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1 Inngangur 

Mikil barátta hefur átt sér stað á Íslandi fyrir auknu jafnrétti hvers konar og má þar 

líklega helst nefna baráttuna fyrir jafnrétti kynjanna. Fimm heildstæð lög hafa verið sett 

um málefnið og verður það að teljast mikið í ljósi þess að þau fyrstu voru sett árið 1976. 

Færa má rök fyrir því að sú öra lagabreyting sem átt sér hefur stað sé í samræmi við öra 

þróun í jafnréttismálum. Af dómaframkvæmd má álykta að í gildi sé forgangsregla í 

íslenskum rétti sem gerir það að skilyrði að ef hallar á hlut annars kyns innan stéttar
1
 beri 

að veita aðila af því kyni starf ef viðkomandi er jafn hæfur eða hæfari öðrum hæfasta 

umsækjanda. Umrædd regla á sér stoð í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 

karla nr. 10/2008
2
 en hún var þó leidd af fyrri lögum nr. 65/1985. Forgangsreglum er svo 

lýst í skýrslu um starfsskilyrði stjórnvalda  
 

Í lögum og stjórnvaldsfyrirmælum koma stundum fram forgangsreglur (d. 

prioriteringsregler), en þær mæla fyrir um að tiltekin sjónarmið skuli hafa aukið vægi við 

úrlausn mála
3
. 

Samkvæmt skilgreiningunni er reglan um forgang annars kyns sjónarmið sem hefur 

aukið vægi við veitingu starfa. Í þessari ritgerð mun ég leitast við að fjalla um 

forgangsregluna, útskýra uppruna hennar, setja hana í samhengi við almennar reglur 

stjórnsýsluréttarins og gera grein fyrir niðurstöðum dómstóla. Tekið verður mið af því að 

almenn jafnræðisregla gildir í landinu meðal annars samkvæmt 11. gr. stjórnsýslulaganna 

nr. 37/1993 og 65. gr. stjórnarskrár Íslands sem bannar hvers kyns mismunun. Horft 

verður á aðstæður þar sem sótt er um starf hjá hinu opinbera, það mat sem fer fram á því 

hver sé hæfastur til að að gegna starfinu og dómar því tengdir reifaðir.    

Uppbygging ritgerðarinnar er þannig að í öðrum kafla verður fjallað um almennar 

reglur stjórnsýsluréttarins þar sem reynt er að gefa heildstæða mynd af þeim 

sjónarmiðum sem stjórnvöld líta til við ráðningu í störf. Í þriðja kafla geri ég grein fyrir 

forgangsreglu jrl. nr. 10/2008, sögu hennar og grundvallarniðurstöðu Hæstaréttar hvað 

regluna varðar. Í fjórða kafla er fjallað um samverkan forgangsreglunnar og almennra 

reglna stjórnsýsluréttarins þar sem reifaðir eru dómar til að gera grein fyrir samspili 

þessara tveggja sjónarmiða. Í fimmta kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum 

ritgerðarinnar og ályktanir dregnar af þeim gögnum sem liggja fyrir. 

                                                        
1
 Orðalagið „stétt“ í lýsingu á forgangsreglunni varð fyrir valinu. Orðalagið er valið til einföldunar enda 

2
 Héðan í frá skammstöfuð jrl. nr. 10/2008 

3
 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 40 
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2 Almennar reglur stjórnsýsluréttar 

2.1 Matskennd ákvörðun um hæfi 

Þegar ráðið er í starf þarf að taka mið af getu einstaklinga til þess að inna starfið af 

hendi. Í samræmi við lög nr. 70/1996 þarf að auglýsa laust starf og koma í slíkri 

auglýsingu almennt fram þær kröfur sem gerðar eru til starfsmanna. Þegar fleiri en einn 

aðili sækir um starf þarf að fara fram mat á því hver sé hæfastur til að hljóta starfið. Til 

þess að draga úr líkum á því að fólki sé ómálefnalega hyglt við slíkar ráðningar voru 

stjórnsýslulögin meðal annars sett. Innifalið í mati á því hver sé hæfastur er, eðli málsins 

samkvæmt, fólgið að meta þurfi hæfni hvers og eins en það þarf ekki að vera jafn einfalt 

og það hljómar í fyrstu. Í fáum tilfellum er umsóknaraðili svo klippt og skorið hæfari en 

aðrir umsækjendur að ekkert raunverulegt mat er þarft, en slíkt heyrir til undantekninga. 

Í matskenndri ákvörðun felst að umsjónaraðilar ráðningar í starf þurfa að leggja 

persónulegt og faglegt mat á það hver sé í raun hæfastur. Við slíkt mat koma mörg atriði 

til skoðunar. 

2.2 Réttmætisregla stjórnsýsluréttar 

Í íslenskum rétti gildir regla sem mælir fyrir um að ákvarðanataka og málsmeðferð á 

vegum stjórnvalda skuli vera svo úr garði gerð að hún sé réttmæt. Reglan er ekki lögfest 

en hún hefur engu að síður verið leidd af stjórnsýslulögunum. Það er ekki fyrr en nýlega 

sem dómstólar hafa byrjað að vísa í regluna í dómaframkvæmd og þar má helst minnast 

á Hrd. 10. maí 2007 (647/2006) (Salmann Tamimi
4
) Í grein sinni Réttmætisreglan vísar 

Ólafur Jóhannes Einarsson í skilgreiningu Björns Þ. Guðmundssonar á efni greinarinnar, 

það er hugtakinu réttmætisreglan: 

Samkvæmt skilgreiningu Björns kveður réttmætisreglan svo á um að ómálefnaleg 

sjónarmið megi ekki búa að baki stjórnvaldsákvörðun. Reynist svo vera, sé um valdníðslu 

að ræða sem leiði alla jafna til þess að ákvörðun sé ógildanleg
5
. 

Verði því stjórnvaldsákvörðun tekin á ómálefnalegum sjónarmiðum sé hún 

valdníðsla og er ákvörðunin því ógildanleg.
6
 Af þessu má leiða að réttmætisreglan hefur 

vítt gildissvið og á við um flest alla ákvarðanatöku stjórnvalda. Í samhengi við nefnda 

                                                        
4
 S var sagt upp störfum á þeim grundvelli að starfsstaða hans væri talin óþörf. Bar stjórnvöldum, 

samkvæmt stjórnsýslulögunum, að meta hæfni þeirra einstaklinga sem kom til grein að segja upp vegna 

brotthvarfs stöðunnar. Slíkt mat fór ekki fram og var uppsögnin því talin ólögmæt. 
5
 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Réttmætisreglan“, bls. 253 

6
 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Réttmætisreglan“, bls. 253 
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reglu stjórnsýsluréttarins vísar Ólafur Jóhannes í Hrd. 1984, bls. 1326, svokallað 

Dýraspítalamál.   

Sótt var um leyfi fyrir erlendan dýralækni til að starfa á Íslandi. Sem hluti af 

umsóknarferlinu til starfsleyfis þurfti að m.a. staðfesta að umsækjandi hefði útskrifast sem 

dýralæknir úr skóla sem íslenska ríkið viðurkenndi, landbúnaðarráðherra veitti 

lækningarleyfi og yfirdýralæknir veitti meðmæli. Meðmæli yfirdýralæknis voru til þess 

fallin að sannreyna að menntun umsækjanda væri lögum samkvæmt. Yfirdýralæknir veitti 

neikvæða umsögn í sex stafliðum um umsækjandann. Af lestri umsagnarinnar var ljóst að 

yfirdýralæknir var mótfallin leyfisveitingu umsækjandans en hafði þó ekkert út á menntun 

hans að setja. Leyfisbeiðanda var synjað um starfsleyfið en sú ákvörðun var kærð til 

dómstóla, þar sem hún var loks staðfest af Hæstarétti.  

