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1. Inngangur 

Í 12. gr. stjórnsýslulaga er ein af efnisreglunum stjórnsýsluréttarins lögfest undir heitinu 

meðalhófsregla. Gaukur Jörundsson var sá sem gaf reglunni þetta íslenska heiti, sem vísar til 

tveggja dyggða, hófsemi og þess að rata tiltekinn meðalveg.
1
 Í erlendum tungumálum tengist 

heiti reglunnar oftar hugmynd um hlutföll, sbr. d. proportionalitetsprincippet. Bæði hugtökin 

lýsa reglunni ágætlega því í stjórnsýslulögum er inntak hennar skilgreint þannig að stjórnvald 

skuli aðeins taka íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu markmiði sem að er stefnt verður ekki 

náð með öðru og vægara móti. Ennfremur skuli þess gætt að ekki sé farið strangar í sakirnar 

en nauðsyn ber til.  

Meðalhófsreglur hafa meðal annars mikla þýðingu við ákvörðun starfsloka 

ríkisstarfsmanna. Hér er ekki einungis átt við meðalhófsregluna eins og hún birtist í 

stjórnsýslulögum nr. 37/1993 heldur hefur löggjafinn, á Íslandi og víðar,
2
 talið ástæðu til að 

lögfesta regluverk byggt á sjónarmiðum um meðalhóf þegar starfslok eru ákveðin við vissar 

kringumstæður.  

Hér á eftir verða kannaðir megindrættir í beitingu meðalhófs við ákvörðun um starfslok 

ríkisstarfsmanna. Fyrst verður uppruni og inntak meðalhófsreglna skýrt. Því næst verður 

stuttlega gerð grein fyrir þeim réttarreglum sem gilda við starfslok ríkisstarfsmanna. 

Meginefni ritgerðarinnar er síðan könnun á inntaki reglnanna með skoðun á dómum 

Hæstaréttar og álitum umboðsmanns Alþingis sem þar hafa þýðingu.  

 

2. Almennt um meðalhófsregluna 

2.1. Uppruni og þróun meðalhófsreglna  

Fyrstu skráðu lagareglu byggðri á sjónarmiðum um meðalhóf er að líkindum að finna í enska 

lagabálknum Magna Carta. Þar var lögð sú skylda á konung að gæta hófs við ákvörðun 

refsinga þannig að samræmi væri milli brots og afleiðinga þess.
3
 Lík ákvæði, þar sem 

sjónarmið um meðalhóf eru höfð í heiðri, hafa síðan verið lögfest í rétti margra ríkja og er 

elstu vísunina í íslenskum rétti að finna í dómakapítula Jónsbókar.
4
  

Almenn meðalhófsregla, sem setur ákvörðunum stjórnvalda skorður að lögum, kom aftur 

á móti fyrst fram í Þýskalandi á 19. öld.
5
 Reglan á uppruna sinn í sértækri meðalhófsreglu 

                                                        
1
 Gaukur Jörundsson: „Meðalhófsreglan í stjórnskipunarrétti og stjórnsýslurétti“, bls. 207.  

2
 Er hér nærtækast að nefna danskan rétt, sjá Jens Garde ofl.: Forvaltningsret. Almindelige emner, bls. 264.   

3
 Jan Timmermann Pedersen: Proportionalitetsprincippet, bls. 57.  

4 
Páll Hreinsson: „Meðalhófsregla stjórnsýslulaga“, bls. 522 (neðanmálsgrein).  

5
 Jan Timmermann Pedersen: Proportionalitetsprincippet, bls. 53.  
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sem setti valdheimildum lögreglunnar skorður.
6
 Hún var þaðan tekin upp í almennan 

stjórnsýslu- og stjórnskipunarrétt, og hefur þýski stjórnlagadómstóllinn síðan staðfest að hún 

bindi alla handhafa ríkisvaldsins.
7
  

Frá Þýskalandi ferðaðist almenn meðalhófsregla um Evrópu og hefur öðlast aukið vægi á 

undanförnum misserum í réttarumhverfi margra Evrópuríkja. Nærtækt dæmi um slíka þróun 

er meðalhófsreglan í dönskum stjórnsýslurétti. Lítið fór fyrir reglunni í fyrstu fræðiritunum 

um réttarsviðið og á sjöunda áratug síðustu aldar reifaði frumkvöðullinn Poul Andersen 

einungis nokkur grunnsjónarmið sem í reglunni felast án þess að telja hana sem eina af 

efnisreglum réttarsviðsins.
8
 Smám sanan hefur reglan þó fest sig í sessi,

9
 og hafa nýjar 

kennslubækur um stjórnsýslurétt allar sjálfstæða umfjöllun um regluna ásamt því að telja hana 

gegna mikilvægu hlutverki stjórnsýsluréttarlegri framkvæmd.
10

  

Í samræmi við áðurgreind sjónarmið hefur almenn meðalhófsregla verið fyrirferðarmikil í 

rétti Evrópusambandsins.
11

 Þrátt fyrir að hún sé ekki skráð í sáttmála sambandsins hefur EB-

dómstóllinn talið meðalhófsreglu vera eina af meginreglum EB-réttar og beitt henni margoft í 

úrlausnum sínum.
12

  

 

2.2. Meðalhófsreglur í íslenskum rétti 

2.2.1. Inngangur 

Meðalhófsreglum sem eru í gildi í íslenskum rétti má skipta í þrennt.
13

 Talið er að óskráð 

stjórnskipuleg meðalhófsregla bindi hendur löggjafans. Meðalhófsregla stjórnsýsluréttar 

takmarkar svigrúm stjórnvalda til ákvarðana. Hún er lögfest í 12. gr. stjórnsýslulaga nr. 

37/1993 en hvílir á víðtækari reglu sem er ein óskráðra meginreglna stjórnsýsluréttarins.
14

 

Einnig eru að finna í lagarammanum tilteknar reglur sem löggjafinn hefur byggt á 

sjónarmiðum um meðalhóf.  

Í rannsókninni sem hér fer á eftir er fjallað um meðalhófsreglu stjórnsýsluréttar og 

lagareglur um starfslok ríkisstarfsmanna þar sem sjónarmið um meðalhóf eru höfð í heiðri. 

                                                        
6
 Jan Timmermann Pedersen: Proportionalitetsprincippet, bls. 65. 

7 
 Gaukur Jörundsson: „Meðalhófsreglan í stjórnskipunarrétti og stjórnsýslurétti“, bls. 208.  

8
 Karsten Revsbech: Aktuel dansk forvaltningsret – karakteristiske træk og udviklingstendenser, bls. 82.  

9
 Poul Andersen: Dansk Forvaltningsret. Sjá umfjöllun Gauks Jörundssonar: „Meðalhófsreglan í 

stjórnskipunarrétti og stjórnsýslurétti“, bls. 209 til 211.  
10

 Karsten Revsbech: Aktuel dansk forvaltningsret – karakteristiske træk og udviklingstendenser, bls. 82. 
11

 Páll Hreinsson: „Meðalhófsregla stjórnsýslulaga“, bls. 505.  
12

 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og evrópska efnahagssvæðið, bls. 158 og 197.  
13

 Sjá umfjöllun um mismunandi meðalhófsreglur hjá Jan Timmermann Pedersen: Proportionalitetsprincippet, 

bls. 55 til 57. 
14

 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3292 og 3294.   
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Samhengisins vegna er þó ekki hjá því komist að byrja á að fjalla stuttlega um stjórnskipulegu 

meðalhófsregluna.  

  

2.2.2. Stjórnskipuleg meðalhófsregla 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur talið að í ákvæðum Mannréttindasáttmála Evrópu felist 

meginregla um meðalhóf án þess þó að hún sé skráð í sáttmálann.
15

 Til samræmis við þá 

túlkun dómstólsins er hægt að fullyrða að til sé meðalhófsregla íslensk stjórnskipunarréttar 

þrátt fyrir að dómstólar hafi ekki vísað í hana berum orðum.
16

 Reglunni er beitt af dómstólum 

þegar þeir leggja mat á ákvarðanir löggjafans sem takmarka mannréttindi eða leysa úr 

ágreiningi þegar andstæðir stjórnarskrárverndaðir hagsmunir vegast á. Inntak hennar er að 

þegar mannréttindi eru takmörkuð má löggjafinn ekki ganga of langt miðað við markmið 

löggjafarinnar og að hægt sé að sýna fram á nauðsyn takmarkananna.
17

  

Þótt stjórnskipuleg meðalhófsregla bindi þar með löggjafann getur orðið skörun á reglunni 

og meðalhófsreglu stjórnsýsluréttarins þegar stjórnvald beitir lagaheimild sem skerðir 

mannréttindi. Á þetta kann að reyna fyrir dómstólum þegar vafi leikur á um hvort stjórnvald 

hafi gengið of langt við töku á íþyngjandi ákvörðun sem lýtur að stjórnarskrárvernduðum 

mannréttindum.
18

 Þrátt fyrir þetta er óhætt að draga þá ályktun að þótt inntak 

stjórnskipulegrar meðalhófsreglu sé ekki skilgreint á sama hátt og inntak meðalhófsreglu 

stjórnsýslulaga valdi það ekki vandkvæðum í umfjölluninni sem hér fer á eftir.
19

 

 

2.2.3. Meðalhófsregla stjórnsýsluréttar 

Áður hefur verið greint frá því að meðalhófsreglur byggja á sjónarmiðum um hóf og jafnvægi. 

Slík sjónarmið eru tæpast nógu ákvarðandi til að hægt sé að beita þeim einum og sér enda 

krefst lögfræðin þess að efnisinntak reglna sé afmarkað svo hægt sé að nota þær við úrlausn 

lögfræðilegra álitamála af öryggi og fyrirsjáanleika. Sú stofnun sem mest hefur lagt af 

mörkum til að skilgreina inntak meðalhófsreglunnar er þýski stjórnlagadómstóllinn. 

