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1 Inngangur 
Tímarnir breytast og mennirnir með og ljóst er að það samfélag sem Íslendingur árið 2015 

lifir og hrærist í er gjörólíkt íslensku samfélagi við landnám. Í samfélögum manna hefur 

þó löngum gætt tilhneigingar til þess að setja reglur um samskipti borgaranna innbyrðis og 

samskipti borgaranna við ríkisvaldið.1 Landslögin spanna vítt svið en þau hafa þann 

sameiginlega tilgang að standa vörð um réttindi og skyldur borgaranna. Eitt mikilvægasta 

hlutverk laganna er að að vernda réttindi borgaranna gagnvart ríkinu og gæta þess að 

stjórnvöld taki ekki geðþóttaákvarðanir sem eru íþyngjandi fyrir borgarann. Stjórnsýslulög 

nr. 37/19932 eru þar í öndvegi.  

 Stjórnsýslulög nr. 37/1993 taka til stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga og gilda um 

samskipti einstaklinga við stjórnvöld.3 Í athugasemdum við frumvarp það er varð að ssl. 

segir að helsta markmið með setningu laganna sé að „tryggja sem best réttaröryggi manna 

í skiptum við hið opinbera, jafnt ríki sem sveitarfélög“.4 Lögunum er með öðrum orðum 

ætlað að gæta þess að réttaröryggis við meðferð máls sé gætt og að lagaframkvæmd sé 

fyrirsjáanleg. Auk þess er réttaröryggi aðeins tryggt ef stjórnvöld íþyngja borgurum ekki 

umfram lagaheimildir. 5  Stjórnsýslulög gilda því þegar stjórnvöld taka 

stjórnvaldsákvarðanir, sbr. 2. mgr. 1. gr. ssl, og rannsóknarregla stjórnsýslulaga er ein 

þeirra reglna sem hafa það hlutverk að vernda réttaröryggi borgaranna.   

 Rannsóknarreglan kemur við sögu við töku allra stjórnvaldsákvarðana því áður en 

ákvörðun er tekin verður að afla nauðsynlegra og réttra upplýsinga um atvik máls.6 

Tilgangur rannsóknarreglunnar er að tryggja að hið sanna og rétta í hverju máli sé leitt í 

ljós,7 ella er stjórnvaldsákvörðun í hverju máli hvorki lögleg né rétt.8 Umsókn um opinbert 

starf og stöðuveiting er dæmi um stjórnvaldsákvörðun. 

 Stöðuveitingar í stjórnsýslunni hafa mikil áhrif á hagsmuni þeirra sem eiga í hlut og 

tilgangur með rannsókn slíkra mála er að upplýsa hver umsækjenda telst hæfastur með 

hliðsjón af þeim sjónarmiðum sem eru lögð til grundvallar. Þegar mál er nægjanlega 

upplýst er ákvörðun tekin en ef umsækjandi er ósáttur við niðurstöðu máls getur hann 

leitað álits Umboðsmanns Alþingis eða farið með mál sitt fyrir dómstóla. Í ákveðnum 

                                                
1 Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir, bls. 121-122. 
2 Hér eftir skammstöfuð ssl.  
3 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin - skýringarrit, bls. 31. 
4 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3277. 
5 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur - málsmeðferð, bls. 31. 
6 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur - málsmeðferð, bls. 469. 
7 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur - málsmeðferð, bls. 471. 
8 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur - málsmeðferð, bls. 469. 
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tilvikum getur einstaklingur kært ákvörðun um stöðuveitingu til kærunefndar 

jafnréttismála. 

 Kærunefnd jafnréttismála sker úr um það hvort ákvæði laga nr. 10/2008 um jafna 

stöðu og jafnan rétt kvenna og karla9 hafi verið brotin en kærunefndin hefur bæði heimild 

til að skoða ákvarðanir einkafyrirtækja og opinberra aðila. Lögbundnu hlutverki 

nefndarinnar er lýst í 5.-7. gr. jafnréttislaganna og í 2. mgr. 5. gr. jafnréttislaganna segir að 

verkefni kærunefndarinnar sé að taka erindi til meðferðar og kveða upp skriflegan úrskurð 

um hvort ákvæði laganna hafi verið brotin. Í 1. mgr. 6. gr. laganna segir að einstaklingar, 

fyrirtæki, stofnanir eða félagasamtök geti, í eigin nafni eða fyrir hönd félagsmanna, leitað 

atbeina kærunefndarinnar ef þeir telja að ákvæði jafnréttislaganna hafi verið brotin. 

Kærunefndinni er því markað það hlutverk að lögum að skera úr um hvort ákvæði 

jafnréttislaga hafi verið brotin og í 4. mgr. 26. gr. jafnréttislaga er að finna sérstaka 

sönnunarreglu sem kærunefndin byggir á við mat á því hvort jafnréttislög hafi verið brotin 

við stöðuveitingar. 

 Málsmeðferð og upplýsingaöflun fyrir nefndinni er lýst í 6. og 7. gr. jafnréttislaganna, 

en jafnframt kemur fram í 2. málsl. 6. mgr. 6. gr. laganna að ákvæði stjórnsýslulaga gildi 

um málsmeðferð hjá nefndinni að öðru leyti. Því gilda málsmeðferðarreglur 

stjórnsýsluréttar um störf nefndarinnar þegar reglum jafnréttislaga sleppir, þ.á.m. 

áðurnefnd rannsóknarregla stjórnsýslulaga.  

 Markmið þessarar ritgerðar er að gera tilraun til að svara þeirri spurningu hvernig 

nefndin beitir þeim lagaheimildum sem hún hefur til að skoða hvort brotið hafi verið gegn 

jafnréttislögunum við stöðuveitingar, og að skoða sérstaklega í því samhengi hvernig 

nefndin hagar rannsókn sinni með hliðsjón af rannsóknarreglu stjórnsýsluréttar.  

 Efnisskipan ritgerðarinnar er á þessa leið. Í öðrum kafla ritgerðarinnar er umfjöllun 

um rannsóknarreglu stjórnsýsluréttar, lagagrundvöll hennar og markmið. Í kafla þrjú er 

almenn umfjöllun um þá heimild sem er að finna í jafnréttislögum til að leita atbeina 

kærunefndar jafnréttismála,  umfjöllun um það hvernig rannsóknarreglunni er beitt í 

framkvæmd hjá kærunefnd jafnréttismála og almenn umfjöllun um jafnréttislög og 

markmið þeirra. Í fjórða kafla er álitaframkvæmd umboðsmanns Alþingis og 

dómaframkvæmd skoðuð til að skýra beitingu rannsóknarreglunnar hjá kærunefnd 

jafnréttismála og ályktanir dregnar af dómaframkvæmd og í fimmta kafla eru lokaorð.   

 
                                                
9 Hér eftir: jafnréttislög.  
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2 Beiting rannsóknarreglu stjórnsýslulaga við stöðuveitingar 
2.1 Rannsóknarregla stjórnsýsluréttar 

Líkt og áður sagði gilda málsmeðferðarreglur stjórnsýslulaga um málsmeðferð hjá 

kærunefnd jafnréttismála þegar þeim reglum um málsmeðferð og upplýsingaöflun hjá 

nefndinni sem lýst er í 6.-7. gr. jafnréttislaganna sleppir, líkt og ráða má af 6. mgr. 6. gr. 

jafnréttislaga. Af því leiðir að rannsóknarregla 10. gr. ssl. gildir einnig um málsmeðferð 

hjá kærunefndinni. 

 Gildissvið rannsóknarreglu stjórnsýsluréttar er þó ekki einskorðað við stjórnsýslulögin 

því hún hefur viðtækara gildissvið sem óskráð meginregla.10 Hina skráðu rannsóknarreglu 

er að finna í 10. gr. ssl. Hún er svohljóðandi:  

 

„Stjórnvald skal sjá til þess að mál sé nægjanlega upplýst áður en ákvörðun er tekin í 

því.“  

 

Rannsóknarreglan fellur í flokk málsmeðferðarreglna stjórnsýsluréttar, en þær reglur eru 

formreglur. Stjórnsýslulögin hafa raunar aðallega að geyma málsmeðferðarreglur11 en þær 

hafa það markmið að tryggja að málsmeðferð við töku stjórnvaldsákvörðunar sé lögmæt 

og rétt og að hagsmuna borgarans sé gætt.12 Við töku stjórnvaldsákvarðana þarf bæði að 

gæta að form- og efnisreglum stjórnsýsluréttar, enda er markmið þeirra sameiginlegt: að 

tryggja réttaröryggi borgaranna í skiptum við stjórnvöld. 13  Inntak 

málsmeðferðarreglnanna skiptir því sköpum við töku stjórnvaldsákvarðana. 

 Inntak rannsóknarreglunnar er að stjórnvaldi, sem er bært að lögum til að taka 

ákvörðun í máli, ber að rannsaka mál og afla allra nauðsynlegra upplýsinga um málsatvik 

áður en ákvörðun er tekin í málinu. Reglan gildir við töku stjórnvaldsákvarðana en hún 

hefur aukinheldur víðtækara gildissvið sem óskráð meginregla. Reglan gildir því einnig 

um þær aðgerðir stjórnvalda sem miða ekki að töku stjórnvaldsákvarðana. 14  Þær 

efnisreglur sem ákvörðun byggir á stjórna því hvaða upplýsinga ber að afla og sú skylda 

hvílir á viðkomandi stjórnvaldi að afla nauðsynlegra upplýsinga að eigin frumkvæði.15 

                                                
10 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur - málsmeðferð, bls. 469. 
11 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur - málsmeðferð, bls. 42. 
12 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur - málsmeðferð, bls. 29. 
13 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur - málsmeðferð, bls. 29. 
14 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur - málsmeðferð, bls. 469. 
15 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur - málsmeðferð, bls. 469, 473. 
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Túlkun þeirrar efnisreglu sem ákvörðun byggir á ræður því þar af leiðandi hvaða 

upplýsinga þarf að afla til að hægt sé að taka rétta ákvörðun í málinu.16 Auk þess hefur 

eðli ákvörðunar þýðingu því eðlið ræður því hversu vandlega ber að rannsaka mál, þ.e. 