Dómstólar hafa verið mikið gagnrýndir vegna Dýraspítalamálsins fyrir að fallast á 

synjun lækningaleyfisins. Í fljótu bragði má sjá þá annmarka á meðferð Hæstaréttar, að 

litið var framhjá venjuhelguðu hlutverki yfirdýralæknis og sjónarmið tekin inn í 

reikningin sem féllu ekki í hlut yfirdýralæknis að meta, líkt og íslenskukunnátta 

umsækjandans. Erfitt er að líta framhjá því að dómstólar byggðu ákvörðun sína á 

sjónarmiðum sem voru málinu ekki viðkomandi og því ekki rétt að líta til þeirra.  

Til frekari skýringar mætti benda á skýrslu nefndar um starfsskilyrði stjórnvalda, 

eftirlit með starfsemi þeirra og viðurlög við réttarbrotum í stjórnsýslu, en þar má finna 

eftirfarandi texta: 

Við greininguna er því byggt á öllum réttarheimildum sem þýðingu hafa í viðkomandi 

máli, lögskýringargögnum svo og viðurkenndum lögskýringarsjónarmiðum um það hvaða 

sjónarmið verði í hverju tilfelli talin málefnaleg sem grundvöllur að ákvörðun. Breytist 

réttarheimildin, sem ákvörðun er byggð á, getur það einnig orkað á það hvaða sjónarmið 

verði talin málefnaleg. Það er því afstætt hvaða sjónarmið teljast málefnaleg í hverju tilviki 

og háð lagagrundvelli máls hverju sinni
7
. 

Haldið er áfram og vísað er til persónulegra- og stéttarlegra sjónarmiða til dæmis um 

sjónarmið sem teldust almennt ómálefnaleg. Verður því að leitast við að halda 

sjónarmiðum sem til greina koma við úrlausn máls, líkt og veitingu starfs, innan 

ákveðinna marka til að þau standist ofangreinda réttmætisreglu. Það má því í raun 

einungis líta til málefnalegra sjónarmiða. Ef þess er ekki gætt þá eru líkur á að 

málsmeðferðin verði dæmd ólögmæt með tilheyrandi afleiðingum. 

2.3 Frjálst mat stjórnvalda 

Þegar það fellur í hlut stjórnvalda að meta vægi fyrirliggjandi gagna er það 

óhjákvæmilegt að það mat sé takmarkað á einhvern veg. Ef stjórnvöldum bæri að líta til 

                                                        
7
 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 24 
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allra mögulegra atriða sem tengjast matinu eru líkur á að stjórnsýslan væri of þung í 

framkvæmd, hægvirk og kostnaðarsöm. Í skýrslu um starfsskilyrði stjórnvalda má finna 

eftirfarandi: 

Mat stjórnvalda fer yfirleitt ekki fram á grundvelli allra þeirra málefnalegu sjónarmiða, 

sem til greina geta komið. Stundum fer matið fram á grundvelli tiltölulega fárra 

sjónarmiða. Í öðrum tilvikum er um að ræða mörg sjónarmið sem oft geta verið 

ósamrýmanleg
8
. 

Það liggur þó í augum uppi að stjórnvöld hafa ekki fullkomlega frjálsar hendur þegar 

það kemur að vali á sjónarmiðum, enda þarf matið að vera málefnalegt. Það þarf því að 

fara fram mat á því hvaða sjónarmið eigi að draga inn í matið og hver þeirra eigi að hafa 

meira vægi en annað. Það felst því í frjálsu mati stjórnvalda að þau hafi ráðrúm til að 

velja og hafna gildi sjónarmiða og auka þyngd þeirra við ákvarðanatöku. Sem dæmi 

mætti nefna að lögð sé áhersla á aksturshæfileika þegar staða bílstjóra væri auglýst 

fremur en að íþróttaafrek viðkomandi séu látin vega þyngra. Í þessu samhengi mætti 

nefna skýrslu um starfsskilyrði stjórnvalda þar sem segir orðrétt: 

Stjórnvöldum er stundum skylt að byggja matskenndar ákvarðanir sínar á ákveðnum 

sjónarmiðum. Slík sjónarmið eru nefnd skyldubundin sjónarmið. Þannig er t.d. 

stjórnvöldum jafnan skylt að byggja mat sitt á þeim sjónarmiðum sem glögglega koma 

fram í lögum og stjórnvaldsfyrirmælum og ætlunin er að dregin séu inn í matið  

Þá ber stjórnvöldum almennt að byggja ákvarðanir sínar á sjónarmiðum sem augljóslega 

eru til þess fallin að ná fram markmiði þeirra laga sem ákvörðun er byggð á, sem og 

réttaröryggissjónarmiðum og sjónarmiðum um vernd mannréttinda
9
.  

Það leiðir því oft af markmiði ákvarðanatöku eða laganna sem hún er byggð á hvaða 

sjónarmið vega þyngst. Eðli málsins samkvæmt geta markmið laga verið frábrugðin og 

því breytist nálgunin í hvert skipti. 

2.4 Forsvaranlegt mat 

Þó stjórnvöldum sé gefið ákveðið svigrúm til þess að velja og hafna sjónarmiðum til að 

draga inn í mat er matið þó takmarkað. Stjórnvöld eru bundin af svokölluðu 

forsvaranlegu mati. Í því felst að mat stjórnvalda verður að vera málefnalegt og í 

nægilegum tengslum við úrlausnarefnið. Það að mat teljist forsvaranlegt er í nánum 

tengslum við réttmætisreglu stjórnsýsluréttarins, enda er það gert að skilyrði að ákvörðun 

sé tekin á hlutlægum og sanngjörnum grundvelli. Svo segir í skýrslu um starfsskilyrði 

stjórnvalda: 

                                                        
8
 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 35 

9
 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 35-36 
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Þótt stjórnvald hafi ákveðið að byggja mat sitt á nánar tilgreindum sjónarmiðum sem 

teljast málefnaleg verður mat stjórnvalds á þessum sjónarmiðum einnig að vera 

forsvaranlegt. Þannig verða þau sjónarmið sem byggt var á að geta leitt með 

skynsamlegum hætti til þeirrar niðurstöðu sem komist er að með hliðsjón af málsatvikum. 

Ef matið á sjónarmiðunum er haldið annmörkum, er t.d. bersýnilega ósanngjarnt, er um 

efnisannmarka að ræða. Á þessum grundvelli hefur Hæstiréttur t.d. talið í H 1969:1291og 

H 1976:456 að starfsmenn þurfi ekki að sætta sig við ákvörðun um ósanngjarna þóknun 

fyrir aukstörf í þágu hins opinbera.
10

 

Það er því ljóst að óforsvaranleg nálgun stjórnvalda við úrlausn álitaefnis getur haft 

það í för með sér að sú úrlausn sé dæmd ólögmæt og sé ógildanleg
11

. Þegar ráðið er í 

opinbert starf þarf því að líta til þeirrar hæfni sem einstaklingur þarf að vera fær um að 

inna af hendi þegar til vinnu kemur. Ef sjónarmið sem ekki tengjast auglýstu starfi eru 

metin ofar þeim sem tengjast því mætti færa rök fyrir því að slíkt mat stjórnvalda á hæfni 

einstaklings sé óforsvaranlegt. Í áliti UA 18. júní 2012 (6137/2010) var það mat 

umboðsmanns að stöðuveiting innan lögreglunnar hefði ekki verið byggð á 

forsvaranlegum grunni, enda mátti ætla að þegar hafi verið búið að ákveða hvern skyldi 

ráða til starfa áður en staðan var auglýst skv. 2. mgr. 22. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. 