Samkvæmt dómstólnum skiptist inntak meðalhófsreglunnar (þ. Verhältnismässigkeit) þannig 

að í henni felist þríþætt krafa
20

, sem segja má að sé stigskipt.
21

 Fyrst er gerð krafa um að 

stjórnvaldsákvörðun verði að vera markhæf eða til þess fallin að ná þeim tilgangi sem að er 

                                                        
15

 Björg Thorarensen: „Áhrif meðalhófsreglu við skýringu stjórnarskrárákvæða“, bls. 65. 
16

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur mannréttindi, bls. 110. 
17

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur mannréttindi, bls. 109 og 110. 
18

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur mannréttindi, bls. 55 og 56. 
19

 Sjá nánar: Björg Thorarensen: „Áhrif meðalhófsreglu við skýringu stjórnarskrárákvæða“ og Páll Hreinsson: 

„Meðalhófsregla stjórnsýslulaga“, bls. 525 til 532.  
20

 Jan Timmermann Pedersen: Proportionalitetsprincippet, bls. 54.  
21

 Björg Thorarensen: „Áhrif meðalhófsreglu við skýringu stjórnarskrárákvæða“, bls. 57.  
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stefnt (þ. Geeignetheit). Í annan stað verður að velja vægasta úrræðið ef fleiri en eitt eru til 

þess fallin að ná settu markmiði (þ. Erforderlichkeit). Í þriðja lagi verður að beita hófi í 

beitingu þess úrræðis sem er valið (þ. Verhältnismässigkeit im engeren Sinne).
22

  Þegar reglan 

í 12. gr. stjórnsýslulaga er skoðuð er ljóst að efni hennar fellur að inntaki þýsku 

meðalhófsreglunnar.
23  Reglan, eins og hún birtist í lögunum, er svohljóðandi:  

 

Stjórnvald skal því aðeins taka íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu markmiði, sem að er 

stefnt, verður ekki náð með öðru og vægara móti. Skal þess þá gætt að ekki sé farið 

strangar í sakirnar en nauðsyn ber til.  

 

Í athugsemdum við frumvarp það er varð að stjórnsýslulögum er farið nánar yfir inntak 

greinarinnar og tekin af öll tvímæli um að þýska reglan sé fyrirmynd þeirrar íslensku.
24

 Af því 

leiðir að hægt er að flokka úrlausnir Hæstaréttar og umboðsmanns Alþingis í þessa þrjá flokka 

eftir því hvaða þátt reglunnar meint brot nær til.  

Í 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga er gildissvið laganna afmarkað. Meðalhófsregla 12. gr. 

laganna gildir því aðeins þegar stjórnvöld taka ákvarðanir um rétt eða skyldu manna, þ.e. taka 

stjórnvaldsákvarðanir. Þrátt fyrir að 12. gr. stjórnsýslulaga skuldbindi ekki 

framkvæmdavaldið þegar það tekur aðrar ákvarðanir er talið að reglan byggi á óskráðri 

meginreglu stjórnsýsluréttarins sem hefur víðtækara gildissvið.
25

 Af því leiðir að stjórnvöld 

þurfa alltaf að gæta hófs við allar gjörðir sínar, til dæmis setningu stjórnvaldsfyrirmæla og 

töku ákvarðana sem ekki teljast stjórnvaldsákvarðanir.
26

 Efnisinntak óskráðu reglunnar er hið 

sama og inntak meðalhófsreglu stjórnsýslulaga og er einnig hægt að flokka beitingu hennar í 

þrennt eftir forskrift þýska stjórnlagadómstólsins.
27

  

Meðalhófsreglan er þó ekki þess eðlis að hún hafi áhrif á allar stjórnvaldsákvarðanir. Ráða 

má af orðalagi 12. gr. stjórnsýslulaga að hún komi einungis til skoðunar þegar stjórnvöld taka 

íþyngjandi stjórnvaldsákvarðanir, enda byggir meðalhófsreglan á þeirri nauðsyn að setja 

stjórnvöldum takmörk þegar þau fara með vald sitt.  

Reglan á einungis við þegar stjórnvald tekur matskennda stjórnvaldsákvörðun eða þegar 

lög eða stjórnvaldsfyrirmæli tilgreina ekki að öllu leyti þau skilyrði sem þurfa að vera fyrir 

hendi svo ákvörðun verði tekin og/eða veita stjórnvaldi að einhverju eða öllu leyti mat á því 

                                                        
22

 Jan Timmermann Pedersen: Proportionalitetsprincippet, bls. 54.  
23

 Páll Hreinsson: „Meðalhófsregla stjórnsýslulaga“, bls. 505.  
24

 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3294 og 3295.   
25

 Páll Hreinsson: „Meðalhófsregla stjórnsýslulaga“, bls. 505.  
26 

Dæmi um slíkar ákvarðanir sem tengjast rannsóknarefni ritgerðarinnar eru breytingar á starfi ríkisstarfsmanns 

skv. 19. gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.   
27

 Páll Hreinsson: „Meðalhófsregla stjórnsýslulaga“, bls. 523 til 525.  
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hvert efni ákvörðunar skuli vera.
28

 Hægt er að ganga lengra og fullyrða að meðalhófsreglan 

komi ávallt til skoðunar þegar efni íþyngjandi ákvörðunar er að einhverju leyti háð mati 

stjórnvalds.
29

 Þegar efni stjórnvaldsákvörðunar er matskennt vegast á mismunandi sjónarmið, 

hagsmunir og réttindi.
30

 Meðalhófsreglan leggur þá skyldu á stjórnvaldið að taka ríkt tillit til 

þessara sjónarmiða og beinir stjórnvaldinu í ákveðinn farveg þegar það greinir leiðir að 

markmiði sínu, þannig að hóf og jafnvægi sé haft að leiðarljósi.
31

 Grunnurinn að beitingu 

meðalhófsreglunnar er því að stjórnvaldið hafi úr fleiri en einum möguleika að velja þegar 

leiðin að markmiðinu er valin.
32

  

 

2.2.4. Lagaákvæði reist á sjónarmiðum um meðalhóf 

Á sviði íslensks stjórnsýsluréttar er að finna nokkur dæmi um sértækar meðalhófsreglur.
33

 

Hafa þær verið settar á ákveðnum réttarsviðum þar sem löggjafinn hefur talið mikilvægt að 

setja heimildum stjórnvalda skorður. Þannig má tiltaka að um árabil hafa gilt meðalhófsreglur 

um framkvæmd lögreglustarfa.
34

 Einnig má nefna að um langt skeið hafa verið í gildi slíkar 

reglur um rannsókn og úrlausn barnaverndarmála.
35

 Í þeim málum vegast á ólíkir hagsmunir 

tveggja eða fleiri einstaklinga og því mikilvægt að stjórnvald vegi og meti þá hagsmuni með 

tilliti til allra aðila.
36

  

Saga sértækra meðalhófsreglna við ákvörðun um starfslok ríkisstarfsmanna er löng.
37

 Í 2. 

mgr. 7. gr. laga nr. 38/1954 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, sem nú eru fallin úr 

gildi, er tekið fram að undir vissum kringumstæðum skuli áminna ríkisstarfsmann og gefa 

honum kost á því að bæta ráð sitt áður en honum er veitt lausn um stundarsakir. Ljóst er að í 

þessu tilfelli var byggt á sjónarmiðum um meðalhóf og lögfest beiting vægara úrræðis, 

áminningar, áður en grípa mátti til úrræðis sem er meira íþyngjandi fyrir starfsmanninn.
38

 

                                                        
28

 Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat stjórnvalda“, bls. 264 og Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin – skýringarrit, 

bls. 125.  
29 

Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin – skýringarrit, bls. 149.  
30

 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin – skýringarrit, bls. 147.   
31

 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin – skýringarrit, bls. 125. 
32

 Jan Timmermann Pedersen: Proportionalitetsprincippet, bls. 87. Reyndar setur Pedersen fyrirvara við þá 

alhæfingu þar sem einn þáttur meðalhófsreglunnar, sá sem krefst þess að hófi sé gætt í beitingu úrræðsins 

(leiðarinnar), getur falið í sér að einungis ein leið sé fær að takmarkinu.  
33 

Gaukur Jörundsson: „Meðalhófsreglan í stjórnskipunarrétti og stjórnsýslurétti“, bls. 218 og 219 en líka Páll 

Hreinsson: „Meðalhófsregla stjórnsýslulaga“, bls. 505 til 507.  
34 

Hér má nefna dæmi í 2. og 3. málsl. 2. mgr. 13. gr. lögreglulaga nr. 90/1996 Sjá ítarlegri umfjöllun í Páll 

Hreinsson: „Meðalhófsregla stjórnsýslulaga“, bls. 505 til 507.  
35 

Til dæmis 2. mgr. 41. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002. 
36 

Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur mannréttindi, bls. 56.  
37

 Jens Garde ofl.: Forvaltningsret. Almindelige emner, bls. 264.  
38

 Gaukur Jörundsson: „Meðalhófsreglan í stjórnskipunarrétti og stjórnsýslurétti“, bls. 218.  
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Skylduna til áminningar er einnig að finna í núgildandi lögum um réttindi og skyldur 

starfsmanna ríkisins nr. 70/1996, eins og nánar er fjallað um í kaflanum hér á eftir.  

 

3. Starfslok ríkisstarfsmanna 

3.1. Almennt um ríkisstarfsmenn 

Önnur lögmál ráða ríkjum í ráðningarumhverfi ríkisstarfsmanna en á almennum 

vinnumarkaði. Um ráðningu og starfslok ríkisstarfsmanna gilda ákvæði laga um réttindi og 

skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996, hér eftir nefnd starfsmannalög. Í lögunum er 

ríkisstarfsmönnum skipt í tvo hópa. Annars vegar eru það embættismenn, eins og þeir eru 

taldir upp í 22. gr. starfsmannalaga, og hins vegar aðrir ríkisstarfsmenn en embættismenn, 

sem kalla má almenna ríkisstarfsmenn.
 39

 Var þessi skipting nýlunda í lögum en rétt er að taka 

fram að ákvæði er varða embættismenn í starfsmannalögum byggja á sama grunni ákvæði 

eldri laga nr. 38/1954.  

 Áður en lengra er haldið skal þess þó getið að í fræðunum er oft fjallað um þriðja flokk 

„opinberra starfsmanna“ en það eru starfsmenn sveitarfélaga.
40

 Reglur stjórnsýsluréttarins 

eiga við um stjórnsýslu sveitarfélaga, sbr. 1. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga, þótt starfsmannalögin 

gildi ekki um starfsmenn þeirra.
41

 Vegna þess hve réttarstaða opinberra starfsmanna 

sveitarfélaga er ólík réttarstöðu ríkisstarfsmanna fellur nánari umfjöllun um starfslok þeirra 

utan þessarar rannsóknar.  

 

3.2. Almennt um starfslok 

Til að átta sig á þeim reglum sem gilda um slík starfslok ríkisstarfsmanna þarf að taka fram að 

starfsmannalög gera ráð fyrir mismunandi aðdraganda að starfslokum, eftir því hvort 

embættismaður eða almennur ríkisstarfsmaður á í hlut. Í IX. kafla laga um réttindi og skyldur 

starfsmanna ríksins er fjallað um starfslok almennra ríkisstarfsmanna. Meginreglan er skráð í 

43. gr. laganna þar sem segir að forstöðumaður stofnunar hafi rétt á því að segja starfsmanni 

upp störfum eftir því sem greinir í ráðningarsamningi.  