þeir hagsmunir sem í húfi eru. 17  Af þessu má leiða að það hefur þýðingu hvort 

viðkomandi stjórnvaldsákvörðunin er lögbundin eða matskennd.  

 Lögbundnar stjórnvaldsákvarðanir byggja á fastmótuðum lagaákvæðum svo stjórnvald 

hefur lítið svigrúm til ákvarðanatöku.18 Aðrar stjórnvaldsákvarðanir eru þess eðlis að 

stjórnvöldum er falið mat á því hvert efni ákvörðunar skuli vera, þ.e. þau skilyrði sem 

þurfa að vera fyrir hendi svo ákvörðun megi taka í málinu eru ekki ákveðin í lögum að 

öllu leyti. Það eru svokallaðar matskenndar stjórvaldsákvarðanir. Veitingar opinbers starfs, 

þ.e. stöðuveitingar, eru dæmi um matskenndar stjórnvaldsákvarðanir.19  

 

2.2 Rannsókn til undirbúnings ákvörðunar um stöðuveitingu 

Í 2. mgr. 1. gr. ssl. segir að stjórnsýslulög gildi um allar stjórnvaldsákvarðanir. Í 

athugasemdum við frumvarp það sem varð að stjórnsýslulögum segir í athugasemdum við 

1. gr. laganna að ákvarðanir um skipun, setningu og ráðningu opinberra starfsmanna hafi 

verið flokkaðar sem stjórnvaldsákvarðanir.20 Af því leiðir að ef einstaklingur ákveður að 

sækja um opinbert starf gilda bæði skráðar reglur stjórnsýslulaga og óskráðar meginreglur 

stjórnsýsluréttar við töku þeirrar matskenndu stjórnvaldsákvörðunar.  

 Veitingarvaldshafi tekur ákvörðun um stöðuveitingu á grundvelli þeirra sjónarmiða 

sem stöðuveitingin byggir á.21 Líkt og fram kemur í 10. gr. ssl. er það ábyrgð stjórnvalds 

sem fer með vald til að veita opinbert starf, veitingarvaldshafa, að upplýsa málið áður en 

ákvörðun er tekin í því. Það er í fyrsta lagi ábyrgð veitingarvaldshafa að sjá til þess að það 

sé upplýst hverjir umsækjenda uppfylli almenn hæfisskilyrði eins og þau eru skilgreind í 

auglýsingu um starf eða leiða af lögum nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna 

ríkisins.22 Upplýsingaöflunin er á ábyrgð veitingarvaldshafans en honum er einnig heimilt 

að krefja umsækjenda um upplýsingar.23 Það er þó ávallt veitingarvaldshafinn sem ber 

                                                
16 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur - málsmeðferð, bls. 474. 
17 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3294. 
18 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 21. 
19 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 21-22. 
20 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3283.  
21 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur - málsmeðferð, bls. 521. 
22 Anna Tryggvadóttir o.fl.: Opinber starfsmannaréttur, bls. 64. 
23 Anna Tryggvadóttir o.fl.: Opinber starfsmannaréttur, bls. 69. 
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endanlega ábyrgð á því að fullnægjandi gögn liggi fyrir, sbr. 10. gr. ssl.24 Ef fleiri en einn 

sem sækja um starf uppfylla hin almennu hæfisskilyrði er það ábyrgð veitingarvaldshafa 

að meta hver umsækjenda er hæfastur. Það mat fer fram á grundvelli fyrirfram ákveðinna 

sjónarmiða.25  

 Meginreglan í íslenskum rétti er sú að veitingarvaldshafi ákveður á hvaða 

sjónarmiðum hann byggir ákvörðun um veitingu opinbers starfs, enda hafa ekki verið 

lögfestar almennar reglur um það hvaða sjónarmið stjórnvöld skuli leggja til grundvallar 

við skipun, setningu eða ráðningu í opinber störf. 26  Auk þess er það í höndum 

veitingarvaldshafa að ákveða hvaða sjónarmið vega þyngst við ákvarðanatökuna ef 

sjónarmiðin leiða ekki öll til sömu niðurstöðu. Að lokum er niðurstaðan byggð á 

heildarmati á grundvelli allra þeirra sjónarmiða sem liggja til grundvallar, eftir að 

málsatvik hafa verið rannsökuð til hlítar og allra nauðsynlegra gagna aflað.27 Þó hefur 

stjórnvald ekki alveg frjálsar hendur við val á sjónarmiðum sem leggja skal til 

grundvallar.28  

 Samkvæmt réttmætisreglu stjórnsýsluréttar er aðeins heimilt að leggja málefnaleg 

sjónarmið til grundvallar við töku matskenndrar stjórnvaldsákvörðunar, ella telst 

ákvörðunin ekki lögmæt.29 Menntun, starfsreynsla, hæfni o.s.frv. má nefna sem dæmi um 

málefnaleg sjónarmið sem stjórnvöld byggja gjarnan ákvörðun á.30 Veitingarvaldshafi 

hefur því ekki fullkomið frelsi við val á sjónarmiðum sem ákvörðun byggir á, og gæti t.d. 

ekki ákveðið að aðeins þeir sem eru dökkhærðir með brún augu eigi möguleika á ráðningu, 

því mismunun á grundvelli útlits er ómálefnalegt sjónarmið.  

 Málefnaleg sjónarmið eru þó ekki það eina sem bindur veitingarvaldshafa við 

stöðuveitingu, því eins og nefnt var hér að ofan þarf að gæta bæði að form- og 

efnisreglum stjórnsýsluréttar við töku stjórnvaldsákvörðunar. Ákvörðun er aðeins lögleg 

og rétt ef málsmeðferðar- og efnisreglna stjórnsýsluréttar er gætt samtímis. Við töku 

stjórnvaldsákvörðunar um stöðuveitingu getur t.d. verið sérstaklega þýðingarmikið að 

gæta jafnræðis samtímis því að málsmeðferðarreglum er fylgt.31 Það er því í senn bæði 

                                                
24 Anna Tryggvadóttir o.fl.: Opinber starfsmannaréttur, bls. 69. 
25 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur - málsmeðferð, bls. 521. 
26 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur - málsmeðferð, bls. 521. 
27 Anna Tryggvadóttir o.fl.: Opinber starfsmannaréttur, bls. 68. 
28 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur - málsmeðferð, bls. 521. 
29 Páll Hreinsson: „Misbeiting valds við val á leiðum til úrlausnar máls“, bls. 186. 
30 Anna Tryggvadóttir o.fl.: Opinber starfsmannaréttur, bls. 64. 
31 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur - málsmeðferð, bls. 521. 
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ómálefnalegt að mismuna umsækjendum eftir kyni og brot á efnisreglum stjórnsýsluréttar, 

sbr. jafnréttisreglu stjórnsýslulaga sem kemur fram í 11. gr. ssl.  

 Sú staða getur komið upp að umsækjandi er ósáttur við stjórnvaldsákvörðun. Það getur 

t.d. verið að hann telji að reglur stjórnsýsluréttar eða annarra laga hafi verið brotnar við 

málsmeðferðina og ef sú staða er uppi hefur hann í ákveðnum tilvikum þann kost að kæra 

ákvörðunina til æðra stjórnvalds í þeirri von að fá ákvörðuninni hnekkt. 

 

3 Rannsóknarreglan og úrskurður um brot gegn jafnréttislögum við 

stöðuveitingar 
3.1 Almenn umfjöllun um kæruheimild vegna brota gegn jafnréttislögum  

1. mgr. 26. gr. ssl. hefur að geyma almenna kæruheimild sem veitir aðila stjórnsýslumáls 

heimild til að kæra stjórnvaldsákvörðun til æðra stjórnvalds til þess að fá hana fellda úr 

gildi eða henni breytt. Kæruheimildin í 26. gr. ssl. á við þegar stjórnvaldsákvörðun sem 

lægra sett stjórnvald hefur tekið er skotið til æðra stjórnvalds sem er skylt að endurskoða 

ákvörðunina í heild.32 Kæra vegna brots á jafnréttislögunum byggir ekki á 26. gr. ssl. því 

kærunefnd jafnréttismála er ekki æðra sett stjórnvald sem endurskoðar ákvörðun lægra 

setts stjórnvalds á grundvelli stjórnsýslusambands milli stjórnvaldanna.  

 Lagaákvæði sem varðar kærur vegna gruns um brot á jafnréttislögum er að finna í 

jafnréttislögunum sjálfum. Sérstök kæruheimild er í 1. mgr. 6. gr. laganna, þar sem segir 

að einstaklingar, fyrirtæki, stofnanir eða félagasamtök sem telja að ákvæði 

jafnréttislaganna hafi verið brotin geti leitað atbeina kærunefndar jafnréttismála. Andstætt 

endurskoðun æðra stjórnvalds á stjórnvaldsákvörðun er hlutverk kærunefndar 

jafnréttismála ekki að endurskoða stjórnvaldsákvörðun í heild, heldur að kveða upp 

úrskurð um það hvort ákvæði jafnréttislaga hafi verið brotin, t.d. þegar ákvörðun um 

stöðuveitingu er tekin. Nefndin getur bæði skoðað ákvarðanir einkafyrirtækja og 

opinberra aðila, sbr. 1. mgr. 6. gr., og að því leyti er hlutverk nefndarinnar einnig ólíkt 

hlutverki æðra settra stjórnvalda sem endurskoða ákvarðanir lægra settra stjórnvalda. 

Almenn ákvæði um kærunefnd jafnréttismála eru í 5. gr. jafnréttislaganna, en sú regla 

varpar ljósi á hlutverk nefndarinnar og verkefni.  

 Skv. 2. mgr. 5. gr. jafnréttislaganna er verkefni kærunefndarinnar að taka erindi til 

meðferðar og kveða upp úrskurð um það hvort ákvæði jafnréttislaganna hafi verið brotin. 

