og Neytendastofa og telur réttlætanlegt að takmarka aðild vegna hagsmuna annarra aðila 

málsins og vegna tillits til stjórnsýslunnar sbr. úrskurð ÁFME 19. september 2002 (2/2002). 

Þessi túlkun virðist ekki vera jafn rúm og almenn sjónarmið stjórnsýsluréttar gera ráð fyrir. 

Nálgun eftirlitsstofnananna þriggja á aðildarhugtakinu virðist ekki vera samærileg að 

öllu leyti þrátt fyrir að þær starfi allar á sama sviði, þ.e. sviði opinbers markaðseftirlits. Það 

verður hins vegar að líta til þess að stofnanirnar þrjár fást við mjög ólík verkefni á sviði 

opinbers markaðseftirlits og getur það verið ein af ástæðum þess að nálgun þeirra á 

aðildarhugtakinu er ekki sú sama. 
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Dómar Hæstaréttar: 
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Hrd. 30. október 2003 (37/2003) 
Hrd. 12. febrúar 2008 (68/2008) 
Hrd. 6. febrúar 2009 (15/2009) 
 
Dómar Héraðsdóms: 
Hérd. Rvk. 19. október 2010 (E-2034/2010) 
 
Danskir Dómar: 
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UfR 2006.59 Ø 
 
Álit umboðsmanns Alþingis 
SUA 1992:31 
UA 8. febrúar 1993 (656/1992) 
UA 8. febrúar 1993 (707/1992) 
UA 26. ágúst 1996 (1360/1995) 
UA 2. október 1996 (1394/1995)  
UA 25. mars 1998 (2039/1997) 
UA 27. nóvember 2002 (3609/2002) 
UA 20. júní 2005 (4252/2004) 
UA 2. apríl 2007 (4764/2006) 
UA 7. apríl 2006 (4474/2005) 
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UA 9. febrúar 2009 (5142/2007) 
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