                                                        
39 Alþt. 1995-1996, A-deild, bls. 3142 og 3143. Samkvæmt frumvarpi til laganna var ástæða aðgreiningarinnar 

að tryggja starfsöryggi þeirra sem hvorki njóta samnings- né verkfallsréttar en færa réttarstöðu almennra 

ríkisstarfsmanna nær því sem gildir á hinum almenna vinnumarkaði.  
40 

Páll Hreinsson: „Misbeiting valds við val á leiðum til úrlaunsar máls“, bls. 189.  
41 

Alþt. 1995-1996, A-deild, bls. 3144. Á grundvelli sjálfsstjórnar sveitarfélaga, sbr. 1. mgr. 78. gr. stjórnarskrár 

lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 geta sveitarfélög sett sér samþykktir þar sem meðal annars getur verið fjallað 

um starfslok starfsmanna þeirra. Til að átta sig á því hvaða reglur gilda um starfslok opinberra starfsmanna 

sveitarfélaga þarf því að skoða hvert tilfelli fyrir sig enda getur réttarstaðan verið samspil samþykkta 

sveitarfélags, samninga og eftir atvikum annara laga.  
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Embættismenn njóta aftur á móti sérstakrar verndar samkvæmt starfsmannalögum og 

stjórnarskránni, sbr. 20. gr stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. Þessi aukna vernd 

felst í meiri ráðningarfestu á skipunartíma þeirra og gilda því þrengri reglur um starfslok 

embættismanna en almennra ríkisstarfsmanna. Geymir 25. gr. starfsmannalaga tæmandi 

talningu á því hvernig starfslok embættismanns geta borið að og með gagnályktun má draga 

þá ályktun að stjórnvald geti ekki vikið embættismanni úr embætti með öðrum hætti en þar 

greinir.  

Starfslok ríkisstarfsmanna geta komið til af mörgum ástæðum og er ekki alltaf um 

matskennda eða íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun að ræða.
42

 Er hér til dæmis átt við öll þau 

tilvik þegar skipunar- eða ráðningartími starfsmanns er runninn út, sbr. 23. gr. 

starfsmannalaga, og 1. mgr. 43. gr. sömu laga, hann hefur náð hámarksaldri, sbr. 33. gr. og 2. 

mgr. 43. gr. laganna eða lætur af störfum að eigin beiðni, sbr. 37. gr. og 1. mgr. 46. gr. 

Efnisreglur stjórnsýsluréttarins koma þó ávallt til skoðunar þegar stjórnvald ákveður starfslok 

ríkisstarfsmans þegar vilji starfsmannsins stendur til þess að gegna áfram starfinu. Þetta á 

sérstaklega við þegar starfslok tengjast meintum brotum á starfsskyldum.  

 

3.3. Starfslok vegna brota á starfsskyldum 

Vægasta úrræðið sem hægt er að beita starfsmann vegna brota á starfsskyldum sínum er 

áminning.
43

 Í 21. gr. stml. eru talin upp atriði sem geta leitt til áminningar. Greinin hljóðar 

svona:  

 

Ef starfsmaður hefur sýnt í starfi sínu óstundvísi eða aðra vanrækslu, óhlýðni við löglegt 

boð eða bann yfirmanns síns, vankunnáttu eða óvandvirkni í starfi, hefur ekki náð 

fullnægjandi árangri í starfi, hefur verið ölvaður að starfi eða framkoma hans eða athafnir 

í því eða utan þess þykja að öðru leyti ósæmilegar, óhæfilegar eða ósamrýmanlegar 

starfinu skal forstöðumaður stofnunar veita honum skriflega áminningu. Áður skal þó 

gefa starfsmanni kost á að tala máli sínu ef það er unnt.  

 

Í athugasemdum með frumvarpinu kemur fram að túlka beri ákvæðið rúmt svo fleiri ástæður 

en þær sem taldar eru upp geti komið til skoðunar þegar starfsmaður er áminntur.
44

 2. mgr. 

26. gr. laganna fjallar um áminningu embættismanna og er greinin í öllum efnisatriðum 

samhljóða áðurnefndri 21. gr. laganna.  

                                                        
42

 Jørgen Mathiassen: Forvaltningspersonellet. Tjenestemænd og overenskomstansatte, bls. 147 til 151.  
43

 Rétt er að taka fram að ákvæði um áminningu eru efnislega samhljóða ákvæðum eldri starfsmannalaga og 

reglugerða sem byggðar voru á þeim, sbr. Alþt. 1995-1996, A-deild, bls. 3157 og 3158. Um dómaframkvæmd í 

tíð eldri laga má benda á Hrd. 1959, bls. 122, Hrd. 1959, bls. 691, Hrd. 1969, bls. 305, Hrd. 1972, bls. 920 og 

Hrd.1981, bls. 834, sjá Páll Hreinsson: „Meðalhófsregla stjórnsýslulaga“, bls. 506 (neðanmálsgrein).  
44 Alþt. 1995-1996, A-deild, bls. 3150 og 3151.  
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Í reynd hefur áminning tvíþættan tilgang. Annars vegar virkar hún sem viðvörun um að 

ítrekuð brot geti leitt til strangari viðurlaga og þar með verið undanfari starfsloka, sbr. 1. mgr. 

44. gr. starfsmannalaga (um almenna ríkisstarfsmenn). Hins vegar er áminningu ætlað að 

veita starfsmanni tækifæri til að bæta ráð sitt.  

Sambærilegt úrræði er fyrir embættismenn, en þeim verður einungis vikið úr starfi um 

stundarsakir að undangenginni áminningu, sbr. 2. og 4. mgr. 26. gr. starfsmannalaga. Einnig 

getur komið til frávikningar um stundarsakir hjá embættismönnum vegna tiltekinnar 

fjármálaóreiðu
45

 eða ef hann er grunaður um háttsemi sem hefði í för með sér sviptingu 

réttinda skv. 68. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940,
46

 sbr. 3. mgr. 26. gr. 

starfsmannalaga.  

Frávikning um stundarsakir getur leitt til þess að embættismanni sé vikið úr embætti. Um 

þessi mál gilda sérstakar málsmeðferðarreglur. Samkvæmt þeim tekur nefnd skipuð 

sérfróðum aðilum við slíkum málum en nefndin starfar á grundvelli 27. gr. starfsmannalaga. 

Hún á að upplýsa hvort rétt sé að veita starfsmanninum lausn að fullu eða láta hann taka aftur 

við embætti sínu og skal embættismaðurinn víkja úr embætti að fullu ef meirihluti 

nefndarinnar kemst að því að það hafi verið rétt að víkja honum tímabundið frá störfum, sbr. 

2. mgr. 29. gr. laganna.
47

  

Embættismanni getur verið vikið fyrirvaralaust úr embætti ef hann hefur verið sviptur 

með fullnaðardómi rétti til að gegna því embætti, sbr. 1. mgr. 29. gr. starfsmannalaga. Sama á 

við ef hann hefur játað að hafa gerst sekur um refsiverða háttsemi. Einnig má víkja almennum 

ríkisstarfsmanni fyrirvaralaust úr starfi vegna sömu ástæðna, sbr. 45. gr. starfsmannalaga.
48

   

Þegar litið er yfir regluverkið, eins og því hefur hér verið lýst er mikilvægt að átta sig á 

því að grundvöllur starfslokanna er þýðingarmikill vegna þeirra mismunandi 

málsmeðferðarreglna sem gilda um ofangreindar leiðir. Mesta réttaröryggisins njóta 

embættismenn sem almennt má ekki víkja úr embætti nema sérstök nefnd hafi tekið afstöðu 

                                                        
45 1. málsl. 3. mgr. 26. gr. starfsmannalaga hljóðar svo: „Nú hefur embættismaður fjárreiður eða bókhald með 

höndum og má þá veita honum lausn um stundarsakir ef ætla má eða víst þykir að óreiða sé á bókhaldi eða 

fjárreiðum, bú hans er tekið til gjaldþrotaskipta eða hann leitar nauðasamninga.“ Hér skal þess getið að því hefur 

verið slegið föstu að greinin eigi ekki eingöngu við um þá embættismenn sem sérstaklega hafa verið ráðnir til að 

sjá um fjármál, heldur einnig þá sem vegna stöðu sinnar fara með forræði á fjármálum eða bókhaldi stofunar, 

sbr. álit nefndar skv. 27. gr. stml. 5. júní 2002 (4/2002), 19. september 2002 (5/2002) og 17. júlí 2003 (2/2003).  
46 

Sjá nýlega beitingu á fyrrgreindu ákvæði í áliti nefnar skv. 27. gr. stml. 16. desember 2008 (1/2008).   
47 

Hér skal þó geta álits nefnar skv. 27. gr. stml. 16. desember 2008 (1/2008) þar sem vísbendingar eru uppi um 

ekki sé alltaf rétt að víkja embættismanni endanlega úr embætti þótt nefndin komist að þeirri niðurstöðu að 

tímabundin frávikning hafi verið réttmæt. Nefndin komst að þeirri niðurstöðu að rétt hefði verið að veita presti 

lausn frá störfum um stundarsakir vegna kæru á hendur honum um kynferðislega áreitni. Þegar álitið var birt 

hafði presturinn verið sýknaður í héraðsdómi. Í niðurlagi álitsins beindi nefndin því til biskups Íslands að taka „ 

tillit til endanlegrar niðurstöðu málsins þegar hann [tæki] ákvörðun í framhaldi af niðurstöðu nefndarinnar“.  
48 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 114 til 116.  
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til ástæðna mögulegrar frávikningar. Áminning er aftur á móti mjög mikilvægt úrræði fyrir 

réttaröryggi almennra ríkisstarfsmanna og þá sérstaklega sá möguleiki sem þeir hafa til að 

bæta ráð sitt áður en til starfsloka kemur.  

Eins og glöggt má sjá af framangreindum úrræðum starfsmannalaga er stjórnvaldi skylt að 

beita ýmis konar vægari úrræðum áður en til starfsloka kemur. Eru framangreind sjónarmið 

því augljóslega byggð á sjónarmiðum um meðalhóf.  

 

4. Meðalhófsreglan við starfslok ríkisstarfsmanna  

4.1. Inngangur 

Þrátt fyrir að úrræði sem tengjast starfslokum ríkisstarfsmanna séu byggð á sjónarmiðum um 

meðalhóf má ekki gleyma að meðalhófsregla stjórnsýslulaga gildir um beitingu þeirra úrræða. 

