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1 Inngangur 
Stjórnvöld spila stóran þátt í lífi hvers manns enda verður að telja nánast ógerlegt að komast 

hjá því að þurfa að eiga samskipti við yfirvöld sökum þess mikla regluverks sem 

nútímasamfélag hvílir á. Stjórnsýslan teygir anga sína víðsvegar en eitt helsta verkefni 

stjórnvalda felst í því að taka ákvarðanir um réttindi og skyldur borgaranna, svokallaðar 

stjórnvaldsákvarðanir. Við töku slíkra ákvarðana eru stjórnvöld bundin við lög enda er íslensk 

stjórnskipun byggð á lögmætisreglunni, einni af grundvallarreglum réttarríkisins en hún felst í 

því að stjórnsýslan sé bundin af lögum.1 Þegar stjórnvöld taka stjórnvaldsákvarðanir á 

grundvelli lagaheimilda fer ávallt fram eitthvert mat. Þetta mat getur snúið að því hvort 

ákvörðun skuli tekin, hvert efni ákvörðunarinnar skuli vera og loks getur matið snúið að 

báðum þessum þáttum. 2  Þetta mat stjórnvalda er tilviksbundið og veltur á þeim 

réttargrundvelli sem valdheimild þeirra hvílir á hverju sinni. Í sumum tilfellum hefur 

löggjafinn valið að veita stjórnvöldum svokallaðar matskenndar valdheimildir með það 

markmið í huga að sú ákvörðun verði tekin, sem eigi best við í sérhverju tilfelli, miðað við 

aðstæður hverju sinni. Þegar svo ber undir þá er jafnan talað um að á stjórnvöldum hvíli 

svokallað skyldubundið mat (d. pligtmæssig skøn eða skøn under regel).3 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að gera grein fyrir hinni óskráðu meginreglu 

stjórnsýsluréttarins um skyldubundið mat stjórnvalda. Sérstaklega verður sjónum beint að 

þeirri togstreitu sem myndast á milli meginreglunnar um skyldubundið mat og 

jafnræðisreglunnar þegar matskenndar stjórnvaldsákvarðanir eru annars vegar og reynt að 

svara þeirri spurningu hvort önnur hvort reglan hafi meira vægi almennt eða á ákveðnum 

sviðum stjórnsýslunnar. 

Í öðrum kafla ritgerðarinnar verður gerð grein fyrir muninum á lögbundnum og 

matskenndum valdheimildum og því hvernig stjórnvöld setja sér gjarnan verklagsreglur sem 

viðmið um hvernig beita skuli hinum matskenndu heimildum. Einnig verður varpað ljósi á 

meginregluna um skyldubundið mat stjórnvalda og jafnræðisregluna. Í þriðja kafla verður 

sjónum beint að þeirri togstreitu sem er á milli reglnanna og í kjölfarið fjallað um ýmis 

stjórnsýslusvið í leit að svari við þeirri spurningu hvort unnt sé að segja að önnur hvor reglan 

hafi meira vægi á þeim sviðum sem gerð verður grein fyrir. Álit umboðsmanns Alþingis verða 

reifuð en auk þess verður gerð grein fyrir danskri réttarframkvæmd.  Að lokum verða 

																																																								
1 Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Stjórnskipuleg lögmætisregla“, bls. 423. 
2 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 42. 
3 Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat stjórnvalda“, bls. 265. 
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niðurstöður dregnar saman og því svarað hvort hægt sé að álykta að önnur reglan hafi meira 

vægi umfram hina. 

 

2 Almennt 

2.1 Matskenndar lagareglur og verklagsreglur 

Þegar löggjafinn veitir stjórnvöldum heimild til þess að taka stjórnvaldsákvörðun með 

lagareglu geta þessar valdheimildir verið af ýmsum toga. Ein aðferð sem notuð er innan 

lögfræðinnar til þess að flokka lagareglur felst í því að afmarka hvort þær teljist fastmótaðar 

eða matskenndar.4 Fastmótaðar lagareglur eru þess eðlis að þær tilgreina þau skilyrði sem þarf 

að uppfylla svo að ákvörðun verði tekin. Matskenndar lagareglur hafa hins vegar ekki að 

geyma öll skilyrði sem eru nauðsynleg og eftirláta ákveðið svigrúm til mats. Með 

sambærilegum hætti er hægt að flokka stjórnvaldsákvarðanir í lögbundnar og matskenndar 

ákvarðanir. Lögbundnar stjórnvaldsákvarðanir nefnast þær ákvarðanir sem byggðar eru á 

fastmótuðum lagaákvæðum og eru því lögbundnar að efni til. 5  Matskenndar 

stjórnvaldsákvarðanir byggjast hins vegar á lögum eða reglum sem ákvarða ekki að öllu leyti 

þau skilyrði sem þurfa að vera fyrir hendi svo að ákvörðun verði tekin, eða fela stjórnvöldum 

að einhverju leyti mat á því hvert efni ákvörðunar skuli vera.6 Stjórnvald hefur í slíkum 

tilvikum ákveðið svigrúm til að ákvarða hvaða sjónarmiðum ákvörðun skuli byggjast á með 

því að túlka lagaregluna og fylla í eyður hennar.7 Þetta mat á sjónarmiðum er ekki alveg frjálst 

enda eru stjórnvöld ávallt bundin við almennar efnisreglur stjórnsýsluréttarins þegar 

stjórnvaldsákvarðanir eru teknar, sbr. 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 (hér eftir ssl.). 

Matskenndar lagareglur eru almennt betur til þess fallnar að koma til móts við afbrigðileg 

tilvik sem kunna að koma til álita, enda stuðla þær að því að ákvörðun í sérhverju máli sé 

byggð á hag hvers aðila með tilliti til aðstæðna hverju sinni.8 Þegar stjórnvöld beita slíkum 

matskenndum lagareglum setja þau sér oft innri reglur sem kallast ýmist verklags-, vinnu-, 

viðmiðunar- eða leiðbeiningarreglur (hér eftir verklagsreglur) til þess að veita starfsmönnum 

leiðbeiningu um hvernig leysa skuli úr tilteknum málum. Slíkar verklagsreglur hafa ýmsa 

kosti í för með sér enda auka þær skilvirkni og samræmi innan stjórnsýslunnar, gefa borgurum 

tækifæri á að aðlagast því hvernig hinum matskenndu lagareglum er beitt og minnka líkurnar 

																																																								
4 Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat stjórnvalda“, bls. 266. 
5 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 21. 
6 Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat stjórnvalda“, bls. 264. 
7 Jon Andersen: „Hjemmelskrav“, bls. 225. 
8 Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat stjórnvalda“, bls. 265. 
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á því að ákvörðun sé tekin á ólögmætum grundvelli.9 Þær stuðla því almennt að aukinni 

skilvirkni og réttaröryggi innan stjórnsýslunnar með þeim hætti að unnt er að afgreiða mál 

með skjótari hætti og benda borgurum á hvaða sjónarmiðum stjórnvald byggir ákvörðun sína 

á. Slíkar verklagsreglur geta þó einnig orðið þess valdandi að hið lögbundna mat, sem 

löggjafinn hefur gert stjórnvaldi að framkvæma, er takmarkað óhóflega eða jafnvel afnumið. 