Þá taldi umboðsmaður að ríkislögreglustjóri hefði ekki sýnt fram á að þær ályktanir sem 

hann sagðist hafa dregið af fyrirliggjandi umsóknargögnum og lagt til grundvallar við 

beitingu þeirra sjónarmiða sem hann byggði á við setninguna hefðu verið forsvaranlegar 

að efni til. 

Mat stjórnvalda verður því að vera forsvaranlegt eigi að taka það gilt. Hefðu þau 

sjónarmið sem komu til skoðunar við ráðningu í lögreglustarfið verið málefnaleg og ekki 

byggst á fyrirfram mótuðum skoðunum um hæfni umsækjenda hefði niðurstaða 

umboðsmanns að öllum líkindum verið á aðra leið. 

2.5 Rannsóknarreglan 

Rannsóknarregla stjórnsýsluréttarins er reist á 10. gr. stjórnsýslulaganna og hljóðar 

greinin svo: „Stjórnvald skal sjá til þess að mál sé nægjanlega upplýst áður en ákvörðun 

er tekin í því.” Til þess að geta uppfyllt þær kröfur sem gerðar eru til stjórnvalda verður 

ákveðin rannsókn að fara fram til þess að forsvaranleg niðurstaða geti fengist í mál. 

Rannsóknarregla stjórnsýsluréttarins lítur að því að mál sé nægilega upplýst og næg gögn 

liggi fyrir til þess að tækt sé að taka ákvörðun í því. Þegar auglýst er opinbert starf verður 

að eiga sér stað rannsókn á hæfi einstaklings til þess að taka við starfinu. Umfjöllun um 

                                                        
10

 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 42 
11

 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 111 
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rannsóknarreglu stjórnsýsluréttarins má finna í riti Páls Hreinssonar Stjórnsýslulögin – 

skýringarrit en þar segir um regluna: 

Forsenda þess að mál hlóti rétta og sanngjarna afgreiðslu er að það sé nægilega undirbúið 

og rannsakað. Í stjórnsýslulögunum er kveðið á um að stjórnvald skuli sjá til þess að eigin 

frumkvæði að mál sé nægilega upplýst áður en ákvörðun er tekin í því. Í reglunni felst þó 

ekki að það þurfi sjálft að afla allra upplýsinga. Þegar aðili sækir um fyrirgreiðslu hjá 

stjórnvaldi getur það beint þeim tilmælum til hans að hann veiti upplýsingar og leggi fram 

þau gögn sem nauðsynleg eru og með sanngirni má ætla að hann geti lagt fram án þess að 

það íþyngi honum um of. Mál telst nægilega upplýst þegar þeirra upplýsinga hefur verið 

aflað sem eru nauðsynlegar til þess að hægt sé að taka efnislega rétta ákvörðun í því
12

. 

Af skýringarritnu að dæma fellur það því ekki í hlut stjórnvalda að leggjast í ítarlega 

rannsóknarvinnu um einstakling til þess að hægt sé að fullyrða að ákvörðun hafi verið 

byggð á málefnalegum grunni. Verður það að teljast til eðlilegra krafna stjórnvalda að sá 

sem sækir um starf leggi fram nægileg gögn um hæfni sína og feril. Almennt heyrir það 

þó til hlutverks stjórnvalda að ganga úr skugga um að nægileg gögn liggi fyrir til þess að 

úrlausn máls sé málefnaleg. 

2.6 Jafnræðisregla stjórnsýsluréttar 

Jafnræðisreglan í núverandi mynd var lögfest með lögum nr. 37/1993., 11. gr. nánar 

tiltekið, og er hún í tveimur málsgreinum: 

1. mgr: ,Við úrlausn mála skulu stjórnvöld gæta samræmis og jafnræðis í lagalegu tilliti. 

2. mgr: Óheimilt er að mismuna aðilum við úrlausn mála á grundvelli sjónarmiða, 

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

stjórnmálaskoðunum, þjóðfélagsstöðu, ætterni eða öðrum sambærilegum ástæðum. 

Ákvæðið hefur mikið gildi í íslenskri stjórnsýslu en það er reist á ólögfestri 

meginreglu um jafnræði
13

. Eins og skilja má af lestri lagagreinarinnar þá bannar reglan 

mismunun, hvers kyns, á ómálefnalegum grundvelli. Reglan er einföld við fyrstu sín en 

flækist talsvert þegar nánar er í hana rýnt. Sjónarmið eins og hvenær eru mál sambærileg 

eða ósambærileg koma fljótt upp í kollinn en úrlausn á þeim álitaefnum er lykilatriði 

þegar jafnræðisreglunni er beitt í framkvæmd. 

Stjórnsýslulögin snúa, eðli málsins samkvæmt, að málefnum sem tengjast 

stjórnsýslu, það er að flestum stjórnvaldsathöfnum. Þarf því að hafa jafnræðisregluna í 

huga þegar leyfi eru veitt, störf eru auglýst, ákvarðanir teknar og þar fram eftir götum. 

Kemur því jafnræðisreglan við sögu í fjölda mála og er mikilvægi reglunnar í samræmi 

                                                        
12

 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 35 
13

 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 119-120. 
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við það. Jafnræðisreglan er ein af mikilvægustu leikreglunum sem framkvæmdavaldið 

þarf að fylgja í sínum störfum og brot á reglunni leiðir til skerts réttaröryggis þegna 

landsins. Af reglunni leiðir að ef stjórnvald mismunar aðilum á einhverju af 

ofangreindum sjónarmiðum, þar á meðal kynferði, er verið að ganga í berhögg við lögin. 

Í skýrslu stjórnvalda sem ber heitið starfsskilyrði stjórnvalda segir svo um 

jafnræðisregluna: 

Þegar stjórnvald hefur byggt ákvörðun á tilteknum sjónarmiðum og veitt þar ákveðnu 

sjónarmiði aukið vægi leiðir jafnræðisreglan til þess að almennt beri að leysa úr 

sambærilegu máli á grundvelli sömu sjónarmiða þegar slíkt mál kemur aftur til úrlausnar, 

sbr. kafla 2.8.2.1 hér að framan, og með áherslu á sömu sjónarmið. Á þennan hátt fæst 

sambærileg niðurstaða og gætt er samræmis í stjórnsýslu
14

. 

 
Ofangreind umfjöllun tekur fremur til hinnar almennu jafnræðisreglu, fremur en til 

banns hennar við mismunun byggðri á ómálefnalegum sjónarmiðum, engu að síður hefur 

hún snertiflöt við umfjöllun ritgerðarinnar. Ef stjórnvöld tileinka sér beitingu 

forgangsreglu jrl. nr. 10/2008, sem síðar verður fjallað um, þegar ákveðið er hvern skuli 

ráða til starfa ber þeim að leysa úr framtíðarmálum með hana til hliðsjónar, líkt og aðrar 

reglur stjórnsýsluréttarins, í samræmi við vandaða stjórnsýsluhætti. Jafnræðisreglan 

byggir einnig á ákvæði 65. gr. stjórnarskrárinnar sem og á ólögfestri meginreglu
15

.  