Ótvírætt er, í samræmi við orðalag skýringa við 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga, að lögunum er 

ætlað að taka til starfsloka ríkisstarfsmanna. Þar kemur fram að fyrir setningu stjórnsýslulaga 

hafi ákvarðanir um lausn opinberra starfsmanna frá störfum og brottvikningu, verið flokkaðar 

sem stjórnvaldsákvarðanir, og gildi það sama um ákvarðanir um að beita ríkisstarfsmenn 

stjórnsýsluviðurlögum. Skyldu lögin ganga út frá þeirri hefðbundnu skilgreiningu.
49

 

Þrátt fyrir að í sama máli geti reynt á fleiri en einn þátt meðalhófsreglunnar
50

 verður í 

umfjölluninni hér á eftir farin sú leið að skoða regluna út frá áðurgreindri þríþættingu hennar, 

í samræmi við orðalag 12. gr. stjórnsýslulaga. Þannig verður fyrst skoðað hvernig krafan um 

að ákvörðun verði að vera markhæf hefur áhrif á starfslok ríkisstarfsmanna, í öðru lagi verður 

nánari umfjöllun um skyldu til að velja vægasta úrræðið og í þriðja lagi um hóf við beitingu 

úrræðisins.  

 

4.2. Markhæf ákvörðun 

Frumkrafa meðalhófsreglunnar er að stjórnvaldsákvörðun verður að vera til þess fallin að ná 

því markmiði sem að er stefnt, sbr. 1. málsl. 12. gr. stjórnsýslulaga. Með öðrum orðum verður 

ákvörðunin að vera markhæf. Að baki liggja þau sjónarmið að stjórnvald verður að hafa 

ástæðu til að grípa til valds sín, það er að segja ekki íþyngja borgurunum að nauðsynjalausu.
51

  

                                                        
49

 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3283.  
50

 Til dæmis verður beiting áminningar, sem flokka má sem vægara úrræði í samræmi við inntak 

meðalhófsreglunnar, að vera til þess fallin að ná því marki sem að er stefnt.  
51 

Páll Hreinsson: „Meðalhófsregla stjórnsýslulaga“, bls. 507. Þótt ríkisstarfsmenn geti varla talist „borgarar“ í 

hefðbundinni uppstillingu stjórnsýsluréttarins gilda að þessu leyti um þá sömu sjónarmið þegar þeir eiga í 

viðskiptum við stjórnsýsluna. 
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Við starfslok ríkisstarfsmanna má heimfæra þessa kröfu sem svo að stjórnvöld verði að 

sýna fram á að ákvörðun um starfslok hafi tilgang sem er til þess falinn að ná lögmætu 

markmiði stjórnvaldsins. Rétt er þó að geta þess að ekki felst í þessu krafa um að markmiðinu 

verði að ná að fullu, heldur einungis að ákvörðunin sé augljóslega til þess fallin að ná 

markmiðinu.
52

  

Umboðsmaður Alþingis hefur að minnsta kosti einu sinni fjallað um markhæfni 

ákvörðunar, í áliti UA 5. mars 2004 (3853/2003). Málsatvik voru þau að maður sem starfaði 

hjá sjóðnum X lenti í vanskilum við stofnunina. Forstöðumaðurinn setti manninn í 

ótímabundið leyfi sem leiddi meðal annars til verulegrar lækkunar launa hans.
53

 Með tilliti til 

skýringa sjóðsins var ljóst að tilgangur ákvörðunarinnar hafi verið að gefa færi á því að koma 

fjármálum sínum í trúverðugan farveg og færa vanskil hans við sjóðinn „í viðunandi horf“. 

Umboðsmaður leit til þess tilgangs ásamt því, sem upplýst var í málinu, að við ráðstöfunina 

hafi tekjur starfsmannsins lækkað til muna. Taldi hann því vandséð hvernig því markmiði að 

koma fjármálum starfsmannsins í betra horf væri náð með því að draga saman heildartekjur 

hans, og að þannig hafi verið brotið gegn meðalhófsreglu stjórnsýslulaga, sbr. 12. gr. laganna.  

 

4.3. Vægasta úrræðið 

Í íslenskri réttarframkvæmd um meðalhófsregluna hefur mest farið fyrir kröfunni um að 

vægara úrræðið sé valið þegar stjórnvald getur náð markmiði sínu með fleiri en einum hætti. 

Mál er varða starfslok ríkisstarfsmanna eru þar engin undantekning og hefur margoft verið 

leyst úr slíkum málum á grundvelli þessa þáttar reglunnar.  

Þótt talað sé um vægasta úrræðið verður að hafa í huga að í rauninni  er ekki skilyrði að 

stjórnvald hafi val um tvö eða fleiri úrræði.
54

 Vægasta úrræðið getur líka verið aðgerðarleysi 

af hálfu stjórnvaldsins þegar hægt er að ná markmiðinu án þess að það íþyngi aðila.
55

 Hér 

verður einnig að hafa í huga að þegar aðstæður eru þannig að ekki er fyrirséð hvaða úrræði 

eru best til þess fallin að ná markmiði stjórnvalds, verður að byrja á þeim úrræðum sem 

vægust eru gagnvart aðilanum.
56

  

                                                        
52 

Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin – skýringarrit, bls. 150. 
53

 Reyndar verður að taka hér fram að ekki var um starfslok að ræða, í samræmi við fyrri umfjöllun í ritgerðinni. 

Umboðsmaður tók þó afstöðu til þess að ákvörðun forstöðumannsins um að hafna vinnuframlagi mannsins 

teldist stjórnvaldsákvörðun í skilningi 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga, í ljósi þess hve hún var íþyngjandi og með 

tilliti til eðlis hennar, ásamt þeim ástæðum sem lágu henni að baki. Að því sögðu verður að telja eðlilegt að fjalla 

um þetta álit, enda byggir það á sömu grunnsjónarmiðum og ákvörðun um starfslok.  
54

 Jan Timmermann Pedersen: Proportionalitetsprincippet, bls. 113.  
55 

Páll Hreinsson: „Meðalhófsregla stjórnsýslulaga“, bls. 510. 
56 

Páll Hreinsson: „Meðalhófsregla stjórnsýslulaga“, bls. 513. 
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Í almennri umfjöllun um þennan þátt reglunnar er gerð krafa um að því þungbærari sem 

íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun er fyrir aðila því meiri kröfur eru gerðar til sönnunar á 

nauðsyn skerðingarinnar.
57

 Af skoðun á málum er varða starfslok ríkisstarfsmenn má draga þá 

ályktun að miklar kröfur séu gerðar til nauðsynjar skerðingarinnar, enda er ávallt um að ræða 

mikilsverða hagsmuni þess einstaklings sem á í hlut, meðal annars vegna þess hve starf fólks 

og einkalíf er oft samtvinnað.
58

  

Óhætt er að fullyrða að einn dómur, er varðar beitingu meðalhófsreglu við starfslok 

ríkisstarfsmanns, hafi vakið meiri athygli en aðrir. Það er dómur Hrd. 2005, bls. 4940 

(175/2005) þar sem ákvörðun félagsmálaráðherra um starfslok framkvæmdastýru 

Jafnréttisstofu var dæmd ólögmæt. Framkvæmdastýran var einnig formaður stjórnar 

Leikfélags Akureyrar þegar kærunefnd jafnréttismála komst að þeirri niðurstöðu að ráðning á 

nýjum leikhússtjóra til félagsins hafi brotið í bága við jafnréttislög. Eftir að héraðsdómur 

hafði komist að sömu niðurstöðu lagði ráðherra hart að framkvæmdastýrunni að láta af 

störfum. Ástæðan var að málið væri óheppilegt fyrir hana og Jafnréttisstofu og féllst hún á að 

láta af störfum. Leikfélagið var svo sýknað af fyrrgreindum ásökunum í Hæstarétti. Í Hrd. 

2005, bls. 4940 (175/2005) komst rétturinn að því að ráðherra hefði meðal annars brotið gegn 

meðalhófsreglu þegar hann lagði að framkvæmdastýrunni að segja starfi sínu lausu. Þótti sýnt 

að hún hefði „hreyft við þeirri hugmynd“ að láta af störfum tímabundið þar til Hæstiréttur 

felldi dóm í máli Leikfélagsins. Var því ekki sýnt fram á að markmiðinu, að skapa frið um 

starfsemi Jafnréttisstofu, hefði ekki mátt ná með því að fara þá leið. Sagði svo:    

 

Með því að ljúka málinu á þennan hátt í sátt við áfrýjanda hefði mátt ná því markmiði, 

sem að var stefnt, án þess að ganga svo harkalega fram gegn henni sem gert var. Var 

þannig ekki virt regla um meðalhóf við töku stjórnvaldsákvörðunar, sem ráðherra var 

bundinn af er hann tók afstöðu til þeirra kosta, sem voru fyrir hendi.
59

 

 

Í málinu mat dómurinn það svo að önnur leið hefði verið fær til að ná markmiði 

ákvörðunarinnar en að leggja að framkvæmdastýrunni að segja starfi sínu lausu. Var meðal 

annars nefnt að einungis sex mánuðir hefðu liðið frá því að héraðsdómurinn féll og þar til 

endanleg niðurstaða málsins fékkst í Hæstarétti.  

                                                        
57 

Páll Hreinsson: „Meðalhófsregla stjórnsýslulaga“, bls. 512. 
58

 Hér má meðal annars vísa til ummæla umboðsmanns Alþingis í UA 6. júlí 2004 (3769/2003). Þar komst 

umboðsmaður að því að 12. gr. stjórnsýslulaga hafi verið brotin en við matið á því leit hann meðal annars til þess 

að „erfitt yrði fyrir A að finna starf sem hæfði menntun hennar og reynslu án þess að hún flyttist búferlum.“ 
59

 Þrátt fyrir að af orðalagi dómsins mætti draga þá ályktun að niðurstöðu þessa máls ætti að flokka undir þann 

þátt meðalhófsreglunnar er varðar hófsemi í beitingu úrræðis er ljóst af atvikum málsins að umfjöllun um hann á 

frekar heima með umfjöllun um beitingu vægara úrræðisins.  
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Eins og áður sagði vakti dómurinn mikil viðbrögð í samfélaginu.
60

 Á fræðasviði 

lögfræðinnar var ýjað að því að í niðurstöðum dómsins fælist stefnubreyting í beitingu 

meðalhófsreglunnar,
61

 þótt aðrir hafi talið að niðurstaða dómsins hafi verið fyrirsjáanleg.
62

 Í 

ljósi þessarar umræðu er freistandi að skoða dóma Hæstaréttar og álit umboðsmanns Alþingis 

með það í huga hvort hann hafi markað einhvers konar þáttaskil í prófun á þessum þætti 

meðalhófsreglunnar.  

