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 i	

Útdráttur	

Á	árum	áður	var	meginreglan	sú	að	dómstólar	skyldu	ekki	hrófla	við	frjálsu	mati	stjórnvalda,	
og	 var	 endurskoðunarvald	 þeirra	 á	 stjórnvaldsákvörðun	 sem	 byggðar	 voru	 á	 frjálsu	 mati	
þeirra	því	afar	takmörkuð	nema	til	þess	væri	sérstök	heimild	í	lögum.	Liggur	þó	augum	ljóst	
að	 sú	 er	 ekki	 staðreyndin	 í	 dag,	 en	 hefur	 réttarþróunin	 verið	 á	 þann	 veg	 að	 rýmka	 þessa	
valdheimild	 dómstóla	 til	 endurskoðunar,	 enda	myndi	 það	 seint	 samrýmast	 1.	mgr.	 70.	 gr.	
stjórnarskrárinnar	 að	 takmarka	 rétt	 einstaklinga	 til	 að	 fá	 úrlausn	 um	 lögmæti	 slíkrar	
ákvörðunar	 borin	 undir	 dómstóla.	 Geta	 mörkin	 milli	 dómsvalds	 og	 stjórnsýslu	 oft	 verið	
óskýr,	 þar	 sem	 ákvarðanir	 stjórnvalda	 taka	 oft	 til	 einstakra	 tilvika	 og	 kveða	 á	 um	 rétt	
einstaklings	 og	 skyldur	 og	 getur	 reynst	 erfitt	 að	 greina	 á	 milli	 þeirra	 mála	 sem	 sæta	
dómsúrskurði	 og	 þeirra	 sem	 útkljá	 skuli	með	 stjórnarathöfn.	 Í	 ritgerð	 þessari	 verður	 því	 í	
fyrsta	 lagi	 fjallað	 um	 handhafa	 og	 þrískiptingu	 ríkisvaldsins	 sem	 og	 almennt	 um	
endurskoðunarvald	dómstóla.	Því	næst	verður	vikið	að	því	hvað	felst	í	hugtakinu	matskennd	
stjórnvaldsákvörðun	 og	 það	 skoðað	 í	 sögulegu	 samhengi.	 Verður	 einnig	 fjallað	 um	 þær	
efnisreglur	stjórnsýsluréttar	sem	til	skoðunar	koma	í	slíkum	málum.	Að	lokum	verður	fjallað	
um	 endurskoðunarvald	 dómstóla	 á	 stjórnvaldsákvörðunum	 um	 ráðningu	 og	 starfslok	
opinberra	 starfsmanna,	 og	 hversu	 langt	 Hæstiréttur	 gengur	 í	 endurskoðun	 sinni	 á	 slíkum	
ákvörðunum.	 	
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Abstract	

The	objective	of	this	thesis	is	to	shed	light	on	the	judicial	review	of	administrative	decisions	
with	 emphasis	 on	 decisions	 regarding	 employment	 and	 termination	 of	 government	
employees.	Judicial	review	is	defined	as	the	process	by	which	courts	examine	the	actions	of	
one	the	three	branches	of	the	government,	the	executive	branch.	In	the	past	few	decades	
there	has	been	a	significant	change	in	the	extent	of	which	the	courts	review	these	decisions.	
The	 first	chapter	 is	a	short	and	general	 introduction	to	 the	thesis.	 In	 the	second	chapter	 I	
will	 explain	 the	 three	 branches	 of	 the	 government,	 the	 legislative	 branch,	 the	 executive	
branch	 and	 the	 judicial	 branch,	 the	 constitutional	 separation	 of	 powers	 and	 the	 basis	 of	
judicial	 review	 of	 administrative	 decisions.	 In	 chapter	 three	 the	 term	 administrative	
discretion	will	be	defined,	 	as	well	as	how	it	has	developed	over	the	past	decades	and	the	
abuse	of	power.	In	chapter	four	the	preconditions	of	a	lawful	administrative	decision	will	be	
described	and	in	chapter	five	the	author	will	set	forth	how	the	courts	have	reviewed	cases	
regarding	employment	and	termination	of	government	employees.	In	the	sixth	chapter	I	will	
then	 analyse	 if	 the	 courts	 have	 any	 limitations	 on	 the	 judicial	 review	 of	 administrative	
decisions,	and	if	so	what	the	limitations	consist	of.		
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1.	Inngangur	

Í	 ritgerð	 þessari	 verður	 vikið	 að	 endurskoðunarvaldi	 dómstóla	 á	 matskenndum	

stjórnvaldsákvörðunum,	og	verður	það	gert	með	sérstakri	áherslu	á	stjórnvaldsákvarðanir	er	

lúta	að	ráðningu	og	starfslok	opinberra	starfsmanna.	Endurskoðunarvaldið	á	sér	stoð	í	60.	og	

70.	 gr.	 stjórnarskrárinnar,	 en	 í	 60.	 gr.	 stjórnarskrárinnar	 segir	 að	 dómendur	 skuli	 skera	 úr	

öllum	ágreiningi	um	embættistakmörk	yfirvalda.	Var	ákvæðið	upphaflega	túlkað	með	þeim	

hætti	að	dómstólar	hefðu	aðeins	vald	 til	þess	að	úrskurða	um	hvort	stjórnvald	hefði	verið	

valdbært	til	að	taka	ákvörðun	í	tilteknu	máli.	Verður	í	ritgerð	þessari	m.a.	fjallað	um	rýmkun	

endurskoðunarvaldsins	á	þessu	sviði,	en	virðast	dómstólar	nú	endurskoða	nánast	alla	þætti	

stjórnvaldsákvarðana	er	þetta	varðar.	Samkvæmt	70.	gr.	 stjórnarskrár	á	hver	maður	rétt	á	

því	að	fá	úrlausn	dómstóla	um	réttindi	sín	og	skyldur	og	um	ákæru	á	hendur	sér	um	refsivert	

brot.	 Er	 ráðning	og	uppsögn	opinberra	 starfsmanna	 stjórnvaldsákvörðun,	 og	 er	 auk	þess	 í	

eðli	sínu	afar	matskennd	sem	slík.		

	

Við	 veitingu	 opinberra	 starfa	 er	 mikilvægt	 að	 fylgja	 þeirri	 grundvallarreglu	 að	 ráða	 skuli	

hæfasta	umsækjandann,	 en	 fyrir	 íslenskum	dómstólum	hafa	 verið	borin	 fjölmörg	mál,	 þar	

sem	deilt	hefur	verið	um	hvort	þeirri	reglu	hafi	verið	fylgt.	Vaknar	þá	sú	spurning	um	hvaða	

vald	Hæstiréttur	hafi	til	að	endurskoða	slíkar	ákvarðanir?	

	

Þessi	 fyrsti	 kafli	 ritgerðarinnar	 er	 stuttur	 inngangur.	 Í	 öðrum	 kafla	 verður	 fjallað	 um	

handhafa	ríkisvaldsins	og	þrískiptingu	þess	 í	 löggjafarvald,	 framkvæmdarvald	og	dómsvald,	

sbr.	2.	gr.	stjórnarskrárinnar.	Samkvæmt	hlutverkaskiptingu	ríkisvaldsins,	eiga	dómstólar	að	

dæma	um	 lögin,	en	ekki	að	hrófla	við	því	 sem	 í	verkahring	stjórnvalda	 felst.	Hins	vegar	er	

stjórnvaldsákvörðun	 ávallt	 lögfræðilegt	 viðfangsefni,	 hvort	 heldur	 sem	 hún	 er	matskennd	

eða	lögbundin,	og	því	eiga	einstaklingar	hverju	sinni	rétt	á	að	fá	úrlausn	um	lögmæti	þeirra,	

sbr.	 70.	 gr.	 stjórnarskrárinnar.	 Í	 þriðja	 kafla	 verða	 matskenndum	 stjórnvaldsákvörðunum	

gerð	 skil,	 sem	 og	 kenningum	 fræðimanna	 um	 valdníðslu.	 Kafli	 fjögur	 snýr	 að	 öllum	 þeim	

efnisreglum	 sem	 taka	 verður	 tillit	 til	 við	 töku	 stjórnvaldsákvörðunar,	 réttmætisreglunni,	

reglunni	 um	 skyldubundin	 sjónarmið,	 forgangsreglum,	 reglunni	 um	 skyldubundið	 mat,	

meðalhófsreglunni	 o.fl.	 Í	 kafla	 fimm	 verður	 skoðuð	 dómaframkvæmd	 á	 sviði	 opinbers	

starfsmannaréttar	og	verður	 í	 sjötta	og	 síðasta	kafla	 ritgerðarinnar	 síðan	 fjallað	um	hvaða	
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takmarkanir	 megi	 finna	 á	 endurskoðunarvaldi	 dómstóla	 á	 matskenndum	

stjórnvaldsákvörðunum.		 	



 
 

 3	

2.	Almennt	um	þrískiptingu	ríkisvaldsins	og	endurskoðunarvald	dómstóla	

Stjórnskipan	 lýðræðisríkja	 í	 okkar	 heimshluta	 byggir	 á	 kenningunni	 um	 þrígreiningu	

ríkisvaldsins	í	 löggjafarvald,	framkvæmdarvald	og	dómsvald	og	er	það	eitt	megineinkenni	á	

íslenskri	 stjórnskipan.	 Samkvæmt	2.	 gr.	 Stjórnarskrár	 lýðveldisins	 Íslands	 nr.	 33/19441	fara	

Alþingi	 og	 forseti	 Íslands	 með	 löggjafarvald,	 forseti	 og	 önnur	 stjórnvöld	 með	

framkvæmdavald	 og	 dómendur	 með	 dómsvald.	 Byggir	 þessi	 skipan	 aðallega	 á	 kenningu	

franska	 heimspekingsins	 og	 lögfræðingsins	 Charles	 Montesquieu	 (1689-1755),	 að	

meginverkefnum	ríkisvaldsins	beri	að	sinna	af	aðskildum	greinum	ríkisvaldsins.	Montesquieu	

var	þeirrar	skoðunar	að	væri	allt	ríkisvald	á	einni	hendi	skapaði	það	hættu	á	ofríki	og	kúgun	

þeirra	 sem	 undir	 ríkisvaldið	 væru	 settir.	 Átti	 skipting	 á	milli	 þriggja	 handhafa,	 sem	 veittu	

hver	öðrum	aðhald,	að	koma	í	veg	fyrir	spillingu	og	valdníðslu	af	hálfu	ríkisins.	Slík	skipting	

myndi	 því	 stuðla	 að	hófsamri	 stjórnarframkvæmd,	 tryggja	 ákveðna	 valddreifingu	og	 varna	

því	 að	 nokkur	 handhafanna	 yrði	 svo	 valdamikill	 að	 hann	 gæti	 að	 eigin	 geðþótta	 svipt	

þegnana	frelsi.2	

	

Í	íslenskri	stjórnskipan	eru	þó	undantekningar	frá	reglunni	um	þrígreiningu	ríkisvaldsins.	Í	1.	

gr.	 stjskr.	 er	 sem	 dæmi	 ákveðið	 að	 landsstjórnin	 skuli	 vera	 þingbundin.	 Í	 þessu	 felst	 að	

ríkisstjórnin,	 sem	 handhafi	 framkvæmdarvaldsins,	 verður	 að	 styðjast	 við	 meirihluta	 á	

Alþingi.3	Leiðir	 því	 ótvírætt	 af	 öðrum	 ákvæðum	 stjórnarskrárinnar	 að	 löggjafarvaldið	 sé	

frumstofn	ríkisvaldsins	og	er	óumdeilt	að	Alþingi	er	valdahæsta	stofnun	lýðveldisins,	en	með	

lagasetningu	ræður	Alþingi	hvernig	dómsvaldið	skuli	skipað,	hvaða	mál	undir	dómstóla	eru	

borin	 og	 hver	 verkefni	 stjórnvalda	 skuli	 vera.	 Vald	 þess	 liggur	 einnig	 í	 fjárstjórnarvaldi	

þingsins,	auk	þess	sem	þingræðisreglan	tryggir	vald	þeirra	gagnvart	ríkisstjórn.	Ríkir	því	ekki	

fullt	 jafnræði	 milli	 valdhafanna,	 en	 þrátt	 fyrir	 þessa	 sérstöðu	 Alþingis	 getur	 það	 þó	 ekki	

gengið	 inn	 á	 ótvírætt	 verksvið	 hinna	 handhafa	 ríkisvaldsins,	 t.d.	 leyst	 úr	 ágreiningi,	 sem	

undir	 dómstólana	 heyrir	 eða	 tekið	 einstakar	 ákvarðanir	 sem	 eru	 á	 forræði	 forseta	 og	

ráðherra	samkvæmt	stjórnarskránni.4	

	

                                                
1	Hér	eftir	stjskr.		
2	Gunnar	G.	Schram,	Stjórnskipunarréttur,	2.	útgáfa	(1999)	28.		
3	Jón	Steinar	Gunnlaugsson,	Um	fordæmi	og	valdmörk	dómstóla	(Lagadeild	Háskólans	í	Reykjavík	2003)	19.		
4	Gunnar	G.	Schram	(n.	2)	28.		
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Um	 þriðja	 þátt	 ríkisvaldsins,	 dómsvaldið	 er	 fjallað	 í	 V.	 kafla	 stjórnarskrárinnar.	 Felur	 vald	

dómstóla	 í	 sér	heimild	 til	að	skera	úr	 tilteknu	réttarágreiningsefni	og	kveða	á	um,	hvað	sé	

rétt	 og	 lögum	 samkvæmt	 í	 tilteknu	 máli. 5 	Í	 2.	 gr.	 stjskr.	 felst	 sú	 grundvallarregla,	 að	

dómendur	 eigi	 almennt	 úrskurð	 ágreiningsefna	 á	 sviði	 laga	 og	 réttar.	 Samkvæmt	 59.	 gr.	

stjskr.	 verður	 skipun	 dómsvaldsins	 enn	 fremur	 eigi	 ákveðin	 nema	 með	 lögum.	 Teljast	

sjálfstæðir	dómstólar	til	hornsteina	í	réttarríkjum	og	eru	forsenda	þess	að	menn	geti	fengið	

réttláta	málsmeðferð	 fyrir	 dómstólunum.	 Er	 sjálfstæði	 dómara	 enn	 fremur	 tryggt	 í	 61.	 gr.	

stjórnarskrárinnar,	en	samkvæmt	ákvæðinu	skulu	dómendur	 í	embættisverkum	sínum	fara	

einungis	eftir	lögunum.6		

	

Mörkin	milli	dómsvalds	og	stjórnsýslu	geta	verið	óglögg,	þar	sem	ákvarðanir	stjórnvalda	lúta	

einnig	oft	að	einstökum	tilfellum	og	mæla	fyrir	um	rétt	einstaklings	og	skyldur.	Er	því	ljóst	að	

bæði	dómur	og	stjórnvaldsákvörðun	fela	í	sér	ákvörðun	um	einstakt	atriði.	Getur	það	verið	

vandkvæðum	bundið	 að	 skilja	 efnislega	 á	milli	 þeirra	málefna	 sem	 sæta	 dómsúrskurði	 og	

þeirra	 sem	 skuli	 útkljá	með	 stjórnarathöfn.	 Hefur	 þetta	 verið	 flokkað	með	 þeim	 hætti	 að	

dómsúrskurðir	byggja	á	beitingu	 lagareglna,	en	stjórnarathafnir	á	mati.	Er	þó	ekki	hægt	að	

leggja	 þá	 skilgreiningu	 til	 grundvallar,	 þar	 sem	 margar	 stjórnarathafnir	 eru	 stranglega	

lögbundnar	og	sumar	ákvarðanir	dómara	algerlega	undir	mati	komnar.	Er	í	lögum	hvergi	að	

finna	neina	almenna	reglu	um	það	hvaða	mál	heyri	undir	úrskurð	stjórnvalda,	en	hins	vegar	

eru	 allmörg	 dæmi	 þar	 sem	 stjórnvöldum	er	 falið	 úrskurðarvald	 um	 tiltekin	 ágreiningsefni.	