Það má greina jafnræðisregluna í tvennt, annars vegar almennu jafnræðisregluna sem 

fjallar um bann við mismunun á grundvelli sjónarmiða sem nefnd voru að ofan, en má 

þar helst aftur nefna mismunun á grundvelli kynferðis. Almenna jafnræðisreglan mælir 

einnig fyrir um að úr sambærilegum málum skuli leysa á sambærilegan hátt og 

ósambærilegum á ósambærilegan hátt, líkt og tilvísun í Starfsskilyrði stjórnvalda fjallaði 

um. Hins vegar sérstakar jafnræðisreglur sem mæla fyrir um frávik frá hinni almennu 

jafnræðisreglu 11. gr. stjórnsýslulaga.  

Þegar um slíkar sérstakar jafnræðisreglur er að ræða virðist stundum á því byggt að 

sjónarmið, sem þær geyma ákvæði um skuli hafa aukið vægi við úrlausn máls.
16

  

Má færa fyrir því rök að sérstakar jafnræðisreglur eigi snertiflöt með 

forgangsreglunni.  

2.7 Helstu reglur sem reynir á við mat á hæfni 

                                                        
14

 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 41 
15

  Sem dæmi um að jafnræðisreglan byggir á ólögfestum grunni má nefna svokallaðan BHMR dóm, Hrd. 

1992:1962 
16

 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 42 
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Það eru mörg sjónarmið sem koma til skoðunar þegar það er metið hvort að stjórnvald 

hafi byggt ákvörðun sína á málefnalegum grunni. Mörg þeirra sjónarmiða sem koma til 

skoðunar eru ólögfestar meginreglur en með setningu stjórnsýslulaganna, nr. 37/1993, 

var þetta stóra lagasvið lögfest og voru margar meginreglur þá leiddar inn í lög. Meðal 

þeirra sjónarmiða, sem skipta miklu máli, sem koma til skoðunar þegar rýnt er í réttmæti 

stjórnsýsluákvörðunar, er jafnræðisregla stjórnsýslulaganna, sem er lögfest í 11. gr. 

laganna. Í greininni eru talin upp sjónarmið sem óheimilt er að líta til þegar 

stjórnsýsluákvörðun er tekin en það eru sjónarmið byggð á kynferði þeirra aðila, 

kynþætti, litarhætti, þjóðerni, trúarbrögðum, stjórnmálaskoðunum, þjóðfélagsstöðu, 

ætterni eða öðrum sambærilegum ástæðum. Til þess að ákvörðun geti talist forsvaranleg 

og málefnaleg verður því að gæta að því að jafnræðisreglunni sé fylgt, enda teldist 

mismunun á milli einstaklinga byggð á ofangreindum atriðum ólögmæt. Jafnræðisregla 

stjórnsýsluréttarins hefur margoft komið fyrir í úrlausnum dómstóla og Umboðsmanns 

Alþingis líkt og gerði í máli UA 31. desember 2010  (5740/2009): 

Settur umboðsmaður tók m.a. fram að það leiddi af 2. mgr. 11. gr. stjórnsýslulaga nr. 

37/1993 að almennt væri óheimilt að mismuna aðilum við úrlausn mála á grundvelli 

sjónarmiða byggðum á stjórnmálaskoðunum.  

Er jafnræðisreglan því í raun hluti af réttmætisreglunni, eða rúmast að minnsta kosti 

innan hennar.
17

 Má því segja að sneiði stjórvöld hjá jafnræðisreglu stjórnsýslulaganna 

þegar stjórnvaldsákvörðun er tekin sé meðferð málsins í trássi við góða og vandaða 

stjórnsýslu og að ákvörðunin sé ekki réttmæt og líkt og að ofan greinir. Það eru mörg 

sjónarmið sem koma til skoðunar þegar ráðið er í starf en þó ræðst það af aðstæðum 

hverju sinni hvert þeirra þykir mikilvægt og er erfitt að alhæfa að eitt sé ávallt ofar öðru. 

3 Forgangsregla laga nr. 10/2008 

3.1 Ágrip 

Árið 1976 voru jafnréttislögin, lög nr. 78/1976, samþykkt og voru þau fyrstu heildstæðu 

jafnréttislögin sem giltu á Íslandi. Lögin náðu talsvert skemur en þau sem nú gilda en 

áherslur þeirra beindust aðallega að vinnumarkaði og þá helst baráttunni um 

launajafnrétti
18

. Alls hafa verið sett fimm heildstæð lög um jafnrétti kynjanna og hafa 

þau almennt verið nefnd Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Er það til 

marks um mikla umræðu í samfélaginu um málefnið að svo mörg heildstæð lög hafi 

                                                        
17

 Ólafur Jóhannes Einarsson: ,,Réttmætisreglan“, bls. 264  
18

 Vefsíða jafnréttisráðs, www.jafnretti.is 
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verið sett um það. Í lögum nr. 65/1985 er að finna ákvæði sem heimilar sérstakar 

tímabundnar aðgerðir til að jafna stöðu kvenna á vinnumarkaði en það mátti finna í 3. gr. 

laganna sem er svohljóðandi:   

1. mgr: Hvers kyns mismunun á grundvelli kyns, hvort heldur bein eða óbein, er óheimil.  

2. mgr.: Þó teljast sértækar aðgerðir ekki ganga gegn lögum þessum. Sama á við ef gild 

rök mæla með því að ráða til starfa einstakling af ákveðnu kyni vegna hlutlægra þátta er 

tengjast starfinu. 3. mgr.: Það telst ekki mismunun að taka sérstakt tillit til kvenna vegna 

meðgöngu og barnsburðar. 

Það verður að teljast fremur almennt orðalag að heimilar séu sérstakar tímabundnar 

aðgerðir til að koma á jafnrétti og jafnri stöðu kynjanna en umræddar sérstöku aðgerðir 

voru ekki skilgreindar nánar fyrr en í jrl. nr. 10/2008 en hún hljóðar svo:  

Sértækar aðgerðir: Sérstakar tímabundnar aðgerðir sem ætlað er að bæta stöðu eða auka 

möguleika kvenna eða karla í því skyni að koma á jafnri stöðu kynjanna á ákveðnu sviði 

þar sem á annað kynið hallar. Þar getur þurft tímabundið að veita öðru kyninu forgang til 

að ná jafnvægi. 

Heimild til sértækra aðgerða hefur þó færst um stað í lögunum frá þeim eldri og 

hana er nú að finna í 24. gr. undir titlinum almennt bann við mismunun, en hana var áður 

að finna í meðal annars 3. gr. laga nr. 65/1985.  

Það var því skýrt tekið fram í lögunum að umræddar aðgerðir töldust ekki ganga 

gegn lögunum og markmiði þeirra, að koma í veg fyrir mismunun byggða á kynferði 

einstaklings. Það var þó ekki ljóst hvers kyns reglu var verið að ræða og vakna vafalaust 

spurningar líkt og hvenær eigi að beita heimildinni, við hvað eigi að miða þegar 

heimildinni er beitt og hver sé bær til þess að grípa til sértækra aðgerða. Það er þó ekki 

ljóst að forgangsreglu laganna megi leiða af 3. gr. laga 65/1985 einni. Í næsta kafla 

verður reifaður grundvallardómur hvað forgangsregluna varðar og verður reglan skýrð 

þar frekar. 