Eitt eldri málanna, UA 9. maí 1995 (858/1993), varðaði riftun ráðningarsamnings 

„aðstoðarmanns“ hjá Skógrækt ríkisins. Styr hafði staðið um manninn í starfi sínu sem 

sérfræðingur hjá stofnuninni og hafði hann fengið fyrrgreindan ráðningarsamning með 

titlinum „aðstoðarmaður“. Ástæðurnar voru að brúa ákveðið tímabil í launagreiðslum svo 

maðurinn tapaði ekki lífeyrisréttindum án þess þó að hann þyrfti að mæta til vinnu hjá 

Skógræktinni. Starfsmaðurinn fór svo að vinna fyrir launum annars staðar og þegar stofnunin 

komst að því var ráðningarsamningnum rift. Ágreiningurinn í málinu var um heimild til 

aukastarfa og komst umboðsmaður að því að meðalhófsreglan hefði verið brotin með því að 

bregðast við aukastarfinu með algjörri riftun ráðningarsamningsins. Benti hann á að þrátt fyrir 

að í eldri starfsmannalögum hafi verið heimild til að banna starfsmanni að vinna aukastörf 

hafi veitingarvaldshafa borið að kanna hvort önnur vægara úrræði væru til staðar. Í álitinu 

rekur umboðsmaður ekki hvaða vægari úrræði það hafi átt að vera en telur, meðal annars með 

hliðsjón af því hve sérstæður samningurinn hafi verið, að riftunin hafi ekki samræmst lögum.  

Í dómi Hæstaréttar, Hrd. 2000, bls. 383 (277/1999), reyndi einnig á meðalhófsregluna. 

Lektor í spænsku hafði verið sagt upp störfum vegna nýrrar stefnu í starfsmannamálum 

Háskóla Íslands. Maðurinn hafði verið skipaður af spænskum yfirvöldum um miðjan 9. 

áratuginn og hafði ekki gengið í gegnum formlegt ráðningarferli Háskóla Íslands. Háskólinn 

vildi að skýrari samkeppni væri um stöður og að formlegt hæfnismat skyldi liggja fyrir um þá 

sem þar væru ráðnir. Í því ljósi var manninum sagt upp. Hæstiréttur féllst á að uppsögnin 

hefði ekki verið framkvæmd með réttum hætti, meðal annars með vísan til meðalhófsreglu. 

Vægara úrræðið sem Hæstiréttur kom auga á var að hann hafði fengið hæfnismat þegar hann 

sótti um dósentstöðu við háskóla í Osló en vegna skorts á andmælarétti hafði maðurinn ekki 

getað lagt það fram áður en ákveðið var að segja honum upp störfum.  

                                                        
60

 Til vitnis um þetta atriði má vísa í ritstjórnargrein Morgunblaðsins: „Áminning til stjórnvalda“.  
61 Umræðurnar leiddu meðal annars til þess að Lagastofnun H.Í. hélt málþing um dóminn. Sjá umfjöllun, Tómas 

Eiríksson: „Málþing Lagastofnunar Háskóla Íslands um dóm Hæstaréttar í máli fyrrverandi jafnréttisstýru“, bls. 

26 og 27. 
62 

Róbert R. Spanó: „Dómur Hæstaréttar í máli fyrrverandi jafnréttisstýru: fyrirsjáanleg niðurstaða eða nýlunda í 

stjórnsýslurétti?“, bls. 446.  
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Í UA 6. júlí 2004 (3769/2003) voru málavextir þeir að starf hjúkrunarforstjóra var lagt 

niður vegna skipulagsbreytinga. Umboðsmaður Alþingis setti meðal annars út á það að 

meðalhófsregla hefði ekki verið virt þar sem ekki hafi verið sýnt að tekið hafi verið til 

sérstakrar skoðunar hvort vægara úrræði væri til staðar eins og að finna starfsmanninum 

annað starf við hæfi innan stofnunarinnar. Umboðsmaður fjallaði ítarlega um þetta atriði, 

vísaði í fyrrgreindan dóm Hrd. 2000, bls. 383 (277/1999) og sagði meðal annars:  

 

Úrræði sem forstöðumönnum eru tiltæk gagnvart starfsmönnum þegar breytingar eru 

gerðar á skipulagi og starfsháttum hjá hinu opinbera geta verið misjafnlega íþyngjandi 

gagnvart starfsmönnum enda verður að gera ráð fyrir að ráðstafanir, sem fela í sér 

starfslok án samþykkis starfsmanns, teljist almennt meira íþyngjandi en ef verksviði hans 

er breytt. [...] Stjórnvöld verða því á grundvelli 12. gr. stjórnsýslulaga að taka til 

athugunar hvort nauðsynlegt sé að leysa starfsmann að fullu frá störfum í tilefni af 

skipulagsbreytingum áður en til lausnar er gripið eða hvort unnt sé að beita vægara úrræði 

eins og að breyta störfum hans og verksviði þannig að hann fái ný viðfangsefni sem telja 

má honum samboðin.  

 

Í framhaldi af þessu máli má einnig benda á Hrd. 2001, bls. 1885 (25/2001) sem spratt af 

því að sýslumaðurinn á Akranesi var færður til í starfi og settur sýslumaður á Hólmavík. 

Ástæða tilfærslunnar var óstjórn í fjár- og starfsmannamálum embættisins. Var sýslumaðurinn 

mjög ósáttur við tilfærsluna og tíndi til mjög mörg atriði sem honum þótti hafa verið að meðal 

annars að meðalhófsregla hefði hafi ekki verið virt. Hæstiréttur var honum ekki sammála og 

taldi einmitt að ráðuneytið hefði haft meðalhófsregluna í heiðri. Því til stuðnings var vísað í 

bréfið sem sýslumanninum var sent til að tilkynna honum um tilfærsluna en þar stóð meðal 

annars: „Í ljósi þess að ráðuneytið telur ekki fullreynt að þér getið stjórnað embætti þar sem 

minni fjárhagslegir hagsmunir eru í húfi, hlýtur að vera bæði rétt og skylt að gefa yður kost á 

að takast á við rekstur minna embættis í ljósi meðalhófsreglu 12. gr. stjórnsýslulaga nr. 

37/1993. Embætti sýslumannsins á Hólmavík hefur mun minni fjárhagsleg og rekstrarleg 

umsvif en embættið á Akranesi. Það er mat ráðuneytisins að ekki sé öðrum 

sýslumannsembættum til að dreifa nær Reykjavík sem gætu hentað til þess að ná megi sama 

markmiði.“ 

Frá árinu 2005 hafa að minnsta kosti tveir dómar fallið í líkum málum, þar sem 

ríkisstarfsmenn hafa byggt á því að stjórnvöld hafi brotið meðalhófsreglu við breytingar á 

störfum þeirra. Í öðru málinu taldi rétturinn að meðalhófsreglan hefði ekki verið brotin en 

bæði vörðuðu þau starfsmenn á Landspítala – háskólasjúkrahúsi. Í Hrd. 22. febrúar 2007 

(241/2006) var fyrrum yfirlæknir á skurðstofum kvennadeildar ósáttur við að hafa verið sagt 

upp vegna skipulagsbreytinga. Hélt hann fram að markmiðum skipulagsbreytingana hefði 

mátt ná fram með öðrum og vægari leiðum en hvorki héraðsdómur né Hæstiréttur töldu svo 
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vera. Öndverð niðurstaða var í máli Hrd. 18. september 2008 (430/2007) en þar var tilfærsla 

geðhjúkrunarfræðings í starfi talin ólögmæt.
63

 Málavextir voru þeir að deila kom upp milli 

geðhjúkrunarfræðingsins og annars starfsmanns deildarinnar, vegna meintrar kynferðislegrar 

áreitni þess fyrrnefnda utan vinnustaðarins. Var geðhjúkrunarfræðingurinn þá færður á aðra 

deild. Þrátt fyrir að Hæstiréttur vísi ekki beint til meðalhófsreglu í niðurstöðu sinni er augljóst 

að rétturinn byggir á sjónarmiðum um vægara úrræði við úrskurð á því að ákvörðunin hafi 

verið ólögmæt. Í málinu lá fyrir að hinn starfsmaðurinn hafði krafist þess við yfirmenn að 

þurfa ekki lengur að vinna með geðhjúkrunarfræðingnum, og viðurkenndi að hafa ekki haft 

neitt á móti því að vera sjálfur færður á aðra deild. Um þetta sagði Hæstiréttur:  

 

Þá er jafnframt fram komið að yfirmönnunum var unnt að ná tilsettu markmiði í sátt við 

báða starfsmennina, sem í hlut áttu. Þess í stað tóku þær þá ákvörðun að flytja 

gagnáfrýjanda af deildinni, þvert gegn vilja hennar, í stað þess að færa Y. Það lá þó beint 

við, bæði vegna samþykkis hans sjálfs og að því gættu að það var hann en ekki 

gagnáfrýjandi sem neitaði samstarfi á deildinni. Samkvæmt þessu verður ekki fallist á að 

málefnalegar eða faglegar ástæður hafi réttlætt brottflutning gagnáfrýjanda af deild 33-C 

eins og málum var háttað.  