Eru	þau	sérstaklega	að	finna	á	sviði	stjórnsýslunnar,	enda	var	heimild	dómstóla	að	dæma	í	

þeim	málum	almennt	talin	mjög	takmörkuð	hér	áður	fyrr.7	

	

Í	70.	gr.	stjskr.	segir	að	hver	maður	eigi	rétt	á	því	að	fá	úrlausn	dómstóla	um	réttindi	sín	og	

skyldur	og	um	ákæru	á	hendur	sér	um	refsivert	brot.	Af	þessu	leiðir	að	ef	tiltekin	atriði	eða	

málaflokkar	yrðu	undanþegnir	úrskurðarvaldi	dómstóla	og	færðir	í	hendur	stjórnvalda,	væri	

það	brot	á	þessum	grunnréttindum.	Er	því	hægt	að	bera	slíkar	ákvarðanir	undir	dómstóla	til	

skoðunar	og	ef	til	vill	ógildingar.8	

	
                                                
5	sama	heimild	422.	
6	sama	heimild	424.		
7	sama	heimild	424.	
8	sama	heimild	518-9.		
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Grundvöll	endurskoðunarvalds	dómstóla	á	stjórnvaldsákvörðunum	má	einnig	finna	í	60.	gr.	

stjórnarskrárinnar,	 en	 samkvæmt	 ákvæðinu	 skera	 dómendur	 úr	 öllum	 ágreiningi	 um	

embættistakmörk	 yfirvalda.	 Í	 reglunni	 felst,	 að	 alla	 jafna	 má	 bera	 undir	 dómstóla,	 hvort	

ákveðin	 mál	 skuli	 sæta	 fullnaðarúrlausn	 stjórnvalda	 eða	 dómstóla.	 Hefur	 ákvæðið	 einnig	

verið	skýrt	með	þeim	hætti,	að	hún	taki	 til	 sérhvers	ágreinings	um	það,	hvort	yfirvöld	hafi	

farið	 löglega	 að	 við	 framkvæmd	 starfa	 sinna.	 Úrskurðarvaldið	 tekur	 til	 ákvarðana	

stjórnvalda,	 hvort	 sem	 þær	 eru	 almenns	 eðlis	 eða	 um	 einstök	mál,	 og	 getur	 það	 leitt	 til	

skaðabótaskyldu	 ríkisins.	 Felst	 í	 reglunni	 ákveðið	 frávik	 frá	meginreglunni	 um	 þrískiptingu	

ríkisvaldsins,	og	hefur	því	m.a.	 verið	haldið	 fram	að	úrskurðarvald	almennra	dómstóla	um	

athafnir	 framkvæmdarhaldshafa	 væri	 andstætt	 kenningunni	 um	 þrískiptingu	 valdsins,	 þar	

sem	hver	hinna	þriggja	handhafa	 ríkisvaldsins	ætti	að	vera	algerlega	sjálfstæður	og	hinum	

óháður.	Hefur	 því	 jafnframt	 verið	 haldið	 fram,	 að	 almenna	dómstóla	 skorti	 bæði	 þarflega	

sérþekkingu	 og	 reynslu	 í	 stjórnsýslumálefnum	 og	 að	 slíkt	 úrskurðarvald	 myndi	 draga	 úr	

skilvirkni	stjórnvalda.9		

	

Í	 skýringum	 við	 Stjórnarskrá	 Lýðveldisins	 Íslands,	 sem	 unnin	 var	 að	 beiðni	 nefndar	 um	

endurskoðun	stjórnarskrárinnar	í	desember	2005,	sagði	um	60.	gr.	stjskr.	m.a.:	

	

									Þótt	 dómstólar	 geti	 fjallað	 um	 stjórnvaldsákvarðanir,	 að	 uppfylltum	
kröfum	um	aðild,	kröfugerð	og	önnur	slík	réttarfarsatriði,	er	ekki	þar	með	sagt	
að	 þeir	 geti	 endurskoðað	 alla	 þætti	 þeirra.	 Enginn	 vafi	 leikur	 á	 því	 að	
dómstólar	 eiga	 óskorað	 úrskurðarvald	 um	 það	 hvort	 form	 ákvörðunar	
samrýmist	 lögum	 og	 hvort	 rétt	 hafi	 verið	 staðið	 að	 töku	 ákvörðunar	 og	
undirbúningi	 hennar,	 þ.	 á	 m.	 hvort	 stjórnvald	 hafi	 verið	 bært	 að	 taka	 þá	
ákvörðun	 sem	um	 er	 að	 ræða	 og	 hvort	 starfsmaður	 eða	 nefndarmaður	 hafi	
verið	 hæfur	 til	 þess	 að	 taka	 þátt	 í	 meðferð	 málsins	 innan	 stjórnsýslunnar.	
Dómstólar	geta	enn	fremur	leyst	úr	því	hvort	efni	ákvörðunar	sé	lögmætt,	þ.	á	
m.	hvort	það	stjórnvald,	sem	ákvörðun	hefur	tekið,	hafi	skýrt	lög	á	réttan	hátt.	
Þá	 ber	 dómendum	 að	 gæta	 að	 því	 hvort	 ákvörðun	 sé	 réttmæt	 í	 lagalegum	
skilningi,	 t.d.	hvort	 lögmæt	og	málefnaleg	sjónarmið	hafi	búið	að	baki	henni.	
Þó	er	ljóst	að	úrskurðarvaldi	dómenda	eru	takmörk	sett,	t.d.	verða	þeir	að	una	
efnislegu	og	sérfræðilegu	mati	þar	til	bærs	stjórnvalds,	svo	framarlega	sem	að	
baki	liggja	lögmæt	og	málefnaleg	sjónarmið.	
									Samkvæmt	 framansögðu	 er	 dómstólum	 fengið	 úrskurðarvald	 um	 sum	
atriði	er	varða	ákvarðanir	stjórnvalda.	Komist	dómstólar	að	þeirri	niðurstöðu	
að	slík	ákvörðun	brjóti	í	bága	við	lög	í	rýmri	merkingu	geta	þeir,	að	uppfylltum	

                                                
9	Ólafur	Jóhannesson,	Stjórnskipun	Íslands	(2.	útg.,	Iðunn	1978)	392-5.		
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vissum	skilyrðum,	fellt	ákvörðunina	úr	gildi.	Hins	vegar	hafa	þeir	takmarkaða	
heimild	til	þess	að	breyta	ákvörðun	eða	taka	nýja	ákvörðun	í	stað	þeirrar	sem	
felld	hefur	verið	úr	gildi.10	

	

Orðalag	60.	gr.	stjskr.	gefur	til	kynna	að	úrskurðarvald	dómstóla	séu	settar	þröngar	skorður,	

en	 í	 raun	hefur	 þróunin	 orðið	 sú	 að	 úrskurðarvald	 dómstólanna	 á	 þessu	 sviði	 hefur	 orðið	

mun	 rýmra.	 Er	 því	 litið	 á	 það	 sem	 slíkt	 að	 það	 sé	 nú	 meginregla	 í	 íslenskum	 rétti	 ,,að	

dómstólar	 eigi	 úrlausn	 um	 allar	 ákvarðanir	 og	 athafnir	 stjórnvalda,	 nema	 þær	 séu	 undan	

lögsögu	þeirra	teknar	með	lögum	eða	samkvæmt	eðli	máls.”11	

	

	

	

	 	

                                                
10	Eiríkur	Tómasson	o.fl.,	„Skýringar	við	Stjórnarskrá	Lýðveldisins	Íslands“	(2005)	
<https://www.forsaetisraduneyti.is/media/frettir/skyringar.pdf>	36.		
11	Gunnar	G.	Schram	(n.	2)	426.		
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3.	Matskenndar	stjórnvaldsákvarðanir		

Það	 er	 í	 verkahring	 stjórnsýslunnar	 að	 fylgjast	með	 framkvæmd	 laga	 og	 að	 ná	 fram	þeim	

markmiðum,	 sem	 löggjafinn	 hefur	 stefnt	 að	með	 setningu	 stjórnsýslulaga.	 Til	 þess	 að	 ná	

fram	 þessum	 markmiðum	 er	 oft	 nauðsynlegt	 að	 hafa	 á	 einhvern	 hátt	 áhrif	 á	 athafnir	

almennings	og	stýra	þeim	inn	á	ákveðnar	brautir.12	Samkvæmt	1.	mgr.	1.	gr.	stjórnsýslulaga	

nr.	 37/199313	taka	 lögin	 til	 stjórnsýslu	 ríkis	 og	 sveitarfélaga.	 Í	 lögunum	kemur	hvergi	 fram	

skilgreining	 á	 hugtakinu	 stjórnvaldsákvörðun	 eins	 og	 gerist	 í	 norsku	 lögunum,	 en	 þar	 er	

hugtakið	 skilgreint	 í	 tveimur	 áföngum,	 í	 fyrsta	 lagi	 eru	 hugtökin	 stjórnvaldsfyrirmæli	 og	

stjórnvaldsákvörðun	útskýrð	saman	sem	,,...	vedtak,	en	avgjørelse	som	treffes	under	utøving	

af	offentlig	myndighet	og	som	generelt	eller	konkret	er	bestemmende	for	rettigheter	eller	

plikter	 til	 private	 personer	 (enkeltpersoner	 eller	 andre	 private	 rettssubjekter)”	 og	 er	

stjórnvaldsákvörðun	 síðan	 skilgreind	 sem,	 ,,...	 enkeltvedtak,	 et	 vedtak,	 som	 gjelder	

rettigheter	eller	plikter	til	en	eller	flere	bestemte	personer”.14		

	

Í	2.	mgr.	1.	gr.	ssl,	segir	síðan	að	lögin	gilda	þegar	stjórnvöld,	þar	á	meðal	stjórnsýslunefndir,	

taka	ákvarðanir	um	rétt	eða	skyldu	manna.	Er	með	þessu	verið	að	vísa	til	þess	þegar	teknar	

eru	 stjórnvaldsákvarðanir,	 en	 stjórnvaldsákvörðun	 nefnist	 það	 þegar	 stjórnvald	 kveður	

einhliða	á	um	rétt	og/eða	skyldu	tiltekins	aðila	í	ákveðnu	máli	í	skjóli	stjórnsýsluvalds.15		

	

Skilgreindi	Páll	Hreinsson	hugtakið	með	eftirfarandi	hætti:		

Stjórnvaldsákvörðun	 er	 ákvörðun	 sem	 tekin	 er	 í	 skjóli	 stjórnsýsluvalds	 og	 er	
beint	 milliliðalaust	 út	 á	 við	 að	 tilteknum	 aðila	 eða	 aðilum	 og	 með	 henni	 er	
kveðið	 á	 bindandi	 hátt	 um	 rétt	 eða	 skyldur	 þeirra	 í	 ákveðnu	 og	 fyrirliggjandi	
máli.16	

	

Nokkur	 sjónarmið	 má	 því	 greina	 þegar	 greint	 er	 á	 milli	 stjórnvaldsákvarðana	 og	 annarra	

ákvarðana,	 fyrirmæla	 og	 athafna	 stjórnvalda	 sem	 ekki	 geta	 talist	 stjórnvaldsákvarðanir.	 Í	

ákveðnum	tilvikum	getur	verið	erfitt	að	greina	þessi	 sjónarmið	að,	þar	sem	þau	að	mörgu	

leyti	geta	verið	samofin.	Í	fyrsta	lagi	verður	ákvörðun	að	vera	tekin	í	skjóli	stjórnsýsluvalds.	

                                                
12	Páll	Hreinsson,	Hvaða	ákvarðanir	eru	stjórnvaldsákvarðanir?	(1999)	199.		
13	Hér	eftir	ssl.	
14	Lov	om	behandlingsmåten	i	forvaltningssaker	10.	febrúar	1967	§	2.	(Forvaltningsloven)	
15	Páll	Hreinsson,	Stjórnsýslulögin	-	skýringarrit	(Forsætisráðuneytið	1994)	44.		
16	Páll	Hreinsson,	Hæfisreglur	stjórnsýslulaga	(1.	útg.,	Bókaútgáfan	codex	2005)	169.		
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Einnig	verður	ákvörðun	að	hafa	bindandi	réttaráhrif	um	úrlausn	tiltekins	máls,	henni	verður	

að	 vera	 beint	 út	 á	 við	 að	 borgurunum,	 og	 vera	 til	 þess	 fallin	 að	 hún	 bindi	 enda	 á	

stjórnsýslumál.	 Þarf	 ákvörðun	 því	 næst	 að	 beinast	 að	 tilteknum	aðila	 eða	 aðilum,	 en	 ekki	

vera	almenns	eðlis	og	beinast	að	ótilteknum	fjölda	manna.	Þarf	hún	að	vera	 í	ákveðnu	og	

fyrirliggjandi	máli	en	ekki	almenn	fyrirmæli	sem	fela	 í	sér	réttarreglur	og	taka	til	allra,	sem	

falla	undir	þau	samkvæmt	gildissviði	þeirra	frá	því	þau	hafa	verið	birt	opinberri	birtingu.17	

	

Flokka	má	stjórnvaldsákvarðanir	á	marga	vegu,	og	má	meðal	annars	flokka	þær	í	lögbundnar	

og	 matskenndar	 stjórnvaldsákvarðanir.	 Að	 einhverju	 leiti	 eru	 allar	 stjórnvaldsákvarðanir	

lögbundnar,	 en	 með	 þessari	 flokkun	 er	 átt	 við	 lögbundnar	 stjórnvaldsákvarðanir	 í	 þeirri	

merkingu	að	skilyrði	þeirra	og	forsendur	séu	nákvæmlega	tilgreindar	í	lögum.	Sem	dæmi	um	

slíkar	má	 nefna	 verslunarleyfi	 og	 hjónavígslu,	 en	 í	 II.	 kafla	 hjúskaparlaga	 nr.	 31/1993	má	

finna	upptalningu	á	þeim	skilyrðum	sem	uppfyllt	þurfa	að	vera	til	þess	að	veitt	verði	leyfi	til	

hjónvígslu,	svo	sem	aldur	hjónaefna,	lögræði,	skyldleiki	o.fl..	Eru	skilyrðin	sem	uppfylla	þarf,	

talin	með	tæmandi	hætti	með	fastmótuðum	reglum.18		

	

Með	matskenndum	stjórnvaldsákvörðunum	er	hins	vegar	verið	að	vísa	til	þeirra	ákvarðana	

stjórnvalda	þar	sem	skilyrði	þeirra	eru	ekki	tilgreind	með	nákvæmum	hætti	í	lögum,	heldur	

fela	 stjórnvöldum	 að	 vissu	 leyti	 mat	 um	 efni	 ákvörðunar.19	Er	 frjálst	 mat	 stjórnvalda	 þó	

aldrei	alfarið	frjálst,	heldur	ætíð	bundið	af	almennum	efnisreglum	stjórnsýsluréttar.20	

	

Þegar	stjórnvöld	taka	stjórnvaldsákvörðun	á	grundvelli	matskennds	lagaákvæðis,	þarf	í	fyrsta	

lagi	að	túlka	ákvæðið	og	ákvarða	hversu	víðtækar	heimildir	stjórnvald	hefur	til	mats.	Að	því	

loknu	verður	hin	matskennda	ákvörðun	tekin	innan	ramma	lagaákvæðisins.	Þurfa	stjórnvöld	

því	að	velja	þau	 lagasjónarmið	 (d.	kriterier)	 sem	tiltekin	ákvörðun	verður	byggð	á.	Eins	og	

áður	var	vikið	að	er	mat	stjórnvalda	á	því	hvaða	lagasjónarmið	ákvörðun	skuli	byggð	á	ekki	

alfarið	frjálst,	enda	er	það	bundið	af	almennum	meginreglum	stjórnsýsluréttarins,	svo	sem	

                                                
17	sama	heimild	137-65.		
18	Ólafur	Jóhannesson,	Stjórnarfarsréttur	(1955)	329.		
19	sama	heimild	162.		
20	„Starfsskilyrði	stjórnvalda“	(Forsætisráðuneytið	1999)	22.		
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meðalhófsreglunni,	 jafnræðisreglunni	 og	 öðrum	 meginreglum,	 lögfestum	 jafnt	 og	

ólögfestum.21		

	

Á	árum	áður	var	það	meginregla	í	íslenskri	lögfræði	að	dómstólar	gætu	ekki	hreyft	við	frjálsu	

mati	stjórnvalda	og	að	endurskoðun	þeirra	á	stjórnvaldsákvörðunum	væri	takmörkuð.	Benti	

Ólafur	 Jóhannesson	 m.a.	 á	 það	 í	 riti	 sínu	 Stjórnarfarsréttur	 frá	 1955,	 að	 varðandi	

matskenndar	 ákvarðanir	 væri	 aðalreglan	 sú	 að	 dómendur	 gætu	 ekki	 hreyft	 við	 ákvörðun	

stjórnvalds	 sem	 væri	 undir	 frjálsu	 mati	 þess	 komin	 nema	 til	 þess	 væri	 sérstök	 heimild	 í	

löggjöf.	Vísar	Ólafur	til	veitingar	eða	synjunar	gjaldeyrisleyfis,	veitingu	eða	synjunar	skálda-	

og	listamannastyrks,	eða	hvort	hæfasta	umsækjanda	hafi	verið	veitt	embætti,	sem	dæmi	um	

ákvarðanir	sem	hann	taldi	að	ekki	gætu	sætt	endurskoðun	af	hálfu	dómstóla.	Mætti	í	öllum	

tilvikum	 bera	 það	 undir	 dómstóla	 hvort	 mál	 ætti	 að	 sæta	 fullnaðarúrlausn	

framkvæmdarvalds	 eða	 dómstóla,	 þar	 sem	 það	 væri	 álitamál	 hvenær	 ákvörðun	 byggði	 á	

frjálsu	mati	 stjórnvalda,	 en	 kæmust	 dómstólar	 að	 þeirri	 niðurstöðu	 að	 stjórnvöldum	bæri	

fullnaðarúrlausn	gætu	þeir	ekki	raskað	ákvörðun	sem	að	öðru	leyti	fullnægði	lagaskilyrðum,	

væri	 í	réttu	formi,	réttra	aðferða	hefði	verið	gætt	o.s.frv.	Gátu	dómstólar	þó	alltaf	tekið	til	

athugunar	 hvort	 ákvörðun	 var	 haldin	 formlegum	 annmarka,	 þrátt	 fyrir	 að	 hún	 byggði	 á	

frjálsu	mati.	Taldist	valdníðsla	formlegur	annmarki	og	gátu	dómstólar	metið	hvort	hún	væri	

fyrir	hendi.22		

	

Umfjöllun	 Ólafs	 byggir	 á	 viðhorfum,	 sem	 finna	 má	 í	 ritum	 Poul	 Andersens.	 Samkvæmt	

kenningum	 Bent	 Christensen,	 sem	 skilgreinir	 hugtakið	með	 víðtækari	 hætti	 en	 Andersen,	

tekur	stjórnvald	matskennda	ákvörðun,	þegar	heimildarlögin	hafa	ekki	að	geyma	neina	eða	

ófullkomna	 lýsingu	á	þeim	 forsendum	(d.	 retsfaktum)	sem	 fyrir	hendi	þurfa	að	vera	þegar	

ákvörðun	er	tekin.23	Hans	Gammeltoft-Hansen,	sem	var	umboðsmaður	danska	Þjóðþingsins	

1987-2012,	 vísaði	 til	 þess	 í	 riti	 sínu	 ,,Ombudsmandens	 prøvelsesbegrænsninger”	 að	

Christensen	 telji	 muninn	 milli	 matskenndra	 og	 lögbundinna	 stjórnvaldsákvarðana	

                                                
21	sama	heimild	21-2.		
22	Ólafur	Jóhannesson	(n.	18)	317-29.		
23	Bent	Christensen,	Forvaltningsret.	Opgaver,	hjemmel,	organisation.	(2.	útg.,	Jurist-	og	Økonomforbundets	
Forlag	1997)	123.		
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stigbundinn	 og	 varða	 tengsl	 lagalegra	 staðreynda	 (d.	 retsfaktum)	 og	 réttarfylgna	 (d.	

retsfølge).	24	

	

Þó	 telur	 Gammeltoft-Hansen	 hann	 ekki	 ganga	 nógu	 langt	 í	 því	 að	 lýsa	 muninum	 á	

matskenndum	 og	 lögbundnum	 stjórnvaldsákvörðunum,	 en	 telur	 hann	 að	 túlkun	 (d.	