Ef verklagsregla verður þess valdandi að leyst er úr öllum málum á grundvelli hennar þá getur 

það orðið til þess að ekkert mat fer fram með tilliti til aðstæðna hverju sinni. Af þessu leiðir 

að það getur verið álitaefni hversu langt stjórnvöldum er heimilt að ganga við setningu slíkra 

reglna. Þeirri spurningu svarar meginreglan um skyldubundið mat stjórnvalda að einhverju 

leyti.10 

 

2.2 Meginreglan um skyldubundið mat 

Reglan um skyldubundið mat stjórnvalda er ein af óskráðum meginreglum stjórnsýsluréttarins 

en í henni felst að þegar löggjafinn hefur sett matskennda lagareglu og eftirlátið stjórnvaldi að 

taka ákvörðun með tilliti til aðstæðna í hverju einstöku tilfelli, þá hefur stjórnvaldið skyldu til 

að framkvæma hið lögbundna mat og er almennt óheimilt að afnema eða takmarka það 

óhóflega.11 Hér á landi hefur reglan verið skilgreind með eftirfarandi hætti: 
 
Þar sem löggjafinn hefur eftirlátið stjórnvöldum mat til þess að geta tekið ákvörðun sem best 
hentar hag hvers aðila, með tilliti til allra aðstæðna, er stjórnvöldum óheimilt að afnema matið 
með því að setja t.d. verklagsreglu, sem tekur til allra mála, sambærilegra sem ósambærilegra.12 

 

Sú niðurstaða að stjórnvöldum sé almennt óheimilt að afnema eða takmarka óhóflega hið 

lögbundna mat sem löggjafinn hefur kveðið á um er leidd af ákvæðum stjórnarskrá 

lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir stjskr.) um þrígreiningu ríkisvaldsins, sbr. einkum 2. 

gr. stjskr. Í ljósi þessa má færa rök fyrir því að meginreglan um skyldubundið mat stjórnvalda 

sé angi af formreglu lögmætisreglunnar.13 Samkvæmt formreglu lögmætisreglunnar mega 

hvers konar ákvarðanir stjórnvalda ekki brjóta í bága við lög og ef þær gera það þá víkja þær 

fyrir lögum þar sem þær hafa lægra réttarheimildarlegt gildi (l. lex superior).14  Stjórnvöld 

geta því ekki breytt efni laga með reglugerðum sínum en þegar stjórnvöld afnema eða 

takmarka óhóflega lögbundið mat sitt með fastmótuðum verklagsreglum þá eru þau í raun að 

																																																								
9 Jon Andersen: „Hjemmelskrav“, bls. 246. 
10 Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat stjórnvalda“, bls. 265. 
11 Jon Andersen: „Hjemmelskrav“, bls. 246 og Bent Christiansen: Forvaltningsret, bls. 182. 
12 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 39. 
13 Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat stjórnvalda“, bls. 266. 
14 Róbert R. Spanó: „Stjórnsýsluréttur“, bls.102-103. 
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breyta efni laga með reglum sínum og samkvæmt lögmætisreglunni ættu slíkar verklagsreglur 

að víkja fyrir lögum.15 Þrátt fyrir að meginreglan um skyldubundið mat hvíli á reglunum um 

þrígreiningu ríkisvaldsins og lögmætisreglunni þá verður fjallað um hana sem sérstaka reglu 

enda er hún sérstæð að ýmsu leyti. 

Í framkvæmd er reglan um skyldubundið mat stjórnvalda ekki eins afdráttarlaus ætla 

mætti. Stjórnvöldum er jafnan heimilt að setja sér verklagsreglur um beitingu matskenndra 

lagareglna án sérstakrar lagaheimildar en ávallt þarf að gæta að því að ganga ekki of langt. 

Álitaefnið um það hvort slíkar verklagsreglur gangi gegn meginreglunni um skyldubundið 

mat ræðst að einhverju leyti af því að reglurnar séu ekki í of föstum skorðum þannig að allt 

mat með tilliti til aðstæðna hverju sinni sé afnumið og að stjórnvaldið fylgi ekki reglum sínum 

til hins ítrasta og geri undantekningar frá þeim ef nauðsyn er á.16 

Gildissvið meginreglunnar um skyldubundið mat er bundið við matskennd lagaákvæði þar 

sem að markmið löggjafans hefur verið að gefa stjórnvöldum heimild til þess að taka þá 

ákvörðun sem best á við í hverju tilfelli.17 Ástæður þess að löggjafinn velur að eftirláta 

stjórnvöldum mat geta verið ýmiss konar. Sem dæmi getur lögjafann skort tíma eða þekkingu 

til þess að setja fastmótaða lagareglu og veitir þar af leiðandi stjórnvaldi matskenndar 

heimildir í því skyni að nýta þekkingu og reynslu starfsmanna til hins ítrasta.18 Í slíkum 

tilfellum hafa stjórnvöld alla jafna rýmri heimildir til þess að setja sér verklagsreglur heldur 

en þegar markmið löggjafans hefur verið að fram fari einstaklingsbundið mat.19 Það ræður 

samkvæmt þessu úrslitum um það hvort meginreglan um skyldubundið mat eigi við, hvaða 

markmið löggjafinn hefur haft að leiðarljósi þegar hin matskennda lagaregla var sett. Sú 

niðurstaða getur leitt af sér sjálfstætt álitaefni þar sem að ekki er ávallt hægt að sjá hvert 

markmið löggjafans var með setningu lagaákvæða og í slíkum tilfellum reynir á túlkun og 

skýringu lagaákvæðisins. 

Ef ákvörðun stjórnvalda brýtur gegn meginreglunni um skyldubundið mat með þeim hætti 

að mat þeirra hefur verið afnumið eða takmarkað óhóflega með formföstum verklagsreglum, 

þá er ákvörðunin talin haldin verulegum efnisannmarka sem getur leitt til ógildingar hennar, 

mæli ekki sérstök sjónarmið gegn því.20 Af skoðun dómaframkvæmdar má sjá að Hæstiréttur 

Íslands virðist ekki enn hafa leyst úr kröfu í dómsmáli um ógildingu stjórnvaldsákvörðunar á 

																																																								
15 Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat stjórnvalda“, bls. 267. 
16 Jens Garde: „Saglige krav“, bls. 258. 
17 Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat stjórnvalda“, bls. 267. 
18 Bent Christiansen: Forvaltningsret, bls. 183-184. 
19 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 40. 
20 Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat stjórnvalda“, bls. 291. 
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grundvelli meginreglunnar um skyldubundið mat með beinum hætti. Þó er áhugavert að skoða 

nýlegan dóm í þessu samhengi, sbr. Hrd. 16. júní 2016 (728/2015). 

 
Hrd. 16. júní. 2016 (728/2015). Í málinu krafðist A ógildingar á ákvörðun Reykjavíkurborgar um 
synjun á beiðni hennar um sérstakar húsaleigubætur. A leigði íbúð af Brynju, hússjóði 
Öryrkjabandalagsins, en samkvæmt 3. gr. reglna Reykjavíkurborgar um félagslegar íbúðir og 
sérstakar húsaleigubætur í Reykjavík var ekki unnt að fá slíkar bætur nema umsækjandi leigði 
húsnæði á almennum leigumarkaði eða væri í leiguíbúð á vegum Félagsbústaða hf. Fyrir lá að A 
hafði fengið slíkar bætur áður en hún flutti í húsnæði í eigu Brynju og aðstæður hennar höfðu 
ekki breyst að neinu öðru leyti. Héraðsdómur leit til þeirra markmiða sem lágu að baki reglna um 
sérstakar húsaleigubætur en í 1. mgr. 3. gr. þeirra kom fram að bæturnar væru ætlaðar þeim 
fjölskyldum og einstaklingum sem ekki eru á annan hátt færir um að sjá fyrir sér húsnæði sökum 
lágra launa, þungrar framfærslubyrðar og annarra félagslegra erfiðleika. Í ljósi þessa var talið að 
með því að setja reglur sem útilokuðu aðra en þá sem leigðu húsnæði á almennum leigmarkaði 
eða á vegum Félagsbústaða hf., hefði Reykjavíkurborg með ólögmætum hætti tarkmarkað 
óhóflega og með ómálefnalegum hætti skyldubundið mat sitt. Hæstiréttur lagði áherslu á að 
sveitarfélög yrðu að gæta jafnræðis við greiðslu slíkra bóta en vísaði að öðru leyti til forsendna 
hins áfrýjaða dóms og staðfesti hann. 
  

 Hæstiréttur fjallar ekki efnislega um meginregluna um skyldubundið mat í þessum dómi 

en þrátt fyrir það þá staðfestir hann forsendur héraðsdóms þar sem reglan var tekin til 

efnislegrar umfjöllunar og þannig virðist úrlausn málsins styðjast að einhverju leyti við 

regluna. Umboðsmaður Alþingis hefur stuðst við regluna mun meira en dómstólar og í 

fjölmörgum álitum sínum talið brotið gegn henni. Þar að auki hafa þó nokkrir dómar gengið í 

Danmörku þar sem stjórnvaldsákvarðanir hafa verið ógiltar vegna brota á reglunni, sbr. Ufr. 