 

Í ljósi þeirra sjónarmiða sem viðruð voru hér að framan, um mögulega stefnubreytingu í 

beitingu meðalhófsreglunnar, má fullyrða að engan greinilegan mun má sjá á niðurstöðum 

þeirra mála sem hér hafa verið rakin. Ekki virðist að gengið hafi verið lengra í kröfum um 

vægara úrræðið í máli jafnréttisstýrunnar Hrd. 2005, bls. 4940 (175/2005) og í máli lektorsins 

í spænsku Hrd. 2000, bls. 383 (277/1999). Einnig verður að segja að eftirfarandi mál 

geðhjúkrunarfræðingsins Hrd. 18. september 2008 (430/2007) sé í takt við fyrri mál. Helsti 

munurinn á þessum niðurstöðum lúta að öðrum atvikum málsins en bæði í máli lektorsins í 

spænsku og geðhjúkrunarfræðingsins voru brot á öðrum lagareglum í forgrunni fremur en 

brot á meðalhófsreglu sem sjálfstæðri reglu. Í samræmi við gildissvið stjórnsýslulaga leikur 

enginn vafi á því að meðalhófsreglan er sjálfstæð regla, sem ber að virða sem slíka.
64

 Því 

væru engin haldbær rök fyrir því að Hæstiréttur veigri sér við að beita henni þrátt fyrir að 

aðrar reglur hafi ekki verið brotnar og að stefnubreyting fælist í því að beita 

meðalhófsreglunni sem sjálfstæðri reglu.
65

 

                                                        
63

 Aftur verður að geta þess að dómurinn fellur ekki alveg að þeirri forskrift að hér séu eingöngu skoðuð mál er 

varða starfslok ríkisstarfsmanna þar eð hjúkrunarfræðingurinn hélt starfi sínu en þurfti að þola róttækar 

breytingar á verksviði sínu meðal annars tilfærslu á starfsstöð. Hægt er að réttlæta umfjöllun um þennan dóm 

vegna þess að forsendurnar að baki tilfærslunni, sem lutu að samskiptavanda á vinnustað, gætu allt eins legið að 

baki máli um eiginleg starfslok ríkisstarfsmanns. Einnig mætti líta á málið sem þvinguð starfslok og því fyllilega 

í samhengi við umfjöllunina.  
64

 Til hliðsjónar má benda á ummæli umboðsmanns Alþingis í UA 14. nóvember 2006 (4212/2004) þar sem hann 

sér ástæðu til þess að tiltaka þetta atriði sérstaklega: „Ég legg á það áherslu að meðalhófsregla stjórnsýslulaga er 

sjálfstæð regla sem stjórnvöld þurfa að gæta að þegar fyrirhugað er að taka íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun.“  
65 

Frekar er fjallað um tengsl meðalhófsreglu við aðrar reglur stjórnsýsluréttarins í kafla 4.5.  
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Við umfjöllun um val á vægara úrræði verður að hnýta eitt mál þar sem umboðsmaður tók 

afstöðu til þess hvort framkvæmd uppsagna hafi verið í samræmi við meðalhófsreglu. Í UA 

14. nóvember 2006 (4212/2004 og 4218/2004) var starfsmönnum Fasteignamats ríkisins gert 

skylt að yfirgefa vinnustað sinn strax eftir afhendingu tilkynningar um starfslok. Taldi 

umboðsmaður að sú framkvæmd hafi verið of harkalegt úrræði þar sem þeim var ekki einu 

sinni gefinn kostur á því að kveðja samstarfsfólk sitt til margra ára.  

 

4.4. Hóf við beitingu úrræðis 

Í samræmi við 2. mgr. 12. gr. stjórnsýslulaga felst einnig í meðalhófsreglunni að stjórnvald 

verður að gæta hófs í beitingu markhæfs úrræðis og gæta þess að ganga ekki lengra en 

nauðsyn ber til.
66

 Þessi þáttur reglunnar á alltaf við þegar stjórnvöld hafa mat um það hvernig 

íþyngjandi úrræði skuli beitt.
67

 Lögregla þarf ætíð að hafa þennan þátt meðalhófsreglunnar til 

skoðunar.
68

 Aftur á móti hefur reynt á hann í fáum málum þar sem tekin er afstaða til 

starfsloka ríkisstarfsmanns.  

Framangreind sjónarmið geta þó komið til skoðunar þegar áminningu er beitt sem 

undanfara uppsagnar eða lausnar um stundarsakir en starfsmanni ekki veitt raunhæft tækifæri 

á því að bæta ráð sitt eins og mælt er fyrir um í lögunum. Má sjá dæmi um slíkt í áliti nefndar 

skv. 27. gr. stml. 31. maí 2000 (1/1999) þar sem prófessor í slysalækningum var veitt lausn frá 

störfum um stundarsakir. Ástæða lausnarinnar var sögð slök rannsóknarvirkni og hafði 

prófessornum verið veitt áminning vegna þess. Taldi nefndin meðal annars að honum hefði 

ekki verið veitt sanngjarnt tækifæri til að bæta ráð sitt, svo sem að skila inn gögnum sem 

vantaði uppá umsókn hans um rannsóknarleyfi. Hafi meðalhófs ekki verið gætt um þetta 

atriði.
69

  

Þegar litið er yfir álit umboðsmanns Alþingis má sjá að hann hefur í það minnsta einu 

sinni vísað til niðurlags 12. gr. stjórnsýslulaga í máli er varðaði starfslok ríkisstarfsmanns, í 

UA 14. nóvember 2006 (4212/2004 og 4218/2004). Málavextir voru þeir að starfsmönnum 

Fasteignamats ríkisins var sagt upp störfum. Umboðsmaður taldi að ástæðurnar sem stofnunin 

gaf upp fyrir starfslokunum gætu talist málefnalegar en þær byggðust á hagræðingu og 

endurskipulagningu. Það eitt leysti stjórnvaldið þó ekki undan þeirri skyldu til að virða 

efnisreglur stjórnsýsluréttarins, svo sem meðalhófsregluna í 12. gr. stjórnsýslulaga. 

Umboðsmaður taldi að í þessu máli hafi ekki nægjanlega verið sýnt fram á að 

                                                        
66 

Alþt. 1992-1993, bls. 3294.  
67 

Páll Hreinsson: „Meðalhófsregla stjórnsýslulaga“, bls. 518.  
68

 Páll Hreinsson: „Meðalhófsregla stjórnsýslulaga“, bls. 521. 
69 

Nefndin taldi uppsögn prófessorsins ólögmæta fyrst og fremst vegna annarra ástæðna.  
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hagræðingarmarkmiði hefði ekki verið náð með öðru og vægara móti gagnvart 

starfsmönnunum. Segir svo í álitinu: „Sé fyrirsjáanlegt að þörf sé á frekari starfskröftum til 

annarra verkefna innan stofnunar leiðir af niðurlagi 12. gr. stjórnsýslulaga, um að ekki sé farið 

strangar í sakirnar en nauðsyn ber til, að gæta þarf sérstaklega að því hvort sá starfsmaður sem 

til greina kemur að segja upp komi til greina í önnur störf sem þarf að manna.“
70

 

Hér sjást greinilegt líkindi með málavöxtum og í UA 6. júlí 2004 (3769/2003), sem fjallað 

var um hér áðan, þar sem starf hjúkrunarforstjóra var lagt niður. Í því máli taldi umboðsmaður 

að tilfærsla starfsmanns í önnur störf innan sömu stofnunar vegna skipulagsbreytinga væri 

vægara úrræði en starfslok, en ekki hóf við beitingu úrræðis sem umboðsmaður vísar 

greinilega til í fyrrgreindum málum. Eflaust má deila um hvort heimfærslan er réttari en slíkar 

vangaveltur hafa í það minnsta trauðla mikla hagnýta þýðingu.  

 

4.5. Tengsl meðalhófsreglu við aðrar stjórnsýslureglur 

4.5.1. Málsmeðferðarreglur stjórnsýsluréttarins 

Beiting meðalhófsreglunnar er oft nátengd beitingu málsmeðferðarreglna stjórnsýslulaga. Á 

það sérstaklega við rannsóknarregluna, sbr. 10. gr. stjórnsýslulaga, og andmælaregluna, sbr. 

IV. kafla laganna, í tengslum við matið á því hvort reglan hafi verið brotin. Umboðsmaður 

Alþingis hefur lagt á það mikla áherslu að stjórnvöldum sé skylt að ganga úr skugga um hvort 

annað vægara úrræði sé til staðar en starfslok ríkisstarfsmanns eða möguleiki á að fara vægar í 

sakirnar. Vanræksla á slíkri rannsókn veldur því að skilyrði meðalhófsreglu eru ekki uppfyllt. 

Eins og glögglega kemur fram í UA 14. nóvember 2006 (4212/2004 og 4218/2004):  

Sé fyrirsjáanlegt að þörf sé á frekari starfskröftum til annarra verkefna innan stofnunar 

leiðir af niðurlagi 12. gr. stjórnsýslulaga, um að ekki sé farið strangar í sakirnar en 

nauðsyn ber til, að gæta þarf sérstaklega að því hvort sá starfsmaður sem til greina kemur 

að segja upp komi til greina í önnur störf sem þarf að manna. Þetta atriði þarf líka að 

upplýsa nægjanlega í samræmi við rannsóknarreglu 10. gr. stjórnsýslulaga áður en 

ákvörðun er tekin. 

Í tengslum við beitingu andmælareglunnar má benda á Hrd. 2000, bls. 383 (277/1999) þar 

sem Hæstiréttur bendir á að aðilinn sjálfur hafi verið með gögn undir höndum sem hefðu 

opnað möguleika á vægari úrræði gagnvart honum. Vegna þess að hann fékk ekki að koma 

þessum gögnum að vissi stjórnvaldið ekki af vægari leiðinni en Hæstiréttur taldi engu að síður 

að meðalhófsreglan hefði verið brotin.  

                                                        
70 

Í dönskum rétti hefur einnig verið talið að í meðalhófsreglunni felist sú krafa að stjórnvaldi beri að kanna hvort 

hægt sé að koma ríkisstarfsmönnum fyrir í öðrum störfum áður en þeim er sagt upp. Eða eins og það er orðað í 

UfR 1986, bls. 791 „om andre forvaltingsgrene ville væra villige til at modtage de to tjenestemænd.“ Einnig má í 

þessu samhengi skoða UfR 1996, bls. 326 þar sem niðurstaða dómsins var reyndar sú að ekki hefði verið 

mögulegt að færa skólastjórnanda til í starfi. Sjá nánar Jørgen Mathiassen: Forvaltningspersonellet. 

Tjenestemænd og overenskomstansatte, bls. 160 og 161.  
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4.5.2. Misbeiting valds við val á leiðum til úrlausnar máls
71

 

Þegar litið er yfir dóma er varða starfslok ríkisstarfsmanna er ljóst að í mörgum málum reynir 

á regluna um misbeitingu valds við val á leiðum til úrlausnar máls (d. 

procedurefordrejning).
72

 Inntak reglunnar er að við mat á því hvert efni ákvörðunar á að vera 

má ekki líta til þess hvort tiltekin niðurstaða leiði til þess að komast megi hjá fyrirhafnarmeiri 

málsmeðferð þar sem aðila er tryggt aukið réttaröryggi.
73

  

Eins og áður hefur verið fullyrt er krafan um áminningu í 21. gr. starfsmannalaga, ásamt 

möguleika starfsmanns á því að bæta ráð sitt, byggð á sjónarmiðum um meðalhóf. Áminning 

veitir aðilum meira réttaröryggi en frávikning án fyrirvara, hvort sem hún byggir á 

stjórnunarheimildum forstöðumanna ríkisstofnana, sbr. 1. mgr. 44. gr., eða á reglum um 

embættismenn, til dæmis í 3. mgr. 26. gr. Hér eru augljós tengsl meðalhófsreglna við regluna 

um misbeitingu valds við val á leiðum til úrlausnar máls enda er talið að í þau skipti sem 

stjórnvöld reyna að koma sér hjá því að beita áminningu brjóti þau gegn fyrrgreindri reglu. Til 

útskýringar má hér nefna álit nefndar skv. 27. gr. stml. 19. september 2002 (5/2002). 