fortolkning)	og	mat	(d.	skønsudøvelse)	eigi	mikið	sameiginlegt,	en	í	báðum	tilfellum	þurfi	að	

greina	 á	milli	 lagalegra	 staðreynda	 og	 réttarfylgna.	 Telur	 hann	muninn	 felast	 í	 því	 hversu	

nákvæmt	textinn	segi	til	um	tengslin	milli	þeirra.	Þegar	lagaákvæði	felur	stjórnvaldi	að	taka	

matskennda	stjórnvaldsákvörðun,	geti	sú	staða	myndast	að	svo	mikið	liggi	til	grundvallar	um	

hvernig	matið	eigi	að	fara	fram,	að	niðurstaðan	gæti	orðið	fyrirsjáanleg.	Með	túlkun	sé	verið	

að	mynda	fastmótaða	reglu,	en	að	matið	eigi	sér	stað	innan	merkingarrammans	og	hafi	það	

að	 markmiði	 að	 búa	 til	 jafnvægi	 þar	 sem	 ekki	 sé	 fastmótuð	 regla,	 túlkunin	 snúi	 að	

lagaákvæðinu	meðan	matið	snúi	að	staðreyndum	málsins.	Má	af	þessu	sjá	að	matskenndar	

stjórnvaldsákvarðanir	eftirláta	stjórnvöldum	mismikið	svigrúm	til	mats.25	

	

Poul	Andersen	var	sá	fyrsti	sem	skýrði	valdníðsluhugtakið	í	norrænum	rétti,	er	hann	gaf	út	

doktorsritgerð	 sína,	Om	Ugyldige	Forvaltningsakter,	en	var	Andersen	þeirrar	 skoðunar,	 að	

dómstólar	 gætu	ekki	 endurskoðað	efnislegt	 réttmæti	 stjórnvaldsákvarðana,	 sem	byggðu	á	

frjálsu	mati.	 Takmarkaði	 valdníðslan	hið	 frjálsa	mat	 stjórnvalda	en	 rýmkaði	þar	af	 leiðandi	

valdsvið	 dómstólanna.	 Skilgreindi	 Andersen	 hugtakið	 valdníðsla,	 með	 þeim	 hætti	 að	 ef	

stjórnvald	 stefndi	 að	 ólögmætu	 markmiði	 með	 ákvörðun	 og	 það	 markmið	 hefði	

úrslitaþýðingu	við	töku	ákvörðunarinnar,	myndi	það	leiða	til	þess	að	hún	teldist	ógild.26	Taldi	

Andersen	 upp	 nokkur	 sjónarmið	 sem	 telja	 mætti	 ómálefnaleg.	 Í	 fyrsta	 lagi	 að	 stjórnvaldi	

væri	 óheimilt	 að	 taka	 tiltekna	 ákvörðun	 vegna	 persónulegra	 hagsmuna.	 Í	 öðru	 lagi	 væri	

óheimilt	 að	 vernda	 hagsmuni	 einstaklinga,	 sem	 ekki	 voru	 viðkomandi	 því	 máli	 sem	 til	

umfjöllunar	 var.	 Í	 þriðja	 lagi	 væri	 óheimilt	 að	 byggja	 ákvörðun	 á	 flokkspólitískum	

sjónarmiðum.	 Í	 fjórða	 lagi	 var	 sveitarstjórnum	 bannað	 að	 hygla	 atvinnurekendum	 í	

sveitarfélaginu	 fram	yfir	aðra	atvinnurekendur.	 Í	 fimmta	 lagi	var	 stjórnvöldum	ekki	heimilt	

                                                
24	Hans	Gammeltoft-Hansen,	„Ombudsmandens	prøvelsesbegrænsninger“,	Liv,	arbejde	og	forvaltning	(GadJura	
1995)	167-73.		
25	Elín	Ósk	Helgadóttir,	„Jafnræðisreglur	-	Í	tengslum	við	matskenndar	stjórnvaldsákvarðanir“	[2013]	Tímarit	
lögfræðinga	288.	
26	Poul	Andersen,	Dansk	Forvaltningsret	(5.	útg.,	Gyldendal	1965)	364.	
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að	 stefna	 að	 ólögmætu	 fjárhagslegu	 markmiði	 og	 var	 algengast	 að	 dómsmál	 spryttu	 af	

þessu.27	Fyrstu	íslensku	skrifin	um	valdníðslu	má	finna	í	fyrrnefndri	bók	Ólafs	Jóhannessonar,	

Stjórnarfarsréttur,	frá	árinu	1955,	en	ljóst	er	að	þau	byggja	á	sömu	hugmyndum	og	hjá	Poul	

Andersen.	Taldi	Ólafur	erfitt	að	ákveða	hvort	um	valdníðslu	væri	að	ræða,	ef	hún	birtist	ekki	

í	 einhverju	 áþreifanlegu	 formi	 s.s.	 ólögmætu	 skilyrði	 eða	 leiddi	 ekki	 beinlínis	 til	 ólögmæts	

efnis	 ákvörðunar.28	Í	Hrd.	 1/1921,	 var	 stjórnvaldsákvörðun	ógilt	 vegna	þess	 að	með	henni	

var	stefnt	að	ólögmætu	markmiði.	Voru	málsatvik	þau	að	K	taldi,	að	útsvarsstofn	hefði	verið	

ranglega	ákveðinn,	þar	sem	útsvarið	hefði	að	mestu	verið	lagt	á	olíuverslun	félags,	en	hann	

var	umsýslumaður	fyrir	það.	Er	þetta	líklega	fyrsti	dómurinn	sem	ógildir	stjórnvaldsákvörðun	

á	grundvelli	 valdníðslu.	 Er	 valdníðsluhugtak	 íslensks	 réttar	 sprottið	upp	úr	þeirri	 fræðilegu	

framsetningu	sem	Andersen	og	 fleiri	norrænir	 fræðimenn	mótuðu.	Björn	Þ.	Guðmundsson	

skilgreindi	 hugtakið	 með	 þeim	 hætti	 að:	 “Valdníðsla,	 merki	 í	 stjórnsýslurétti	 að	 ólögmæt	

sjónarmið	hafi	búið	að	baki	ákvörðun	stjórnsýsluhafa.”	Getur	reynst	erfitt	að	greina	á	milli	

valdníðslu	 og	 brots	 á	 lögmætisreglunni,	 þ.e.	 hvort	 ólögmæt	 sjónarmið	 hafi	 legið	 að	 baki	

ákvörðunar	 eða	 hvort	 ákvörðun	 standist	 einfaldlega	 ekki	 lög,	 annaðhvort	 þannig	 að	 hún	

beinlínis	brjóti	í	bága	við	lagaákvæði,	eða	hafi	ekki	lagaheimild.29	

	

Kenningar	 Andersens	 voru	 ráðandi	 í	 Danmörku	 þar	 til	 Ole	 Krarup	 réðst	 gegn	 þeim	 í	

doktorsriti	sínu	Øvrighedsmyndighedens	grænser,	þar	sem	hann	hafnaði	þeirri	kenningu	að	

dómstólar	 gætu	 ekki	 skorið	 úr	 um	 efnislegt	 réttmæti	 matskenndra	 stjórnvaldsákvarðana.	

Taldi	 hann	 að	 að	 erfitt	 væri	 að	 finna	 dóm,	 þar	 sem	 einungis	 er	 skoðað	markmið	 að	 baki	

ákvörðunum	án	tillits	til	efnis	þeirra,	eins	og	kenning	Andersens	gengur	út	á.30	Krarup	vildi	

meina	að	ef	hægt	 væri	 að	 sýna	 fram	á	 að	úrlausn	 stjórnsýsluhafa,	 hlutlægt	 séð,	 væri	 háð	

efnislegum	ágöllum	þá	ætti	að	ógilda	þá	ákvörðun,	án	þess	að	taka	tillit	til	huglægrar	afstöðu	

stjórnsýsluhafans.31	

	

	

                                                
27	sama	heimild	370-86.	
28	Ólafur	Jóhannesson	(n.	18)	223-4.	
29	Ástráður	Haraldsson,	„Um	forsendur	stjórnsýsluathafna,	fyrri	hluti“	[1991]	(2.	tbl.)	Úlfljótur	-	tímarit	
laganema	134.	
30	Ólafur	Jóhannes	Einarsson,	Endurskoðunarvald	dómstóla	á	matskenndum	stjórnvaldsákvörðunum-	Drög	að	
kennsluriti	(2000)	46-7.	
31	Ástráður	Haraldsson	(n.	29)	137.	
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4.	Efnisreglur	stjórnsýsluréttar	

4.1.	Reglan	um	málefnaleg	sjónarmið	-	Réttmætisreglan	

Þegar	stjórnvöld	taka	ákvörðun	á	grundvelli	matskenndar	 lagaheimildar,	er	nauðsynlegt	að	

kanna	 hvaða	 sjónarmið	 eru	 málefnaleg	 og	 heimil	 að	 leggja	 til	 grundvallar	

stjórnvaldsákvörðunar,	og	hefur	Björn	Þ.	Guðmundsson	notað	heitið	 ,,réttmætisregla”	 yfir	

þessa	meginreglu.32	Ótækt	er	að	geðþótti	eða	hrein	tilviljun	ráði	niðurstöðu	máls,	og	reynist	

svo	vera,	er	talið	að	um	valdníðslu	að	ræða.	Matskenndar	stjórnvaldsákvarðanir	sem	byggja	

á	 ómálefnalegum	 sjónarmiðum	 eru	 því	 ólögmætar.	 Af	 dómaframkvæmd	 má	 sjá,	 að	

dómstólar	 endurskoða	 hiklaust,	 hvort	 stjórnvaldsákvörðun	 sé	 byggð	 á	 málefnalegum	

sjónarmiðum.	 Í	Hrd.	 384/1998	 var	 deilt	 um	 endurákvörðun	 skatta.	 Sagði	 meðal	 annars	 í	

dómnum	 að	 ,,dómstólar	 eiga	 endanlegt	 mat	 um	 það	 hvort	 skattyfirvöld	 hafi	 farið	 að	

málefnalegum	sjónarmiðum	við	endurákvörðun.”	Við	greiningu	á	því	hvaða	sjónarmið	teljast	

málefnaleg,	 verður	 að	 líta	 til	 hefðbundna	 lögskýringargagna,	 en	 greiningin	 byggir	 á	 öllum	

þeim	 réttarheimildum	 sem	 þýðingu	 geta	 haft,	 lögskýringargögnum	 og	 viðurkenndum	

lögskýringarsjónarmiðum.	Ef	sjónarmiðin	finnast	ekki	með	þessum	hætti,	er	yfirleitt	reynt	að	

leiða	 þau	 af	 markmiðum	 viðkomandi	 heimildarlaga.	 Ef	 þetta	 bregst,	 er	 hægt	 að	 líta	 til	

svokallaðra	 aðgreiningarreglna,	 sem	 fjallað	 verður	 um	 hér	 á	 eftir.	 Af	 þessu	 leiðir	 að	

afmörkun	 á	 því	 hvaða	 sjónarmið	 teljast	 vera	málefnaleg	 fellur	 að	 nokkru	 leyti	 saman	 við	

skýringu	á	því	hvaða	takmarkanir	á	heimildum	stjórnvalds	leiðir	lögmætisreglunni.33	

	

Í	 Hrd.	 427/1995	 reyndi	 m.a.	 á	 hvort	 reglugerðarbreyting,	 sem	 hækkaði	 jöfnunargjald	 á	

innfluttum	frönskum	kartöflum,	væri	byggð	á	málefnalegum	sjónarmiðum.	Voru	atvik	máls	

þau,	 að	 landbúnaðarráðherra	 hækkaði	 umþrætt	 jöfnunargjald	 úr	 40%	 í	 190%.	 Heimild	 til	

þessarar	álagningar	var	að	finna	í	e-lið	30.	gr.	þágildandi	 laga	nr.	46/1985,	um	framleiðslu,	

verðlagningu	og	sölu	á	búvörum	með	síðari	breytingum.	Kom	ákvæðið	fyrst	inn	með	lögum	

nr.	25/1986	og	mátti	 ráða	af	 lögskýringargögnum,	að	því	 var	ætlað	að	mæta	þeim	vanda,	

sem	 innlendri	 vöru	 stafaði	 af	 niðurgreiðslu	 og	 verðfalli	 á	 erlendri	 framleiðslu.	 Taldi	

Hæstiréttur,	 að	 íslenska	 ríkið	 hefði	 ekki	 sýnt	 fram	á,	 að	 hækkun	 á	 gjaldinu	hefði	 byggst	 á	

þeim	 sjónarmiðum,	 sem	 fram	 komu	 í	meðförum	Alþingins,	 og	m.e.	 skorti	 upplýsingar	 um	

vægi	erlendra	styrkja	og	niðurgreiðslna.	Rétturinn	taldi	því,	að	ríkið	hefði	ekki	sýnt	fram	á,	að	
                                                
32	Í	Hrd.	647/2006,	sem	reifaður	er	hér	fyrir	neðan,	notaði	Hæstiréttur	heitið	,,réttmætisreglan”	í	fyrsta	sinn.	
33	Páll	Hreinsson,	Stjórnsýslulögin	-	skýringarrit	(n.	15)	126-7.		
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álagning	 jöfnunargjaldsins	hefði	samrýmst	þeim	takmörkunum,	sem	heimild	ráðherra	voru	

settar	 og	 þeim	 kvöðum	um	málefnalegan	 grundvöll	 skattheimtu	og	 stjórnsýslu,	 sem	gæta	

varð.	 Er	 þessi	 dómur	 gott	 dæmi	 um	 hvernig	 lögskýringargögn	 eru	 nýtt	 til	 að	 finna	 hvaða	

sjónarmið	séu	málefnaleg.34		

	

Af	framangreindu	er	ljóst	að	það	er	afstætt	hvaða	sjónarmið	teljast	málefnaleg	í	hverju	tilviki	

og	er	það	háð	lagagrundvelli	máls	hverju	sinni.	Er	því	yfirleitt	ekki	hægt	að	alhæfa	um	hvort	

sjónarmið	 séu	málefnaleg	eða	ómálefnaleg.	 Þó	eru	nokkur	 sjónarmið	 sem	yrðu	 seint	 talin	

málefnaleg	við	töku	stjórnvaldsákvarðana,	og	má	þar	nefna	persónuleg	sjónarmið,	stéttarleg	

sjónarmið,	 pólitísk	 sjónarmið,	 fjárhagsleg	 sjónarmið	 og	 sjónarmið	 á	 grundvelli	 kynferðis,	

litarháttar	o.fl.	Er	því	ólögmætt	að	byggja	ákvörðun	í	máli	á	slíkum	sjónarmiðum.35		

	

Í	 Hrd.	 310/1996,	 voru	 málsatvik	 þau,	 að	 V	 og	 E	 sóttu	 bæði	 um	 starf	 kennara	 við	

grunnskólann	á	Skógum.	Var	V	grunnskólakennarri	 að	mennt,	en	E	var	menntuð	 fóstra	og	

hafði	starfað	sem	leiðbeinandi	við	skólann	í	tvo	vetur,	en	hafði	ekki	kennararréttindi.	Mælti	

skólanefnd	 grunnskólans	 með	 E	 í	 starfið,	 en	 treysti	 sér	 ekki	 til	 að	 mæla	 með	 V	 af	

,,siðferðislegum	 ástæðum”,	 en	 uppi	 voru	 sögusagnir	 um	 að	 þrír	 menn	 hefðu	 brotið	

kynferðislega	gegn	15	ára	stúlku	í	bifreið	V,	á	leið	heim	úr	skemmtun.	Taldi	Hæstiréttur	að	

ekki	yrði	annað	ráðið	af	skýrslu	deildarstjóra	 í	menntamálaráðuneytinu	og	framburði	hans,	

en	 að	 sögusagnir	 þessar	 hafi	 verið	 ákvörðunarástæða	 ráðuneytisins	 fyrir	 því	 að	 heimila	

undanþágu	til	 ráðningar	E	og	þannig	orðið	til	þess	að	V	var	ekki	ráðinn.	Voru	skólayfirvöld	

talin	hafa	brotið	rétt	á	V.	Hefði	hann	hins	vegar	ekki	lengur	lögvarða	hagsmuni	af	því	að	fá	

ráðningu	E	dæmda	ólögmæta,	þar	sem	ráðning	hennar	varaði	aðeins	eitt	skólaár.	Var	ekki	

heldur	fallist	á	að	veita	V	skaðabætur	þar	sem	ekki	var	talið	að	honum	hafi	tekst	að	sanna	

fjártjón	sitt	vegna	þessa.	V	voru	dæmdar	miskabætur.	

	

Mikilvægt	er	að	líta	til	þess	hvaða	sjónarmið	geti	talist	málefnaleg	í	hverju	máli	fyrir	sig,	en	

augljóst	er	að	það	sem	er	málefnalegt	í	einu	máli	getur	talist	ómálefnalegt	í	öðru.		

	

                                                
34	Ólafur	Jóhannes	Einarsson	(n.	30)	62.		
35	„Starfsskilyrði	stjórnvalda“	(n.	20)	29-33.	
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Hrd.	 376/2016.	Á	krafðist	bóta	úr	hendi	 Í	 vegna	ætlaðrar	ólögmætrar	uppsagnar	hennar	 í	

starfi	 hjá	 Heilbrigðisstofnun	 Suðurnesja.	 Taldi	 Á	 uppsögnina	 byggða	 á	 ómálefnalegum	

sjónarmiðum,	 og	 að	 engin	 málefnaleg	 rök	 hafi	 staðið	 til	 þess,	 í	 nafni	 almennra	 og	

skipulagðra	 hagræðingsaðgerða,	 að	 fækka	 um	 eitt	 stöðugildi	 og	 velja	 stefnanda	 sem	

,,fórnarlamb”.	 Segir	 í	 niðurstöðum	 Hæstaréttar	 meðal	 annars,	 að	 samkvæmt	

réttmætisreglunni,	verða	stjórnvöld	ávallt	að	reisa	matskenndar	ákvarðanir	á	málefnalegum	

sjónarmiðum,	en	ennfremur	að	uppsögnin	hafi	verið	reist	á	faglegu	og	málefnalegu	mati	og	

að	meðalhófs	hafi	verið	gætt.	Var	Í	því	sýknað	af	kröfu	Á.		