1989, bls. 775. Í málinu var ákvörðun dómsmálaráðuneytisins um synjun á dvalarleyfi föður 

flóttamanns ógilt. Ráðuneytið hafði sett það fortakslausa skilyrði fyrir veitingu dvalarleyfis 

fyrir föður flóttamanns, sem bjó í Danmörku, að hann ábyrgðist framfærslu föður síns. Sú 

lagaheimild sem ákvörðunin byggði á gerði ráð fyrir því að mat yrði lagt á hvert mál og þar 

sem ekkert slíkt mat hafði farið fram var ákvörðunin ógilt. 

 

2.3 Jafnræðisreglan 

Grundvallarreglan um jafnræði manna og bann við mismunun er ein mikilvægasta undirstaða 

nútímahugmynda um mannréttindi og jafnræðisreglur hafa sérstakt gildi á sviði 

stjórnsýsluréttar þar sem samræmi í lagaframkvæmd er einn af hornsteinum stjórnarfars.21 

Með lögfestingu stjórnsýslulaga nr. 37/1993 var jafnræðisregla íslensks stjórnsýsluréttar 

lögfest, en fyrir gildistöku laganna var reglan engu að síður talin ein af óskráðum 

																																																								
21 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 563-565. 
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grundvallarreglum stjórnsýsluréttarins.22 Hina lögfestu jafnræðisreglu stjórnsýsluréttarins er 

að finna í 11. gr. ssl. og hún er svohljóðandi: 
 
Við úrlausn mála skulu stjórnvöld gæta samræmis og jafnræðis í lagalegu tilliti. 
Óheimilt er að mismuna aðilum við úrlausn mála á grundvelli sjónarmiða, byggðum á kynferði 
þeirra, kynþætti, litarhætti, þjóðerni, trúarbrögðum, stjórnmálaskoðunum, þjóðfélagsstöðu, 
ætterni eða öðrum sambærilegum ástæðum. 
 

Í 1. mgr. 11. gr. ssl. er að finna almenna leiðbeiningarreglu þess efnis að gæta skuli 

samræmis og jafnræðis. Í 2. mgr. 11. gr. ssl. eru talin upp ýmis sjónarmið sem ekki mega 

liggja til grundvallar mismunandi úrlausnum mála. Þessi upptalning er ekki tæmandi enda 

segir í niðurlagi ákvæðisins að ekki megi mismuna aðilum á grundvelli annarra sambærilegra 

ástæðna og taldar eru upp. Af reglunni leiðir, að þegar að stjórnvald hefur tekið ákvörðun í 

máli og hún er byggð á tilteknum sjónarmiðum, þá ber stjórnvaldinu að leysa úr öðrum 

sambærilegum málum á grundvelli sömu sjónarmiða.23 Jafnræðissjónarmið geta í vissum 

tilvikum leitt til þess að stjórnvöld séu í raun bundin við fyrri ákvörðun sína með þeim hætti 

að óheimilt sé að taka efnislega ólíka ákvörðun í sambærilegum málum.24 Að sama skapi hafa 

fræðimenn oft bent á að í jafnræðisreglunni felist einnig sú regla að leysa skuli úr 

ósambærilegum málum á ósambærilegan hátt.25 

Regluna má greina í tvo þætti, annars vegar samræmisþátt, og hins vegar jafnræðisþátt. 

Jafnræðisþáttur reglunnar gerir þær kröfur að gæta skuli jafnræðis við úrlausn mála á meðan 

samræmisþáttur hennar felst í því að stjórnvöldum ber að leysa úr sambærilegum málum á 

sambærilegan hátt. Aðgreining reglunnar á þennan hátt er ekki ávallt augljós en til skýringar 

má taka tilbúið dæmi um mál þar sem stjórnvöld úthluta gæðum af takmörkuðu magni, t.d. 

söluferli ríkisjarðar. Í slíku tilfelli gerir jafnræðisþáttur jafnræðisreglunnar þær kröfur að allir 

sem hafi áhuga á jörðinni eigi þess kost að kaupa hana, þ.e. að allir hafi tækifæri til að bjóða í 

hana. Þessum kröfum er t.d. hægt að fullnægja með opinberri auglýsingu. Samræmisþáttur 

jafnræðisreglunnar gerir hins vegar þær kröfur að farið verði með sölu á jörðinni með 

sambærilegum hætti og áður hefur verið gert við sölu ríkisjarða. Sem dæmi má nefna að ef 

tilboð berst í ríkisjörð og það er sambærilegt tilboði sem þótti fullnægjandi í fyrra söluferli þar 

sem sambærileg jörð var til sölu, þá ætti að fara með síðara tilboðið með sama hætti og gert 

																																																								
22 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3294. 
23 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 36. 
24 Jon Andersen: Forvaltningsret, bls. 98. 
25 Páll Hreinsson: „Litróf jafnræðisreglna“, bls. 342. 
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var í fyrra söluferli. Samræmisþáttur jafnræðisreglunnar er í raun kjarni jafnræðisreglna 

almennt og jafnframt eitt af megineinkennum réttarskipunar okkar.26 

 

3 Togstreita meginreglunnar um skyldubundið mat og jafnræðisreglunnar 

Þegar stjórnvöld taka stjórnvaldsákvarðanir á grundvelli matskenndra valdheimilda ber þeim 

að líta til skráðra og óskráðra reglna stjórnsýsluréttarins, sbr. 2. mgr. 1. gr. ssl. 

Jafnræðisreglan er því ein af þeim reglum sem stjórnvöld þurfa að gæta að við töku 

stjórnvaldsákvarðana og hún hefur sérstaka þýðingu þegar um matskenndar 

stjórnvaldsákvarðanir er að ræða, enda meiri hætta á að stjórnsýslan verði ósamræmd, óréttlát 

og ófyrirsjáanleg þegar ákvörðun er matskennd heldur en þegar um er að ræða fastmótaðar 

stjórnvaldsákvarðarnir. Verklagsreglur sem stjórnvöld setja sér til að hafa að leiðarljósi við 

úrlausn mála á grundvelli matskenndra lagareglna stuðla almennt að því að krafa 

jafnræðisreglunnar um samræmi sé uppfyllt og af því má draga þá ályktun að jafnræðisreglan 

mæli með notkun slíkra reglna. Áhrif jafnræðisreglunnar geta því orðið þau að fastmótaðar 

verklagsreglur séu settar til fyllingar matskenndum lagaákvæðum í þeim tilgangi að auðvelda 

stjórnvöldum að gæta samræmis og jafnræðis í stjórnsýsluframkvæmd. 

Meginreglan um skyldubundið mat gengur ekki svo langt að það sé með öllu óheimilt að 

styðjast við verklagsreglur heldur felur hún það í sér að stjórnvöldum sé óheimilt að afnema 

eða takmarka óhóflega hið lögbundna mat sem því hefur verið veitt, þegar markmið 

löggjafans er að fram fari einstaklingsbundið mat. Reglan um skyldubundið mat gerir því það 

að verkum að þrátt fyrir að stjórnvöldum sé jafnan heimilt að setja sér verklagsreglur, þá er sú 

heimild takmörkuð og ávallt þarf að stíga varlega til jarðar þegar slíkar reglur eru settar. Þetta 

gerir það að verkum að á milli meginreglunnar um skyldubundið mat og jafnræðisreglunnar 

ríkir ákveðin togstreita, enda virðast reglurnar stefna í sitthvora áttina þegar kemur að notkun 

verklagsreglna til fyllingar matskenndum stjórnvaldsákvörðunum. 