Framkvæmdastjóra Kvikmyndasjóðs Íslands var tilkynnt að fyrirhugað væri að veita honum 

áminningu vegna fjármálaóreiðu. Honum var gefinn tímarammi til að koma að andmælum en 

áður en sá tími var liðinn vísaði ráðherra málinu til Ríkisendurskoðunar. Niðurstaða 

Ríkisendurskoðunar var sú að rétt væri að veita framkvæmdastjóranum lausn um stundarsakir 

án áminningar á grundvelli fjármálaóreiðu, sbr. 3. mgr. 26. gr. Nefndin var sammála því að 

ýmislegt væri fram komið sem veitti tilefni til agaviðurlaga en ekki væri ljóst af hverju 

ráðherra hefði tekið málið úr fyrri farvegi nokkrum dögum áður en starfsmaðurinn átti að 

skila andmælum. Ekkert hefði fram komið um að sérstakur hraði ætti að vera á 

málsmeðferðinni og var þar að auki var sýnt að mikil breyting til batnaðar hefði orðið á 

bókhaldi stofnunarinnar. Nefndin taldi því að ráðherra hefði átt að klára málsmeðferðina um 

áminninguna áður en Ríkisendurskoðun var fengin í málið.  

Réttarframkvæmd hefur sýnt að stjórnvöld hafa ítrekað reynt að kalla uppsögn öðrum 

nöfnum til að komast hjá þessarri málsmeðferð. Dæmi um slíkt er þegar stjórnvald leggur að 

starfmanni að segja upp stöðu sinni eins og í máli framkvæmdastýru Jafnréttisstofu, sbr. Hrd. 

                                                        
71

 Þótt fræðimenn hafi flokkað þessa reglu sem málsmeðferðarreglu hefur hún fyrst og fremst þýðingu þegar 

stjórnvöld ákvarða efni matskenndrar stjórnvaldsákvörðunar eins og starfsloka ríkisstarfsmanns, sbr. Páll 

Hreinsson: „Misbeiting valds við val á leiðum til úrlausnar máls“, bls. 187. Vegna þessa og hve umfjöllun um 

efnið er fyrirferðarmikil verðskuldar hún sérstakan undirkafla.  
72

 Páll Hreinsson: „Misbeiting valds við val á leiðum til úrlausnar máls“, bls. 188. 
73

 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin – skýringarrit, bls. 149.  
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2005, bls. 4940 (175/2005).
74

 Breytingar á starfssviði, sem stjórnvaldi er heimilt að gera sbr. 

19. gr. starfsmannalaga, geta líka falið í sér starfslok í reynd, sbr. Hrd. 2006, bls. 2894 

(8/2006). Oftast hefur reynt á þetta atriði þegar skoðaðar eru ástæður niðurlagningar stöðu 

eða uppsagnar ráðningarsamnings enda geta þau í reynd falið í sér starfslok vegna brota á 

starfsskyldum.  

Niðurstaðan um hvort nauðsynlegt sé að beita áminningu sem undanfara brottvikningar 

leiðir af ástæðum sem taldar eru upp í 21. gr. starfsmannalaga. Hæstiréttur og umboðsmaður 

Alþingis hafa margsinnis fullyrt að ef ástæður uppsagnar eru þær sem taldar eru upp í 21. gr.  

stjórnsýslulaga beri stjórnvöldum ótvírætt skylda til að áminna starfsmann áður en til 

uppsagnar kemur, sjá 1. mgr. 45. gr., sbr. 21. gr. laganna, enda myndi önnur niðurstaða þýða 

verulega skert réttaröryggi fyrir ríkisstarfsmenn.
75

 Réttarframkvæmd um þessi atriði hófst í tíð 

eldri starfsmannalaga, nr. 38/1954, og má þar vísa til UA 31. ágúst 1990 (227/1990) og Hrd. 

1995, bls. 1347 (sömu málsatvik), UA 15. febrúar 1996 (1296/1994), UA 12. júlí 1996 

(1147/1994). Umboðsmaður hefur svo tekið afstöðu til líkra mála í tíð núgildandi 

starfsmannalaga, svo sem í UA 6. júlí 2004 (3769/2003) þar sem hann taldi reyndar að ekki 

hefði þurft að beita starfsmanninn áminningu áður en starf hans var lagt niður.  

Í Hrd. 2000, bls. 2878 (105/2000) var framhaldsskólakennara á tímabundnum 

ráðningarsamningi sagt upp störfum. Ástæða starfslokanna var að henni hafði ekki tekist að 

vinna traust nemenda, sem þeir lýstu með undirskriftalista gegn henni, og vegna skorts á 

samskiptahæfni. Hæstiréttur komst að því að að uppsögnin „hafi átt rætur að rekja til 

ástæðna“ sem greindar eru í 21. gr. starfsmannalaga, þar sem ástæðurnar sem skólameistarinn 

gaf væru þess eðlis að hann hafi ekki talið hana valda starfi sínu. Þrátt fyrir að 

skólameistarinn hafi haft skýra heimild til að segja upp ráðningarsamningum hefði átt að 

áminna hana við þessar aðstæður og var uppsögnin því dæmd ólögmæt.  

Hæstiréttur tók einnig afstöðu skyldunnar til áminningar í Hrd 2004, bls. 1293 

(275/2003). Málið varðaði prófessor í slysalækningum en staða hans hafði verið lögð niður 

vegna skipulagsbreytinga. Voru breytingarnar tíundaðar í dómnum og miðuðu að 

uppbyggingu nýrrar fræðigreinar, bráðalækninga. Prófessorinn var ósáttur og taldi að 

tilgangur niðurlagningarinnar hefði í reynd verið að koma honum úr embætti. Fyrir lá að 

prófessorinn hafði áður fengið alvarlega áminningu og verið vikið tímabundið úr starfi 

prófessors en að nefnd skv. 27. gr. starfsmannalaga hafi síðan ákvarðað frávikninguna 

                                                        
74 

Sjá til hliðsjónar UA 19. desember 1989 (53/1988) í tíð eldri laga þar sem umboðsmaður taldi einungis heimilt 

að leggja að starfsmanni að segja upp stöðu sinni ef „næsta ótvíræð lagaskilyrði [væru] til að veita starfsmanni 

lausn að fullu“. 
75

 Páll Hreinsson: „Misbeiting valds við val á leiðum til úrlausnar máls“, bls. 194. 
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óréttmæta. Hæstiréttur var afdráttarlaus í rökstuðningi sínum fyrir því að niðurlagning 

stöðunnar hefði verið ólögmæt:  

 

Með hliðsjón af öllu framansögðu verður að telja, að aðaláfrýjanda hafi ekki tekist að 

sýna fram á, að aðrar efnislegar forsendur en þær, sem beint tengdust Gunnari Þór, hafi 

ráðið því, að staða hans við læknadeild Háskóla Íslands var lögð niður. Í því ljósi verður 

ekki fallist á, að staðan hafi verið lögð niður í skilningi 34. gr. laga nr. 70/1996, sem tekur 

til niðurlagningar stöðu vegna atvika, sem ekki varða starfsmanninn sjálfan.  

 

Ef orðalag síðastgreinds dóms er tekið bókstaflega mætti draga þá ályktun að ávallt þyrfti 

að áminna starfsmann ef ástæðu uppsagnar mætti rekja til atvika er vörðuðu hann sjálfan. 

Umboðsmaður Alþingis tók ítarlega afstöðu til þess álitaefnis í UA 6. júní 2005 (4018/2004). 

Tók hann fram að forstöðumenn ríkisstofnana þurfa oft að segja upp fólki vegna hagræðingar 

og geti það verið lögmætt markmið í sjálfu sér. Þegar þeir standa frammi fyrir valinu um 

hvaða starfsmönnum skuli sagt upp byggi það mat óhjákvæmilega að einhverju leyti á 

atvikum sem varða starfsmenn persónulega, svo sem afköst og árangur í starfi. Síðan segir í 

álitinu:  

 

Þó að í tilvikum sem þessum sé e.t.v. unnt að rekja ástæðu uppsagnar að einhverju leyti til 

atriða sem koma fram í 21. gr. laga nr. 70/1996 tel ég tæplega unnt að líta svo á að 

ákvörðunin eigi „rætur að rekja til ástæðna“ sem greindar eru í því ákvæði, svo vísað sé 

til 44. gr. laganna, ef ljóst er að meginástæða uppsagnarinnar verður rakin til annarra 

atriða en framgöngu starfsmannsins í starfi. Því verður í þeim tilvikum ekki gerð krafa 

um að hann hafi áður hlotið áminningu og honum hafi þannig verið gefinn kostur á að 

bæta ráð sitt áður en uppsögnin er ákveðin eins og kveðið er á um í ákvæðinu. 

 

Umboðsmaður slær því föstu að við þessar aðstæður sé ekki sé hægt að krefjast 

áminningar sem undanfara starfsloka. Sú ályktun stangast á engan hátt á við fyrrgreind 

sjónarmið um meðalhóf og réttaröryggi enda er lögð áhersla á að meginástæðu starfslokanna 

megi ekki rekja til ástæna er varða persónu starfsmanna.  

 

5. Afleiðingar brota á meðalhófsreglu 

Þar eð meðalhófsreglan er sjálfstæð efnisregla stjórnsýsluréttarins er ákvörðun þar sem hún 

hefur verið brotin ólögmæt og þar með ógildanleg.
76

 Í málum sem snúa að ákvörðun um 

starfslok ríkisstarfsmanna á þetta þó ekki alls kostar við. Ef ákvörðun um starfslok yrði dæmd 

ógild myndi það þýða að starfsmaðurinn gegndi enn sínu gamla starfi. Lög gera ekki ráð fyrir 

að þetta sé hægt, sbr. 20. gr. stjórnarskrárinnar og skýrt orðalag 2. mgr. 32. gr. 
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 Páll Hreinsson: „Meðalhófsregla stjórnsýslulaga“, bls. 532.  
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starfsmannalaga. Dómstólar geta því ekki ógilt ákvörðun um starfslok ríkisstarfsmanns ef 

bært stjórnvald hefur tekið ákvörðunina.
77

 

Ef stjórnvaldsákvörðun er dæmd ógild getur sá aðili sem misgert var við átt rétt á 

skaðabótum fyrir tjón sem ákvörðunin olli honum.
78

 Ef starfsmaðurinn hefur orðið fyrir tjóni 

vegna ólögmætra starfsloka baka stjórnvöld sér bótaskyldu vegna þess tjóns, sbr. til dæmis 

orðalag í 2. mgr. 32. gr. starfsmannalaga.
79

 Grundvöllur skaðabótaábyrgðarinnar í slíkum 

tilvikum er hlutlægi þáttur sakarreglunnar,
80

 svonefnt reglufest saknæmi
81

, þar sem talið er 

fullnægjandi grundvöllur skaðabóta að sýna fram á að háttsemi tjónvalds hafi brotið skráðar 

hátternisreglur án tillits til huglægrar afstöðu hans.
82

  

Í sumum málum er varða ógildingu á ákvörðun stjórnvalds um starfslok ríkisstarfsmanna 

er einungis krafist viðurkenningar á skaðabótaábyrgð stjórnvaldsins.
83

 Fjárhæð skaðabótanna 

byggir í flestum tilvikum á tekjutapi sem starfsmaður verður fyrir vegna missis 

launagreiðslna. Leiðbeiningar við mat á fjárhæðinni er einnig að finna í fyrrgreindri 2. mgr. 