3.2 Grundvallardómur forgangsreglunnar, Hrd. 1993. bls. 2230 (Helga Kress)  

Í máli Hrd. 1993, bls. 2230, svokölluðu Helgu Kress máli, má finna ítarlega umfjöllun 

um útleiðingu dómstóla á grundvallarhugtökum laga nr. 65/1985 sem miðuðu að því að 

jafna stöðu karla og kvenna. Það má ganga svo langt að segja að dómurinn sé 

grundvallardómur hvað þessi málefni varðar. Svo voru mál með vexti að auglýst var 

staða lektors við íslenskudeild Háskóla Íslands og voru tveir aðilar metnir fullhæfir til að 

gegna starfinu, þau Helga Kress og Matthías Viðar Sæmundsson, en sá síðari var að 
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lokum ráðinn. Önnur jafnréttislög voru í gildi þegar þetta mál kom á borð dómstóla, þ.e. 

lög nr. 65/1985. Svo sagði orðrétt í dómi Hæstaréttar í málinu: 

Í 1. gr. laga nr. 65/1985 segir, að tilgangur þeirra sé að koma á jafnrétti og jafnri stöðu 

kvenna og karla á öllum sviðum. Í 2. gr. segir, að konum og körlum skuli með 

stjórnvaldsaðgerðum tryggðir jafnir möguleikar til atvinnu og menntunar. Þá segir í 3. gr. 

meðal annars: „Hvers kyns mismunun eftir kynferði er óheimil. Þó teljast sérstakar 

timabundnar aðgerðir, sem ætlaðar eru til að bæta stöðu kvenna til að koma á jafnrétti og 

jafnri stöðu kynjanna, ekki ganga gegn lögum þessum. ..." Loks segir í 9. gr. meðal annars: 

„ Atvinnurekendur skulu vinna markvisst að því að jafna stöðu kynjanna innan fyrirtækis 

síns eða stofnunar ..." 

 

Af þessu er ljóst, að með lögunum er leitast við að stemma stigu við mismunun. Erfitt er 

oft og tíðum að sanna, að um hana hafi verið að ræða. Lögin yrðu að þessu leyti 

þýðingarlitil, nema meginreglurnar i 1., 2., 3. og 9. gr. séu skýrðar svo við núverandi 

aðstæður, að konu skuli veita starf, ef hún er að minnsta kosti jafnt að því komin, að því er 

varðar menntun og annað, sem máli skiptir, og karlmaður, sem við hana keppir, ef á 

starfssviðinu eru fáar konur. Ber að leggja þá skýringu til grundvallar i máli þessu. 

Með þessari niðurstöðu bjó Hæstiréttur til nýtt fordæmi þar sem forgangsregla var 

mótuð. Ef þessu fordæmi dómstóla er fylgt þá er það skylda stjórnvalda að veita þeim 

aðila, sem er af því kyni sem hallar á í viðkomandi stétt starf ef umsækjendur eru 

jafnhæfir til að gegna starfinu. Það er athyglisvert að Hæstiréttur reisir forgangsregluna 

ekki á 3. gr. laganna heldur vísar hann heildstætt í 1., 2., 3., og 9. gr. til rökstuðnings. Má 

því draga þá ályktun að dómstóllinn hafi talið að ráða mætti regluna af lögunum 

heildstætt frekar en að hún eigi rætur sínar að rekja til 3. gr. einungis. Er því hægt að 

færa rök fyrir því að reglan sé leidd af lögunum í heild og markmiði þeirra, sem er að 

stuðla að jafnrétti kynjanna og jöfnuði. Þar sem Hæstiréttur leiðir ekki forgangsregluna 

af 3. gr. einni heldur fleiri greinum má leiða að því líkur að niðurstaðan sé ekki dæmi um 

sértæka aðgerð heldur frekar um sjálfstæða reglu. Af lestri dómsins að hvergi er fjallað 

um forgangsregluna í samhengi við sértæka aðgerð stjórnvalda og hallast því höfundur  

frekar að því að ekki sé um slíka aðgerð að ræða. Sértækar aðgerðir væru því frekar, í 

samræmi við orðanna hljóðan, aðgerðir líkt og átök sem blásið er í af stjórnvöldum eða 

herferðir.  

3.3 Um beitingu markmiðsskýringar 

Miðað við þá reglu sem Hæstiréttur leiðir af jafnréttislögunum verður forgangsreglan 

ekki virk nema aðilar sem sótt hafa um starf séu að minnsta kosti jafn hæfir. Það er því 

ekki tækt að túlka regluna sem svo að stöðuveiting sé byggð á kynferði ef annar aðili er 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1985065.html#G1
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hæfari en aðili af hinu kyninu. Slíkt væri samkvæmt skilgreiningu Þorgerðar 

Einarsdóttur
19

 jákvæð mismunun: 

Það er jákvæð mismunun þegar einstaklingur af því kyni sem hallar á er ráðinn í starf, að 

uppfylltum lágmarksskilyrðum, jafnvel þótt hæfari einstaklingur af hinu kyninu sé meðal 

umsækjenda.
20

 

Slík mismunun getur ekki staðist jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar. Hins vegar er 

ljóst að slík mismunun myndi jafna hlut kvenna á atvinnumarkaði. Með jákvæða 

mismunun til hliðsjónar er ljóst að forgangsregla Hrd. 1993, bls. 2230 gengur ekki jafn 

langt. Í 1. gr. laga nr. 65/1985 má finna svohljóðandi ákvæði: 

Markmið laga þessara er að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og 

karla og jafna þannig stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins. Allir einstaklingar skulu eiga 

jafna möguleika á að njóta eigin atorku og þroska hæfileika sína óháð kyni. Markmiði þessu skal 

náð m.a. með því að: … 

d. vinna gegn launamisrétti og annarri mismunun á grundvelli kyns á vinnumarkaði, 

Má því segja að umrædd forgangsregla sé ekki mismunun heldur liður í því að stefna 

að markmiði laganna. Það hefur þó ekki verið án gagnrýni sem Hæstiréttur hefur mótað 

reglur byggðar á, oft og tíðum óljósum, markmiðsákvæðum laga. Róbert R. Spanó hafði 

eftirfarandi að segja um beitingu markmiðsskýringar í dómi Hrd. 1993, bls. 2230 í bók 

sinni Túlkun lagaákvæða:   

Það er vandséð að sú aðferðarfræði hafi tekið nægilega mið af þeirri pólitísku málamiðlun, 

sem lög nr. 65/1985 endurspegluðu[
21

], eða þeim ólíku og jafnvel andstæðu markmiðum, 

sem efnisákvæði II. kafla laganna var ætlað að ná. Þar vógust annars vegar á krafan um 

virkar aðgerðir til að koma á jafnrétti milli kynjanna og hins vegar grundvallarreglan um 

jafnræði, sem áskilur að mönnum verði ekki mismunað, meðal annars með aðgerðum af 

því tagi.
22

 

Hvergi í núverandi né þáverandi lögum um jafnrétti kynjanna, sem fjallað er um hér, 

hefur verið að finna forgangsreglu líkt og útleidd er í máli Hrd. 1993, bls. 2230. Er það 