	

Eins	 og	 vikið	 var	 að	 hér	 að	 framan	 verður	 að	 baki	 sérhverri	 stjórnvaldsákvörðun	 að	 búa	

málefnaleg	 sjónarmið.	 Ef	 vafi	 liggur	 á	 því	 hvort	 tiltekið	 sjónarmið	 teljist	 málefnalegt	 ,,er	

ferlið	við	matið	oft	greint	í	þrennt	til	hægðarauka:	Í	fyrsta	lagi	fer	fram	greining	á	því	hvaða	

sjónarmið	 teljist	 málefnaleg	 og	 þar	 af	 leiðandi	 lögmæt.	 Í	 öðru	 lagi	 fer	 fram	 mat	 á	

sjónarmiðunum.	Þar	koma	til	skoðunar	matsreglur,	sem	segja	til	um	hvaða	sjónarmið	skuli	

lögð	til	grundvallar	við	matið,	hvenær	heimilt	sé	að	takmarka	eða	afnema	matið	og	ákvarða	

stundum	vægi	sjónarmiðanna,	eða	segja	með	öðrum	orðum	til	um	það	á	hvaða	sjónarmið	

skuli	 lögð	 áhersla	 við	 matið.	 Í	 þriðja	 lagi	 eru	 sumar	 stjórnvaldsákvarðanir	 eingöngu	

matskenndar	 um	 það	 hvort	 þær	 verði	 teknar.	 Aðrar	 eru	 hins	 vegar	matskenndar	 um	 það	

hvert	efni	þeirra	á	að	vera.”36	

	

Af	 dómaframkvæmd	 má	 sjá	 að	 Hæstiréttur	 hikar	 ekki	 við	 að	 dæma	 stjórnvaldsákvörðun	

ógilda,	sem	hann	telur	ekki	byggja	á	málefnalegum	sjónarmiðum.	Í	Hrd.	430/2007,	krafðist	

X,	 sem	 starfað	 hafði	 sem	 hjúkrunarfræðingur	 á	 geðsviði	 L,	 þess	 að	 ógilt	 yrði	 ákvörðun	

sviðsstjóra	um	að	flytja	hana	úr	starfi	sem	hjúkrunarfræðing	á	deild	Z	yfir	á	deild	Þ,	en	auk	

þess	 krafðist	 hún	 miskabóta	 úr	 hendi	 L.	 Byggði	 hún	 á	 því	 að	 flutningurinn	 hafði	 verið	

ólögmætur	þar	sem	ákvörðunin	um	að	flytja	hana	úr	starfi	hefði	verið	stjórnvaldsákvörðun	

sem	byggð	hefði	 verið	 á	 ómálefnalegum	 forsendum,	 auk	 þess	 sem	 reglum	 stjórnsýslulaga	

hefði	 ekki	 verið	 fylgt	 við	 ákvarðanatökuna.	 Ástæðan	 fyrir	 flutningnum	 kvað	 L	 vera,	 að	

hjúkrunarfræðingur	 sem	 starfaði	 á	 deildinni,	 hafði	 sakað	 X	 um	 kynferðislega	 áreitni	 utan	

vinnustaðar.	Í	niðurstöðum	Hæstaréttar	sagði	m.a.	að	ekki	yrði	fallist	á	að	málefnalegar	eða	

                                                
36	sama	heimild	23.	
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faglegar	 ástæður	 hafi	 réttlætt	 brottflutningin	 eins	 og	 málum	 var	 háttað,	 en	 talið	 var	 að	

yfirmönnum	X	hefði	verið	unnt	að	ná	tilsettu	markmiði	í	sátt	við	báða	starfsmennina	sem	í	

hlut	áttu.	

	

Í	 málum	 er	 varða	 ráðningu	 og	 starfslok	 opinberra	 starfsmanna,	 er	 meginreglan	 sú	 að	

stjórnvald	 velur	 á	 hvaða	málefnalegu	 sjónarmiðum	 þau	 byggja	 ákvörðun	 sína,	 sem	 og	 að	

hvaða	sjónarmið	valið	er	að	leggja	áherslu	á.	

	

Í	Hrd.	412/2010	voru	málsatvik	sú,	að	G	höfðaði	má	gegn	Í	og	Á	í	kjölfar	þess	að	G	hlaut	ekki	

skipun	 í	embætti	héraðsdómara.	Á,	þáverandi	dóms-	og	kirkjumálaráðherra,	hafði	valið	að	

skipa	 umsækjenda	 sem	 að	 mati	 dómnefndar	 skv.	 12.	 gr.	 laga	 um	 dómstóla	 nr.	 15/1998,	

stæði	G	að	baki	þrátt	 fyrir	að	teljast	hæfur	til	að	gegna	embætti	héraðsdómara.	M.a.	kom	

fram	í	umsögn	dómnefndar,	að	G	og	tveir	aðrir	umsækjendur	hefðu	,,staðið	öðrum	framar	

og	verið	vel	hæfir	 til	að	gegna	embættinu”.	Sagði	 í	dómi	Hæstaréttar	að	dómnefndin	væri	

skipuð	með	tilliti	 til	þess	að	tryggt	yrði	að	sérþekking	væri	þar	fyrir	hendi	um	mat	á	hæfni	

umsækjanda.	Í	athugasemdum	sem	sendar	voru	frá	dómnefndinni	9.	Janúar	2008,	sagði	m.a.	

að	 eins	 og	 tilvist	 dómnefndar	 af	 þessu	 tagi	 er	 háttað,	 sé	 óhjákvæmilegt	 að	 ætla	 að	

veitingarvaldinu	 séu	 einhver	 takmörk	 sett	 við	 val	 sitt,	 að	 minnsta	 kosti	 með	 hliðsjón	 af	

góðum	og	vönduðum	stjórnsýsluháttum	og	raunar	ekki	síður	sjálfstæði	dómstólanna.	Taldi	

nefndin	 að	 ráðherra	 hafi	 farið	 langt	 út	 fyrir	 slík	 mörk	 og	 tekið	 ómálefnalega	 ákvörðun.	 Í	

niðurstöðum	Hæstaréttar	sagði	þó	m.a.	að	þótt	Á	hefði	 farið	að	áliti	dómnefndarinnar	við	

veitingu	 embættisins	 lægi	 ekkert	 fyrir	 um	 að	 G	 hefði	 staðið	 þessara	 þriggja	 umsækjenda	

næst	því	að	hljóta	það,	og	voru	stefndu	því	sýknuð	af	þessum	lið.		

	

4.2.	Skyldubundin	sjónarmið	

Yfirleitt	fer	mat	stjórnvalda	ekki	fram	á	grundvelli	allra	þeirra	málefnalegu	sjónarmiða	sem	til	

greina	koma,	heldur	fer	matið	stundum	á	grundvelli	mjög	fárra	sjónarmiða,	eða	á	grundvelli	

margra	 sjónarmiða	 sem	ekki	 samrýmast	 hvort	 öðru.	 Er	meginreglan	 sú	 að	 stjórnvöld	 geta	

valið	á	hvaða	málefnalegu	sjónarmiðum	þau	byggja	ákvörðun	sína	sem	og	hvaða	sjónarmið	

þau	 vilja	 leggja	 áherslu	 á	 við	 matið.	 Ýmsar	 efnisreglur,	 lögfestar	 og	 ólögfestar,	 geta	 þó	

takmarkað	valið	og	ákvarðað	vægi	sjónarmiðanna.	Sjónarmið	sem	stjórnvöldum	er	skylt	að	

byggja	á	við	mat	sitt,	eru	kölluð	skyldubundin	sjónarmið.	Eru	þetta	fyrst	og	fremst	sjónarmið	
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sem	fram	koma	í	lögum	og	stjórnvaldsfyrirmælum,	en	einnig	er	um	að	ræða	sjónarmið	sem	

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

sjónarmið	um	verndun	mannréttinda.37	

	

Má	 í	 þessu	 samhengi	 líta	 til	 jafnræðisreglu	 11.	 gr.	 stjórnsýslulaga,	 en	 í	 1.	 	 mgr.	 segir	 að	

stjórnvöld	 skulu	 gæta	 samræmis	 og	 jafnræðis	 í	 lagalegu	 tilliti	 við	 úrlausn	 máls.	 Í	

athugasemdum	við	11.	gr.	frumvarps	er	varð	að	stjórnsýslulögum	segir	að	í	reglunni	felist	að	

mál	sem	séu	sambærileg	í	lagalegu	tilliti	skuli	hljóta	samskonar	úrlausn.	Af	reglunni	leiðir	að	

þegar	stjórnvald	hefur	byggt	ákvörðun	á	tilteknu	sjónarmiði,	ber	þeim	að	leysa	sambærilegt	

mál	á	grundvelli	sömu	sjónarmiða	þegar	slíkt	mál	kemur	aftur	til	úrlausnar	á	grundvelli	sömu	

réttarheimildar.38	Er	því	ljóst	að	jafnræðisreglan	hefur	töluverða	þýðingu	við	greiningu	á	því	

hvaða	sjónarmið	beri	að	leggja	til	grundvallar	við	matið.39	

	

Í	Hrd.	647/2006,	voru	málsatvik	sú	að	S	hafði	starfað	um	árabil	sem	tölvunarfræðingur	hjá	L	

þegar	honum	var	tilkynnt	að	starf	hans	hefði	verið	lagt	niður	vegna	skipulagsbreytinga.	Var	í	

rökstuðningi	 fyrir	 uppsögninni	 einkum	 vísað	 til	 þess	 að	 helstu	 verkefni	 S	 hefðu	 snúið	 að	

tilteknum	tölvukerfum	L	og	að	stefnt	væri	að	því	að	hætta	notkun	þeirra.	Krafði	S	þess	að	að	

felld	væri	úr	gildi	ákvörðun	um	að	segja	honum	upp	störfum,	en	til	vara	viðurkenningar	á	því	

að	ákvörðunin	hefði	verið	ólögmæt.	Byggði	S	meðal	annars	á	því	að	honum	hafi	verið	sagt	

upp	störfum	vegna	trúarbragða	sinna	og	kynþáttar,	og	taldi	að	málsmeðferðarreglur	hefðu	

verið	 brotnar	 þegar	 ákvörðun	 um	 uppsögn	 stefnanda	 var	 tekin.	 Vísaði	 hann	 í	 þessu	

sambandi	 til	 meðalhófsreglunnar,	 rannsóknarreglunnar,	 réttmætisreglunnar	 og	

jafnræðisreglunnar.	 Sagði	 í	 dómi	 Hæstaréttar	 meðal	 annars,	 að	 ákvörðun	 um	 hvaða	

starfsmanni	skuli	segja	upp	vegna	hagræðingar	í	rekstri	réðist	að	meginstefnu	af	mati	L,	en	

að	 því	 væru	 settar	 skorður	 af	 grunnreglum	 stjórnsýsluréttar,	 þar	 með	 talinni	

réttmætisreglunni.	Taldi	Hæstiréttur	að	L	hefði	verið	skylt	að	 leggja	frekara	mat	á	hæfni	S,	

áður	en	tekin	var	ákvörðun	um	uppsögn	hans,	og	þar	sem	slíkt	mat	hafi	ekki	farið	fram	hefði	

ekki	verið	réttilega	staðið	að	ákvörðuninni.		

                                                
37	Páll	Hreinsson,	Stjórnsýslulögin	-	skýringarrit	(n.	15)	131-2.		
38	Alþt.	1992-1993,	A-deild,	þskj.	505	–	313.	mál,	athugasemdir	við	11.	gr.	
39	Páll	Hreinsson,	Stjórnsýslulögin	-	skýringarrit	(n.	15)	132.	
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Í	Héraðsdómi	voru	niðurstöðurnar	aðrar,	en	taldi	dómurinn	að	ekki	væri	hægt	að	fallast	á	að	

uppsögn	stefnanda	hafi	verið	ólögmæt.	Í	niðurstöðum	dómsins	sagði	meðal	annars	að	engin	

rök	væru	til	að	álykta	að	stefnandi	hafi	ekki	notið	jafnræðis	við	mat	stefnda	þegar	ákvörðun	

var	 tekin	 um	 uppsögnina	 og	 var	 því	 ekki	 fallist	 á	 að	 jafnræðisreglan	 hafi	 verið	 brotin	 í	

umræddu	tilviki.	

	

4.3.	Forgangsreglur	

Þegar	stjórnvald	þarf	að	taka	matskennda	ákvörðun,	kunna	tvö	eða	fleiri	sjónarmið,	sem	til	

greina	koma,	að	leiða	til	ólíkrar	niðurstöðu	og	vaknar	þá	sú	spurning	hvaða	sjónarmið	eigi	að	

ráða.	Er	meginreglan	sú	að	stjórnvald	ákveður	sjálft	á	hvaða	sjónarmið	það	leggur	áherslu	á	

nema	 lög	 eða	 almenn	 stjórnvaldsfyrirmæli	 kveði	 á	 um	 vægi	 sjónarmiðs.40	Dæmi	 um	 slíkar	

reglur,	 eru	 svokallaðar	 forgangsreglur,	 og	 geta	 þær	 haft	 mikil	 áhrif	 á	 töku	 matskenndra	

stjórnvaldsákvarðana.	 Hefur	 fyrir	 dómstólum	 reynt	 mest	 á	 svokallaða	 forgangsreglu	

jafnréttislaga	(lög	um	jafnan	rétt	og	jafna	stöðu	kvenna	og	karla	nr.	10/2008),	en	í	reglunni	

felst	að	þegar	mat	á	hæfni	umsækjenda	er	lokið	og	eftir	standa	jafnhæfir	einstaklingar,	skal	

velja	 þann	 umsækjanda	 sem	 er	 af	 því	 kyni	 sem	 minna	 er	 af	 í	 þeirri	 starfsstétt	 sem	 um	

ræðir.41		

	

Var	reglan	mótuð	af	Hæstarétti	í	Hrd.	339/1990,	í	máli	Helgu	Kress.	Voru	málavextir	þeir	að	

staða	 lektors	 í	 íslenskum	 bókmenntum	 við	 heimspekideild	 Háskóla	 Íslands	 var	 auglýst	 til	

umsóknar.	Umsækjendur	um	stöðuna	voru	sex,	og	var	Helga	Kress	meðal	þeirra.	Kosin	var	

þriggja	manna	dómnefnd	til	að	meta	hæfni	umsækjenda,	og	skilaði	nefndin	áliti	þar	sem	hún	

mælti	með	því	að	Helga	yrði	valin	til	starfsins.	Kom	í	niðurstöðu	nefndarinnar	fram	að	tveir	

umsækjendur,	Helga	Kress	og	Matthías	Viðar	Sæmundsson,	skæru	sig	úr,	en	að	Helga	hefði	

meiri	 og	 víðtækari	 reynslu	 en	 hann	 sem	 háskólakennari	 og	 fræðimaður.	 Á	 fundi	

heimspekideildar	voru	síðan	greidd	atkvæði	um	umsækjendur,	sem	féllu	með	þeim	hætti	að	

Helga	 Kress	 fékk	 26	 atkvæði,	 Örn	 Ólafsson	 sjö	 atkvæði	 og	 Matthías	 Viðar	 Sæmundsson	

fjögur	atkvæði.	Fór	það	hins	vegar	þannig	að	Matthíasi	var	veitt	staðan.	Í	kjölfar	þess	ritaði	

Helga	Jafnréttisráði	bréf	og	kærði	veitingu	menntamálaráðherra	á	fyrrgreindri	lektorsstöðu,	

með	 vísan	 til	 laga	nr.	 65/1985	um	 jafna	 stöðu	og	 jafnan	 rétt	 kvenna	og	 karla.	Niðurstaða	

                                                
40	„Starfsskilyrði	stjórnvalda“	(n.	20)	40.	
41	Elín	Ósk	Helgadóttir	(n.	25)	322.	
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Jafnréttisráðs	var	sú	að	við	setningu	Matthíasar	í	lektorsstöðu	hafi	verið	brotið	á	2.	tl.	5.	gr.	

1.	 nr.	 65/1985.	 Í	 niðurstöðum	Hæstaréttar	 sagði	m.a.	 að	 setja	 hefði	 átt	Helgu	 í	 umrædda	

stöðu,	og	vísaði	í	forgangsregluna	því	til	rökstuðnings.	

	

Regla	af	þessu	tagi,	nefnist	skilorðsbundin	forgangsregla,	en	ekki	kemur	til	beitingar	hennar	

fyrr	 en	mat	 á	 hæfni	 umsækjenda	 á	 grundvelli	 tiltekinna	 sjónarmiða	 er	 lokið.42	Regla	 þessi	

hefur	síðan	verið	staðfest	í	fleiri	dómum	Hæstaréttar.	

	

Hrd.	121/2002.	Embætti	sýslumannsins	á	Keflavíkurflugvelli	var	auglýst	laust	til	umsóknar	í	

febrúar	 1999.	 Kom	 í	 auglýsingunni	 fram	að	 sýslumaðurinn	 sinni	 öllum	almennum	 störfum	

sýslumanna	 en	 aðalmillilandaflugvöllur	 landsins	 sé	 í	 umdæminu	 og	 því	 séu	 tollö	 og	

lögreglustjórn	 og	 persónueftirlit	 með	 flugfarþegum	 umfangsmestu	 verkefni	 embættisins.	

Var	 þess	 getið	 um	 hæfisskilyrði	 að	 umsækjendur	 skyldu	 vera	 lögfræðingar	 og	 uppfylla	

skilyrði	2.	mgr.	12.	gr.	 laga	nr.	15/1998	um	dómstóla,	sbr.	2.	mgr.	5.	gr.	þágildandi	laga	nr.	

92/1989	 um	 framkvæmdarvald	 ríkisins	 í	 héraði,	 auk	 þess	 sem	 gerð	 var	 krafa	 um	 að	

umsækjendur	 hefðu	 fullkomið	 vald	 á	 ensku	 auk	 kunnáttu	 í	Norðurlandamálum.	 K,	 sem	er	

kona,	 sótti	 um	 embættið	 ásamt	 sex	 körlum	 og	 var	 einn	 þeirra,	 J,	 skipaður	 í	 embættið.	