32. gr. starfsmannalaga þar sem segir að við mat á bótum skuli „hafa til hliðsjónar ástæður 

embættismanns, svo sem aldur og atvinnumöguleika.“ Ekki hefur verið fallist á að 

stjórvöldum beri að greiða starfsmanni bætur sem samsvara launagreiðslum sem hefðu komið 

til ef starfsmaðurinn hefði haldið starfi sínu. Þess í stað virðist vera að fjárhæð skaðabótanna 

endurspegli laun starfsmannsins í sex mánuði. Um þetta atriði má vísa í ummæli Hæstaréttar í 

Hrd. 2005, bls. 4940 (175/2005) en þar segir meðal annars:  

 

Við ákvörðun skaðabóta verður í máli þessu að líta til dómvenju um bætur handa þeim, 

sem sæta ólögmætri uppsögn eða frávikningu úr starfi hjá stefnda, eftir atvikum í 

tilvikum þar sem um æviráðningu eða æviskipun hefur verið að ræða, og taka jafnframt 

mið af þeim atriðum, sem koma fram í 2. mgr. 32. gr. laga nr. 70/1996. [...] Með hliðsjón 

af dómaframkvæmd Hæstaréttar og aðstæðum í þessu máli, þar á meðal launum til 
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 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 366. Sjá um þetta ummæli, sérstaklega héraðsdóms, í Hrd. 1999, 

bls.4247 (132/1999) og til hliðsjónar Hrd 2006, bls. 2894 (8/2006) en líka Hrd. 2000, bls. 1932 (133/2000) þar 

sem dómurinn viðurkenndi rétt læknis til að fá starf sitt atur vegna þess að bært stjórnvald hafði ekki ákvarðað 

þau. Reyndar má geta þess að þrátt fyrir viðurkenningu dómsins sneri læknirinn aldrei aftur í starf sitt.  
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 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 554 og 555.  
79 

Í Hrd. 1999, bls. 802 (247/1998) var tekin afstaða til samspils 2. mgr. 32. gr. starfsmannalaga og annarra 

ákvæða laganna en greinin á bara við um embættismenn og hvergi í lögunum er minnst á bætur til almennra 

ríkisstarfsmanna. Hæstiréttur afgreiðir þetta álitaefni í einni setningu: „Aðaláfrýjandi ber fébótaábyrgð á þessari 

ráðstöfun eftir almennum sjónarmiðum skaðabótaréttar og stendur sérregla 2. mgr. 32. gr. laga nr. 70/1996 um 

embættismenn ekki í vegi þeirri niðurstöðu.“ 
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Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 571.  
81 

Tómas Eiríksson: „Málþing Lagastofnunar Háskóla Íslands um dóm Hæstaréttar í máli fyrrverandi 

jafnréttisstýru“, bls. 27.  
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Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 170. 
83 

Sjá um þetta atriði ummæli í Hrd. 1999, bls. 4247 (132/1999): „Á það verður fallist með héraðsdómara að 

aðaláfrýjanda sé heimilt að krefjast  viðurkenningar á skaðabótaábyrgð gagnáfrýjanda, eins og hann gerir í 

varakröfu sinni, sbr. 2. mgr. 25. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála.“ En til hliðsjónar nýrri dóma, til 

dæmis Hrd. 18. september 2008 (430/2007). 
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áfrýjanda í sex mánuði að fjárhæð 3.650.288 krónur, er hæfilegt að stefndi greiði 

áfrýjanda 6.000.000 krónur í bætur og hefur þá verið tekið tillit til miska hennar. 

 

Í framhaldi af þessum ummælum ber að geta þess að Hæstiréttur hefur margsinnis 

ákvarðað miskabætur í málum er varða starfslok ríkisstarfsmanna. Í þeim tilvikum er á því 

byggt að í ólögmætum starfslokum felist brot gegn æru og persónu starfsmanns í samræmi við 

b-lið 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993.
84

  

 

6. Niðurstöður 

Hér að ofan hefur verið farið yfir megindrætti í beitingu meðalhófsreglu við starfslok 

ríkisstarfsmanna. Í öðrum kafla var fyrst fjallað um uppruna og þróun meðalhófsreglna frá 

fyrstu skráðu meðalhófsreglunni í Magna Carta og þýskum uppruna almennu 

meðalhófsreglunnar til beitingar dómstóls Evrópusambandsins á meðalhófsreglum. Þriggja 

tegunda reglna um meðalhóf var getið og stjórnskipuleg meðalhófsregla aðgreind frá hinum 

tveimur. Staðhæft var að íslenska meðalhófsreglan í 12. gr. stjórnsýslulaga er tekin upp að 

þýskri fyrirmynd og að í henni felist þríþætt krafa: Að stjórnvaldsákvörðun þurfi að vera 

markhæf (þ. Geeignetheit), að stjórnvald skuli velja vægasta úrræðið til að ná settu markmiði 

(þ. Erforderlichkeit) og að hófi skuli gætt við beitingu þess úrræðis sem er valið (þ. 

Verhältnismässigkeit im engeren Sinne). Ennfremur var þess getið að reglan á einungis við 

þegar stjórnvald tekur íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun og að hún kemur ávallt til skoðunar 

þegar ákvörðunin er matskennd. Stuttlega var fjallað um reglur sem byggja á sjónarmiðum 

um meðalhóf með áherslu á sögu slíkra reglna sem varða starfslok ríkisstarfsmanna.  

Farið var yfir réttarumhverfi starfsloka ríkisstarfsmanna í þriðja kafla eins og það kemur 

fram í lögum nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Í lögunum er 

ríkisstarfsmönnum skipt í tvo hópa, embættismenn og almenna ríkisstarfsmenn, og gilda 

mismunandi reglur um starfslok þeirra. Starfslok geta borið að með ýmsum hætti og er um að 

ræða matskenndar og íþyngjandi stjórnvaldsákvarðanir þegar þau tengjast meintum brotum á 

starfsskyldum. Um þau gilda reglur í starfsmannalögum sem byggja á sjónarmiðum um 

meðalhóf, þar sem stjórnvaldi er gert skylt að beita vægari úrræðum áður en til starfsloka 

kemur.  

Staðhæft var að meðalhófsregla stjórnsýslulaga gildir um starfslok ríkisstarfsmanna og að 

í fjórða kafla yrði réttarframkvæmd um beitingu hennar skipt í þrennt í samræmi við þýsku 
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meðalhófsregluna. Í einu áliti umboðsmanns Alþingis lék vafi á markhæfni ákvörðunarinnar 

og var staðhæft að starfslok verða að vera til þess fallin að ná markmiði stjórnvalds sem í því 

tilfelli voru fjárhagslegs eðlis. Umfjöllun um mál er varða val á vægasta úrræðinu snérist í 

kring um Hrd. 2005, bls. 4940 (175/2005) og vangaveltur fræðimanna um hvort dómurinn 

hafi markað þáttaskil við beitingu á meðalhófsreglunni en komist var að þeirri niðurstöðu að 

svo væri ekki. Einnig var fjallað um að framkvæmd uppsagnar mætti ekki vera með þeim 

hætti að vísa starfsmönnum án tafar af vinnustað eftir tilkynningu um uppsögn enda 

samrýmdust slík vinnubrögð ekki sjónarmiðum sem felast í meðalhófsreglunni. Í samhengi 

við umfjöllun um að gæta hófs við beitingu úrræðis var staðhæft, með vísun í álit nefndar skv. 

27. gr. stml., að nauðsynlegt væri að gefa starfsmönnum færi á að bæta ráð sitt eftir veitingu 

áminningar. Þá var líka fullyrt að í þeim þætti reglunnar fælist skylda stjórnvalds til kanna 

hvort starfsmaður komi til greina í önnur störf innan stofnunar áður en honum er sagt upp.  

Undir lok fjórða kafla var fjallað um tengsl meðalhófsreglunnar við aðrar 

stjórnsýslureglur. Fullyrt var að henni yrði ekki beitt án tillits til rannsóknarreglu þar sem 

nauðsynlegt væri að sýna fram á að ekkert annað starf væri í boði fyrir starfsmann innan 

stofnunar. Ekki væri heldur komist hjá tilliti til andmælareglu enda gætu starfsmenn verið 

með mikilvæg gögn undir höndum sem varpa mættu ljósi á vægari úrræði. Farið var yfir 

tengsl meðalhófsreglu við regluna um misbeitingu valds við val á leiðum til úrlausnar máls 

þegar stjónvöld hafa lagt niður stöður eða beitt öðrum úrræðum til að komast hjá 

lögákveðinni meðferð mála um starfslok. Sérstaklega voru skoðuð þau tilvik þegar ástæður 

uppsagnar tengjast persónu starfsmanns. Þrátt fyrir vísbendingar í dómaframkvæmd um að 

ávallt væri skylt að áminna starfsmann áður en til starfsloka kæmi ef ástæður starfslokanna 

vörðuðu hann sjálfan var staðhæft að svo væri ekki ef meginástæða uppsagnarinnar væri rakin 

til annarra málefnalegra ástæðna.  

Í fimmta kafla var fjallað um að brot á meðalhófsreglu leiddu almennt til þess að 

stjórnvaldsákvörðun væri ógildanleg en að ekki væri hægt að ógilda ákvörðun um starfslok 

ríkisstarfsmanns. Brot á meðalhófsreglu væri þó grundvöllur skaðabótaábyrgðar vegna 

hlutlægs þáttar sakarreglunnar. Því gætu starfsmenn krafist skaðabóta vegna tekjutaps og eftir 

atvikum miskabóta.   
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