því ljóst að Hæstiréttur byggði regluna á markmiðsskýringu enda ekki hægt að lesa hana 

                                                        
19

 Þorgerður Einarsdóttir er prófessor í kynjafræði við Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands 
20

 Þorgerður Einarsdóttir: „Aumingjahjálp eða afbygging á umframvaldi: Sértækar aðgerðir, jákvæð 

mismunun og kvótar í íslenskri jafnréttisumræðu“, bls. 391- 402. 
21

 Ekki var eining um það hvort lög nr. 65/1985 ættu að innihalda undanþáguheimild 3. gr. og sagði svo í 

nefndaráliti félagsmálanefndar: „Fyrst breytingartillagan gerir ráð fyrir að sérstakar tímabundnar aðgerðir, 

sem ætlaðar eru til að bæta stöðu kvenna til að koma á jafnrétti og jafnri stöðu kynjanna, teljist ekki ganga 

gegn lögunum. Verði þessi breytingartillaga samþykkt er viðurkennt í lagatexta að slíkar aðgerðir, sem 

grundvallast á sérstökum ákvörðunum, séu ekki brot á lögnum, en sumir lögfræðingar hafa haldið því fram 

að gildandi lög heimili slíkar aðgerðir. Með þessari breytingartillögu er ekki verið að leggja til að 

aðgerðum af þessu tagi sé beitt og sumir flm. tillögunnar eru á móti slíkri tímabundinni mismunun þótt 

fallist sé á að hún brjóti ekki í bága við lögin.“ 
22

 Róberts R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 227 
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úr texta laganna. Það má færa rök fyrir því að umrædd niðurstaða sé dæmi um 

framsækna lögskýringu
23

. 

3.4 Kærunefnd jafnréttismála 

Kærunefnd jafnréttismála er eftirlitsnefnd sem einstaklingar, fyrirtæki, stofnanir og 

félagasamtök  í eigin nafni  eða fyrir hönd félgagsmanna geta leitað til ef þeir telja að lög 

um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 hafi verið brotin. Kærunefndin 

á sér stoð í 5. gr. laganna og hljómar fyrstu tvær málsgreinarnar svo: 

Félags- og tryggingamálaráðherra skipar samkvæmt tilnefningu Hæstaréttar þrjá fulltrúa í 

kærunefnd jafnréttismála til þriggja ára í senn. Skulu þeir allir vera lögfræðingar og a.m.k. 

einn þeirra hafa sérþekkingu á jafnréttismálum. Formaður og varaformaður skulu uppfylla 

skilyrði um embættisgengi héraðsdómara. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti. 

Nefndinni er heimilt að kalla sér til ráðgjafar og aðstoðar sérfróða aðila ef hún telur þörf á. 

     Verkefni kærunefndar jafnréttismála er að taka erindi til meðferðar og kveða upp 

skriflegan úrskurð um hvort ákvæði laga þessara hafi verið brotin. Niðurstöður 

kærunefndar sæta ekki kæru til æðra stjórnvalds. 

Er nefndinni því fólgið eftirlitshlutverk með því hvort að jrl. nr. 10/2008 hafi verið 

brotin. Það má færa fyrir því rök að hlutverk nefndarinnar sé sérstaklega mikilvægt í ljósi 

forgangsreglunnar, enda réttarheimildarlegur grundvöllur forgangsreglunnar ekki skýrt 

skráður. Telji einhver að farið hafi verið á mis við forgangsregluna er því mögulegt að 

leita til kærunefndarinnar og fá úr því skorið hvort svo sé. Fyrir nefndinni gefst kæranda 

kostur á að lýsa sjónarmiðum sínum sem og þeim aðila
24

 sem ákvörðun tók um ráðningu. 

Úrskurðir kærunefndarinnar eru ekki kæranlegir til æðra stjórnvalds og þarf því að fara 

með mál fyrir dómstóla sé ákvörðun ekki ásættanleg að mati aðila málsins. Með setningu 

jrl. nr. 10/2008 var nefndinni gefið veigameira hlutverk. Niðurstöður nefndarinnar voru 

gerðar bindandi en þær höfðu verið ráðgefandi fram að því. Breytingin á vægi úrskurða 

nefndarinnar hefur þegar haft áhrif í framkvæmd eins og síðar verður fjallað um í reifun 

á máli Hérd. Rvk. 20. júní 2012 (E-2870/2012) 

                                                        
23

 Í bók Róberts R. Spanó, Túlku lagaákvæða, er að finna útskýringu á framsækinni lögskýringu en hún er 

eftirfarandi: „Gagnrýnin er þá gjarnan sett fram í því formi að ekki sé lengur um túlkun lagaákvæðis að 

ræða heldur réttarsköpun dómarans. Með neikvæðum formerkjum er þá stundum talað um framsækna 

lögskýringu.“ 
24

 Lög nr. 10/2008 taka ekki einungis til mála sem varða stjórnsýsluna heldur einnig einkaaðila. Orðið aðili 

varð því fyrir valinu þrátt fyrir að í flestum tilfellum sé það ákvörðun stjórnvalda sem fer fyrir nefndina.  
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4 Samverkan forgangsreglunnar og almennra reglna 

stjórnsýsluréttarins  

4.1 Yfirlit yfir dómaframkvæmd 

Vegna grundvallardóms um forgangsregluna, máls Hrd. 1993, bls. 2230 má velta 

vöngum yfir því hvort niðurstaða dómstóla hefði verið sú sama hefðu tveir karlmenn eða 

tveir kvenmenn sótt um starfið, frekar en aðilar af sitthvoru kyninu. Ef aðstæður væru 

með því móti myndi ekki reyna á forgangsregluna heldur kæmu einungis reglur 

stjórnsýsluréttarins til skoðunar, það er hver umsækjenda væri raunverulega hæfastur. 

Það er ljóst að í máli Hrd. 1993, bls. 2230 að ráðherra hafi ekki talið sig mismuna á 

grundvelli kynferðis, heldur taka málefnalega ákvörðun með hliðsjón af staðreyndum 

málsins en svo segir í dómi Hæstaréttar: 

Stefndi menntamálaráðherra rökstyður mál sitt því, að Helga Kress hafi ekki átt ótvíræðan 

lögvarinn rétt umfram aðra umsækjendur til setningar í hina umdeildu stöðu. ... Því er 

mótmælt, að kynferði umsækjenda hafi skipt máli við ákvörðun um tímabundna setningu í 

lektorsstöðu í íslenskum bókmenntum, er úrslit um veitingu hennar voru ráðin. Ráðherra 

hafi ekki gengið fram hjá Helgu Kress við veitingu stöðunnar vegna kynferðis, heldur 

einfaldlega vegna þess, að hún gegni fyrir fastri kennarastöðu sem dósent í almennum 

bókmenntafræðum við heimspekideild Háskóla Íslands samkvæmt ótímabundinni skipun. 

Það liggur því fyrir að reglum stjórnsýsluréttarins hafi verið fylgt að vissu marki, 

enda fór fram hæfnismat á umsækjendum þar sem veittar voru umsagnir um hæfni og 

getu umsækjenda. Í samræmi við heimild stjórnvalda til frjáls mats hafði það svigrúm til 

að ákveða hvernig og hvaða sjónarmið myndu vega þungt við hæfnismatið. Það er því 

erfitt að segja að mat ráðherra hafi verið óforsvaranlegt, einungis byggt á sjónarmiðum 

sem voru ekki nægilega þungbær að mati dómstóla. 