Krafðist	 K	 þess	 að	 skipun	 þessi	 hefði	 brotið	 gegn	 lögum	 nr.	 28/1991	 um	 jafna	 stöðu	 og	

jafnan	rétt	kvenna	og	karla.	Þar	sem	að	auglýsing	um	embættið	hefði	veitt	tiltekinna	forsögn	

um	hvernig	umsóknirnar	yrðu	metnar,	þótti	gefa	til	kynna	að	önnur	reynsla	og	þekking	en	af	

hefðbundnum	 störfum	 sýslumanna	myndi	 hafa	 töluvert	 vægi	 við	mat	 umsókna.	 Var	 drjúg	

reynsla	J	í	alþjóðasamskiptum	af	ýmsum	toga	talin	til	þess	falin	að	treysta	hæfni	hans	til	að	

takast	 á	 við	 meginviðfangsefni	 embættisins,	 og	 var	 talið	 réttmætt	 að	 starfsreynsla	 hans	

hefði	 vegið	 þyngra	 en	 K	 við	 hæfnismat.	 Voru	 sjónarmið	 utanríksráðherra	 við	 veitingu	

embættisins	því	talin	eðlileg	og	málefnaleg	og	ekki	fallist	á	að	K	hefði	verið	mismunað	eftir	

kynferði.				

	

4.4.	Reglan	um	skyldubundið	mat		

Þegar	um	er	að	ræða	matskennda	lagaheimild,	er	markmið	löggjafans	yfirleitt	að	stjórnvald	

skuli	 taka	 þá	 ákvörðun	 sem	 best	 á	 við	 í	 máli	 hverju	 með	 tilliti	 til	 allra	 aðstæðna.	 Geta	

                                                
42	Ólafur	Jóhannes	Einarsson,	„Endurskoðunarvald	dómstóla	á	matskenndum	stjórnvaldsákvörðunum	-	Hvaða	
þættir	ákvörðunar	hafa	komið	til	endurskoðunar	dómstóla?“	[2008]	(3.	tbl.)	Tímarit	lögfræðinga	274.	
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stjórnvöld	ekki	virt	efni	slíkra	lagaákvæða	að	vettugi	með	því	að	afnema	eða	þrengja	matið,	

með	því	 að	 setja	 í	 þess	 stað	 fastmótaða	 réttarreglu	 sem	 tekur	 til	 allra	mála,	 sambærilega	

sem	 ósambærilega.43	Er	 mat	 stjórnvalda	 í	 þessum	 tilvikum	 skyldubundið.	 Þó	 er	 í	 ýmsum	

tilfellum	heimilt	að	setja	viðmiðunarreglur	og	takmarka	matið	að	einhverju	leyti.		Togstreita	

getur	 þó	 myndast	 á	 milli	 reglunnar	 um	 skyldubundið	 mat	 og	 jafnræðisreglunnar	

svokallaðrar,	þar	sem	erfitt	getur	reynst	að	feta	veginn	á	milli	þessarra	tveggja	meginreglna.	

Getur	 það	 farið	 eftir	 því,	 um	 hvaða	 svið	 stjórnsýslunnar	 er	 að	 ræða,	 hversu	 víðtækar	

heimildir	 stjórnvöld	 hafa	 til	 þess	 að	 takmarka	 mat.	44	Á	 sviði	 opinbers	 starfsmannaréttar	

hefur	meginreglan	um	skyldubundið	mat	mikið	vægi,	en	það	er	grundvallarregla	í	íslenskum	

stjórnsýslurétti,	 að	 velja	 skuli	 þann	 umsækjanda,	 sem	 hæfastur	 er	 talinn	 á	 grundvelli	

málefnalegra	 sjónarmiða.	 Eru	 þau	 sjónarmið,	 m.a.	 menntun,	 hæfni,	 reynsla	 sem	 og	 aðrir	

persónulegir	eiginleikar	sem	talið	er	að	máli	geta	skipt.45	Má	þar	nefna	Hrd.	647/2006,	sem	

reifaður	var	hér	að	framan,	en	í	dómnum	taldi	Hæstiréttur	að	stefndu	hefði	borið	að	leggja	

frekara	mat	á	hæfni	stefnanda	áður	en	honum	var	sagt	upp	störfum.	Þar	sem	svo	hafði	ekki	

verið	gert,	taldi	Hæstiréttur	ákvörðunina	ólögmæta.		

	

4.5.	Meðalhófsreglan		

Í	 12.	 gr.	 ssl,	 segir	 að	 stjórnvald	 skuli	 því	 aðeins	 taka	 íþyngjandi	 ákvörðun	 þegar	 lögmætu	

markmiði,	sem	að	er	stefnt,	verði	ekki	náð	með	öðru	og	vægara	móti.	Þegar	efni	ákvörðunar	

er	 komið	 undir	 mati	 stjórnvalds,	 er	 mat	 þess	 bundið	 af	 meðalhófsreglunni	 (d.	

proportionalitets-princippet).	 Eru	 sjónarmiðin	 að	 baki	 reglunni	 þau	 að	 stjórnvaldi	 beri	 að	

taka	tillit	til	hagsmuna	og	réttinda	þeirra	aðila	sem	athafnir	þess	og	valdbeiting	beinist	að.46	Í	

reglunni	felst	aðallega	þrennt.	Í	fyrsta	lagi	skal	efni	ákvörðunar	vera	til	þess	fallið	að	ná	því	

markmiði	sem	stefnt	er	að.	Í	öðru	lagi	skulu	stjórnvöld	velja	vægasta	úrræðið,	sem	völ	er	á,	

til	 að	 fullnægja	 því	 markmiði	 og	 í	 þriðja	 lagi	 ber	 að	 beita	 því	 úrræði	 hófsamlega.47	Fjöldi	

dóma	eru	að	finna,	þar	sem	reynt	hefur	á	hvort	meðalhófsreglan	hefur	verið	brotin	og	má	í	

því	 samhengi	 líta	 til	 Hrd.	 175/2005.	 Varðaði	 málið	 starfslok	 V,	 framkvæmdastjóra	

Jafnréttisstofu.	 V	 var	 jafnframt	 formaður	 stjórnar	 Leikfélags	Akureyrar.	 Árið	 2002	 tók	hún	

                                                
43	Páll	Hreinsson,	„Skyldubundið	mat	stjórnvalda“	[2006]	(3.	tbl.)	Tímarit	lögfræðinga	265.	
44	Páll	Hreinsson,	Stjórnsýslulögin	-	skýringarrit	(n.	15)	138.	
45	Páll	Hreinsson,	„Skyldubundið	mat	stjórnvalda“	(n.	43)	275.	
46	„Starfsskilyrði	stjórnvalda“	(n.	20)	42.	
47	Ólafur	Jóhannes	Einarsson	(n.	30)	69.	
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þátt	í	ráðningu	nýs	leikhússtjóra	hjá	leikfélaginu.	Héraðsdómur	Norðurlands	eystra	komst	að	

þeirri	niðurstöðu,	að	Leikfélagið	hefði	brotið	gegn	jafnréttislögum	með	ráðningunni.	Í	kjölfar	

dómsins	 tilkynnti	 félagsmálaráðherra	 V	 að	 hún	 nyti	 ekki	 lengur	 trausts	 hans	 og	 lagði	 að	

henni	 að	 biðjast	 sjálf	 lausnar.	 Féllst	 V	 á	 það	 og	 gaf	 út	 fréttatilkynningu	 þess	 efnis	 að	 þau	

hefðu	orðið	sammála	um	að	hún	léti	af	störfum.	Hálfu	ári	síðar	féll	dómur	Hæstaréttar	um	

ráðningu	 leikhússtjórans	 þar	 sem	 komist	 var	 að	 þeirri	 niðurstöðu	 að	 leikfélagið	 hefði	 ekki	

brotið	gegn	jafnréttislögum.	V	krafði	Í	um	bætur	vegna	starfslokanna	og	byggði	á	því	að	hún	

hefði	látið	af	störfum	að	kröfu	ráðherra	og	án	sakar	af	hennar	hálfu.	Í	dómi	Hæstaréttar	var	

til	 þess	 vísað	 að	 engin	 rök	 hefðu	 verið	 færð	 fyrir	 því	 að	 ekki	 hefði	mátt	 ná	 því	markmiði	

ráðherran	að	skapa	frið	um	starfsemi	Jafnréttisstofu,	með	því	að	V	viki	tímabundið	úr	starfi	

þar	 til	 Hæstiréttur	 hefði	 dæmt	 í	 máli	 leikfélagsins,	 eins	 og	 hún	 sjálf	 hafði	 lagt	 til.	 Taldi	

Hæstiréttur	 að	 beiting	 svo	 harkalegs	 úrræðis	 sem	 raun	 bar	 vitni	 hafi	 brotið	 gegn	

meðalhófsreglunni.		

	

Hrd.	 75/2014.	Deilt	var	um	 lögmæti	uppsagnar	Ó	sem	kennari	 í	 faggreinum	málmiðna	hjá	

Verkmenntaskólanum	á	Akureyri.Var	Ó	einnig	öryggistrúnaðarmaður	á	vinnustaðnum,	sem	

og	 fulltrúi	 félagsmanna	 Kennarasambands	 Íslands	 í	 samstarfsnefnd	 Kennarasambands	

Íslands	og	Verkmenntaskólans	á	Akureyri.	Árið	2001	hafði	námið	 í	vélvirkjun	hjá	skólanum	

verið	lengt,	og	minnkaði	ásókn	í	námið	í	kjölfarið.	Af	hagkvæmnisástæðum	voru	grunndeildir	

málmiðngreina	 og	 vélstjórnar	 sameinaðar	 í	 grunndeild	 málm-	 og	 véltæknigreina	 haustið	

2008.	Þann	28.	apríl	2011	var	Ó	sagt	upp	störfum	með	þriggja	mánaða	uppsagnarfresti,	og	

var	 rökstuðningur	 fyrir	 uppsögninni	 hagræðing	 í	 rekstri	 skólans	 vegna	 niðurskurðar	 á	

fjárframlögum.	Var	jafnframt	þremur	öðrum	kennurum	sagt	upp.	Höfðaði	Ó	í	kjölfarið	mál	til	

heimtu	bóta	vegna	ólögmætrar	uppsagnar.	Byggði	hann	meðal	annars	á	því	að	brotið	hafi	

verið	 gegn	 réttmætisreglu	 stjórnsýsluréttar	 með	 því	 að	 segja	 honum	 upp	 störfum	 án	

málefnalegrar	 ástæðu,	 án	 tillits	 til	 trúnaðarmannaverndar	 og	 án	 þess	 að	 hæfnismat	 hafi	

verið	 gert.	 Í	 niðurstöðum	 Hæstaréttar	 sagði	 m.a.	 að	 skólinn	 hefði	 ekki	 sýnt	 fram	 á	 að	 Ó	

uppfyllti	ekki	lengur	hæfniskröfur	í	viðkomandi	greinum,	og	að	ekki	heldur	sýnt	fram	á	að	að	

því	lögmæta	hagræðingarmarkmiði,	sem	að	var	stefnt	með	uppsögn	Ó,	hefði	ekki	verið	náð	

með	öðru	og	vægara	móti,	sbr.	12.	gr.	stjórnsýslulaga.	Var	skólinn	dæmdur	til	að	greiða	Ó	

bætur	vegna	þessa.			
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4.6.	Mat	verður	að	vera	forsvaranlegt	

Þegar	 stjórnvald	 tekur	 matskennda	 stjórnvaldsákvörðun	 á	 málefnalegum	 sjónarmiðum,	

verður	mat	stjórnvalds	á	þessum	sjónarmiðum	enn	fremur	að	vera	forsvaranlegt.	Af	þessu	

leiðir	 að	 þau	 sjónarmið	 sem	 byggt	 var	 á,	 verða	 að	 vera	 til	 þess	 fallin	 að	 geta	 leitt	 með	

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

Skyldi	matið	á	sjónarmiðunum	vera	haldið	annörkum,	t.d.	að	vera	bersýnilega	ósanngjarnt,	

er	um	efnisannmarka	að	ræða.48	Þannig	gæti	það	talist	óforsvaranlegt	að	meta	það	á	þann	

hátt	 að	 umsækjandi	 A,	 sem	 hefur	 doktorspróf	 á	 umræddu	 starfssviði,	 hafi	 sambærilega	

menntun	og	umsækjandi	B,	sem	aðeins	er	með	grunnpróf	á	öðru	sviði	en	starfið	er	á.49	Eru	

einkum	 eldri	 dómar	 sem	 benda	 til	 þess	 að	 metið	 sé	 hvort	 mat	 stjórnvalda	 hafi	 verið	

forsvaranlegt.	 Undir	 núverandi	 kringumstæðum	 virðist	 endurskoðun	 á	 því	 hvort	 mat	 sé	

forsvaranlegt	ekki	hafa	miklu	hlutverki	að	gegna,	og	mætti	hugsa	sér	að	þetta	skilyrði	tryggi	

helst	að	í	raun	sé	byggt	á	þeim	sjónarmiðum	sem	stjórnvald	segist	hafa	byggt	á.50		

	

4.7.	Stjórnvaldsákvörðun	ákveðin	og	skýr	að	efni	til	

Ein	af	grundvallarreglum	íslensks	stjórnsýsluréttar	er	að	stjórnvaldsákvörðun	skuli	vera	svo	

ákveðin	og	skýr	að	efni	til,	að	málsaðili	geti	skilið	hana	og	af	henni	metið	réttarstöðu	sína.	

Kom	 regla	 þessi	 til	 skoðunar	 í	 Hrd.	 215/1997,	 en	 í	 málinu	 var	 deilt	 um	 hvort	 A	 hefði	

samþykkt	 að	 vera	 fluttur	 úr	 stöðu	 skrifstofustjóra	 Vita-	 og	 Hafnamálastofnunar	 í	 stöðu	

skrifstofustjóra	Vitastofnunar,	en	var	sú	staða	síðar	lögð	niður.	Hélt	A	því	fram	að	einungis	

hefði	 verið	 um	 að	 ræða	 breytingar	 á	 þeim	 verkefnum,	 sem	 hann	 vann	 að.	 Af	 hálfu	

samgönguráðherra	 var	 vísað	 til	 bréfs	 ráðuneytisins	 til	 stuðnings	 því	 að	 A	 hefði	 samþykkt	

flutninginn.	Sagði	í	niðurstöðum	Hæstaréttar	að	stjórnvaldsákvörðun,	sem	felur	í	sér	skipun,	

setningu	 eða	 ráðningu	 ríkisstarfsmanns,	 verður	 samkvæmt	 óskráðri	 meginreglu	

stjórnsýsluréttar	að	vera	ákveðin	og	skýr,	en	að	því	skilyrði	hafi	á	engan	hátt	verið	uppfyllt.	

	

Þó	 ekki	 séu	 til	 mörg	 dæmi	 þar	 sem	 reynt	 hefur	 á	 þessa	 reglu	 fyrir	 dómi,	 má	 ætla	 að	

dómstólar	 hika	 ekki	 við	 að	 meta,	 hvort	 ákvörðun	 hafi	 verið	 nægilega	 skýr,	 enda	 þótt	

                                                
48	„Starfsskilyrði	stjórnvalda“	(n.	20)	42.	
49	Hafsteinn	Dan	Kristjánsson,	„Ráðningar	í	opinber	störf“	[2014]	(2.	tbl.	10.	árg.)	Stjórnmál	og	stjórnsýsla	75.	
50	Ragnhildur	Helgadóttir,	„Vald	dómstóla	til	að	endurskoða	stjórnvaldsákvarðanir“	[2005]	(1.	tbl.)	Tímarit	
lögfræðinga	106.	
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stjórnvöld	eru	oftast	bær	um	að	hafa	ákvarðanir	með	þeim	hætti	að	efni	þeirra	sé	 ljóst	og	

ótvírætt.		
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5.	Endurskoðun	ákvarðana	um	ráðningu	og	starfslok	opinberra	starfsmanna	

5.1.	Ráðning	–	Skipun		

Í	athugasemdum	við	1.	gr.	frumvarps	þess	er	varð	að	stjórnsýslulögum	segir	m.a.	að:	

,,Í	lögfræðinni	hafa	ákvarðanir	um	skipun,	setningu	og	ráðningu	opinberra	starfsmanna,	svo	

og	 lausn	 þeirra	 frá	 störfum	 og	 brottvikningu	 þeirra,	 verið	 flokkaðar	 sem	

stjórnvaldsákvarðanir.	 Sama	 á	 við	 um	 ákvarðanir	 stjórnvalda	 um	 að	 beita	 opinbera	

starfsmenn	 stjórnsýsluviðurlögum	eins	 og	 frádrætti	 frá	 launum	 vegna	 ólögmætra	 fjarvista	

frá	vinnu.	Ganga	lögin	út	frá	þessari	hefðbundnu	skilgreiningu	og	því	falla	ákvarðanir	þessar	

undir	gildissvið	þeirra.”51	

	

Ráðning	og	uppsögn	opinberra	starfsmanna	er	því	stjórnvaldsákvörðun,	í	skilningi	2.	mgr.	1.	

gr.	 stjórnsýslulaga,	 og	 er	 jafnframt	 afar	 matskennd	 stjórnvaldsákvörðun.	 Þrátt	 fyrir	 það	

verða	stjórnvöld	að	fara	eftir	öllum	þeim	meginreglum,	sem	greint	hefur	verið	frá	hér	fyrir	

ofan,	við	ákvörðun	á	þeim	sjónarmiðum	sem	þau	leggja	til	grundvallar	mati	sínu.	Er	einkum	

mikilvægt	að	stjórnvöld	taki	ákvörðun	á	hlutlægum	forsendum.	