                                                
32 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin - skýringarrit, bls. 251. 
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Úrskurðir nefndarinnar sæta ekki kæru til æðra stjórnvalds, líkt og kemur fram í síðari 

málslið 2. mgr. 5. gr. jafnréttislaganna. Í 4. mgr. 5. gr. laganna segir að úrskurðir 

nefndarinnar séu bindandi gagnvart málsaðilum og þar er einnig tekið fram að málsaðilum 

sé heimilt að bera úrskurði nefndarinnar undir dómstóla. Ákvæði 4. mgr. 5. gr. laganna 

þess efnis að úrskurðir nefndarinnar skyldu vera bindandi var lögfest með lögum 10/2008, 

en fyrir þann tíma voru úrskurðir nefndarinnar ekki bindandi heldur aðeins rökstudd álit, 

sbr. 2. mgr. 4. gr. laga. 96/2000 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.  

 Ef málsaðili er ósáttur við niðurstöðu nefndarinnar getur hann borið málið undir 

dómstóla í þeirri von að dómstólar komist að öndverðri niðurstöðu. Málsaðili getur t.d. 

verið ósáttur við málsmeðferð kærunefndarinnar, en reglur um málsmeðferð fyrir 

nefndinni er einnig að finna í jafnréttislögunum.  

 

3.2 Rannsókn máls hjá kærunefnd jafnréttismála 

Í 6. gr. jafnréttislaga eru reglur um almenna málsmeðferð hjá nefndinni og í 7. gr. er 

ákvæði um upplýsingaöflun nefndarinnar. Rannsókn máls hjá kærunefndinni miðar að því 

að skera úr um það hvort ákvæði jafnréttislaganna hafi verið brotin, t.d. við stöðuveitingu, 

og í því samhengi skiptir sönnunarregla 4. mgr. 26. gr. jafnréttislaga mestu.  

 Í 4. mgr. 26. gr. laganna er að finna sérstaka sönnunarreglu þar sem sönnunarbyrði í 

ágreiningsmálum sem varða brot á jafnréttislögum er lýst. Samkvæmt henni skal 

atvinnurekandi sýna fram á að aðrar ástæður en kyn, fæðingar- og foreldraorlof eða aðrar 

ástæður tengdar meðgöngu og barnsburði hafi legið til grundvallar ákvörðun hans ef líkur 

eru leiddar að því að við ráðningu, setningu eða skipun í starf hafi einstaklingum verið 

mismunað á grundvelli kyns, töku fæðingar- og foreldraorlofs eða annarra aðstæðna í 

tengslum við meðgöngu. Ákvæði 4. mgr. 26. gr. jafnréttislaga lýsir nánast öfugri 

sönnunarbyrði, því samkvæmt ákvæðinu er það atvinnurekandans að sanna að lögin hafi 

ekki verið brotin. Ákvæði 4. mgr. 26. gr. gildir í fleiri tilvikum en við stöðuveitingar en í 

ljósi þess umfjöllunarefnis sem hér liggur til grundvallar verða stöðuveitingar í kastljósinu.  

 Verkefni kærunefndar jafnréttismála í tengslum við ráðningar er því að skera úr um 

það  hvort jafnréttislög hafi verið brotin þegar ákveðið er hver er ráðinn, líkt og segir í 4. 

mgr. 26. gr. jafnréttislaganna. Í 5. mgr. 26. gr. laganna er því lýst til hvaða atriða skuli líta 

þegar metið er hvort ákvæði 4. mgr. hafi verið brotin. 5. mgr. 26. gr. laganna inniheldur 

því nánari lýsingu á því hvernig kærunefndin sinnir lögbundnu hlutverki sínu við mat á 

því hvort stöðuveiting brjóti í bága við jafnréttislög, en í ákvæðinu segir að við matið skuli 

taka mið af menntun, starfsreynslu og sérþekkingu sem krafa er gerð um í starfinu 
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samkvæmt lögum eða reglugerðum, eða telja verði annars að nýtist í starfinu. Í ákvæðinu 

segir einnig að taka skuli mið af þeim sérstöku hæfileikum sem krafa er gerð um í 

viðkomandi starfi samkvæmt lögum eða reglugerðum eða telja verður að annars komi að 

gagni í starfinu.  

 Líkt og áður hefur verið lýst er það veitingarvaldshafi sem ákveður hvaða sjónarmið 

ráða því hver umsækjenda telst hæfastur í það starf sem um ræðir og hvaða sjónarmið 

vega þyngst. Það er veitingarvaldshafinn sem veit best hvaða kostir eru áskildir til starfans 

og hann útbýr auglýsingu um starfið þar sem þeim sjónarmiðum sem skipta máli varðandi 

stöðuveitinguna er lýst. Þau sjónarmið sem veitingarvaldshafi hefur ákveðið að skipti máli 

við mat á því hver er hæfasti umsækjandinn í hvert sinn marka málsmeðferð kærunefndar 

jafnréttismála, því nefndin metur hvort jafnréttislög hafi verið brotin á grundvelli þeirra 

sjónarmiða sem veitingarvaldshafi ákveður. Málsmeðferðarreglur jafnréttislaga veita svo 

frekari vísbendingar um þá aðferðafræði sem kærunefnd jafnréttismála skal beita við 

rannsókn sína. 

 Í 6. gr. jafnréttislaganna er greint frá málsmeðferð fyrir kærunefndinni. Aðild og 

kærufrestir koma fram í ákvæðinu, en auk þess segir í 4. mgr. ákvæðisins að kærunefndin 

geti að höfðu samráði við kæranda sent mál til sáttameðferðar hjá Jafnréttisstofu. Þeim 

fresti sem nefndin hefur til þess að kveða upp úrskurð er lýst í 5. mgr. 6. gr. Að öðru leyti 

er málsmeðferð fyrir nefndinni ekki lýst nánar í ákvæðinu, en þó kemur fram í 2. málslið 6. 

mgr. 6. gr. að um málsmeðferð hjá nefndinni fari að öðru leyti samkvæmt ákvæðum 

stjórnsýslulaga. Í athugasemdum við frumvarp það sem varð að jafnréttislögum nr. 

10/2008 er ekki að finna nákvæmar lýsingar á aðferðafræði við málsmeðferðina.33 

Sérákvæði um upplýsingaöflun fyrir nefndinni er í 7. gr. jafnréttislaganna.  

 Í 7. gr. laganna er upplýsingaöflun fyrir nefndinni lýst í fjórum málsgreinum. Í 1. mgr. 

er réttur aðila til að tjá sig um efni máls áður en úrskurður er kveðinn upp tryggður og í 2. 

og 3. mgr. er því lýst að nefndin geti krafist frekari gagna frá málsaðilum að kröfu 

gagnaðila og í þeim tilvikum sem nefndin telur mál ekki nægjanlega upplýst. Í frumvarpi 

því sem varð að jafnréttislögum nr. 10/2008 er vísað í 10. gr. ssl. í athugasemdum við 7. 

gr., þegar útskýrt er að kærunefndin geti óskað eftir gögnum frá málsaðilum í því skyni að 

upplýsa mál nánar.34 Af þeirri tilvísun má líklega ráða að stjórnsýslulög gildi jafnframt um 

upplýsingaöflun hjá nefndinni að því leyti sem reglur jafnréttislaga lýsa ekki málsmeðferð 

hjá nefndinni, líkt og kemur fram í 6. mgr. 6. gr. jafnréttislaga.  
                                                
33 Alþt. 2007-2008, A-deild, bls. 1011. 
34 Alþt. 2007-2008, A-deild, bls. 1011. 



 

 13 

 Rannsóknarregla stjórnsýslulaga og aðrar málsmeðferðarreglur gilda því um 

málsmeðferð fyrir nefndinni. Stjórnsýslulög gilda þó aðeins þar sem sérreglum 

jafnréttislaga sleppir og því marka jafnréttislögin þann grundvöll sem kærunefndin vinnur 

eftir. 

 

3.3 Markmið jafnréttislaganna og hlutverk kærunefndar jafnréttismála  

Markmið núgildandi jafnréttislaga er að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum 

tækifærum kvenna og karla og jafna stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins, sbr. 1. 

gr. jafnréttislaganna.  Fyrstu jafnréttislögin, lög nr. 78/1976, voru sett árið 1976 og þar 

með var í fyrsta sinn mörkuð opinber stefna um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla 

á Íslandi.35 Jafnréttislögunum hefur verið breytt fjórum sinnum; með lögum nr. 65/1985, 

lögum nr. 28/1991, lögum nr. 96/2000 og nú eru í gildi lög nr. 10/2008 um jafna stöðu og 

jafnan rétt kvenna og karla.  

 Frá setningu fyrstu laganna um jafnrétti hefur tilgangur jafnréttislaga verið að flýta 

fyrir því að jafnrétti kynjanna náist,36 og enn þann dag í dag hafa jafnréttislög að geyma 

reglur til að ná því takmarki. Þær leiðir sem lýst er í lögunum eru þó ekki hafnar yfir 

gagnrýni, en vísað hefur verið til þess að mörgum ákvæðum laganna mætti fylgja betur 

eftir.37 Hvað sem því líður innihalda lögin ýmis tæki sem beitt er til að koma í veg fyrir 

mismunun á grundvelli kynferðis. Eitt þeirra tækja er kæruheimildin til kærunefndar 

jafnréttismála í 1. mgr. 6. gr. laganna. Málsaðili hefur kost á að nýta sér þá kæruheimild ef 

hann telur að ákvæði laganna hafi verið brotin í hans tilviki, eins og áður segir, en auk 

þess getur Jafnréttisstofa óskað eftir því að kærunefndin taki mál til meðferðar, sbr. 5. mgr. 

4. gr. laganna.   

 Úrskurðir kærunefndar jafnréttismála eru af ýmsum toga og varða ekki aðeins 

stöðuveitingar. Meirihluti þeirra mála sem lögð hafa verið fyrir nefndina varða þó 

ágreining um stöðuveitingar og launamisrétti.38 Hér er ætlunin að skoða sérstaklega 

málsmeðferð og rannsókn kærunefndarinnar þegar ágreiningur hefur risið um 

stöðuveitingu.  