Í máli Hrd. 2006:4891 (195/2006) (Sendiráðsprestadómur), byggði Hæstiréttur 

niðurstöðu sína á fordæmi máls Hrd. 1993, bls. 2230 en þar komust dómstólar að þeirri 

niðurstöðu að veita hefði átt kvenkynsumsækjanda starf sendiráðsprestar í sendiráði 

Íslands í London. Segir svo í dómi Hæstaréttar: 

Skipuð var sérstök hæfisnefnd með fulltrúum fyrrnefndra aðila og tekið fram að álit hennar 

væri bindandi. Nefndin mælti með því að SA, sem er tengdasonur biskups, yrði skipaður til að 

gegna embættinu og var það gert. 

Var það mat hæfisnefndarinnar að sá sem ráðinn var til starfa væri hæfastur til að 

gegna starfinu. Þess ber að geta að það var ákvörðun biskups að niðurstaða 

hæfisnefndarinnar skyldi vera bindandi, enda fór hann með setningarvald í málinu. Það 
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var hins vegar mat dómstóla að þrátt fyrir það að nefndin teldi karlkynsumsækjandann 

hæfari bæri að ráða konuna. 

Var talið að SG hefði sýnt fram á að starfsreynsla hennar og menntun hefðu nýst henni 

þannig að hún hafi verið SA jafnhæf eða hæfari til að gegna umræddu embætti. Fram var 

komið að engin kona gegndi prestsembætti erlendis og hafði Í ekki sýnt fram á að aðrar 

ástæður en kynferði hefðu legið til grundvallar þeirri ákvörðun að skipa SA í embættið. 

Þótt það hafi verið niðurstaða dómstóla að form- og hæfisreglur stjórnsýsluréttarins 

hafi ekki verið brotnar að niðurstaðan hafi engu að síður verið röng. Með hliðsjón af 

forgangsreglunni er það ljóst að mat dómstóla var slíkt að niðurstaða hæfnisnefndarinnar 

hefði ekki verið rétt, og SA hefði verið jafnhæf eða hæfari til að gegna stöðunni. Var mat 

nefndarinnar því ómálefnalegt, enda, hefðu skilyrði forgangsreglunnar verið uppfyllt, 

hefði hún hlotið starfið. 

Í máli Hrd. 2002:3066 (121/2002) (Sýslumaðurinn í Keflavík), komust dómstólar 

að þeirri niðurstöðu að réttur aðili hefði verið ráðinn í starfið og kröfum stefnanda því 

hafnað. 

Auglýst var laust starf sýslumannsins í Keflavík. Karl var ráðinn í starfið en 

kvenkynsumsækjandi taldi ráðninguna ganga í berhögg við lög og höfðaði mál. Þegar allt 

var virt var talið réttmætt að starfsreynsla hans hefði vegið þyngra en K við hæfnismat. Þá 

var K ekki talin hafa sýnt fram á að menntun hennar og starfsreynsla hefðu nýst henni 

þannig að hún yrði talin hafa verið J jafnhæf eða hæfari til að gegna starfinu. Voru 

sjónarmið utanríkisráherra við veitingu embættisins því talin eðlileg og málefnaleg og ekki 

fallist á að K hefði verið mismunað eftir kynferði. Var Í því sýknað af kröfum K. 

Það er því ljóst að áður en hægt er að grípa til forgangsreglunnar fer fram mat á 

hæfni einstaklings. Ef niðurstaða sú, sem leiðir til þess að karl sé ráðinn framar konu, 

þrátt fyrir að það halli á hlut kvenna í viðkomandi stétt, er forsvaranleg og byggð á 

málefnalegum sjónarmiðum telst sú ákvörðun réttmæt. Veiting stöðu til aðila af því kyni 

sem hallar á er því ekki í samræmi við réttmætisreglu stjórnsýsluréttarins ef viðkomandi 

aðili er ekki jafnhæfur eða hæfari aðilanum af gagnstæðu kyni. Er það því lykilskilyrði 

fyrir beitingu forgangsreglunnar að nægileg forvinna stjórnvalda hafi átt sér stað og 

reglum stjórnsýsluréttarins sé fylgt.  

Í máli Hrd. 15. október 2009 (25/2009) (Ráðning kennara) reyndi á stöðuveitingu 

innan tölvunarfræðideildar verkfræðideildar Háskóla Íslands. Það reyndi á það hvort mat 

dómnefndar hefði verið hæfilegt og var það niðurstaða meirihlutar nefndarmanna að 

reynsla af kennslustörfum skyldi vera það sjónarmið sem vægi þyngst. Karlmaðurinn K 



16 

 

var talinn hæfastur, með hliðsjón af ofangreindu sjónarmiði og var í samræmi við það 

ráðinn til starfa. 

Í bréfinu kom fram að mat meirihluta fundarmanna hefði verið að það sjónarmið sem vægi 

þyngst við ákvörðun um ráðstöfun starfsins væri þörf verkfræðideildar fyrir kennslu í 

grunnnámi, en að teknu tilliti til þess væri K hæfasti umsækjandinn í starfið. 

Í samræmi við meginreglu stjórnsýsluréttarins um frjálst mat stjórnvalda var það 

innan valdheimildar nefndarinnar að skipa ákveðnu sjónarmiði æðri sess í hæfnismatinu. 

Stjórnvöld eru því innan marka stjórnsýslulaganna hvað stöðuveitinguna varðar. Það er 

þó ljóst að í niðurstöðum dómstóla hefur mikið reynt á mismunandi mat hæfisnefnda og 

dómstóla hvað hæfni einstaklinga til að gegna starfi varðar.  

Í máli Hérd. Rvk. 20. júní 2012 (E-2870/2012) (Jóhanna Sigurðardóttir), var auglýst 

starf skrifstofustjóra stjórnsýslu- og samfélagsþróunar forsætisráðuneytisins. Svo fór að 

karlmaður var skipaður í starfið en kvenmaður sem einnig hafði sótt um taldi ráðninguna 

ólögmæta í ljósi jrl. nr. 10/2008 en hún taldi sig að minnsta kosti jafnhæfa eða hæfari 

þeim sem var ráðinn. Kærunefnd jafnréttismála fjallaði um stöðuveitinguna og komst að 

þeirri niðurstöðu að ráðningin hefði brotið í bága við lög og hafði það mikil áhrif á 

úrlausn málsins fyrir dómstólum. Svo segir orðrétt í dómi héraðsdóms Reykjavíkur: 

Samkvæmt ákvæðinu er heimilt að bera úrskurði kærunefndar jafnréttismála undir 

dómstóla innan tiltekins málshöfðunarfrests. Stefndi fékk úrskurð kærunefndar 

jafnréttismála um frestun réttaráhrifa, en nýtti í framhaldinu ekki þau réttarúrræði sem 

hann hafði til þess að reyna að hnekkja úrskurðinum. Þar sem ekki var krafist ógildingar 

úrskurðarins innan málshöfðunarfrests framangreinds ákvæðis verður talið að úrskurðinn 

hafi orðið bindandi fyrir aðila málsins. Hefur hann því réttaráhrif samkvæmt efni sínu og 

er ekki á færi dómstóla að breyta efni hans. Verður því lagt til grundvallar í málinu að við 

skipun í embætti skrifstofustjóra á skrifstofu stjórnsýslu- og samfélagsþróunar í 

forsætisráðuneytinu hafi forsætisráðherra brotið gegn ákvæðum laga nr. 10/2008 um jafna 

stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 

Var það því ekki talið á færi dómstóla að breyta niðurstöðu kærunefndarinnar, í ljósi 

þess að niðurstöður hennar urðu bindandi með setningu nýju jafnréttislaganna. 