Hversu langt stjórnvöldum er heimilt að ganga í að setja sér verklagsreglur fer eftir 

atvikum hverju sinni og eitt af því sem litið er til er hvort jafnræðisreglan eða meginreglan um 

skyldubundið mat vegi þyngra í sérhverju tilviki. Í því sambandi getur fjöldi mála á borði 

stjórnvalds eða tegund og eðli verklagsreglu haft áhrif á það hvor reglan vegi þyngra.27 Einnig 

virðast gilda ólík sjónarmið eftir stjórnsýslusviðum um það hvort meiri áhersla er lögð á 

jafnræðisregluna eða meginregluna um skyldubundið mat.28 Í næsta kafla ritgerðarinnar 

																																																								
26 Páll Hreinsson: „Litróf jafnræðisreglna“, bls. 365-366.	
27 Sjá nánari umfjöllun um þetta Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat stjórnvalda“, bls. 270-286. 
28 Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat stjórnvalda“, bls. 271. 
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verður vikið að nokkrum sviðum stjórnsýslunnar og gerð tilraun til að svara þeirri spurningu 

um hvort unnt sé að segja að önnur hvor reglan vegi þyngra innan hvers sviðs. 

 

4 Ólík stjórnsýslusvið 
4.1 Skattar og opinber gjöld 

Á sviði skattaréttar er gerð rík krafa um að gjaldtaka eigi stoð í skýrri lagaheimild. Almennt 

má styðjast við það sjónarmið að því meira íþyngjandi sem inngrip stjórnvalda er fyrir 

borgarana, því meiri þörf er á heimild í lögum.29 Líkt tekið var fram í Hrd. 1999, bls. 3789 

(64/1999) þá eru skattar skilgreindir sem einhliða gjöld sem lögð eru á hópa einstaklinga eða 

lögaðila af hendi ríkisvaldsins, án þess að sérstakt endurgjald komi fyrir þau. Af þessari 

skilgreiningu má ráða að skattar eru í eðli sínu verulega íþyngjandi úrræði sem beitt er 

einhliða af ríkisvaldinu. Samkvæmt lögmætisreglunni verða athafnir stjórnvalda að eiga sér 

viðhlítandi lagastoð, en hvað telst viðhlítandi lagastoð hverju sinni getur verið breytilegt. Í því 

sambandi hvað teljist vera viðhlítandi lagastoð má líta til hins almenna sjónarmiðs um að því 

meira íþyngjandi sem aðgerðir stjórnvalda eru, því meiri þörf er á heimild í lögum.30 

Samkvæmt 40. og 77. gr. stjskr. má ekki leggja skatt á, breyta eða taka af nema með heimild í 

lögum og jafnframt er óheimilt að framselja skattlagningarvald til stjórnvalda. Kröfur 

lögmætisreglunnar um viðhlítandi lagastoð eru því miklar þegar kemur að skattlagningu og 

ljóst að ef stjórnvöldum yrði veitt frjálst mat um það, hvort skattur yrði lagður á eða ekki, þá 

fæli það í sér brot á stjskr. 

Um önnur opinber gjöld, s.s. þjónustugjöld, gilda ekki eins strangar kröfur um skýrleika 

lagaheimilda en þrátt fyrir það þá er meginreglan sú að einfalda lagaheimild þarf til töku 

slíkra gjalda. Það felur í sér að ákvæði reglugerða eða athugasemdir í lögskýringargögnum 

teljast ekki viðhlítandi grundvöllur til gjaldtöku af þessu tagi.31 Þar sem verklagsreglur 

stjórnvalda teljast ekki til réttarheimilda má draga þá ályktun, að stjórnvöld verði að gæta sín 

á því að setja sér verklagsreglur sem ekki samræmast lögum um töku opinberra gjalda. 

Auk þess að gera miklar kröfur um viðhlítandi lagastoð þá er skattaréttur einnig gott dæmi 

um stjórnsýslusvið þar sem jafnræðisreglan er almennt talin vega þyngra en meginreglan um 

skyldubundið mat. Því til stuðnings má m.a. vísa til Hrd. 1999, bls. 3789 (64/1999), en 

dómurinn sýnir fram á þær ríku kröfur sem gerðar eru til jafnræðis þegar kemur að gjaldtöku 

skatta. Í málinu voru þau gjöld sem það snerist um talin vera skattur, þar sem um var að ræða 

																																																								
29 Jon Andersen: „Hjemmelskrav“, bls. 211. 
30 Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Þjónustugjöld“, bls. 438. 
31 Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Þjónustugjöld“, bls. 442-443. 
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gjöld, sem lögð væru á tiltekna hópa einstaklinga eða lögaðila samkvæmt einhliða ákvörðun 

ríkisvaldsins, án þess að sérstakt endurgjald ætti að koma fyrir þau. Í framhaldi af þessu segir 

í forsendum dómsins um nauðsyn jafnræðis: 

 
Leiðir það af 72. gr. stjórnarskrárinnar að gjöldin verður að leggja á eftir almennum efnislegum 
mælikvarða og þannig að gætt sé jafnræðis. 
  

Á sviði skattréttarins er rík þörf fyrir samræmi og fyrirsjáanleika við úrlausn mála.32 Þessi 

mikla þörf fyrir slíkt á sviði opinberrar gjaldtöku helgast af því hversu íþyngjandi slík 

gjaldtaka er fyrir borgarana og eðli slíkrar gjaldtöku, en skattar eru gjöld sem leggjast eftir 

almennum efnislegum mælikvarða á hóp einstaklinga eða lögaðila. Skatta má ekki nota til 

þess að íþyngja ákveðnum einstaklingum heldur skal það sama gilda um alla þá sem eru í 

þeirri stöðu að þurfa að greiða tiltekinn skatt.33 

Þrátt fyrir hinar ríku kröfur um lagaheimild og jafnræði á sviði skattaréttarins þá má finna 

tilvik innan hans þar sem stjórnvöldum eru veittar valdheimildir til að framkvæma 

einstaklingsbundið mat. Sem dæmi má nefna ákvæði 65. gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003, 

þar sem er að finna sérstakar ástæður sem veita heimild til lækkunar á tekjuskattstofni. 

Orðalag þeirra ástæðna sem eru taldar upp, eru þess eðlis að nauðsynlegt er að fram fari 

einstaklingsbundið mat upp að vissu marki. Þessu til stuðnings má t.d. benda á 1. tl. 1. mgr. 

65. gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003, en samkvæmt ákvæðinu er heimilt að lækka 

tekjuskattstofn ef ellihrörleiki, veikindi, slys eða mannslát hafa skert gjaldþol manns verulega. 

Af lestri ákvæðisins má ráða að nauðsynlegt er að ávallt fari fram einstaklingsbundið mat á 

því hvort gjaldþol manns teljist verulega skert. Þrátt fyrir að löggjafinn kveði á um 

einstaklingsbundið mat við beitingu þessa ákvæðis þá sýna álit umboðsmanns Alþingis fram á 

það hversu rík áhersla er lögð á jafnræði á sviði skattaréttarins, en umboðsmaður hefur sjálfur 

talið ástæðu til þess að ríkisskattstjóri setji reglur til að samræma úrlausnir byggðar á því, sbr. 

UA 2. febrúar 1996 (1427/1995). Í álitinu komst umboðsmaður að þeirri niðurstöðu að heimilt 

væri að vissu marki að líta til efnahags skattþegns við beitingu sambærilegra ákvæða 

þágildandi laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignaskatt. Um beitingu slíks sjónarmiðs komst 

umboðsmaður svo að orði: 

 
Ég tel brýnt, að samræmis og jafnræðis sé gætt við beitingu slíks sjónarmiðs og ríkiskattstjóra 
beri að sjá til þess, að svo verði í skattframkvæmd. Ég tel að ríkisskattstjóra beri að setja almenn 
stjórnvaldsfyrirmæli um ívilnanir samkvæmt 1. málsl. 2. gr. 66. gr. laga nr. 75/1981, um 
tekjuskatt og eignarskatt. 

																																																								
32 Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat stjórnvalda“, bls. 271. 
33 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 500. 
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Í málum UA 18. mars 1998 (1833/1996 og 2339/1997) komu fram sömu sjónarmið en þar 

tók umboðsmaður undir þau áform ríkiskattsstjóra, sem komu fram undir rekstri málsins, að 

setja almenn stjórnvaldsfyrirmæli um það hvernig skyldi líta til eigna gjaldenda við mat á 

ívilnun samkvæmt þágildandi lögum. Þrátt fyrir þetta benti hann á að gæta þyrfti að því, að 

einstaklingsbundið mat um það hvort um „verulega skert gjaldþol“ væri að ræða yrði ekki 

afnumið. Þessi mál sýna hversu erfitt getur reynst að feta milliveginn milli jafnræðisreglunnar 

og meginreglunnar um skyldubundið mat enda var umboðsmaður sammála því að settar yrðu 

reglur til að samræma beitingu undanþáguheimildarinnar en taldi samt ástæðu til að minna á 

að þess yrði gætt að einstaklingsbundið mat yrði ekki afnumið. 