 

                                                
35 Brynhildur Flóvenz: „Jafnréttislög í þrjátíu ár“, bls. 9. 
36 Brynhildur Flóvenz: „Jafnréttislög í þrjátíu ár“, bls. 9. 
37 Brynhildur Flóvenz: „Jafnréttislög í þrjátíu ár“, bls. 21. 
38 Alþt. 2007-2008, A-deild, bls. 1010. 
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3.4 Málsmeðferð hjá kærunefnd jafnréttismála vegna ágreinings um stöðuveitingu 

Í núgildandi jafnréttislögum eru reglur um málsmeðferð og upplýsingaöflun fyrir 

kærunefndinni í 6. og 7. gr. laganna, líkt og áður hefur verið lýst. Þá hefur því og verið 

lýst að í 4. mgr. 26. gr. jafnréttislaganna sé sérstök sönnunarregla sem marki þann 

grundvöll sem kærunefndin vinnur eftir þegar hún metur hvort umsækjendum um starf 

hafi verið mismunað á grundvelli kynferðis og að veitingarvaldshafi velji þau sjónarmið 

sem ráða því hvaða umsækjandi henti best í viðkomandi starf. Kærunefndin er frábrugðin 

æðra settu stjórnvaldi sem endurskoðar ákvörðun í heild að því leyti að hlutverk hennar er 

að skoða afmarkaðan hluta máls, þ.e. þann hluta ákvörðunar sem lýtur að því hvort 

jafnréttislög hafi verið brotin, út frá þeim sjónarmiðum sem veitingarvaldshafi hefur valið. 

Verkefni nefndarinnar er ekki að endurskoða ákvörðun um stöðuveitingu í heild og því er 

óþarfi að mál sé rannsakað í heild á ný, líkt og getur verið nauðsynlegt þegar ákvörðun 

lægra setts stjórnvalds er endurskoðuð.39    

 Af þessu leiðir að nauðsynlegt er að kærunefnd fái upplýsingar um þau sjónarmið sem 

réðu för við töku ákvörðunar. Samkvæmt upplýsingum á heimasíðu kærunefndar 

jafnréttismála skal aðili máls greina frá ágreiningsefni, kröfu aðila og rökstuðningi fyrir 

henni í þeim gögnum sem hann létur nefndinni í té í upphafi málsmeðferðar, en auk þess 

hefur nefndin heimild til þess að óska eftir frekari gögnum, sbr. 2. og 3. mgr. 7. gr. 

laganna. 40  Kærunefndin sker í kjölfarið úr um það hvort brotið hafi verið gegn 

jafnréttislögum á grundvelli þeirra sjónarmiða og gagna sem ákvörðun var grundvölluð á.  

 Málsmeðferð fyrir kærunefnd jafnréttismála var til umfjöllunar í áliti umboðsmanns 

Alþingis frá árinu 2013, UA 1. október 2013 (6395/2011). Í álitinu skýrði kærunefndin út 

viðhorf sín til lagagrundvellar málsmeðferðar nefndarinnar í svarbréfi til umboðsmanns 

Alþingis, vegna fyrirspurnar umboðsmanns til kærunefndarinnar. Í svarbréfinu lýsir 

nefndin einnig á hvaða hátt hún teldi rétt að hún mæti hæfni umsækjenda um opinbert 

starf sjálfstætt og á ný, sbr. 5. mgr. 26. gr. jafnréttislaganna. Í áliti umboðsmanns Alþingis 

eru eftirfarandi ummæli um innihald svarbréfsins: 

 
„Þá segir í bréfinu að kærunefnd jafnréttismála fjalli ekki um „hæfni þess sem starf hlýtur 
til að gegna starfinu heldur [kveður] upp úrskurði um hvort jafnréttislög hafi verið 
brotin.“ Í því skyni getur verið nauðsynlegt að bera saman hæfni þess sem starf hljóti og 
þess sem kærir en úrskurðirnir lúti ekki að því hver sé réttlega að starfinu kominn.“ 

 

                                                
39 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin - skýringarrit, bls. 278.  
40 Vefsíða Velferðarráðuneytisins, http://www.velferdarraduneyti.is/kaerunefndir. 
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 Auk þess segir í svarbréfinu að í ákveðnum tilvikum geti verið að þau sjónarmið sem 

veitingarvaldshafi segist hafa stutt ákvörðun sína við veiti niðurstöðu um það hvort brotið 

hafi verið gegn jafnréttislögum ekki fullnægjandi stoð. Í þeim tilvikum sé það í verkahring 

veitingarvaldshafans að sýna fram á að aðrar ástæður en kyn hafi legið til grundvallar 

ákvörðun hans, sbr. 4. mgr. 26. gr. jafnréttislaganna. Kærunefndin lýsir því að sú aðferð 

samræmist þeirri aðferð sem er lögbundin sbr. 5. mgr. 26. gr. jafnréttislaganna og að 

markmiðið með beitingu þeirrar aðferðar sé ekki að taka afstöðu til þess hver hafi verið 

hæfastur til að hljóta embættið, heldur að meta hvort jafnréttislög hafi verið brotin. Í 

svarbréfinu segir enn fremur:  

 
„Það er enda ekki í verkahring kærunefndar að leysa til dæmis úr hæfni annarra 
umsækjenda sem eiga aðild að kærumáli fyrir nefndinni. Niðurstaða kærunefndar er ekki 
sjálfstæð rannsókn á hæfni umsækjenda heldur felur í sér endurskoðun á ákvörðun kærða, 
hvort hún fær staðist gagnvart lögum nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 
karla.“  

   

 Í þessu samhengi er áhugavert að velta fyrir sér hvernig umboðsmaður Alþingis telur 

að málsmeðferð kærunefndar jafnréttismála skuli vera. Skoðun hans á því endurspeglast 

mögulega í því hvernig hann telur sjálfur rétt að skoða úrskurði nefndarinnar. Í áliti UA 14. 

júlí 2011 (6218/2010) lýsir umboðsmaður þeirri afstöðu sinni að hlutverk hans sé ekki að 

endurskoða mál frá grunni, heldur aðeins meta það hvort réttum stjórnsýslureglum og 

öðrum lagareglum hafi verið fylgt við málsmeðferðina.  

 
„Ég legg á það áherslu að umboðsmaður er við athugun sína ekki í sömu stöðu og 
veitingarvaldshafi þegar sá síðarnefndi tekur ákvörðun um ráðningu í opinbert starf. Það 
leiðir af eðli þess eftirlits sem umboðsmaður Alþingis hefur með höndum að það er ekki 
verkefni hans að endurmeta hvern hafi átt að ráða í tiltekið starf heldur aðeins að leggja 
mat á hvort réttum stjórnsýslureglum og öðrum lagareglum hafi verið fylgt við töku 
þeirrar ákvörðunar sem kvörtun beinist að.“ 
  

 Af þessum ummælum umboðsmanns má ráða að umboðsmaður leggur áherslu á að 

matið beinist að því hvort lagareglum hafi verið fylgt við ákvarðanatökuna og að hann 

telji að veitingarvaldshafi hafi ákveðið svigrúm í því efni. Auk þess skoðar umboðsmaður 

hvort matið sé forsvaranlegt í tilviki hvers og eins og hvort ákvörðun sé skýr, líkt og 

kemur fram í álitinu. Umboðsmaður segir síðar í sama áliti:  

 
„Með hliðsjón af eðli þess mats, sem verður ávallt að ákveðnu marki háð óvissu sem ekki 
verður undan vikist, hefur umboðsmaður þannig almennt játað veitingarvaldshafa nokkurt 
svigrúm við mat hans á þeim málefnalegu sjónarmiðum sem hann hefur lagt til 
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grundvallar og þá hvernig einstakir umsækjendur falli að slíkum sjónarmiðum enda sé að 
öðru leyti sýnt fram á að fullnægjandi upplýsingar hafi legið fyrir til að slíkt mat geti 
farið fram.“ 

 

 Af þessu má ráða að umboðsmaður endurmetur ekki hvern veitingarvaldshafi hefði átt 

að ráða, þ.e. hver hafi verið hæfasti umsækjandinn. Svipuð sjónarmið koma fram í áliti 

UA 28. september 2006 (5466/2008). Þar sagði umboðsmaður: „Með hliðsjón af því 

svigrúmi sem játa yrði veitingarvaldshafa við ráðningu og skipun í opinber störf taldi 

umboðsmaður sig því ekki hafa forsendur til að gera athugasemdir við efnislegt mat 

iðnaðarráðherra og samanburð á hæfni A og C.“ Með öðrum orðum, umboðsmaður skoðar 

hvort þau sjónarmið sem voru lögð til grundvallar séu málefnaleg og einnig hvort matið 

hafi verið forsvaranlegt í tilviki hvers og eins, en játar veitingarvaldshafa svigrúm til þess 

að meta hver sé hæfastur. Umboðsmaður metur því hvort matið hafi byggst á 

málefnalegum sjónarmiðum og hvort veitingarvaldshafi hafi farið að lögum við mat á því 

hvaða umsækjandi falli best að þeim sjónarmiðum sem lágu til grundvallar ákvörðun, en 

hlutverk hans er ekki að endurmeta hver sé hæfastur.  

 Ofangreind sjónarmið sem koma fram í álitum umboðsmanns Alþingis ríma vel við 

það sem hér hefur verið rakið, að hlutverk kærunefndar jafnréttismála sé að meta hvort 

jafnréttislög hafi verið brotin við stöðuveitingu en ekki að endurmeta hæfni einstakra 

umsækjenda á ný. Þau varpa einnig ákveðnu ljósi á það hvernig rannsókn kærunefndar 

skuli háttað, þ.e. á hvaða hátt kærunefndinni sé rétt að skoða hvort jafnréttislög hafi verið 

brotin við stöðuveitingu. 

 Því er athyglisvert að skoða nánar hvert álit umboðsmanns er í þessum efnum, og 

hvort upp hafi komið tilvik þar sem kærunefndin hefur gert tilraun til að fara út fyrir þær 

heimildir sem hún hefur samkvæmt jafnréttislögum. 