	

Samkvæmt	 26.	 gr.	 laganna	 er	 aðila	 máls	 heimilt	 að	 kæra	 stjórnvaldsákvörðun	 til	 æðra	

stjórnvalds	til	þess	að	fá	hana	fellda	úr	gildi	eða	henni	breytt	nema	annað	leiði	af	lögum	eða	

venju.	Í	49.	gr.	laga	um	réttindi	og	skyldur	starfsmanna	ríkisins	nr.	70/199652,	er	hins	vegar	

kveðið	á	um	að	ákvörðunum	stjórnvalda	á	grundvelli	 starfsmannalaga,	verði	ekki	 skotið	 til	

æðri	 stjórnvalda,	 nema	 öðruvísi	 sé	 fyrir	 mælt	 í	 einstökum	 ákvæðum	 laganna.	 Má	 einnig	

finna	 keimlík	 ákvæði	 í	 109.	 gr.	 og	 111.	 gr.	 sveitarstjórnarlaga,	 en	 þar	 segir	 að	 viss	

starfsmannamál,	þ.á.m.	ráðningar,	séu	undanskildar	kæru	til	 ráðuneytis.	Má	af	þessu	 leiða	

að	 almennt	 eru	 ákvarðanir	 um	 ráðningar	 í	 opinber	 störf	 ekki	 kæranlegar	 til	 æðri	

stjórnvalda.53		

	

Eins	 og	 áður	 hefur	 verið	 rakið	 hafa	 dómstólar	 almenna	 heimild	 til	 að	 fella	 úr	 gildi	

stjórnvaldsákvarðanir	samkvæmt	dómkröfu	um	slíka	niðurstöðu.	Hins	vegar	kemur	ekki	oft	

til	þess	að	ógilda	ákvörðun	um	ráðningu	í	opinbert	starf,	þar	sem	skilyrðum	þess	er	sjaldnast	

                                                
51	Alþt.	1992-1993,	A-deild,	þskj.	505	–	313.	mál,	athugasemdir	við	1.	gr.	
52	Hér	eftir	nefnd	starfsmannalög.	
53	Hafsteinn	Dan	Kristjánsson	(n.	49)	68.	
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fullnægt.	 Rökin	 á	 bakvið	 það	 liggja	m.a.	 í	 því	 að	 sá	 sem	 ráðinn	 hefur	 verið	 í	 starfið	 hefur	

hagsmuni	af	því	að	efni	ákvörðunarinnar	sé	ekki	breytt.	54		

	

Álitamál	 getur	 þó	 verið	 ef	 sá	 sem	 var	 ráðinn	 í	 starfið	 hefur	 átt	 þátt	 í	 því	 að	 reglur	

stjórnsýsluréttar	 hafi	 verið	 brotnar,	 s.s.	 ef	 hann	 hefur	 komið	 sér	 saman	 við	

veitingarvaldshafa	um	að	 ráða	 sig	 í	 starfið.	 Sönnun	um	slíkt	 getur	þó	 verið	 afar	 erfið.	 Eðli	

slíkra	mála,	er	að	um	er	að	ræða	mjög	matskenndar	ákvarðanir,	og	getur	þá	verið	erfitt	að	

sýna	fram	á	þessi	atriði.55	Lá	sú	skoðun	uppi	á	árum	áður,	að	dómstólar	gætu	ekki	tekið	til	

endurskoðunar	 hvort	 hæfasta	 umsækjendanum	 hefði	 verið	 veitt	 opinbert	 starf,	 því	 slík	

ákvörðun	væri	undir	frjálsu	mati	stjórnvalda.56	Nú	er	raunin	hins	vegar	önnur,	en	ljóst	er	að	

Hæstiréttur	hefur	sýnt	það,	að	slíkar	ákvarðanir	sæta	endurskoðunar	dómstóla.		Tæknilega	

séð	ættu	 dómstólar	 ekki	 að	 taka	 afstöðu	 til	 þess	 hvaða	málefnalegu	 sjónarmið	 stjórnvald	

leggur	 til	 grundvallar	 að	 því	 tilskyldu,	 að	 tekið	 hafi	 verið	 tillit	 til	 þeirra,	 sem	 eru	

skyldubundin.	 Við	 ráðningu	 opinberra	 starfsmanna	 er	 það	 almennt	 í	 verkahring	

veitingarvaldshafa	 að	 ákveða	hvaða	 kostum	æskilegt	 sé,	 að	umsækjandi	 sé	 búinn	og	hver	

þeirra	hafi	þá	eiginleika,	sem	best	gagnast	viðkomandi	stjórnvaldi,	sbr.	Hrd.	431/1995,	sem	

reifaður	er	hér	fyrir	neðan,	en	þar	kemur	fram	að	Hæstiréttur	leggur	mat	á	umsækjendur	út	

frá	þeim	sömu	sjónarmiðum,	sem	veitingarvaldshafi	lagði	sjálfur	til	grundvallar.	

	

Hins	vegar	má	í	raun	sjá	að	dómstólar	hafa	farið	mjög	djúpt	í	mat	stjórnvalda	á	því	hver	hafi	

verið	hæfasti	umsækjandinn,	eða	hvort	tveir	umsækjendur	hafi	verið	jafnhæfir.	Fjalla	margir	

þessara	dóma	um	hvort	forgangsregla	jafnréttislaga	hafi	verið	virt,	en	má	einnig	finna	dóma	

þar	 sem	 reynt	 hefur	 á,	 hvort	 sú	meginregla	 stjórnsýsluréttar	 að	 opinbert	 starf	 skuli	 veita	

hæfasta	 umsækjandanum	 hafi	 verið	 brotin.	 Reglan	 um	 að	 veita	 skuli	 hæfasta	

umsækjandanum	opinbert	starf	án	tenglsa	við	forgangsreglu	 jafnréttislaga	var	til	dæmis	til	

athugunar	í	tveimur	hæstaréttardómum.57		

	

Hrd.	 314/2001.	 Starf	 aðstoðarskólastjóra	 við	 Grunnskóla	 Siglufjarðar	 var	 auglýst	 laust	 til	

umsóknar.	 Bárust	 þrjár	 umsóknir	 um	 starfið,	 og	 var	 stefnandi,	 J,	 meðal	 þeirra.	 Var	
                                                
54	sama	heimild	68.	
55	Hafsteinn	Dan	Kristjánsson,	‘Ráðningar	í	Opinber	Störf’	[2014]	Stjórnmál	og	stjórnsýsla	76.	
56	Ólafur	Jóhannes	Einarsson	(n.	42)	289.	
57	sama	heimild	290.	
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skólastjóra	falið	að	fara	yfir	umsóknirnar,	meta	hæfi	umsækjenda	og	gera	tillögu	um	hvern	

hann	teldi	best	til	þess	fallinn	að	gegna	starfinu.	Voru	allir	umsækjendur	taldir	hæfir	 til	að	

gegna	 starfinu,	þegar	horft	 var	 til	menntunar	og	 starfsferils.	Var	 skólastjóra	 grunnskólans,	

því	næst	 falið	að	gera	 tillögu	 til	 Skóla-	og	menningarnefndar	um	hvern	umsækjenda	hann	

teldi	best	fallinn	til	að	gegna	starfinu.	Kom	fram	í	umsögn	hans	að	hann	þekkti	vel	til	verka	

tveggja	umsækjenda,	og	eftir	að	hafa	kannað	feril	J,	hafi	valið	staðið	milli	hinna	tveggja.	Varð	

niðurstaðan	 sú	 að	 skólastjórinn	mælti	 með	 Jónínu	Magnúsdóttur	 í	 starfið.	 Í	 kjölfar	 þessa	

óskaði	 J	 eftir	 skýringum	 á	 því	 hvers	 vegna	 ekki	 var	 mælt	 með	 honum,	 og	 í	 svari	 frá	

skólastjóranum	 kom	 fram	 að	 ,,brottvikning”	 hans	 úr	 stöðu	 skólastjóra	 á	 Hofsósi	 hafi	 haft	

mikil	 áhrif	 á	 þá	 ákvörðun	 að	mæla	 ekki	með	 honum.	 Taldi	 J	 að	 ekki	 hefði	 verið	 farið	 að	

stjórnsýslulögum	við	ráðninguna	og	að	umsókn	hans	hefði	ekki	fengið	þá	faglegu	umfjöllun	

sem	hann	hafi	átt	rétt	á,	og	krafðist	hann	skaðabóta	vegna	þessa.	Sagði	m.a.	í	niðurstöðum	

Hæstaréttar	að	eðlilegt	þætti	að	að	skólastjóri	hefði	 lagt	til	að	sá	yrði	ráðinn,	sem	væri	að	

öðrum	 skilyrðum	 uppfylltum	 líklegastur	 til	 að	 ná	 bestum	 árangri	 í	 stjórnun	 skólans	 í	

samvinnu	 við	 hann	 sjálfan.	 Þótti	 rétturinn	 ekki	 hafa	 verið	 sýnt	 fram	 á	 að	 ómálefnaleg	

sjónarmið	hefðu	legið	að	baki	tillögu	skólastjóra	og	var	stefndi	sýknaður	bótakröfum	J.		

	

Sagði	í	niðurstöðum	Héraðsdóms,	sem	staðfestur	var	í	Hæstarétti,	m.a.	að	í	málinu	hafi	legið	

fyrir	mat	skólastjóra	á	hæfileikum	þess	umsækjanda	sem	ráðinn	var	og	yrði	ekki	betur	séð	

en	að	J	væri	mjög	hæf.	Var	jafnframt	ekki	hægt	að	fallast	á	það	með	stefnanda	að	atriði	sem	

taka	ætti	 tillit	 til	 við	mat	á	umsækjendum	vegi	öll	 jafnþungt.	Verður	ekki	betur	 séð	en	að	

dómurinn	hafi	farið	ansi	djúpt	í	mati	sínu	á	hæfi	umsækjenda	í	málinu.		

	

Í	Hrd.	 90/2002	 var	 ekki	 farið	 jafn	 ítarlega	 í	mat	 á	 hæfi	 umsækjenda,	 en	G	var	 ein	 þriggja	

umsækjenda	um	stöðu	hjúkrunarforstjóra	á	Heilbrigðisstofnuninni	Blönduósi.	Allar	störfuðu	

þær	hjá	stofnuninni.	Voru	umsóknirnar	sendar	til	hjúkrunarráðs	til	umsagnar,	en	lagði	ráðið	

ekki	mat	á	umsókn	G	vegna	skorts	á	framlögðum	gögnum.	Fjallaði	hjúkrunarráð	því	aðeins	

um	umsóknir	hinna	tveggja	umsækjendanna,	mat	þær	jafnhæfar	í	stöðuna,	og	var	ein	þeirra	

síðan	 ráðin.	 Sagði	 í	 dómi	 Hæstaréttar	 að	 af	 öllum	 gögnum	 mætti	 ráða,	 að	 allir	 þrír	

umsækjendurnir	væru	hæfir	til	að	gegna	stöðu	hjúkrunarforstjóra,	en	ekki	hægt	að	fullyrða	

hver	niðurstaða	stjórnar	hefði	orðið,	ef	umsögn	hjúkrunarráðs	um	hæfi	áfrýjanda	hefði	legið	

fyrir.	 Þótti	 stefndi	 hafa	 sýnt	 fram	 á,	 að	 ákvörðunin	 hafi	 verið	 reist	 á	 málefnalegum	
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sjónarmiðum	og	að	 líklegt	hefði	verið	að	umsögn	hjúkrunarráðs	hefði	ekki	 leitt	 til	annarar	

niðurstöðu.	Þótti	því	ekki	unnt	að	ákvarða	G	skaðabætur	á	þeim	grundvelli,	að	hún	hafi	orðið	

af	stöðunni	vegna	brots	á	þágildandi	lögum	um	heilbrigðisþjónustu.		

	

Eins	og	vikið	var	að	hér	fyrir	framan,	hefur	mikið	verið	reynt	á	forgangsreglu	jafnréttislaga,	í	

deilumálum	 varðandi	 ráðningar	 opinberra	 starfsmanna.	 Er	 til	 ansi	 umfangsmikil	

réttarframkvæmd	um	þetta	og	verður	hér	vikið	að	nokkrum	dómum	Hæstaréttar	þar	 sem	

því	hefur	verið	haldið	fram	að	brotið	hafi	verið	á	reglunni.	

	

Hrd.	 431/1995.	 Kærunefnd	 jafnréttismála	 krafðist	 þess	 fyrir	 hönd	 Jennýar,	 að	 viðurkennt	

yrði	með	dómi	að	ráðning	 í	 starf	hjá	Reykjavíkurborg	hafi	verið	ólögmæt.	Var	 Jenný	ein	af	

átta	 umsækjendum	um	 starfið	 en	 karlinn	 Einar	Geir	 hafði	 hlotið	 það.	Hafði	 sérstök	 nefnd	

verið	falið	að	ræða	við	umsækjendur	og	á	minnisblaði	komu	fram	þrjú	sjónarmið,	sem	lögð	

voru	til	grundvallar	við	mat	á	hæfni	umsækjenda	og	var	ekki	annað	séð	en	að	stjórnvaldið	

hafi	 einnig	 byggt	 á	 þeim.	 Lagði	Hæstiréttur	 í	 raun	 sjálfstætt	mat	 á	 hæfni	 þeirra	 og	 komst	

öfugt	 við	 veitingarvaldshafa	 að	 þeirri	 niðurstöðu	 að	 þau	 hefðu	 verið	 jafnhæf.	 Lagði	

Hæstiréttur	 til	 grundvallar	 sömu	sjónarmið	og	veitingarvaldshafi	 ákvað	 sjálfur	að	beita	 við	

mat	 á	 umsækjendum,	 sem	 voru	 1.	 Reynsla	 af	 starfsmannastjórnun.	 2.	 Menntun	 og	

starfsreynsla	 og	 3.	 Hæfni	 umsækjenda	 til	 að	 eiga	 samskipti	 við	 starfsmenn.	 Sagði	 í	 dómi	

Hæstaréttar	að		þau	væru	á	svipuðum	aldri	og	ættu	að	baki	langan	feril	við	ýmis	störf,	en	að	

Einar	Geir	hafi	mátt	teljast	hafa	meiri	reynslu	af	stjórnun	starfsmanna.	Hafi	Jenný	hins	vegar	

staðið	betur	að	vígi	varðandi	menntunar	til	starfsins,	meðal	annars	vegna	endurmenntunar,	

sem	hún	hafði	leitast	eftir.	Taldi	meirihluti	Hæstaréttar	að	Jenný	hefði	átt	að	öðlast	stöðuna	

á	grundvelli	forgangsreglu	jafnréttislaga,	þar	sem	þau	yrðu	að	teljast	jafnhæf.			

	

Héraðsdómur	lagði	á	sama	hátt	sjálfstætt	mat	á	hæfi	umsækjendanna,	en	komst	hins	vegar	

að	annarri	niðurstöðu	en	Hæstiréttur,	en	var	íslenska	ríkið	sýknað	í	dómi	Héraðsdóms.	Sagði	

í	niðurstöðum	dómsins	m.a.	að	,,stöðuveiting	sú,	sem	um	ræðir	í	málinu,	felur	í	sér,	að	talið	

verður,	að	Jenný	Sigrún	Sigfúsdóttir	hafi	eigi	 fremur	en	aðrir	umsækjendur	verið	 jafnlíkleg,	

hvað	 þá	 líklegri	 en	 Einar	 Geir	 Þorsteinsson,	 til	 að	 standast	 þær	 hæfniskröfur,	 sem	 gerðar	

voru	vegna	nýrrar	stöðu	starfsmannastjóra	og	kveðið	var	á	um	í	auglýsingu.	Engin	efni	eru	til	
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þess	 á	 grundvelli	 gagna	málsins,	 að	 við	þeirri	 niðurstöðu	verði	 hróflað,	 heldur	 verður	hún	

talin	hafa	verið	eðlileg	og	málefnaleg.”	

	

Sú	 grundvallarregla,	 að	 velja	 skuli	 þann	 umsækjanda,	 sem	 hæfastur	 er	 talinn	 á	 grundvelli	

málefnalegra	sjónarmiða	felur	einnig	í	sér	skyldubundið	mat,	en	þau	sjónarmið	sem	líta	ber	

til	 eru	m.a.	menntun,	hæfni,	 reynsla	og	aðrir	persónulegir	 eiginleikar	 sem	 talið	er	 að	máli	

geta	skipt.		

	

Hrd.	 195/2006,	 snerist	 um	 ágreining	 um	 lögmæti	 skipunar	 í	 embætti	 sendiráðsprests	 í	

London,	 og	 þ.á.m.	 hvort	 hún	 hefði	 samrýmst	 forgangsreglu	 jafnréttislaga.	 Hafði	 K	 verið	

sóknarprestur	 í	 11	 ár,	 en	 M	 hafði	 aldrei	 gegnt	 slíku	 starfi	 og	 eins	 hafði	 K	 5	 árum	 lengri	

starfsreynslu	 en	M.	 Þrátt	 fyrir	 þetta,	 taldi	 hæfnisnefnd	 starfsreynslu	 þeirra	 sambærilega.	

Féllst	Hæstiréttur	á	það	með	K,	að	með	vísan	til	starfsreglna	presta	yrði	að	telja	að	ábyrgð	

sóknarprests	 væri	 ríkari	 en	 prests.	 Taldi	 rétturinn	 að	 nefndinni	 hefði	 borið	 að	 líta	 til	 þess	

munar	á	starfsreynslu	og	matið	því	ekki	málefnalegt	að	þessu	leyti.	 Í	auglýsingu	um	starfið	

var	 sagt	 að	 framhaldsmenntun	 væri	æskileg,	 helst	 á	 sviði	 sálgæslu	 og	 sjúkrahúsþjónustu.	

Hafði	K	lokið	meistaraprófi	eftir	þriggja	ára	framhaldsnám,	og	lagði	stund	á	doktorsnám,	en	

M	hafði	hins	vegar	lokið	eins	árs	framhaldsnámi	á	því	sviði	sem	tilgreint	var	í	auglýsingunni.	

Sagði	 í	 dómnum,	 að	 það	 virtist	 sem	 framhaldsmenntun	 M	 á	 umræddu	 sviði	 hafi	 ráðið	

úrslitum	um	niðurstöðu	nefndarinnar,	en	var	ekki	réttmætt	að	gefa	því	sjónarmiði	 jafn	ríkt	

vægi	og	gert	var,	enda	kom	aðeins	fram	í	auglýsingunni	að	framhaldsmenntunin	hafi	verið	

æskileg.	 Yrði	 því	 ekki	 talið	 að	 nefndin	 hafi	 gætt	 málefnalegra	 sjónarmiða	 við	 mat	 á	

umsækjendum	að	þessu	leyti.	

	

5.2.	Áminningar	-	Uppsögn	-	Lausn	úr	stöðu		

Samkvæmt	1.	mgr.	43.	gr.	starfsmannalaga	hefur	forstöðumaður	stofnunar	rétt	til	að	segja	

starfsmanni	 upp	 störfum	 eftir	 því	 sem	 fyrir	 er	 mælt	 í	 ráðningarsamningi.	 Ráðning	

starfsmanns,	 sem	 ráðinn	 er	 tímabundið,	 falli	 hinsvegar	 úr	 gildi	 við	 lok	 samningstíma	 án	

uppsagnar.	 Segir	 ennfremur	 í	 1.	 mgr.	 44.	 gr.	 laganna	 að	 skylt	 sé	 að	 veita	 starfsmanni	

áminningu	skv.	21.	gr.	og	gefa	honum	færi	á	að	bæta	ráð	sitt	áður	en	honum	er	sagt	upp	

störfum	ef	uppsögn	á	rætur	að	rekja	til	ástæðna	sem	þar	eru	greindar.	Eru	þetta	ástæður	s.s.	
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óstundvísi,	 vanræksla,	 óhlýðni	 við	 löglegt	 boð	 eða	 bann	 yfirmanns	 síns,	 vankunnáttu	 eða	

óvandvirkni	í	starfi	o.fl.		