Af ofangreindu verður talið að óhætt sé að fullyrða að jafnræðisreglan og krafa hennar um 

samræmi í framkvæmd hafi talsvert meira vægi en meginreglan um skyldubundið mat 

stjórnvalda þegar kemur að sköttum og opinberum gjöldum. Sennilega má rekja þetta mikla 

vægi jafnræðisreglunnar til eðlis þessara aðgerða og þess hversu íþyngjandi þær eru fyrir 

borgarana. 

 

4.2 Félagsleg réttindi 

Á sumum sviðum stjórnsýslunnar er þörfin fyrir einstaklingsbundið mat mikil og eitt þeirra er 

þegar ákvarðanir eru teknar um félagsleg réttindi fólks. 34  Á sviði félagsmálaréttar er 

aðaláherslan ekki á samræmi og jafnræði, heldur fremur á að komið sé til móts við þarfir 

hvers og eins. Páll Hreinsson gengur jafnvel svo langt að fullyrða að stjórnvöldum sé 

einfaldlega óheimilt að afnema eða þrengja verulega mat sitt þegar félagsleg réttindi eru undir 

en í grein sinni „Skyldubundið mat stjórnvalda“ kemst hann svo að orði: „Þegar markmið 

löggjafans með setningu lagaákvæðis þar sem stjórnvöldum eru fengnar í hendur matskenndar 

valdheimildir, er að teknar verði ákvarðanir um félagsleg réttindi borgaranna, sem best á við í 

hverju máli með tilliti til allra aðstæðna, geta stjórnvöld ekki afnumið eða þrengt verulega 

matið með því að setja í þess stað nokkuð fastmótaða reglu.“35 Það verður því að telja óhætt 

að fullyrða að meginreglan um skyldubundið mat vegi þungt þegar um slíkar ákvarðanir er að 

ræða. 

Rétturinn til félagslegrar aðstoðar er stjórnarskrárbundinn, sbr. 1. mgr. 76. gr. stjskr., en 

þar segir: „Öllum, sem þess þurfa, skal tryggður í lögum réttur til aðstoðar vegna sjúkleika, 

örorku, elli, atvinnuleysis, örbrigðar og sambærilegra atvika.“ Þetta ákvæði tryggir þeim sem 

																																																								
34 Bent Christiansen: Forvaltningsret, bls. 187. 
35 Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat stjórnvalda“, bls. 273. 
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þess þurfa beinan rétt til aðstoðar frá ríkinu og löggjafinn uppfyllir skyldur sínar á þessu sviði 

með því að koma á fót almannatryggingakerfi sem tryggir mönnum greiðslu þegar þeir þess 

þurfa.36 Með því að áskilja í 1. mgr. 76. gr. stjskr. að „öllum“ sem þess þurfi skuli veitt aðstoð 

er reynt tryggja að slík aðstoð hvíli á jafnréttisgrundvelli. Jafnræðisreglan hefur því einnig 

talsvert vægi þegar kemur að félagslegum réttindum enda eiga menn í sambærilegri stöðu að 

njóta sama réttar til aðstoðar. Krafa ákvæðisins um jafnræði hindrar þó ekki löggjafann í því 

að setja nánari skilyrði um það hverjir njóti réttar samkvæmt því.37 

Það getur reynst erfitt að setja fastmótaðar reglur um nánari skilyrði félagslegrar aðstoðar 

þar sem einstök tilvik eru sjaldan eins. Aðstæður fólks sem treystir á slík réttindi eru ekki 

fullkomlega sambærilegar hverju sinni og þess vegna velur löggjafinn í mörgum tilfellum að 

veita stjórnvöldum matskenndar valdheimildir þegar kemur að veitingu félagslegra réttinda. 

Með slíku fyrirkomulagi er hægt að meta hverju sinni hvaða ákvörðun sé rétt að taka með 

tilliti til aðstæðna hverju sinni. Eins og áður hefur komið fram þá er almennt talið að 

stjórnvöld hafi lítið svigrúm til að takmarka mat sitt þegar markmið löggjafans hefur verið að 

ávallt fari fram einstaklingsbundið mat.38 Það myndi því skjóta skökku við ef stjórnvöld færu 

að afnema eða takmarka óhóflega lögbundið mat sitt með því að setja sér fastmótaðar reglur, 

enda væri líklegt að slíkar reglur myndu ganga gegn lögum á þessu sviði og þeim markmiðum 

sem búa að baki þeim. Umboðsmaður Alþingis hefur áréttað þetta í álitum sínum. 
 
UA 17. febrúar 1997 (1706/1996) A og B kvörtuðu til umboðsmanns vegna úrskurðar 
tryggingaráðs sem hafði staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um umönnunargreiðslur 
vegna C, sonar þeirra, sem var sykursjúkur. Með þessari ákvörðun voru greiðslur lækkaðar frá 
þeim tíma er sonur þeirra varð 13 ára í samræmi við verklagsreglu sem sagði að unglingar á 
aldrinum 13 til 16 ára væru færir um að sprauta sig sjálfir og þörfnuðust því minni umönnunar. 
Á grundvelli þessara vinnureglna var C flokkaður í 5. flokk þágildandi reglugerðar nr. 150/1992, 
en í þann flokk féllu börn sem voru nokkurn veginn sjálfbjarga. A og B bentu á að C væri ekki 
fær um að sprauta sig sjálfur í öllum tilfellum og þyrfti lyfjagjöf. Umboðsmaður taldi 
Tryggingastofnun ríkisins almennt heimilt að setja sér viðmiðunarreglur til fyllingar 
réttarheimildum en tók jafnframt fram að slíkar reglur verði ekki taldar sjálfstæð réttarheimild. Í 
þessu tilviki taldi umboðsmaður að verklagsreglur Tryggingastofnunar takmörkuðu það mat sem 
ákvæði reglugerðar nr. 150/1992 gerðu ráð fyrir og beindi þeim fyrirmælum til tryggingráðs að 
taka mál A og B til meðferðar á ný, ef þau færu fram á það. 39 
 
Það vægi sem umboðsmaður gefur meginreglunni um skyldubundið mat þegar félagsleg 

réttindi eru annars vegar eru í samræmi við norrænar fræðikenningar en samkvæmt danska 

fræðimanninum Bent Christiansen er þetta það svið stjórnsýslunnar þar sem þörfin er mest á 

																																																								
36 Björg Thorarensen: „Stjórnskipunarréttur“, bls. 95. 
37 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 548. 
38 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 40. 
39 Sjá einnig UA 25. nóvember 2010 (5733/2009). 
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að komið sé til móts við þarfir hvers og eins.40 Dönsk dómaframkvæmd ber þess einnig merki 

að meginreglan um skyldubundið mat vegi þyngra en jafnræðisreglan þegar félagsleg réttindi 

eru annars vegar, sbr. Ufr. 1983, bls. 349. Í því máli hafði A verið synjað um félagslega 

aðstoð á grundvelli þess að hann hafði upplýst um að hann hygðist fara aftur í háskólanám. Í 

dóminum kom fram að sú ætlun hans að innrita sig í nám gæfi tilefni til að ætla að hann 

uppfyllti ekki lengur skilyrði til félagslegrar aðstoðar. Þrátt fyrir þetta þá sagði jafnframt í 

dóminum að réttur til félagslegrar aðstoðar ætti að ráðast af raunverulegu heildarmati 

aðstæðna einstaklings hverju sinni og því var synjun stjórnvalda ógilt. 