 

4 Álita- og dómaframkvæmd í tengslum við úrskurði kærunefndarinnar 
4.1 Álit umboðsmanns Alþingis í tengslum við rannsókn brota gegn jafnréttislögum 

Þónokkur álit umboðsmanns Alþingis varða úrskurði kærunefndar jafnréttismála.41 Þau 

snúa ekki öll að stöðuveitingum en hér eru tekin dæmi úr nokkrum álit umboðsmanns þar 

                                                
41 Önnur álit umboðsmanns sem varða kærunefnd jafnréttismála virðast vera t.d. UA 26. mars 2013 
(7066/2012), UA 28. september 2009 (5466/2008), UA 1. desember 2003 (3837/2003), UA 29. janúar 2001 
(2900/1999) og UA 21. júlí 1999 (2458/1999). Hér er m.a. fjallað sérstaklega um álit UA 4. september 1999 
(2214/1997) og UA 1. október 2013 (6395/2011 því í þeim álitum var uppi ágreiningur milli 
kærunefndarinar og umboðsmanns Alþingis varðandi verksvið kærunefndar og málsmeðferð hennar í 
tengslum við stöðuveitingar.  
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sem rannsókn kærunefndarinnar og málsmeðferð var til umfjöllunar. Þau eru tekin sem 

dæmi í þeim tilgangi að varpa ljósi á  þau sjónarmið sem umboðsmaður Alþingis hefur 

lýst varðandi það hvernig kærunefnd jafnréttismála hagar rannsókn sinni í málum sem 

varða stöðuveitingar hjá opinberum stofnunum, en í neðangreindum álitum var uppi 

ágreiningur milli umboðsmanns Alþingis og kærunefndarinnar og því er sérstaklega 

áhugavert að skoða ástæður þess ágreinings. Það athugast að þau eru bæði skrifuð af 

settum umboðsmanni. 

 Í áliti umboðsmanns UA 4. september 1999 (2214/1997) kom verksvið kærunefndar 

jafnréttismála einmitt til skoðunar. B hafði sótt um starf sem áfangastjóri við 

Fjölbrautaskólann í Garðabæ en fékk ekki starfið og taldi að brotið hefði verið gegn 3. tl. 

1. mgr. 6. gr. þágildandi jafnréttislaga, nr. 28/1991, sbr. 8. gr. sömu laga, þegar A fékk 

starfið en ekki hún.42 B kærði stöðuveitinguna til kærunefndar jafnréttismála sem taldi að 

brotið hefði verið gegn fyrrgreindum ákvæðum. Kærunefndin og umboðsmaður voru aftur 

á móti ekki á sama máli um það á hvaða sjónarmiðum kærunefndinni væri heimilt að 

byggja ákvörðun sína. Kærunefnd jafnréttismála taldi að brotið hefði verið gegn 

jafnréttislögum og svo virðist sem nefndin hafi metið hæfi umsækjenda sjálfstætt, og 

innbyrðis vægi þeirra sjónarmiða sem veitingarvaldshafi valdi. Umboðsmaður lýsir í áliti 

sínu eftirfarandi skoðun:  

 
„Settur umboðsmaður taldi að við mat nefndarinnar á því hvort efnisreglum laganna hafi 
verið fylgt yrði hún að taka mið af þeim sjónarmiðum sem atvinnurekandinn hafi lagt til 
grundvallar, hafi þau verið málefnaleg og lögmæt. Hið sama eigi við um innbyrðis 
þýðingu þeirra. Féllst hann því ekki á að 8. gr. laganna veitti kærunefnd jafnréttismála 
sjálfstæða heimild til að byggja á öðrum sjónarmiðum en veitingarvaldshafi hefði stuðst 
löglega við.“ 

  

 Umboðsmaður Alþingis taldi að nefndinni hefði ekki verið heimilt að byggja álit sitt á 

öðrum sjónarmiðum um einstaka hæfnisþætti eða vægi þeirra inbyrðis varðandi 

umsækjendur um umrætt starf en byggt hafði verið á í lögmætri ákvörðun 

veitingarvaldshafa. Í áliti umboðsmanns segir enn fremur um málsmeðferð 

kærunefndarinnar:  
                                                
42 1. mgr. 6. gr. laga. nr. 28/1991 kveður á um bann við mismunun á grundvelli kynferðis af hálfu 
atvinnurekanda við ýmsar aðstæður. Í 3. tl. 1. mgr. laganna segir að atvinnurekendum sé óheimilt að 
mismuna starfsfólki eftir kynferði við stöðuhækkun og stöðubreytingar. Ákvæðið er efnislega sambærilegt 
ákvæði sem er að finna í öðrum málslið 1. mgr. 26. gr. laga nr. 10/2008 en þar er orðið umsækjendur 
reyndar notað í stað orðsins starfsfólks. Sá munur í orðavali er ekki útskýrður sérstaklega í frumvarpi til laga 
nr. 96/2000, þegar orðalaginu var breytt. Í núgildandi jafnréttislögum, lögum nr. 10/2008, segir að 
atvinnurekendum sé óheimilt að mismuna umsækjendum á grundvelli kyns, og að sama gildi um 
stöðuhækkun, stöðubreytingar, endurmenntun o.s.frv., líkt og nánar segir í ákvæðinu.  
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„Í áliti kærunefndarinnar er sérstaklega rakið að M hafi meiri menntun en A og að hún 
hafi aflað sér menntunar, sem falli mjög vel að starfslýsingu áfangastjóra. Síðan segir í 
áliti nefndarinnar að „[það sé] mat kærunefndar jafnréttismála að þetta atriði ráði úrslitum 
um að kærandi teljist hæfari til að gegna starfi áfangastjóra en sá sem ráðinn 
var.“ Nefndin tók hins vegar ekki efnislega afstöðu til þeirra sjónarmiða sem 
skólameistarinn lagði að öðru leyti til grundvallar. Nefndin lagði samkvæmt þessu ekki 
sömu sjónarmið til grundvallar mati sínu á hæfni umsækjendanna og 
skólameistarinn hafði byggt á. Byggði hún þannig álit sitt í málinu á eigin mati á því 
hvaða hæfnisþættir skyldu lagðir til grundvallar ákvörðun um ráðninguna og þar með 
hvaða innbyrðis þýðingu þeir skyldi hafa í stað þess að miða við lögmætt mat 
skólameistara um þá hæfnisþætti sem til álita komu.“43 
 
 

 Umboðsmaður segir með öðrum orðum að kærunefndin hafi með málsmeðferð sinni 

farið út fyrir verksvið sitt þegar hún mat innbyrðis vægi sjónarmiða sjálfstætt og lagði 

önnur sjónarmið en veitingarvaldshafi til grundvallar ákvörðun sinni. Auk þess telur 

umboðsmaður að nefndinni hafi borið að afla frekari upplýsinga til þess að henni hefði 

verið unnt að leggja sjálfsætt mat á sjónarmið um menntun umsækjendanna, og þá 

sérstaklega menntun A, og telur því að nefndin hafi ekki gætt 10. gr. ssl. við meðferð 

málsins. Þetta álit féll í gildistíð eldri jafnréttislaga og því er rétt að skoða annað og 

nýlegra álit umboðsmanns þar sem sjónarmið um málsmeðferð eru einnig til umfjöllunar.  

 Í áliti UA 1. október 2013 (6395/2011) var verksvið kærunefndar jafnréttismála einnig 

til umfjöllunar. Þar var um að ræða skipun í embætti skrifstofustjóra ráðuneytis en A 

kvartaði yfir málsmeðferð kærunefndar jafnréttismála og þeirri niðurstöðu að 

forsætisráðherra hefði brotið gegn 1. mgr. 26. gr. núgildandi jafnréttislaga. Niðurstaða 

umboðsmanns í því máli var ekki á þann veg að kærunefndin hafi farið gegn 10. gr. ssl. í 

störfum sínum, en umboðsmaður tekur þar einnig fram að kærunefndin hafi farið út fyrir 

verksvið sitt.  

 Í þessu tilviki virðist vera að kærunefndin hafi metið hæfi umsækjendanna sjálfstætt. 

Kærunefndin taldi að framhaldsmenntun B væri sérhæfðari og myndi nýtast betur í starfi 

en stjórnmálafræðimenntun A og leit framhjá upplýsingum úr mati á viðtölum við 

umsækjendur með þeim rökum að ekki ætti að leggja meiri áherslu á stigagjöf úr viðtölum 

en þær hlutrænu lýsingar á hæfni umsækjenda sem lágu fyrir. Kærunefndin mat því hæfi 

umsækjenda sjálfstætt með því að veita ákveðnum sjónarmiðum aukið vægi, og leggja þar 

með áherslu á önnur sjónarmið en veitingarvaldshafi gerði. 

                                                
43 Leturbreyting mín. 
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 Umboðsmaður segir í áliti sínu að með þessu hafi kærunefndin beitt öðrum 

matsgrundvelli en forsætisráðuneytið byggði á og að nefndin hafi því þannig lagt sjálfstætt 

mat á hæfni A og B í ljósi þeirra sjónarmiða um menntun, starfsreynslu og aðra hæfni sem 

nefndin taldi málefnaleg fyrir starfið. Umboðsmaður sagði einnig að verkefni 

kærunefndarinnar væri að taka afstöðu til þess hvort forsætisráðuneytið hefði brotið í bága 

við 1. mgr. 26. gr. jafnréttislaganna, sem kveður á um bann við mismunun á grundvelli 

kyns við stöðuveitingu, en ekki að endurmeta hvern hefði átt að ráða í umrætt starf. Svo 

segir í álitinu:  

 

„[...] að nefndin hefði lagt sjálfstætt mat á hæfni A og B í ljósi þeirra sjónarmiða um 
menntun, starfsreynslu og aðra hæfni sem nefndin taldi málefnaleg og viðeigandi fyrir 
starfið. Þótt kærunefndinni bæri að taka mið af þeim atriðum sem fram kæmu í 5. mgr. 26. 
gr. laga nr. 10/2008 fælist ekki í því ákvæði heimild til að byggja á öðrum 
sjónarmiðum en veitingarvaldshafi hefði lagt til grundvallar og endurmeta 
innbyrðis vægi þeirra með sjálfstæðum hætti, enda væru sjónarmið 
veitingarvaldshafans málefnaleg og mat hans heildstætt virt innan þess svigrúms sem 
honum væri fengið samkvæmt grundvallarreglum stjórnsýsluréttar. Slík aðferð ætti sér 
ekki stoð í 4. og 5. mgr. 26. gr. laga nr. 10/2008.“44  

 

 Umboðsmaður tekur svo fram að aðferð kærunefndarinnar hafi ekki verið í samræmi 

við lögbundið hlutverk hennar samkvæmt jafnréttislögum, þ.e. að nefndin hafi farið út 

fyrir verksvið sitt, líkt og settur umboðsmaður hélt fram í áliti UA 2214/1997 hér að ofan.  