	

Ákvörðun	um	að	veita	opinberum	starfsmanni	áminningu	er	íþyngjandi	stjórnvaldsákvörðun	

og	 því	 afar	 mikilvægt	 að	 stjórnvald	 gæti	 meðalhófs	 við	 töku	 hennar,	 og	 kemur	 í	 slíkum	

málum	því	oftast	til	skoðunar	hvort	brotið	hafi	verið	gegn	12.	gr.	stjórnsýslulaga,	sem	kveður	

á	um	að	stjórnvald	skuli	aðeins	taka	íþyngjandi	ákvörðun	þegar	lögmætu	markmiði,	sem	að	

er	 stefnt,	 verði	 ekki	 náð	með	 öðru	 og	 vægara	móti.	 Ljóst	 er	 að	 ákvörðun	 sem	 felur	 í	 sér	

áminningu	 starfsmanns	 er	 jafnframt	 háð	 mati	 stjórnvalds,	 og	 er	 mat	 þess	 því	 bundið	 af	

meðalhófsreglunni.	Má	 í	því	 samhengi	 líta	 til	 dóms	Hæstaréttar	 í	Hrd.	 145/2003.	 Í	málinu	

voru	málsatvik	þau	að	H	starfaði	sem	sjúkraliði	á	Arnarholti,	sem	var	heimili	fyrir	geðfatlaða,	

en	 var	 Arnarholt	 rekið	 af	 Sjúkrahúsi	 Reykjavíkur.	 Var	 H	 boðuð	 á	 fund	 með	 yfirmönnum	

sínum	 þann	 31.	 maí	 1997	 sem	 hún	mætti	 ekki	 á,	 en	 taldi	 hún	 fundarefnið	 þess	 eðlis	 að	

ástæða	væri	til	þess	fyrir	hana	að	hafa	fulltrúa	stéttarfélags	með	sér	á	fundinn,	en	grunaði	

henni	 að	 tilefni	 fundarins	 væri	 að	 grunur	 væri	 um	 að	 hún	 hefði	 komið	 upplýsingum	 um	

samstarfsmenn	 sína	 í	 fjölmiðla.	 Tókst	 henni	 ekki	 að	 ná	 sambandi	 við	 slíkan	 fulltrúa,	 en	

yfirmenn	hennar	 samþykktu	ekki	að	 fresta	 fundinum.	 Í	 kjölfar	þess	var	henni	veitt	 skrifleg	

áminning.	Felldi	félagsmálaráðuneytið	áminninguna	úr	gildi	með	úrskurði	þar	sem	talið	var	

að	ekki	hefði	verið	gætt	meginreglna	um	málsmeðferð	í	stjórnsýslunni	þegar	hún	var	veitt.	

Höfðaði	 H	 því	 mál	 til	 heimtu	 miska-	 og	 skaðabóta	 m.a.	 vegna	 ólögmætar	 áminningar.	

Staðfesti	 Hæstiréttur	 niðurstöðu	 héraðsdóms	 um	 að	 áminningin	 hefði	 verið	 ólögmæt	 að	

formi	og	efni.	

	

Í	Hrd.	505/2011,	var	einnig	deilt	um	lögmæti	áminningar.	Stefnandi	B,	var	framkvæmdastjóri	

lækninga	á	Heilbrigðisstofnun	C,	og	hafði	verið	starfandi	þar	um	árabil	þegar	ráðinn	var	til	

starfa	 læknirinn	A.	 Í	starfsviðtali	við	A	upplýsti	hann	að	hann	væri	alkóhólisti	en	hefði	ekki	

drukkið	 í	mörg	ár.	Kom	einnig	 fram	að	hann	væri	að	ná	 sér	eftir	erfið	veikindi	en	væri	að	

mestu	leyti	orðinn	frískur.	Stuttlega	eftir	að	hann	hóf	störf,	bárust	forstjóra	þó	tilkynningar	

frá	starfsfólki	að	komið	hefði	verið	að	honum	sofandi	á	skrifstofu	sinni	í	það	minnsta	tvisvar	

sinnum.	Í	tölvupósti	frá	E,	sem	var	settur	framkvæmdastjóri	lækninga,	mælti	hann	til	þess	að	

A	 yrði	 sagt	 upp	 störfum	að	 loknum	 reynslutíma	þar	 sem	hann	 teldi	 að	 ekki	 væri	 allt	með	

felldu	með	störf	læknisins	og	heilsufar	hans.	Tók	stefnandi,	B,	því	sýni	úr	gosflösku	A	án	hans	
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vitundar	og	sendi	 til	 rannsóknar	með	beiðni	um	ávana-	og	 fíkniefnaleit	 í	vökva,	og	var	þar	

sérstaklega	 að	 leita	 af	 ummerkjum	 um	 slævandi	 lyf.	 Úr	 niðurstöðu	 rannsóknarinnar	 kom	

ekkert	 óeðlilegt	 í	 ljós,	 og	 var	 B	 veitt	 áminningu	 vegna	 athafna	 sinna.	 Taldi	 dómurinn	 fullt	

tilefni	 til	 að	 veita	 B	 áminningu,	 með	 þeim	 rökstuðningi	 að	 hann	 hafi	 sjálfur	 tekið	 þá	

ákvörðun	að	taka	sýni	úr	drykk	starfandi	læknis	hjá	stefnda	og	senda	það	til	rannsóknar,	án	

vitundar	 viðkomandi	 læknis	 og	 án	 þess	 að	 láta	 yfirmann	 sinn	 vita.	 Hafði	 hann	 gert	 þetta	

þrátt	 fyrir	 að	 hann	 vissi	 eða	mátti	 vita	 að	 framkvæmd	 slíkrar	 rannsóknar	 væri	 einungis	 á	

hendi	 landlæknis.	 Yrði	því	ekki	 fallist	 á	að	þetta	hafi	 verið	 réttlætanlegt	 vegna	 sjónarmiða	

um	 öryggi	 og	 velferð	 sjúklinga	 stofnunarinnar	 eða	 að	 stefnanda	 hafi	 sem	 faglegum	

yfirstjórnanda	 borið	 að	 bregðast	 við	 með	 þessum	 hætti.	 Þessi	 hegðun	 yrði	 að	 teljast	

óhæfileg	og	ósamrýmanleg	starfi	stefnanda	og	ekki	í	samræmi	við	starfsskyldur	hans.				

	

Í	Hrd.	 371/2003,	gekk	Hæstiréttur	ansi	 langt	 í	því	að	endurskoða	hvort	 tilefni	hafi	verið	til	

veitingu	 áminningar,	 en	 virðist	 ákvörðunin	 nánast	 endurskoðuð	 að	 fullu.	 Í	 málinu	 var	

lögreglumanninum	 B	 veitt	 áminning	 þar	 sem	 yfirmenn	 hans	 töldu	 að	 hann	 hefði	 mætt	

ölvaður	 til	 vinnu.	 Voru	 málsatvik	 þau	 að	 B	 hafði	 mætt	 til	 vinnu	 á	 lögreglustöðina	 við	

Hverfisgötu	í	Reykjavík,	en	starfaði	hann	í	rannsóknardeild	sem	fer	með	rannsók	á	meintum	

sérrefslilagabrotum.	Hafði	hann	ákveðið	að	fara	á	kaffistofu,	skömmu	eftir	að	hann	kom	til	

vinnu,	 og	 sat	 þar	 í	 skamma	 stund	 en	 fór	 síðan	 inn	 í	 reykherbergi.	 Fór	 hann	 síðan	 af	

lögreglustöðinni,	til	þess	að	aka	eiginkonu	sinni	til	læknis,	en	hann	hafði	fengið	leyfi	til	þess	

af	yfirmanni	 sínum,	Óskari.	 Stuttu	síðar	barst	Óskari	ábendingar	um	að	áfengislykt	væri	af	

stefnanda,	 og	 kallaði	 hann	 B	 til	 sín	 er	 hann	 kom	 aftur.	 Fullyrti	 B	 að	 hann	 væri	 ekki	 undir	

áhrifum	 áfengis.	 Stóð	Óskar	 fast	 á	 því	 að	 hann	 fyndi	 áfengislykt	 af	 B,	 og	 taldi	 hann	 undir	

áhrifum	áfengis.	B	kvaðst	þá	hafa	óskað	eftir	því	að	 fá	að	fara	heim,	en	samkvæmt	Óskari	

kvaðst	hann	hinsvegar	sjálfur	hafa	beðið	hann	um	að	fara	heim	og	að	hann	hafi	m.a.	boðist	

til	að	aka	honum.	Dóttir	stefnanda,	sem	einnig	starfaði	á	 lögreglustöðinni	ók	honum	heim,	

en	 ekki	 voru	 tekin	 öndunarsýni,	 blóðsýni	 eða	 þvagsýni	 af	 B.	 Eftir	 helgi	 var	 málið	 kynnt	

lögreglustjóra	og	fullyrti	Óskar	að	hann	væri	ekki	í	vafa	um	að	B	hefði	verið	ölvaður	í	umrætt	

sinn.	Var	því	ákveðið	að	veita	honum	skriflega	áminningu	vegna	ölvunar	við	störf.	Höfðaði	B	

því	mál	til	þess	að	fá	áminninguna	fellda	úr	gildi,	og	krafðist	miskabóta.	Í	dómi	héraðsdóms,	

sem	staðfestur	 var	af	Hæstarétti,	 kom	 fram	að	þrátt	 fyrir	 að	 framburður	 vitna	 sem	kváðu	

hafa	fundið	áfengislykt	af	B,	hefði	verið	trúverðugur,	gæti	ekki	talist	sannað,	sérstaklega	þar	
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sem	um	væri	að	ræða	afar	 íþyngjandi	ákvörðun	fyrir	B,	að	hann	hefði	 í	 raun	verið	ölvaður	

þennan	morgunn.	Var	því	fallist	á	með	stefnanda,	B,	að	efnisleg	skilyrði	hafi	skort	fyrir	því	að	

veita	honum	áminningu.		

	

Er	 því	 ólögmætt	 að	 segja	 opinberum	 starfsmanni	 upp	 störfum	 án	 undangenginnar	

áminningar,	 sbr.	 Hrd.	 105/2000.	 Voru	 málsatvik	 þau	 að	 Þuríður	 var	 ráðin	 í	 starf	

framhaldsskólakennara	 hjá	 Fjölbrautaskóla	 Vesturlands	 með	 ráðningarsamningi	 14.	 ágúst	

1997,	 og	 var	 ráðning	 hennar	 tímabundin	 til	 31.	 júlí	 1998.	 Hvergi	 kom	 fram	 í	

ráðningarsamningi	neinn	sérstakur	 reynslutími.	Tilkynnti	 skólameistari	henni	með	bréfi	28.	

nóvember	1997	að	hann	teldi	sig	knúinn	til	að	rifta	ráðningarsamningi	hennar	frá	og	með	1.	

desember	 1997,	 og	 yrði	 starfslok	hennar	 þegar	 skólastarfi	 á	 haustönn	 lyki.	 Var	 uppsögnin	

rökstudd	með	þeim	hætti	að	skólameistari	 treysti	 sér	ekki	 til	að	hafa	hana	við	kennslu	við	

skólann	 á	 komandi	 vorönn,	 þar	 sem	 henni	 hefði	 ekki	 tekist	 að	 skapa	 það	 traust	 hjá	

nemendum,	sem	nauðsynlegt	væri.	Var	m.a.	vísað	 til	undirskrifta	70	nemenda,	 sem	höfðu	

lýst	 óánægju	 með	 kennslu	 hennar.	 Taldi	 Hæstiréttur	 uppsögnina	 falla	 undir	 21.	 gr.	

starfsmannalaga,	 þar	 sem	 ljóst	 væri	 að	 hún	 teldi	 ekki	 valda	 starfi	 sínu,	 en	 bæri	

Fjölbrautaskólanum	því	skv.	44.	gr.	sömu	laga	að	veita	henni	skriflega	áminningu	áður	en	til	

uppsagnar	 kæmi	 og	 gefa	 henni	 kost	 á	 að	 bæta	 ráð	 sitt.	 Taldi	 Hæstiréttur	 uppsögnina	 því	

ólögmæta	og	Þ	dæmdar	bætur	fyrir	fjártjón.		

	

Er	einkum	ljóst	að	ekki	er	hægt	að	segja	opinberum	starfsmanni	upp	af	annarri	ástæðu	en	

þeirri	 sem	 hann	 hefur	 verið	 áminntur	 fyrir.	 Sem	 dæmi	 væri	 því	 ekki	 hægt	 að	 segja	

starfsmanni	upp	fyrir	að	mæta	ölvaður	til	starfa,	ef	hann	hefur	einungis	verið	áminntur	fyrir	

óvandvirkni	í	starfi.		

	

Hrd.	 389/2014.	Deilt	 var	 um	 lögmæti	 uppsagnar	 B,	 en	 var	 henni	 sagt	 um	 starfi	 sínu	 sem	

deildarstjóri	í	launadeild	fjárhags-	og	stjórnsýslusviðs	hjá	Seltjarnarnesbæ.	Var	henni	tjáð	að	

vegna	 endurskipulagningar	 á	 starfsemi	 sviðsins,	 yrði	 starf	 hennar	 lagt	 niður.	 Yrðu	 henni	

jafnframt	greidd	föst	mánaðarlaun	samkvæmt	kjarasamningi	í	12	mánuði.	Í	framhaldi	af	því	

að	 starf	 B,	 sem	 borið	 hafði	 starfsheitið	 fjárhagsfulltrúi	 launamála,	 var	 lagt	 niður	 var	 starf	

mannauðsstjóra	auglýst	laust	til	umsóknar.	Mátti	af	auglýsingunni	ráða	að	starf	B,	hefði	átt	

að	 flytjast	 til	 viðkomandi	mannauðsstjóra,	auk	þess	sem	umfang	þess	myndi	aukast	vegna	
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mannauðsmála.	Sagði	m.a.	 í	niðurstöðum	Hæstaréttar	að	Seltjarnarnesbær	hefði	ekki	 fært	

fram	haldbær	rök	eða	gögn	því	til	stuðnings	að	uppsögn	B	og	tilfærsla	verkefna	þeirra,	sem	

hún	hafði	með	höndum,	til	fyrirhugaðs	mannauðsstjóra	,,hafi	verið	afrakstur	faglegrar	vinnu	

til	 undirbúnings	 þeirri	 ákvörðun	 að	 segja	 stefndu	 upp	 störfum”.	 Var	 það	 enn	 fremur	

viðurkennt	af	hálfu	réttarins	að	ekki	hafi	verið	framkvæmt	mat	á	starfi	og	hæfni	B	áður	en	

tekin	var	ákvörðun	að	segja	henni	upp	störfum	með	tilliti	til	þess	hvort	hún	hefði	getað	sinnt	

því	starfi,	sem	síðar	var	komið	á	fót.	Taldi	rétturinn	ekki	nægjanlega	sýnt	fram	á	það	að	gætt	

hefði	verið	málefnalegra	sjónarmiða	við	að	segja	B	upp	störfum	og	því	hafi	uppsögnin	verið	

ólögmæt.		

	

Í	þessum	dómi	Hæstaréttar	er	ljóst	að	engin	málefnaleg	sjónarmið	lágu	að	baki	uppsagnar	B,	

og	virðist	hún	í	raun	hrein	geðþóttaákvörðun,	og	því	ólögmæt	sem	slík.		

	

Hrd.	384/2005.	R	starfaði	við	sambýli	fatlaðra	á	Blönduósi	frá	ágúst	1996	þar	til	honum	var	

sagt	upp	störfum	í	október	1998.	Kom	fram	í	uppsagnarbréfi	að	honum	yrði	greidd	laun	út	

uppsagnarfrest,	 en	 að	 óskað	 yrði	 eftir	 að	 hann	 léti	 af	 störfum	 frá	 og	 með	 móttöku	

uppsagnarbréfsins.	 Í	 rökstuðningi	 fyrir	 uppsögninni	 sagði	 m.a.	 að	 ,,með	 ógætilegum	

yfirlýsingum	 og	 ásökunum	 á	 samstarfsmann	 eða	 –menn	 og	 með	 því	 að	 gefa	 í	 skyn	 að	

starfsemi	á	sambýlinu	sé	saknæm	án	þess	að	geta	rökstutt	það	hafi	stefnandi	varpað	rýrð	á	

starfseminu,	 samstarfsfólk	 og	 yfirmenn”.	 Kom	 þar	 einnig	 fram	 að	 R	 hafi	 sýnt	 af	 sér	

vankunnáttu	 með	 því	 að	 ræða	 við	 foreldra	 um	 sakargiftir	 sem	 hann	 hafi	 borið	 á	 annan	

starfsmann	sambýlisins,	áður	en	þær	hefðu	verið	kannaðar,	sem	og	að	hann	hafi	unnið	að	

,,rannsókn”	á	meintum	ávirðingum	án	samráðs	við	yfirmenn.	Taldi	R	uppsögnina	ólögmæta	

og	krafðist	skaðabóta	vegna	þess,	sem	og	að	áminningar	sem	honum	voru	veittar	hafi	verið	

ólögmætar	og	að	fella	bæri	þær	úr	gildi.	Hafi	honum	ekki	verið	gefinn	kostur	á	að	tjá	sig	áður	

en	ákvarðanir	þessar	voru	teknar	og	því	hafi	verið	brotið	á	andmælarétti	hans,	sbr.	13.	gr.	

laga	nr.	37/1993.	Féllst	Hæstiréttur	á	framangreint,	og	var	honum	dæmdar	skaðabætur.		