 

4.3 Atvinnuréttindi 

Það er í mörg horn að líta þegar skoða á hvort jafnræðisreglan eða meginreglan um 

skyldubundið mat hafi meira vægi þegar kemur að stjórnvaldsákvörðunum sem varða 

atvinnuréttindi. Ýmis álitamál geta komið upp þegar til stendur að úthluta eða afturkalla 

atvinnuréttindi. Þar að auki eiga sérstök sjónarmið við þegar um er að ræða annars vegar 

ráðningu eða skipun ríkisstarfsmanna og hins vegar uppsögn eða brottvikningu þeirra. 

Þegar stjórnvaldsákvörðun er tekin um atvinnuréttindi þarf að hafa í huga að 

atvinnufrelsið er varið af 75. gr. stjskr. og samkvæmt ákvæðinu er aðeins heimilt að setja 

þessu frelsi skorður með lögum, enda krefjist almannahagsmunir þess. Hér er því um 

mikilsverð réttindi að ræða en af lögmætisreglunni og lagaáskilnaðarreglu 

atvinnufrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar má ráða að löggjafinn verður oftast sjálfur að mæla 

fyrir um skerðingu þessara réttinda, þó fela megi stjórnvöldum nánari útfærslu þeirra.41 Að 

auki skal benda á að í vissum tilfellum falla atvinnuréttindi undir 1. mgr. 72. gr. stjskr. og 

njóta því friðhelgi eignarréttinda.42 Í þessu tilliti má hafa orð Jon Andersen að leiðarljósi en 

samkvæmt honum má almennt ganga út frá því að því meira íþyngjandi sem inngrip 

stjórnvalda er fyrir borgara, því meiri þörf sé á skýrri heimild í lögum.43 Af öllu þessu má 

álykta að þegar löggjafinn hefur veitt stjórnvöldum matskenndar valdheimildir sem varða 

ákvörðunartöku um atvinnuréttindi sé svigrúm stjórnvalda til að setja sér fastmótaðar 

verklagsreglur mjög lítið, enda miklar kröfur gerðar um að slíkar ákvarðanir byggist á 

viðhlítandi lagastoð og séu í samræmi við fyrirmæli viðkomandi lagaákvæðis. Í þessu 

samhengi má benda á eftirfarandi álit umboðsmanns Alþingis: 
 

																																																								
40 Bent Christiansen: Forvaltningsret, bls. 184. 
41 Páll Hreinsson: „Litróf jafnræðisreglna“, bls. 343-344. 
42 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 453-454. 
43 Jon Andersen: „Hjemmelskrav“, bls. 211. 
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UA 1. desember 1998 (1885/1996). Umsókn A um starf flugumferðarstjóra var synjað á 
grundvelli vinnureglna þess efnis að umsækjendur mættu ekki vera eldri en 30 ára. 
Umboðsmaður taldi ekki ástæðu til að gera athugasemd við að Flugmálastjórn takmarkaði fjölda 
nemenda sem teknir væru inn í grunnnám í flugumferðarstjórn við áætlaða starfsmannaþörf 
stofnunarinnar. En þar sem að val á umsækjendum í grunnnám væri liður í að velja starfsmenn í 
stöður flugumferðarstjóra, þyrfti valnefnd að gæta lögmætra sjónarmiða við starf sitt. 
Umboðsmaður taldi ekki ómálefnalegt í sjálfu sér að líta til aldurs umsækjenda þar sem stofnunin 
hefði réttmæta hagsmuni af því að til starfa réðust menn sem gætu gegnt starfinu lengi. Hins 
vegar taldi hann að hið fortakslausa skilyrði um að umsækjendur væru ekki eldri en 30 ára skorti 
lagastoð þar sem að reglugerðarákvæði reglugerðar nr. 344/1990, sbr. reglurgerð nr. 137/1996, 
veittu ekki neina heimild til að setja slíkt skilyrði. Með setningu þessa fortakslausa skilyrðis taldi 
umboðsmaður að Flugmálastjórn hefði afnumið hluta þess mats sem henni hefði verið skylt að 
framkvæma samkvæmt reglugerðarákvæðum. 
 

Meginreglan um skyldubundið mat hefur samkvæmt þessu verulegt vægi þegar stjórnvaldi 

hafa verið veittar matskenndar valdheimildir og atvinnuréttindi eru annars vegar. 

Jafnræðisreglan hefur þó sérstakt gildi í ákveðnum tilfellum þegar atvinnuréttindi eru annars 

vegar. Við úthlutun tiltekinna gæða sem eru af takmörkuðu magni og hið opinbera veitir, t.d. 

veiðiréttindi, er mikilvægt að allir sem uppfylli nánar tiltekin lágmarksskilyrði hafi jafna 

möguleika til þátttöku og gangi í upphafi jafnir til leiks.44 Þetta lagaviðhorf leiðir til þess að 

oft er gerð krafa um að mál sem þessi hefjist með opinberri auglýsingu þannig að allir sem 

hafa áhuga á að taka þátt og uppfylla þær lágmarkskröfur sem gerðar eru, eigi raunhæfa 

möguleika á því.45 

Meginreglan um skyldubundið mat hefur sérstakt vægi þegar kemur að ráðningu, skipun, 

uppsögn og brottvikningu opinberra starfsmanna. Þetta mikla vægi reglunnar þegar kemur að 

ráðningu og skipun opinberra starfsmanna má rekja til þeirrar grundvallarreglu sem gildir í 

stjórnsýslurétti, að velja beri þann umsækjanda sem hæfastur verður talinn á grundvelli 

málefnalegra sjónarmiða. Af þessari reglu leiðir að það hefur verið talið óheimilt að setja 

verklagsreglu sem afnemur eða takmarkar óhóflega matið við val á hæfasta 

umsækjandanum.46 Umboðsmaður hefur í fjölmörgum álitum sínum áréttað mikilvægi þess að 

stjórnvöld framkvæmi raunverulegt mat á umsækjendum þegar ráðið er í störf. Í álitum 

umboðsmanns UA 18. júni 2012 (5864/2009) og UA 26. mars 2013 (7066/2012) voru að vissu 

leyti uppi sérkennileg álitaefni að því leyti, að litið var fram hjá umsækjendum á þeim 

grundvelli einum að þeir hefðu of mikla menntun eða reynslu. 

 
UA 18. júní 2012 (5864/2009). A kvartaði yfir þeim ákvörðunum utanríkisráðuneytisins að ráða 
C, D og E í störf stjórnarráðsfulltrúa í ráðuneytinu. A taldi sig hæfari til að gegna störfunum en 
þeir sem ráðnir höfðu verið, m.a. með tilliti til menntunar hennar og starfsreynslu. Einnig gerði 

																																																								
44 Páll Hreinsson: „Litróf jafnræðisreglna“, bls. 361. 
45 Sjá hér t.d. UA 19. desember 1989 (166/1989). 
46 Jon Andersen: „Hjemmelskrav“, bls. 248 og Jon Andersen: Forvaltningsret, bls. 103. 
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A athugasemd við að ráðuneytið hefði talið hana hafa of mikla starfsreynslu í starfið sökum þess 
að hún hafði gegnt stjórnunarstarfi hjá tilteknu fjámálafyrirtæki. Umboðsmaður taldi að 
ráðuneytið hefði ekki sýnt fram á að það hefði verið málefnalegt og forsvaranlegt að byggja á 
því við mat á umsækjendum að ýmist líta fram hjá þeim einstaklingum sem höfðu 
framhaldsmenntun á háskólastigi eða ljá aukinni menntun og starfsreynslu takmarkað vægi án 
þess að meta það í hverju tilviki hvernig sú menntun eða starfsreynsla gæti nýst við framkvæmd 
starfsins. Ráðuneytinu hefði borið að leggja mat á það hvernig sú sérstaka starfsreynsla sem A 
hafði aflað sér gæti nýst við starf stjórnarráðsfulltrúa en af gögnum málsins fékkst ekki séð að 
það hefði verið gert með viðhlítandi hætti. 
 