 Til þess að skilja gildissvið reglna stjórnsýsluréttar til fulls er nauðsynlegt að skoða 

dómaframkvæmd til samanburðar við álitaframkvæmd umboðsmanns í tengslum við 

málsmeðferð kærunefndar jafnréttismála. 

 

4.2 Endurskoðunarvald dómstóla í tengslum við úrskurði kærunefndar 

jafnréttismála 

Dómar Hæstaréttar gefa ágætis mynd af því hvernig rétturinn telur að beita skuli 

rannsóknarreglunni við málsmeðferð hjá kærunefnd jafnréttismála. Stöðuveitingar eru 

matskenndar stjórnvaldsákvarðanir og þau sjónarmið hafa verið talin ríkja varðandi 

endurskoðunarvald dómstóla á matskenndum stjórnvaldsákvörðunum að dómstólar skuli 

sýna varfærni við matið og nota þau sjónarmið sem veitingarvaldshafi hefur gefið sér, ef 

þau eru á annað borð málefnaleg. Auk þess leggja dómstólar mesta áherslu á þau 

sjónarmið sem veitingarvaldshafi taldi mestu máli skipta.45 Dómstólar endurskoða einnig 

                                                
44 Leturbreyting mín.   
45 Ólafur Jóhann Einarsson: „Endurskoðunarvald dómstóla á matskenndum stjórnvaldsákvörðunum,“ bls. 82.  
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hvort stjórnvöld hafi lagt þau sjónarmið til grundvallar ákvörðun sem þeim er skylt að 

gera skv. lögum, 46 hvort mat stjórnvalda hafi verið forsvaranlegt, hvort meðalhófsreglu 

hafi verið gætt og hvort stjórnvaldsákvörðun sé skýr að efni til.47   

 Úrskurðir kærunefndar jafnréttismála eru matskenndar stjórnvaldsákvarðanir og því er 

umhugsunarefni hvort ofangreind sjónarmið eigi ekki einnig við í tilviki endurskoðunar 

ákvarðana um stöðuveitingar hjá dómstólum. Líkt og lýst hefur verið hér að ofan virðist 

umboðsmaður Alþingis telja þá aðferðafræði eðlilega. Þó er eðli endurskoðunar 

stjórnvaldsákvörðunar um stöðuveitingar, sem hefur verið kærð til kærunefndar 

jafnréttismála, sérstakt að því leyti að ákvarðanir um stöðuveitingu snúast ekki um það 

hvort hæfasti umsækjandinn hafi verið valinn, heldur hvort jafnréttislög hafi verið brotin. 

Því er áleitin spurning hvort endurskoðunarvald dómstóla ætti ekki einnig að lúta að því 

álitaefni. Tilraun til að svara þeirri spurningu verður gerð hér, með skoðun á lykildómum 

varðandi þetta álitaefni.  

 

4.3 Dómaframkvæmd um málsmeðferð kærunefndar jafnréttismála   

Dómar sem hafa fallið í Hæstarétti í kjölfar úrskurða kærunefndar jafnréttismála eru 

þónokkrir. Hæstiréttur hefur í nokkur skipti staðfest úrskurði kærunefndarinnar um að 

jafnréttislög hafi verið brotin, en Hæstiréttur hefur einnig fellt úr gildi úrskurði 

kærunefndarinnar.48 Ætlunin hér er að skoða á hvaða grundvelli Hæstiréttur endurmetur 

úrskurði kærunefndarinnar, og þar með hvaða aðferðafræði Hæstiréttur virðist telja 

eðlilegt að kærunefndin beiti þegar hún sinnir lögbundnu hlutverki sínu og metur hvort 

jafnréttislög hafi verið brotin. Hér verða því teknir til skoðunar nokkrir dómar þar sem 

Hæstiréttur hefur verið ósammála kærunefndinni varðandi aðferðafræði við endurskoðun 

ákvörðunar um stöðuveitingu.  

 Í dómi Hæstaréttar Hrd. 2002, bls. 3066 (121/2002) voru málsatvik á þann veg að 

konan K hafði sótt um embætti sýslumannsins á Keflavíkurflugvelli, ásamt sex körlum. 

Utanríkisráðherra skipaði einn karlanna, J, í starfið og K krafðist þess að viðurkennt yrði 
                                                
46 Ólafur Jóhann Einarsson: „Endurskoðunarvald dómstóla á matskenndum stjórnvaldsákvörðunum,“ bls. 65. 
47 Ólafur Jóhann Einarsson: „Endurskoðunarvald dómstóla á matskenndum stjórnvaldsákvörðunum,“ bls. 72, 
74.  
48 Í dómum Hæstaréttar Hrd. 431/1995, bls. 4760, Hrd. 46/1998, bls. 3599, Hrd. 224/1998, bls. 4533 og Hrd. 
3. júní 2004 (39/2004) féllst Hæstaréttur á það með kærunefnd jafnréttismála að brotið hefði verið gegn 
jafnréttislögum við stöðuveitingu. Í dómi Hrd. 24. september 2009 (686/2008) voru Hæstiréttur og 
kærunefndin sammála um að ekki væri um brot á jafnréttislögum að ræða og í dómi Hrd. 25/1997, bls. 3193 
taldi Hæstiréttur að kærunefndin hefði ekki sinnt rannsóknarskyldu sinni nægilega vel og felldi úrskurð 
nefndarinnar úr gildi af þeim sökum. Þeir dómar sem hér eru teknir sem dæmi virðast aftur á móti vera þeir 
einu þar sem Hæstiréttur og kærunefnd jafnréttismála hafa verið ósammála um niðurstöðu varðandi brot á 
jafnréttislögum.  
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að skipunin hefði brotið gegn jafnréttislögum. K hafði kært ákvörðun utanríkisráðherra til 

kærunefndar jafnréttismála sem taldi K vera a.m.k. jafnhæfa J og taldi þar með að 

utanríkisráðherra hefði með skipun í embættið brotið gegn ákvæðum 2. töluliðar 1. mgr. 6. 

gr. þágildandi jafnréttislaga, laga nr. 28/1991, sbr. 1. gr., 3. gr., og 5. gr. þeirra laga.49 

 Kærunefndin taldi að K væri jafnhæf J og komst að þeirri niðurstöðu með þeim rökum 

að K hafi lokið prófi í lögfræði með betri námsárangri en J, auk þess sem hún hafi lokið 

framhaldsnámi í lögfræði. Auk þess hafi hún staðið J framar hvað varðar þekkingu á 

rekstri og stjórnun, og því hafi hún a.m.k. verið jafnhæf J. Utanríkisráðherra lagði áherslu 

á samskiptahæfni við stöðuveitinguna og kærunefndin tók fram að ef ætlunin væri að 

leggja áherslu á sjónarmið varðandi samskiptahæfni þyrfti að leggja mat á samskiptahæfni 

allra umsækjenda, en ekki aðeins byggja á þekkingu utanríkisráðherra á sérstakri hæfni J á 

því sviði.  

 Utanríkisráðuneytið rökstuddi þá niðurstöðu sína að J væri hæfari en K til að gegna 

starfinu einnig með því að leggja áherslu á það að J hefði margra ára starfsreynslu innan 

utanríkisþjónustunnar, þrátt fyrir að ekki kæmi fram í auglýsingu um starfið að 

starfsreynsla í utanríkisráðuneytinu væri æskilegur grunnur fyrir þann sem starfinu gengdi. 

Af dómi Hæstaréttar virðist vera að Hæstiréttur hafi dregið þá ályktun um starf 

kærunefndarinnar að nefndin hafi talið að vægi ákveðinna sjónarmiða skyldi vega þyngra 

en annarra, og að veitingarvaldshafi hafi lagt áherslu á önnur sjónarmið en kærunefndin. 

Því virðist kærunefndin hafa lagt sjálfstætt mat á vægi þeirra sjónarmiða sem 

veitingarvaldshafi ákvað að skiptu máli við ráðninguna.  

 Hæstiréttur komst því að þeirri niðurstöðu að ekki hefði verið brotið gegn 

jafnréttislögum við stöðuveitinguna öndvert við niðurstöðu héraðsdóms, sem taldi að 

brotið hefði verið gegn jafnréttislögum líkt og kærunefndin. Í dómi Hæstaréttar segir: 

 
„Við úrlausn þessa máls verður að meta, hvort ráðherra hafi reist ákvörðun sína á 
lögmætum sjónarmiðum. Auglýsing um embætti sýslumannsins á Keflavíkurflugvelli 
veitti ákveðna forsögu um það, hvernig umsóknir yrðu metnar, en þar var að finna 
lýsingu á meginverkefnum sýslumanns, er brá ljósi á sérstætt eðli embættisins vegna 
staðsetningar þess á varnarsvæðinu og þátttöku Íslands í alþjóðlegu samstarfi um 
landamæraeftirlit. Með þessu var gefið til kynna að önnur reynsla og þekking en af 
hefðbundnum störfum sýslumanna, svo sem starfsreynsla á erlendum vettvangi, myndi 
geta haft töluvert vægi við mat umsókna. Þykir auglýsing þess hafa verið eðlilega úr 

                                                
49 6. gr. laga nr. 28/1991 kveður á um bann við mismunun, líkt og lýst hefur verið í neðanmálsgrein hér að 
framan. Í 2. tl. 1. mgr. 6. gr. er greint frá banni við mismunun starfsfólks af hálfu atvinnurekenda við 
ráðningu, setningu eða skipun í starf. Greinin er efnislega sambærileg 1. mgr. 26. gr. núgildandi 
jafnréttislaga, laga nr. 10/2008. 
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gerða gerð, enda fól hún ekki í sér ólögleg hæfisskilyrði [...] Sjónarmið utanríkisráðherra 
við veitingu embættisins voru eðlileg og málefnaleg og verður ekki fallist á að 
gagnáfrýjanda hafi verið mismunað eftir kynferði.“  

 

 Hæstiréttur virðist hér fallast á það að sjónarmið veitingarvaldshafa geti haft 

mismunandi vægi og tekur fram að sú aðferðafræði sé málefnaleg og eðlileg. Af því má 

ráða að Hæstiréttur telji eðlilegt að veitingarvaldshafi hafi vald á því hvert vægi 

sjónarmiða sé ef það mat sem lagt er til grundvallar er málefnalegt, en það rímar við þá 

aðferðafræði sem hefur verið talin eiga við varðandi endurskoðun matskenndra 

stjórnvaldsákvarðana.  