4.2 Ályktanir um dómaframkvæmd 

Í þeim málum sem hafa þegar verið reifuð, þar sem niðurstaða Hæstaréttar var sú að 

forgangsreglan hefði verið brotin, Hrd. 1993, bls. 2230, Hrd. 2006, bls 4891 (195/2006) 

og Hérd. Rvk. 20. júní 2012 (E-2870/2012) var það mat dómnefnda að þeir sem ráðnir 

hefðu verið til starfsins hefðu verið ráðnir á málefnalegum grundvelli. Engu að síður fór 

fram sjálfstætt mat frammi fyrir dómstólum þar sem niðurstöðu dómnefnda var snúið við 
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og umræddar ráðningar dæmdar ólöglegar. Umræddar niðurstöður herða talsvert kröfur 

sem gerðar eru til stjórnvalda. Ekki er þó ljóst hvort stjórnvöld þurfi að hafa hliðsjón af 

forgangsreglunni þegar lagt er mat á hæfni umsækjenda, enda engin skráð regla til um 

slíka hliðsjón. Það má þó færa rök fyrir því að stjórnvöld þurfi að hafa hliðsjón af 

forgangsreglunni, annars yrðu flest ráðningarmál líklega látin ganga til dómstóla og í því 

fælist meðal annars skylda stjórnvalda til eftirfylgni reglunnar. Það væri því athyglisvert 

að kanna hvort niðurstöður dómstóla hefðu verið með sama móti hefðu aðilar sem sóttu 

um starf verið af sama kyni. Ef tveir jafn hæfir karlmenn sækja um starf sem tilheyrir 

stétt þar sem konur eru í meirihluta og annar þeirra er valinn ofar hinum getur sá sem 

ekki hlaut starfið ekki höfðað mál á þeim forsendum að forgangsreglan hafi verið brotin, 

enda engin réttarheimild sem auðsjáanlegt er að hægt sé að byggja á. Að sama skapi ætti 

viðkomandi að öllum líkindum erfitt uppdráttar fyrir dómstólum ef reglum 

stjórnsýsluréttarins hefði verið fylgt í ráðningarferlinu, enda væri gerð sú krafa að 

viðkomandi væri í raun hæfari en sá sem hlaut starfið til að fallist væri á kröfur hans.  

Þegar öllu er á botninn hvolft þá er það ljóst að fyrir dómstólum fer fram sjálfstætt 

hæfnismat á umsækjendum og það er dæmt eftir sjálfstæðu mati dómstóla. Vissulega er 

mat dómnefnda og umsagnaraðila haft til hliðsjónar við dóm dómstóla en engu að síður  

skoða dómstólar málin sjálfstætt. Öll ofangreind mál eiga það sameiginlegt að sá aðili 

sem matsmenn töldu hæfastann var ráðinn til starfa, með þó fyrirvara um mál Helgu 

Kress
25

, en þegar upp var staðið var það ekki alltaf niðurstaða dómstóla að sú ráðning 

hefði verið rétt. Það var því þeirra sem réðu viðkomandi til starfa að sýna fram á það að 

hæfasti einstaklingurinn hefði verið ráðinn og í um leið að ekki hafi verið gengið framhjá 

aðila af gagnstæðu kyni sem væri að minnsta kosti jafn hæfur til að gegna starfinu. Er 

það mikilvægur fyrirvari á beitingu forgangsreglunnar að reglum stjórnsýsluréttarins sé 

fylgt, enda teldist beiting hennar brot á jafnræðisreglu stjórnsýsluréttar ef mismunað væri 

ómálefnalega á grundvelli kynferðis. Að sama skapi er það ekki brot á jafnræðisreglu 

stjórnsýsluréttar að ráða aðila af gagnstæðu kyni á grundvelli kynferðis ef það hallar á 

hlut viðkomandi kyns innan þeirrar stéttar. 

                                                        
25

 Helga Kress var talin hæfasti umsækjandinn um auglýsta stöðu, ráðherra mat það engu að síður svo að 

sá sem ráðinn var hefði verið best til þess fallinn að gegna starfinu, enda var Helga Kress þegar fastráðinn 

starfsmaður við deildina en auglýst staða var einungis tímabundin. 
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5 Niðurstöður 

Það er ljóst að þegar stjórnvöld ráða í störf verða þau að fylgja reglum 

stjórnsýsluréttarins. Ef mat þeirra er óforsvaranlegt, rannsóknarreglunni ekki fylgt, 

jafnræðisreglan brotin eða ákvörðun ekki talin í samræmi við réttmætisregluna getur 

komið til greina að ákvörðun byggð á slíku mati verði dæmd ógild. Með hliðsjón af 

forgangsreglunni sem leidd er af máli Hrd. 1993, bls. 2230 (Helga Kress) og lögum nr. 

65/1985 (nú l. 10/2008) er ljóst að stjórnvöld þurfa að taka nýja reglu með í reikninginn 

þegar staða er veitt. Þó umrædd regla sé vissulega ekki takmörkuð við stöðuveitingar 

stjórnvalda hefur efni ritgerðarinnar þó verið takmarkað við það svæði, enda önnur 

lögmál sem gilda á einkaréttarsviðinu. Reglan sem Hæstiréttur orðaði svo: 

… að konu skuli veita starf, ef hún er að minnsta kosti jafnt að því komin, að því er varðar 

menntun og annað, sem máli skiptir, og karlmaður, sem við hana keppir, ef á starfssviðinu 

eru fáar konur
26

. 

Verður reglan því óumflýjanlega hluti af mati stjórnvalda enda er það ólögmætt að 

ráða aðila af ákveðnu kyni ef annar umsækjandi af gangstæðu kyni er jafn hæfur eða 

hæfari og hallar á hlut kyns viðkomandi innan stéttarinnar. Er það því í raun orðið 

skilyrði að athugun fari fram hvort að slíkur aðili geti talist jafn hæfur umsækjanda af 

gagnstæðu kyni. Það er athyglisvert hvernig Hæstiréttur rýnir fyrst í það hvort reglur 

stjórnsýsluréttarins hafi verið brotnar við ákvarðanatöku, svo sem hvort aðilar hafi verið 

bærir til að taka ákvörðun, næg rannsókn hafi farið fram og svo framvegis áður en að 

farið er á næsta skref til að meta hvort lög um jafnrétti kynjanna og í kjölfarið 

forgangsreglan hafi verið brotin. Má velta vöngum yfir því hvort að skráðar reglur 

stjórnsýsluréttarins séu ofar á forgangslista dómstóla þegar það er metið hvort að 

ákvörðun teljist forsvaranleg. Fullyrðingar hvað það varðar verða þó ekki settar fram hér. 

Af ofangreindum upplýsingum má því álykta að það sé í fullu samræmi við vandaða 

stjórnsýsluhætti að tekið sé mið af forgangsreglunni þegar ráðið er í starf og að raunar sé 

annað ekki í samræmi við lög. 

                                                        
26
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