Líkt og í tilvikum þar sem til stendur að ráða eða skipa ríkisstarfsmann, er talið óheimilt 

að afnema eða takmarka mat verulega þegar ákvörðun er tekin um hvernig bregðast skuli við 

brotum opinberra starfsmanna. Þegar viðurlög brota í opinberu starfi eru ákveðin, verða 

stjórnvöld að leggja mat á hvert mál fyrir sig og leysa úr því á sjálfstæðan hátt þannig að 

eðlilegt samræmi sé á milli eðlis og grófleika brots og þeirra úrræða sem gripið er til.47 Á 

þetta reyndi m.a. í eftirfarandi áliti umboðsmanns Alþingis: 
 
UA 30. desember 1994 (912/1993). Stéttarfélag lögfræðinga í ríkisþjónustu kvartaði yfir reglum 
sem dóms- og kirkjumálaráðherra setti um ölvunarakstur lögreglumanna, lögreglustjóra og 
fulltrúa lögreglustjóra. Samkvæmt þeim skyldi lögreglumaður sem gerðist sekur um 
ölvunarakstur, og áfengismagn væri í lægri mörkum, hljóta áminningu, sæta tilflutningi í starfi 
eða launalausu leyfi. Brot þar sem áfengismagn væri í hærri mörkum og ítrekuð brot teldust 
brottrekstrarsök. Umboðsmaður taldi reglur dóms- og kirkjumálaráðherra of afdráttarlausar þar 
sem að stjórnvöld yrðu að leggja mat á hvert mál fyrir sig og leysa úr því á sjálfstæðan hátt. 
Ráðuneytinu væri því óheimilt að afnema þetta mat með því að mæla afdráttarlaust fyrir um að 
það teldist brottrekstrarsök, ef áfengismagn hefði mælst í hærri mörkum hjá löglærðum 
fulltrúum sýslumanns. 
 

Vægi meginreglunnar um skyldubundið mat þegar kemur að opinberum starfsmönnum má 

sjá glöggt í danskri réttarframkvæmd en bæði umboðsmaður danska þjóðþingsins og 

dómstólar þar í landi hafa byggt á reglunni í málum sem varða uppsögn ríkisstarfsmanna, sbr. 

Ufr. 1995, bls. 177. Í því máli höfðu breytingar á rekstri stofnunar orðið til þess að fækka 

þurfti starfsmönnum og val á þeim starfsmönnum sem sagt var upp byggðist á starfsaldri 

þeirra. Hæstiréttur taldi óheimilt að byggja uppsagnir á slíkum sjónarmiðum eingöngu, þar 

sem að við slíka ákvörðun þyrfti að fara fram heildarmat á því hvaða starfsmönnum væri rétt 

að segja upp.48 

 

4.4 Önnur stjórnsýslusvið 

Þegar stjórnvöldum hafa verið veittar matskenndar valdheimildir sem ætlað er að stuðla að 

velferð borgaranna virðast að mörgu leyti gilda sömu sjónarmið og þegar teknar eru 

																																																								
47 Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat stjórnvalda“, bls. 275. 
48 Sjá einnig: FOB 1988, bls. 213, FOB 1990, bls. 389 og FOB 1995, bls. 112. 
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matskenndar ákvarðanir um félagsleg réttindi.49 Meginreglan um skyldubundið mat virðist því 

hafa meira vægi í málum þar sem velferð borgaranna er til umfjöllunar. Óhætt er að vísa til 

umfjöllunarinnar um félagsleg réttindi hérna enda eiga sömu rök við hvað varðar nauðsyn 

þess að komið sé til móts við þarfir hvers og eins með því að framkvæma einstaklingsbundið 

mat. Þessi sjónarmið og aukið vægi meginreglunnar um skyldubundið mat má sjá greinilega í 

málum sem ratað hafa inn á borð umboðsmanns og varða Lánasjóð íslenskra námsmanna 

(LÍN) og synjun hans á umsóknum um frestun greiðslu námslána, undanþágur, aukalán 

o.s.frv. 

 
UA 29. maí 2001 (2929/2000). A kvartaði yfir úrskurði málskotsnefndar LÍN þar sem staðfest 
var synjun stjórnar lánasjóðsins á beiðni A um undanþágu frá endurgreiðslu námslána vegna 
atvinnuleysis sem varað hafði lengur en 4 mánuði og lömunarsjúkdóms sem A hafði greinst 
með. Synjunin var alfarið byggð á því að A yrði reiknuð tekjutengd afborgun árið 2000 eins og 
árin 1997 til 1999. Umboðsmaður rakti ákvæði 8. gr. laga nr. 21/1992 um Lánasjóð íslenskra 
námsmanna, sem fjallar um endurgreiðslur námslána og undanþágur frá þeim. Samkvæmt 6. 
mgr. 8. gr. laga nr. 21/1992 skal stjórn sjóðsins meta í hverju tilviki fyrir sig hvort félagslegar og 
fjárhagslegar aðstæður umsækjenda um undanþágu frá árlegri endurgreiðslu námslána séu þess 
eðlis að rétt sé að veita honum slíkt að hluta eða að öllu leyti. Umboðsmaður tók fram að stjórn 
LÍN væri heimilt að setja sér verklagsreglur við framkvæmd ákvæðisins en að gæta þyrfti að því 
að slíkar reglur fælu ekki í sér afnám eða verulega takmörkun á hinu skyldubundna mati sem 
stjórninni væri ætlað að framkvæma. Umsókn A var afgreidd á grundvelli hlutlægrar og 
fortakslausrar vinnureglu um að ekki væri veitt undanþága frá greiðslu námslána ef líklegt yrði 
talið að lánþega myndi reiknast tekjutengd afborgun á næsta ári eftir að breyting sú sem var 
ástæða beiðni hans átti sér stað. Umboðsmaður beindi þeim tilmælum til málskotsnefndar LÍN 
að mál A yrði tekið til skoðunar að nýju ef ósk um það kæmi fram og þá úr því leyst í samræmi 
við þau sjónarmið sem rakin væru í álitinu.50 
 

Meginreglunni um skyldubundið mat virðist einnig vera veitt sérstakt vægi þegar 

kjaranefnd og kjararáð ákveða greiðslur fyrir aukastörf ríkisstarfsmanna og þegar kjör þeirra 

eru ákvörðuð af einstaklingsbundinni frammistöðu eða hæfni.51  
 

UA 23. ágúst 2013 (7081/2012). A kvartaði til umboðsmanns yfir því að kjararáð hefði synjað 
beiðni hans um endurskoðun launa vegna meistara- og doktorsgráðu sem hann hafði aflað sér. 
Umboðsmaður rakti að af ákvæði 3. mgr. 9. gr. laga nr. 47/2006 um kjararáð leiddi að við 
ákvörðun launakjara gæti þurft að horfa til atriða sem vörðuðu sérstaka hæfni þess starfsmanns 
sem ætti í hlut en ekki aðeins til umfangs og eðlis starfs hans. Þrátt fyrir að ákvæðið væri 
heimildarákvæði þá taldi umboðsmaður að í samræmi við meginreglunna um skyldubundið mat 
stjórnvalda bæri kjararáði að taka afstöðu til þess hvort tilefni væri til að beita því í tilviki 
starfsmanns sem óskað hefði eftir endurskoðun launa sinna. Umboðsmaður taldi því að sú 
almenna framkvæmd kjararáðs að horfa eingöngu til umfangs og eðlis starfs við ákvörðun 
launakjara, og útiloka atriði sem vörðuðu starfsmanninn sjálfan, væri ekki í samræmi við lög nr. 
47/2006.52 

																																																								
49 Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat stjórnvalda“, bls. 273. 
50 Sjá einnig UA 16. október 1997 (2134/1997) og UA 10. maí 2013 (6919/2012). 
51 Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat stjórnvalda“, bls. 277. 
52 Sjá einnig UA 20. september 2001 (2903/1999), UA 20. september 2001 (2973/2000), UA 20. september 2001 
(2974/2000) og UA 19. desember 2002 (3466/2002). 
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Það er áhugavert að skoða hvort unnt sé að draga ályktanir um vægi meginreglunnar um 

skyldubundið mat þegar kemur að persónuréttindum en það eru réttindi sem eru svo nátengd 

andlegu eða líkamlegu lífi manna að þau verða ekki frá því greind, svo sem réttur manna á 

líkama sínum og lífi, frelsi æru og sumum greinum tilfinningalífs og einkalífs.53 Sum 

persónuréttindi eru talin svo mikilsverð að tilefni hefur þótt til að veita þeim 

stjórnarskrárvernd. Sem dæmi má nefna 4. mgr. 66. gr. stjskr., en þar er rétturinn til að ráða 

búsetu sinni varinn en samkvæmt ákvæðinu er þó heimilt að takmarka þennan rétt með lögum. 