 Af þessum dómi virðist mega ráða að Hæstiréttur telur eðlilegt að veitingarvaldshafi 

veiti sjónarmiðum sem skipta máli mismunandi vægi og telur þar af leiðandi ekki að 

kærunefndin skuli endurmeta hæfi umsækjenda á ný með endurmati á vægi sjónarmiða 

sem liggja ákvörður til grundvallar. Í dómi sem féll ári síðar koma fram svipuð sjónarmið 

Hæstaréttar.  

 Í dómi Hrd. 22. janúar 2004 (330/2003) var einnig um að ræða konu, H,  sem fékk 

ekki opinbert starf sem hún hafði sótt um. Starfið var staða leikhússtjóra við Leikfélag 

Akureyrar og karlinn, Þ, fékk starfið. H taldi að þágildandi jafnréttislög, lög nr. 96/2000, 

hefðu verið brotin við stöðuveitinguna og kærði málið til kærunefndar jafnréttismála. 

Niðurstaða kærunefndarinnar var að við ráðningu leikhússtjóra hafi verið brotið gegn 1. 

mgr. 24. gr. laga nr. 96/2000, þágildandi jafnréttislaga, því H hafi haft lengra nám að baki, 

auk þess sem reynsla H og Þ af rekstri og stjórnun væri ekki minni en reynsla Þ.50 Í 

úrskurði kærunefndar jafnréttismála 1. júlí 2002 (3/2002) segir um matið á 

umsækjendum: 

 
„Af hálfu kærða var á því byggt að í starfsviðtali hafi sá sem ráðinn var sýnt þekkingu 
sína á innviðum leikhússins á Akureyri, en hann hafði þá starfað þar um fimm mánaða 
skeið. Listræn sjónarmið hans hafi fallið best að hugmyndum leikhúsráðs. Þá hafi sá sem 
ráðinn var haft "skýrustu, framsæknustu, víðsýnustu og raunhæfustu hugmyndirnar um 
rekstur leikhússins", sbr. bréf formanns Leikfélags Akureyrar, dags. 4. mars 2002. 
 Ekki liggur alls kostar fyrir hvaða hugmyndir lágu þarna að baki, enda eru þær 
ekki skýrðar með afdráttarlausum hætti í skriflegum gögnum málsins. Þegar svo 
stendur á verður ekki talið að þær geti réttlætt að gengið hafi verið framhjá kæranda, sem 
telja verður að hafi haft meiri menntun, og að því leyti talist hæfari, en sá sem ráðinn 
var.“51 

 
                                                
50 1. mgr. 24. gr. laga nr. 96/2000 er efnislega sambærileg 1. mgr. 26. gr. núgildandi jafnréttislaga og kveður 
á um bann við mismunun á grundvelli kynferðis við ráðningu, stöðuhækkun o.sfrv.  
51 Leturbreyting mín. 
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 Kærunefndin byggir niðurstöðu sína á því að hugmyndir Þ um rekstur leikhússins 

nægi ekki til þess að rökstyðja þá niðurstöðu að hann teldist hæfari en H. Því hafi með 

stöðuveitingunni verið brotið í bága við þágildandi jafnréttislög.  

 H höfðaði í kjölfarið mál á grundvelli úrskurðarins og krafðist þess að réttur hennar á 

grundvelli álits kærunefndarinnar yrði viðurkenndur. Héraðsdómur féllst á niðurstöðu 

kærunefndar jafnréttismála og tók sérstaklega fram að niðurstöðu mats á hæfni 

umsækjenda mætti ekki byggja á huglægu mati vinnuveitenda einu sér, enda næðu 

jafnréttislög ekki markmiðum sínum ef byggja ætti á slíku mati. Dómurinn taldi að H hafi 

verið a.m.k. jafnhæf Þ og byggði þá niðurstöðu m.a. á mati á menntun og starfsreynslu H 

og Þ. Hæstiréttur sneri dómi héraðsdóms við og taldi að jafnréttislög hefðu ekki verið 

brotin á stefnanda.  

 Röksemdir Hæstaréttar í málinu eru hvorki langar né ítarlegar. Hæstiréttur segir í dómi 

sínum að meginregla vinnuréttar sé að atvinnurekandi hafi um það frjálsar hendur hvern 

hann velji til starfa í sína þágu og segir svo:  

 
„Leikhúsráð áfrýjanda, sem hefur það hlutverk samkvæmt lögum félagsins að ráða 
leikhússtjóra, mat það svo á grundvelli umsóknargagna, viðtala við umsækjendur og 
kynna sinna af þeim, að menntun og reynsla Þorsteins, sem nær öll var á sviði leiklistar, 
auk sjónarmiða hans um listræn stefnumið í leikhúsinu og fjármál og rekstur þess hafi 
skipað honum framar Hrafnhildi við ákvörðun um ráðninguna. Stefnda hefur ekki sýnt 
fram á að þetta mat hafi verið ómálefnalegt, og verður ekki fallist á, að Hrafnhildi hafi 
verið mismunað eftir kynferði.“  

 

 Líkt og í dómi Hrd. 2002, bls. 3066 (121/2002) virðist Hæstiréttur telja eðlilegt að 

veitingarvaldshafi hafi svigrúm til þess að velja þau sjónarmið sem skipta máli og ákveða 

hvert vægi þeirra skuli vera og telur að ekki hafi verið sýnt fram á að matið hafi verið 

ómálefnalegt. Þar með hafi jafnréttislög ekki verið brotin. Þetta stef endurtekur sig í dómi 

Hrd. 15. október 2009 (25/2009).   

 Málsatvik voru þau að konan A hafði sótt um starf lektors eða dósents í tölvunarfræði 

við Háskóla Íslands. Hún og karlinn K höfðu verið metin jafnhæf af dómnefnd til að 

gegna stöðu dósents en verkfræðideild HÍ mælti með því að K yrði ráðinn og studdi þá 

ákvörðun á þann veg að þörf verkfræðideildar fyrir kennslu í grunnnámi væri brýn og að 

teknu tilliti til þess væri K hæfasti umsækjandinn í starfið. Háskólarektor féllst á þær 

röksemdir og K var ráðinn í starfið. A kærði ráðninguna til kærunefndar jafnréttismála 

sem komst að þeirri niðurstöðu að með ráðningunni hafi verið brotið gegn 1. mgr. 24. gr. 

þágildandi jafnréttislaga, en skv. 1. mgr. þeirrar greinar er atvinnurekendum óheimilt að 
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mismuna umsækjendum á grundvelli kynferðis, og skv. 3. mgr. sömu greinar skal 

atvinnurekandi sýna fram á að aðrar ástæður en kynferði hafi legið til grundvallar 

ákvörðun hans ef líkur eru leiddar að beinni eða óbeinni mismunun. Kærunefndin studdi 

þá niðurstöðu þeim rökum að rannsóknarvirkni og kennsluferill A á háskólastigi væri 

lengri en ferill K. Kærunefndin tók fram að til þess að réttlæta aðra niðurstöðu þyrftu 

sérstakir kostir eða eiginleikar að koma til og eftirfarandi ummæli koma fram í úrskurði 

kærunefndar jafnréttismála 1. júní 2006 (10/2005).  

 
„Eins og mál þetta er vaxið verður ekki fallist á það með Háskóla Íslands að fyrir hafi 
legið nægilega við undirbúning ráðningarinnar að sá sem ráðinn var hafi vegna sérstakra 
kosta mátt teljast hæfari til að gegna starfinu en í því sambandi var einungis byggt á 
„reynslu sem einstaka kennarar innan deildarinnar“ höfðu af umsækjendum. Ákvörðun 
um ráðningu í stöðu dósents, sem studd var reynslu „einstakra kennara“ innan 
deildarinnar af tilteknum umsækjanda án þess að sérstök gögn lægju fyrir þar að lútandi 
eða aðrar nánari athuganir, gat ekki eins og hér stóð á fullnægt framangreindri kröfu um 
málsmeðferð og efni að þessu leyti.“ 
 

 

 Með þessum rökum telur kærunefndin að brotið hafi verið gegn fyrrgreindum 

ákvæðum þágildandi jafnréttislaga. Jafnréttisstofa höfðaði í kjölfarið mál fyrir hönd A til 

viðurkenningar á því að ráðningin hafi brotið gegn jafnréttislögum. Hæstiréttur staðfesti 

dóm héraðsdóms með vísan til forsendna, en niðurstaða héraðsdóms var að ekki hefði 

verið brotið gegn jafnréttislögum við ráðninguna. Í forsendum héraðsdóms segir:  

 
„[...] verður að líta svo á að sýnt hafi verið fram á að mat á hæfni umsækjenda hafi stuðst 
við faglegar upplýsingar, sem lágu fyrir í gögnum málsins og komu fram á deildarfundi 8. 
júní 2005 [...] Verður að telja að matið sé byggt á nægilega traustum grunni og að það sé 
stutt viðhlítandi rökum. Samkvæmt því ber að hafna því að það byggist á ómálefnalegum 
forsendum eða að það sé bersýnilega rangt, eins og haldið er fram af hálfu stefnanda.“ 

 

 Hér var óumdeilt að aðeins A og K höfðu verið metin dósentshæf en verkfræðideild 

HÍ mat það svo að K væri hæfastur og byggði ákvörðun sína á því að hæfni umsækjenda 

til kennslu skipti miklu máli. Því virðist sem Hæstiréttur telji eðlilegt að veitingarvaldshafi 

hafi svigrúm til þess að ákveða hversu mikið vægi ákveðin sjónarmið skuli hafa. Þá virðist 

sem kærunefndin veiti öðrum sjónarmiðum meira vægi en Hæstiréttur og því kemst 

nefndin að annarri niðurstöðu, þ.e. að við stöðuveitinguna hafi gætt mismununar á 

grundvelli kynferðis.  
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 Líkt og áður hefur komið fram eru dómar Hæstaréttar þar sem málsmeðferð fyrir 

kærunefnd jafnréttismála hefur komið til skoðunar þónokkrir en nýlega féll dómur þar 

sem málsmeðferð fyrir kærunefndinni var einnig til skoðunar.  

 

4.3.1 Dómur Hrd. 15. janúar 2015 (364/2014) 

Hæstaréttardómur Hrd. 15. janúar 2015 (364/2014) er dæmi um mál þar sem kærunefnd 

jafnréttismála og Hæstiréttur hafa verið sammála um málalok. Kærunefnd jafnréttismála 

mat það sem svo að ráðning konu í stað karlmanns í starf læknis hafi farið gegn 

jafnréttislögum og Hæstiréttur var sammála því mati. Málsatvik voru á þessa leið. Karlinn 

S og konan L voru umsækjendur um starf stöðu yfirlæknis æðaskurðlækninga á 

Landspítala háskólasjúkrahúsi. Mat stöðunefndar lækna var að L hefði ekki verið jafnhæf 

S, og að S og annar karl, H, hafi verið hæfastir þeirra sem sóttu um. Þrátt fyrir það varð 

niðurstaðan sú að L var ráðin í starfið og í röksemdum sem fylgdu tilkynningu um 

ráðningu hennar kom fram að jafnréttissjónarmið hafi ráðið miklu um það.  

 Kærunefnd jafnréttismála tók málið til efnismeðferðar og taldi að sú staðreynd að 

Landspítali greindi frá því í rökstuðningi að kynjasjónarmið hefðu legið að baki 

ákvörðuninni gæfi það til kynni að L og S hafi verið metin jafnhæf. Í dómi Hæstaréttar 

koma eftirfarandi ummæli fram um verksvið kærunefndarinnar:  

 
„Til að taka afstöðu til kæru stefnda var kærunefnd jafnréttismála óhjákvæmilegt að 
komast að niðurstöðu um hvort ákvörðun áfrýjanda hafi að framangreindu leyti verið reist 
á réttum forsendum. Í því skyni varð nefndin ekki aðeins að líta til krafna um hæfni, sem 
getið var í auglýsingu áfrýjanda um starfið, heldur einnig til annarra atriða, sem hann 
kvaðst hafa byggt ákvörðun sína á, og taka afstöðu til þess hvort þær kröfur og þau atriði, 
svo og beiting þeirra, hafi verið málefnaleg.“52  

 

 Hæstiréttur segir svo síðar í dómnum að þar sem S stóð L framar hvað varðar hlutlæga 

þætti sem skiptu máli verði Landspítalinn að geta sýnt fram á að raunverulegt mat og 

samanburður hafi farið framan á þeim huglægu þáttum sem Landspítalinn lagði áherslu á í 

tengslum við hæfi L. Gögn um að samanburður á þeim huglægu þáttum sem réðu því að L 

var talin jafnhæf S lágu ekki fyrir og í Hæstaréttardómnum kemur fram eftirfarandi hafi 

verið mat kærunefndarinnar, en kærandi er sá sem hér hefur verið kallaður S. 
 
„Samkvæmt framangreindu er það mat nefndarinnar að kærandi hafi verið hæfari til að 
gegna starfinu en sú sem ráðin var og því verður ráðningin ekki byggð á sjónarmiðum er 

                                                
52 Leturbreyting mín. 
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fram koma í 1. mgr. 18. gr. laga nr. 10/2008. Telur kærunefnd jafnréttismála að kærði 
hafi við ráðninguna brotið gegn 1. mgr. 26. gr. laganna.“  

 

 Mat Hæstaréttar er er að þær aðferðir sem kærunefndin beitti hafi verið eðlilegar og 

nauðsynlegar í því skyni að meta hvort jafnréttislögin hafi verið brotin. Hæstiréttur segir 

um endurskoðun kærunefndarinnar á stöðuveitingunni. 

 
„Með þessu miðaði nefndin hvorki við aðrar hæfniskröfur en áfrýjandi kvaðst sjálfur hafa 
lagt til grundvallar þegar hún tók afstöðu til kæru stefnda né endurskoðaði hún mat 
áfrýjanda á umsækjendum með tilliti til þessara krafna, heldur byggði nefndin eingöngu á 
þeim skjalfestu gögnum, sem lágu fyrir um forsendur ráðningarinnar þegar áfrýjandi tók 
ákvörðun um hana. Í þessum efnum beitti nefndin lögmætum aðferðum við úrlausn 
sína, sbr. 5. mgr. 26. gr. laga nr. 10/2008, og fór ekki út fyrir valdsvið sitt eða verksvið, 
svo sem áfrýjandi heldur fram.53 

 

 Hæstiréttur virðist telja að veitingarvaldshafi þurfi að geta sýnt fram á það að matið 

hafi verið málefnalegt, en einnig að matið hafi verið forsvaranlegt í tilviki hvers og eins. 

Því sé ekki tækt að byggja ákvörðun um hæfi umsækjenda á persónulegri hæfni nema sú 

hæfni sé könnuð hjá öllum umsækjendum og veitingarvaldshafi verður að geta sýnt fram á 

hvaða sjónarmið réðu för. Þar sem veitingarvaldshafi gat ekki sýnt fram það taldi 

Hæstiréttur, líkt og kærunefndin, að um brot á jafnréttislögum væri að ræða. Þrátt fyrir að 

Hæstiréttur telji að veitingarvaldshafi hafi frelsi til þess að velja sjónarmið og ákveða 

hvert vægi þeirra skuli vera þarf hann að geta sýnt fram á hver þau sjónarmið eru, og að 

þeim hafi verið beitt varðandi alla umsækjendur, sérstaklega ef hlutlægar upplýsingar 

styðja aðra niðurstöðu en þá niðurstöðu sem fólst í ákvörðun veitingarvaldshafa. 

 

4.4 Ályktanir af dómaframkvæmd 

Af skoðun fyrrgreindra dóma má hugsanlega ráða að ekki ríki einhugur um það hvernig 

kærunefnd jafnréttismála skuli haga málsmeðferð sinni og rannsókn máls þegar nefndin 

metur hvort jafnréttislög hafi verið brotin við stöðuveitingar. Kærunefndin virðist ekki 

vera á alveg sömu skoðun og Hæstiréttur hvað það varðar, ef marka má þann mun á 

afstöðu nefndarinnar og Hæstaréttar sem birtist í nokkrum dómum Hæstaréttar.  

 Það sem helst skilur á milli virðist vera viðhorf til þess hversu mikið svigrúm játa beri 

veitingarvaldshafa við mat á þeim sjónarmiðum sem skipta máli við stöðuveitinguna. 

Hæstiréttur, og umboðsmaður Alþingis, virðast telja að veitingarvaldshafi skuli bæði hafa 

                                                
53 Leturbreyting mín.  
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frelsi til þess að velja þau sjónarmið sem mestu máli skipta við mat á því hver sé hæfasti 

umsækjandinn og frelsi til þess að meta hversu mikið vægi þau sjónarmið skuli hafa. 

Kærunefndin virðist aftur á móti endurmeta vægi þeirra sjónarmiða sem liggja til 

grundvallar, og meta þannig hvort jafnréttislög hafi verið brotin við stöðuveitinguna. Í 

dómum Hrd. 15. október 2009 (25/2009), Hrd. 2004, bls. 153 (330/2003) og Hrd. 2002, 

bls. 3066 (121/2002) felldi Hæstiréttur úrskurði kærunefndarinnar úr gildi þar sem hann 

taldi að veitingarvaldshafi skyldi hafa frelsi til að ákveða vægi sjónarmiða, en 

kærunefndin mat vægi sjónarmiðanna sjálfstætt. Að því leyti eru Hæstiréttur og 

kærunefndin ekki sammála varðandi það hvaða aðferðafræði skuli beita við rannsókn máls 

til að skera úr um það hvort umsækjendum hafi verið mismunað á grundvelli kynferðis.  

 Rannsóknarreglu stjórnsýslulaga er ætlað að tryggja að mál sé nægjanlega upplýst 

þegar ákvörðun er tekin í því, en í ljósi þess hversu víðtæk reglan er verður að skoða 

framkvæmd stjórnvalda til þess að átta sig á inntaki hennar. Þegar stjórnvöld og 

Hæstiréttur eru ekki sammála um það hvernig fara skuli að við rannsókn máls er þó ljóst 

að dómaframkvæmd Hæstaréttar er fordæmisgefandi og stjórnvöld ættu að taka mið af því 

sem fram kemur í dómum Hæstaréttar. Því má velta því upp hvort kærunefnd 

jafnréttismála ætti ekki að taka mið af því sem fram kemur í dómum Hæstaréttar, 

sérstaklega í tengslum við rannsókn mála og málsmeðferð. 

  

5 Lokaorð 
Velta má fyrir sér hvort núgildandi jafnréttislög séu til þess fallin að markmiði þeirra verði 

náð, þ.e. að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla og jafna 

stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins, ef veitingarvaldshafi hefur víðtækt svigrúm 

til þess að velja þau sjónarmið sem skipta máli við töku ákvörðunar um stöðuveitingu og 

ákveða vægi þeirra. Hugsanlegt er að valdhafandi stjórnvald taki ákvörðun sem stríðir 

gegn jafnréttislögum en geti rökstutt hana eftir á með því að ákveðin sjónarmið hafi vegið 

þyngra en önnur, eftir að ákvörðun um stöðuveitingu hefur verið tekin. Ef staðan er sú má 

velta því fyrir sér hvort eða hvernig unnt sé að framfylgja fyrrgreindu markmiði 

jafnréttislaganna.  
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