Slíkar takmarkanir verða þá að hvíla á skýrri lagaheimild, hafa réttmætan tilgang og vera 

nauðsynlegar.54 Líkt og í öðrum tilvikum þar sem stjórnarskrá gerir kröfu um lagaheimild, 

verður að ætla að stjórnvöld stígi varlega til jarðar við að takmarka eða afnema mat sem þeim 

er gert að framkvæma með lögum. Í Ufr. 1996, bls. 583 voru einmitt uppi álitaefni sem sneru 

að réttinum til að ráða búsetu sinni. Sveitarstjórn hafði nýtt undanþáguheimild í lögum og 

aflétt banni við heilsársbúsetu í sumarhúsabyggð til eigenda allra sumarhúsa í byggðinni. 

Samkvæmt 2. mgr. 40. gr. dönsku skipulagslaganna varð slík undanþága aðeins veitt í 

sérstökum tilfellum (d. særlige tilfælde) og því taldi rétturinn að sveitarstjórninni hefði verið 

óheimilt að aflétta banninu með þeim almenna hætti sem gert hafði verið og ógilti 

ákvörðunina. Ekki er unnt að fullyrða um vægi meginreglunnar um skyldubundið mat almennt 

á sviði persónuréttinda út frá þessum danska dómi, en henni virðist í það minnsta hafa verið 

veitt mikið vægi í þessu tiltekna máli. Sá lagagrundvöllur sem ákvörðunin byggði á, gerði ráð 

fyrir að fram færi tilviksbundið mat í hverju máli og virðast sjónarmið um jafnræði, sem fólst 

í að veita öllum sumarhúsaeigendum í byggðinni sama rétt til að ráða búsetu sinni, hafa skipt 

litlu máli. 

Ekki eru öll persónuréttindi þess eðlis að þau teljist til mannréttinda og séu vernduð af 

stjórnarskrá. Dæmi um réttindi sem almennt eru ekki talin til mannréttinda í íslenskum rétti er 

rétturinn til þess að eignast barn en þetta má sjá glögglega á núgildandi lögum og kröfum sem 

þar eru gerðar til fólks sem þarfnast aðstoðar við barneignir. Á þennan rétt reyndi í máli UA 3. 

ágúst 2000 (2435/1998) þar sem umboðsmaður taldi að leiðbeiningarregla dóms- og 

kirkjumálaráðuneytisins um að einhleypur umsækjandi um ættleiðingu barns þyrfti að vera 

talin sérstaklega hæfur fram yfir aðra væri of afdráttarlaus og beiting hennar samkvæmt 

orðanna hljóðan kæmi í veg fyrir raunhæfa möguleika einhleypra til ættleiðingar. Um nauðsyn 

samræmis og jafnræðis í málum sem þessum komst umboðsmaður svo að orði: 

																																																								
53 Lögfræðiorðabók, bls. 325. 
54 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 166. 
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Með vísan til framangreinds tel ég að dóms- og kirkjumálaráðuneytinu sé heimilt og jafnvel 
nauðsynlegt að setja sér og barnaverndarnefndum viðmiðunarreglur til þess að stuðla að 
samræmi og jafnrétti við framkvæmd ættleiðingarlaga með þeim fyrirvara að þær afnemi ekki 
eða takmarki óhóflega hið skyldubundna mat. Viðmiðunarreglur á sviði ættleiðingarmála verða 
að taka mið af sérstæðu eðli þessara mála og einkum því einkenni þeirra að einstök tilvik eru 
sjaldan með öllu sambærileg. 
 
Þó að mál þetta hafi varðað ættleiðingu þá eru persónuréttindi almennt þess eðlis að 

einstök tilvik eru sjaldan með öllu sambærileg en af því má álykta að meginreglan um 

skyldubundið mat hafi verulegt vægi þegar matskenndar ákvarðanir eru annars vegar og 

persónuréttindi eru andlag ákvörðunarinnar. 

 

5 Lokaorð 

Í upphafi þessarar ritgerðar var þeirri spurningu varpað fram hvort hægt væri að halda því 

fram að meginreglan um skyldubundið mat stjórnvalda eða jafnræðisreglan hefði almennt 

meira vægi í stjórnsýsluframkvæmd, eða hvort svo væri á ákveðnum sviðum stjórnsýslunnar. 

Því næst var stuttlega gerð grein fyrir því hvernig hægt er að flokka lagareglur eftir því hvort 

þær séu fastmótaðar eða matskenndar og að sama skapi hvernig stjórnvaldsákvarðanir eru 

flokkaðar eftir því hvort þær séu lögbundnar eða matskenndar. Gerð voru skil á þeim 

álitaefnum sem vakna þegar matskenndar stjórnvaldsákvarðanir eru annars vegar og þeirri 

tilhneigingu stjórnvalda að setja sér verklagsreglur til leiðbeiningar um hvernig beita eigi 

hinum matskenndu valdheimildum. Því næst voru meginreglunni um skyldubundið mat og 

jafnræðisreglunni gerð skil og jafnframt þeirri togstreitu sem ríkir á milli þeirra. 

Í fjórða kafla ritgerðarinnar var komið að hinni eiginlegu athugun sem lagt var upp með, 

þ.e. að gera grein fyrir vægi reglnanna á einstökum sviðum stjórnsýslunnar og athuga hvort 

hægt væri að fullyrða út frá því hvort önnur hvor reglan hefði meira vægi. Athugun sem þessi 

getur aldrei orðið tæmandi og því erfitt að fullyrða um þetta almennt. Út frá þessari athugun er 

þ.a.l. ekki hægt að álykta að önnur hvor reglan hafi almennt meira vægi, en þær virðast þó 

hafa mismikið vægi eftir sviðum stjórnsýslunnar. Hér að ofan var rakið að jafnræðisreglan 

hafi meira vægi þegar kemur að töku skatta og opinberra gjalda en á öðrum sviðum sem voru 

könnuð var það meginreglan um skyldubundið mat stjórnvalda sem virtist hafa meira vægi 

þegar matskenndar stjórnvaldsákvarðanir eru annars vegar. Sú ályktun var dregin að 

lögmætisreglan og lagaáskilnaðarreglur stjórnarskrárinnar hefðu talsverð áhrif á hið 

mismunandi vægi sem reglurnar hafi innan hvers sviðs, en eðli þeirra hagsmuna sem eru undir 

hverju sinni hafi einnig áhrif. Sem dæmi má bera saman svið skattaréttar og félagsmálaréttar. 

Annars vegar leiðir eðli skatta og opinberra gjalda til þess að mikil þörf er á samræmi og 
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jafnræði og lítið rúm til einstaklingsmiðaðra sjónarmiða. Eðli félagslegrar aðstoðar leiðir hins 

vegar til þess að þó að veita eigi slíka aðstoð á jafnræðisgrundvelli þá eru einstaka tilvik 

sjaldan sambærileg og því nauðsynlegt að fram fari mat á aðstæðum hverju sinni. Þessu til 

stuðnings var vísað til fræðikenninga, álita umboðsmanns Alþingis og danskrar 

réttarframkvæmdar. 

Í lokin er rétt að taka fram að líkt og stuttlega var komið inn á í þriðja kafla ritgerðarinnar 

þá er sjónarmiðið um það hvort jafnræðisreglan eða meginreglan um skyldubundið mat hafi 

meira vægi aðeins eitt þeirra sjónarmiða sem geta skipt sköpum við mat á því hvort 

verklagsregla stjórnvalda afnemi eða takmarki mat þeirra óhóflega. Sjónarmið um fjölda mála 

sem koma inn á borð stjórnvalda og tegund og eðli þeirrar verklagsreglu sem um ræðir skipta 

einnig máli. Um slík sjónarmið vísast til fræðirita á sviði stjórnsýsluréttar en ekki var rúm til 

að gera þeim ítarleg skil hér. 
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