	

Hrd.	121/2013.	Á	hafði	starfað	sem	hjúkrunarfræðingur	hjá	Heilbrigðisstofnun	Vesturlands	

(HVE),	 í	 tæp	 þrjú	 ár,	 en	 starf	 hennar	 fólst	 í	 starfsmannaheilsuvernd	 á	 starfssvæði	

stofnunarinnar.	Hafði	hún	stuttu	fyrir	ráðninguna	gert	verksamning	við	álverið	Norðurál	en	í	

þeirri	 þjónustu	 fólst	 eftirlit	 lækna	 og	 hjúkrunarfræðings	 og	 starfaði	 Á	 við	 framkvæmd	
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samningsins	 á	 starfssvæði	 HVE.	 Var	 Á	 síðan	 sagt	 upp	 störfum	 í	 júlí	 2011,	 en	 var	

rökstuðningurinn	fyrir	uppsögninni	að	Norðurál	hefði	sagt	upp	verksamningi	við	HVE	vegna	

óánægju	með	störf	þeirra	og	hefði	því	verið	,,óhjákvæmilegt”	að	segja	Á	upp	störfum	vegna	

brostinna	 forsenda	 fyrir	 því	 verkefni	 sem	 hún	 hefði	 verið	 ráðin	 til.	 Höfðaði	 Á	 því	 mál	 á	

hendur	HVE,	og	krafðist	m.a.	bóta	vegna	fjártjóns	og	miska.	 Í	niðurstöðu	Hæstaréttar	kom	

m.a.	fram	að	ekki	hefði	verið	getið	þess	í	auglýsingu	um	starfið	að	það	væri	fyrirfram	bundið	

við	þjónustu	við	tiltekinn	viðsemjanda,	né	heldur	hafi	það	komið	fram	í	ráðningarsamningi	Á.	

Hefði	henni	ekki	verið	gefinn	kostur	á	að	tala	máli	sínu	áður	en	ákvörðun	hefði	verið	tekin,	

ne	var	henni	veitt	áminning	og	væri	uppsögnin	því	ólögmæt	og	henni	dæmdar	bætur	vegna	

fjártjóns	og	miska.		

	

Við	 skoðun	 á	 dómum	 Hæstaréttar,	 hefur	 höfundur	 orðið	 var	 við,	 að	 við	 endurskoðun	 á	

stjórnvaldsákvörðunum	 sem	 fela	 í	 sér	 uppsögn	 starfsmanna	 ríkisins,	 reynir	 allra	 helst	 á	

svokallaða	réttmætisreglu,	þ.e.	að	ákvörðun	sé	grundvölluð	á	málefnalegum	sjónarmiðum.	

Og	virðast	engar	tilteknar	takmarkanir,	á	því	hversu	langt	þeir	ganga	í	þeim	efnum.	Eru	þær	

skoðaðar	að	öllu	leyti	og	í	þeim	tilvikum	sem	Hæstiréttur	telur	að	reglan	hafi	ekki	verið	virt,	

eða	 stjórnvald	 á	 einhvern	 annan	 hátt	misbeitt	 valdi	 sínu,	 víla	 dómstólar	 ekki	 fyrir	 sér	 að	

dæma	þær	ólögmætar	og/eða	dæma	fyrir	þær	skaða-	og	miskabætur.		
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6.	Takmarkanir	á	endurskoðunarvaldi	dómstóla	

Hér	 að	 framan	 hefur	 verið	 fjallað	 um	 það	 vald	 sem	 íslenskir	 dómstólar	 hafa	 til	

endurskoðunar	á	stjórnvaldsákvörðunum	sem	byggðar	eru	á	frjálsu	mati	stjórnvalda.	Hefur	

einnig	 verið	 rakið	 hvernig	 réttarþróun	 hefur	 rýmkað	 vald	 dómstólanna,	 en	 áður	 tíðkaðist	

það	 að	 dómstólar	 gætu	 ekki	 hreyft	 við	 frjálsu	mati	 stjórnvalda.	 Ýmsar	 skorður	 eru	 því	 þó	

settar,	sem	felast	í	þeim	réttarfarsskilyrðum	sem	uppfyllt	þurfa	að	vera,	svo	hægt	sé	að	bera	

lögmæti	stjórnvaldsákvörðunar	undir	dómstóla.		

	

Ein	 af	 grundvallarreglum	 einkamálaréttarfars,	 varðar	 lögvarða	 hagsmuni,	 en	 samkvæmt	

henni	 verður	 aðili	 að	 hafa	 einhverja	 hagsmuni	 af	 því	 að	 fá	 úrlausn	 kröfu	 sinnar	 fyrir	

dómstólum,	og	að	úrlausn	hafi	áhrif	á	réttarstöðu	hans.	Er	reglan	hvergi	lögfest	með	beinum	

orðum,	en	á	hún	sér	m.a.	stoð	 í	2.	mgr.	25.	gr.	 laga	nr.	91/1991	um	meðferð	einkamála.	 Í	

ákvæðinu	kemur	fram	almenn	heimild	handa	stefnanda	til	að	hafa	uppi	kröfu,	sem	lýtur	að	

því	að	fá	viðurkenningu	á	réttindum	sínum,	ef	hann	hefur	lögvarða	hagsmuni	af	því	að	skorið	

sé	úr	um	tilvist	eða	efni	réttindanna.58	Er	því	 ljóst	að	einstaklingur	verður	að	hafa	lögvarða	

hagsmuni	að	gæta,	af	því	að	fá	dóm	um	lögmæti	stjórnvaldsákvarðunar.	Ólafur	Jóhannesson	

orðaði	þetta	með	eftirfarandi	hætti:	

	

,,	 ...	 að	 hver	 sá	 -	 einstaklingur	 eða	 sampersónulegur	 aðili	 -,	 sem	 hefur	

einstaklegra	-	hvort	heldur	er	hugrænna	eða	fjárhagslegra	-	hagsmuna	að	gæta	í	

sambandi	við	ákvörðun	stjórnvalds,	geti	borið	ágreining,	er	að	henni	lýtur,	undir	

dóm.”59	

	

Hrd.	132/1999.	Á	hóf	störf	hjá	Landmælingum	áríð	1961,	og	tók	við	stöðu	forstjóra	á	árinu	

1985	 en	 hafði	 þá	 áður	 verið	 deildarstjóri	 fjarkönnundardeildar	 stofnunarinnar	 í	 17	 ár.	 1.	

september	 1996	 var	 hann	 síðan	 skipaður	 til	 að	 gegna	 stöðu	 forstjóra	 til	 fimm	 ára.	 Við	

fjárhagsskoðun	 Ríkisendurskoðunar	 hjá	 Landmælingun	 vegna	 ársins	 1997,	 komu	 fram	

upplýsingar	 í	 bókhaldi	 sem	 bentu	 til	 þess	 að	 misferli	 hefði	 átt	 sér	 stað,	 og	 taldi	

ríkisendurskoðun	 þessar	 upplýsingar	 allar	 tengjast	 Á.	 Var	 hann	 því	 boðaður	 á	 fund	

ríkisendurskoðunar	 þar,	 sem	 honum	 var	 gerð	 grein	 fyrir	 þeim	 atriðum	 sem	 aðfinnsluverð	
                                                
58	Markús	Sigurbjörnsson,	Einkamálaréttarfar	(2.	útg.,	Lagadeild	Háskólans	í	Reykjavík	2003)	117-8.	
59	Ólafur	Jóhannesson	(n.	18)	324.	
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þóttu,	og	fékk	daginn	eftir	afhent	drög	af	greinagerð	ríkisendurskoðunar	og	þar	með	gefinn	

frestur	 til	 að	 koma	 á	 framfæri	 athugasemdum	 sínum.	 Í	 kjölfar	 þessa	 ákvað	

Umhverfisráðherra	að	veita	Á	 tímabundna	 lausn	 frá	 störfum,	og	 tók	 rannsóknarnefnd	mál	

hans	til	skoðunar	í	samræmi	við	27.	gr.	 laga	um	réttindi	og	skyldur	starfsmanna	ríkisins	nr.	

70/1996.	 Komst	 sú	 nefnd	 að	 því	 að	 umhverfisráðuneytinu	 hafi	 verið	 rétt	 að	 veita	 Á	

tímabundna	lausn.	Varð	niðurstaða	ráðuneytisins	sú	að	víkja	Á	að	fullu	úr	embætti	forstjóra	

Landmælinga	 Íslands.	 Krafðist	 Á	 þess	 að	 ákvarðanir	 umhverfisráðherra	 yrðu	 ógiltar	 með	

dómi,	en	til	vara,	að	viðurkenndur	yrði	bótaréttur	hans	á	hendur	 Í.	Þrátt	 fyrir	að	ekki	gæti	

talist	að	réttaráhrif	dóms	um	ógildingu	ákvörðunarinnar,	gætu	orðið	þau	að	viðkomandi	yrði	

settur	inn	í	embættið	á	ný,	var	talið	að	Á	gæti	átt	aðra	hagsmuni	af	því,	að	fá	slíkan	dóm.	Var	

niðurstaða	Hæstaréttar	sú	að	rétturinn	taldi	ákvarðanir	ráðherra	hvorki	vera	ólögmætar	að	

efni	eða	formi,	og	var	Í	sýknað	af	kröfum	Á.	

	

Er	almennt	ekki	hægt	að	fá	úr	gildi	eða	lögmæti	stjórnvaldsákvörðunar	skorið	með	dómi	fyrir	

fram,	þ.e.	áður	en	ákvörðun	hefur	verið	tekin	eða	hún	komin	til	framkvæmda.60		

		

Á	fyrri	tímum	tíðkaðist	að	lög	fælu	stjórnvöldum	fullnaðarúrskurðarvald	um	ákveðin	málefni	

stjórnsýslunnar,	en	virðist	slíkur	háttur	að	mestu	leyti	horfinn	úr	lagasetningu.61	Að	minnsta	

kosti	 getur	 höfundur	 ekki	 fundið	 ummerki	 um	 þau	 í	 núgildandi	 lögum62,	 enda	 getur	 ekki	

talist	 æskilegt	 að	 skilyrða	 rétt	 manna	 til	 að	 fá	 úrlausn	 um	 réttindi	 sín	 og	 skyldum	 fyrir	

dómstólum	 með	 slíkum	 hætti.	 Liggur	 augum	 ljóst,	 að	 ef	 slíkum	 ákvæðum	 yrði	 beitt	

samkvæmt	orðanna	hljóðan,	myndi	það	stangast	á	við	70.	gr.	stjskr.		

	

Þegar	 rétt	 hefur	 verið	 farið	 með	 þá	 þætti	 við	 ákvörðun	 er	 varða	 að	 öllum	

málsmeðferðarreglum	 hafi	 verið	 fylgt,	 lögmætisreglu	 og	 annarra	 efnisreglna	

stjórnsýslulaganna	 hefur	 verið	 gætt,	 matið	 framkvæmt	 af	 réttu	 stjórnvaldi,	 byggt	 á	

                                                
60	sama	heimild	320.	
61	Ólafur	Jóhannes	Einarsson	(n.	42)	268.	
62	Dæmi	um	slík	ákvæði	mátti	m.a.	finna	í	15.	gr.	þágildandi	laga	um	yfirskattsnefnd	nr.	30/1992,	sem	kvað	á	
um	að	úrskurðir	yfirskattsnefndar	væru	fullnaðarúrskurðir	um	skattfjárhæð,	en	ágreining	um	skattskyldu	og	
skattstofna	mætti	þó	bera	undir	dómstóla.	Hið	sama	ákvæði	í	núgildandi	lögum	nr.	30/1992,	hljómar	á	
eftirfarandi	hátt:	Úrskurður	yfirskattanefndar	er	fullnaðarúrskurður	á	stjórnsýslustigi.		



 
 

 35	

málefnalegum	 forsendum	og	 tekið	 tillit	 til	 þeirra	 sjónarmiða	 sem	 taka	 átti	 tillit	 til,	 vaknar	

upp	sú	spurning	hvort	dómstólar	skuli	ekki	láta	þar	við	sitja?63		

	

Tæknilega	séð	ætti	það	að	vera	þannig	og	eru	fjölmörg	dæmi	um	það	í	dómaframkvæmd	að	

rétturinn	telji	ekki	hægt	að	hnekkja	 frjálsu	mati	stjórnvalda,	sbr.	Hrd.	 472/2010.	S	starfaði	

sem	 dósent	 hjá	 Háskólanum	 á	 Akureyri,	 þegar	 honum	 var	 sagt	 upp	 störfum	 vegna	

skipulagsbreytinga,	 sem	 fólu	 m.a.	 í	 sér	 að	 dregið	 var	 úr	 námsframboði	 í	 kennaradeild	

háskólans,	 en	 var	 það	 deildin	 sem	 S	 starfaði	 við.	 Féllst	 Hæstiréttur	 ekki	 á	 það	með	 S	 að	

rektor	 háskólans	 hefði	 farið	 gegn	 ákvörðunum	 deildarráðs	 eða	 háskólaráðs	 með	

uppsögninni.	 Sagði	 í	 niðurstöðum	 Hæstaréttar	 m.a.	 að	 ekki	 væri	 á	 valdi	 dómstóla	 að	

endurskoða	 eða	hnekkja	 frjálsu	mati	 stjórnvalds	milli	 lögmætra	 sjónarmiða.	Var	 háskólinn	

því	sýknaður	af	kröfu	S.	

	

Í	 grein	 sinni	 ,,Vald	 dómstóla	 til	 að	 endurskoða	 stjórnvaldsákvarðanir”64	bendir	 Ragnhildur	

Helgadóttir	þó	á	tvo	fyrirvara	á	þessu.	Í	fyrsta	lagi	nefnir	hún	það,	að	til	séu	einstaka	mál	þar	

sem	það	jaðrar	við	því	að	stjórnvaldsákvarðanir	séu	endurskoðaðar	að	fullu.	Dæmi	um	slíkt	

megi	 finna	 í	 Hrd.	 46/1998,	 en	 þar	 voru	 málavextir	 þeir	 að	 embætti	 héraðsdýralæknis	

Mýrasýsluumdæmis	var	auglýst	 laust	 til	umsóknar	og	sóttu	ellefu	dýralæknar	um	stöðuna.	

Guðbjörg	 Anna	 Þorvarðardóttir,	 héraðsdýralæknir	 í	 Þingeyjarumdæmi	 vestra	 var	 meðal	

þeirra.	 Var	 það	 sérstök	 hæfnisnefnd	 um	 stöður	 héraðsdýralækna,	 sem	 mat	 hæfi	

umsækjenda	 en	 var	 Rúnar	 Gíslason,	 héraðsdýralæknir	 í	 Snæfellsnesumdæmi,	 metinn	

hæfastur	 umsækjenda.	 Guðbjörg	 Anna	 kom	 þar	 næst	 á	 eftir	 og	 var	 Gunnar	 Gauti	

Gunnarsson	 dýralæknir,	 metinn	 fjórði	 í	 röðinni.	 Íbúar	 í	 Mýrasýsluumdæmi	 höfðu	 safnað	

undirskriftum	til	stuðnings	þess	að	Gunnar	Gauti	yrði	skipaður	í	embættið.	Á	annað	hundrað	

bænda	 og	 búenda	 í	 umdæminu	 skrifuðu	 undir	 undirskriftalistann,	 sem	 var	 síðan	 afhentur	

landbúnaðarráðherra,	 þar	 sem	 skorað	 var	 á	 hann	 að	 veita	 Gunnari	 Gauta	 embættið.	 Var	

Rúnar	samt	sem	áður	skipaður	í	embættið.	Áður	en	hann	hóf	störf	sagði	hann	stöðunni	þó	

lausri,	þar	sem	skipun	hennar	var	gegn	vilja	heimamanna.	Því	var	staðan	auglýst	með	sama	

hætti	að	nýju,	og	var	það	nú	Guðbjörg	Anna	sem	var	röðuð	í	 fyrsta	sæti	ásamt	Einari	Otta	

Guðmundssyni,	en	aftur	lenti	Gunnar	Gauti	í	fjórða	sæti.	Einar	Otti	dró	síðan	umsókn	sína	til	

                                                
63	Ragnhildur	Helgadóttir	(n.	50)	107.	
64	sama	heimild.		
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baka	 og	 var	 Gunnar	 Gauti	 skipaður	 í	 stöðuna.	 Í	 kjölfar	 þess	 kærði	 Guðbjörg	 Anna	

stöðuveitinguna	til	kærunefndar	jafnréttismála,	og	varð	niðurstaða	nefndarinnar	sú	að	með	

skipuninni	 hafði	 landbúnaðarráðherra	 brotið	 gegn	 2.	 tl.	 6.	 gr.	 þágildandi	 jafnréttislaga	 nr.	

28/1991.	Stefndi	Kærunefnd	jafnréttismála	því	íslenska	ríkinu.	Taldi	Hæstiréttur	að	þau	rök	

sem	færð	voru	fram	fyrir	skipun	Gunnars	Gauta,	að	ákvörðunin	hafi	verið	nauðsynleg	til	þess	

að	skapa	starfsfrið	 í	umdæminu,	ekki	ein	og	sér	haldbær	við	veitingu	embættisins,	hvorki	 í	

merkingu	 jafnréttislaga	 né	 stjórnsýsluréttar.	 Tók	 rétturinn	 fram	 að	 Guðbjörg	 Anna	 hafi	

augljóslega	 verið	 hæfari	 en	Gunnar	Gauti,	 vegna	menntunar	 sinnar	 og	 starfsreynslu	 til	 að	

gegna	starfinu.	Dómur	þessi	sýnir	vel	hversu	langt	Hæstiréttur	getur	gengið	við	endurskoðun	

á	frjálsu	mati	stjórnvalda.		

	

Í	 annan	 stað	bendir	Ragnhildur	 á	þá	 staðreynd	að	endurskoðunin	 sé	orðin	 svo	 víðtæk,	 að	

hún	takmarkist	einungis	á	þeirri	eðlislægu	staðreynd	að	dómstólar	fari	með	dómsvald,	þ.e.	

að	dómstólar	hafi	einkum	vald	til	að	endurskoða	eftir	á	en	ekki	til	að	taka	fyrstu	ákvörðun.65	 	

                                                
65	sama	heimild	107-8.	
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7.	Niðurstöður	

Samkvæmt	 2.	 gr.	 stjórnarskrárinnar	 skal	 ríkisvaldinu	 skipt	 í	 þrjá	 þætti,	 löggjafarvald,	

framkvæmdarvald	og	dómsvald.	Segir	í	sömu	grein	að	dómendur	fari	með	dómsvaldið.	Í	því	

valdi	 felst	heimild	 til	að	skera	úr	 tilteknum	réttarágreiningsefnum,	og	kveða	á	um	hvað	sé	

rétt	og	 lögum	samkvæmt.	 Í	dómsvaldi	þessu	felst	því	meðal	annars	vald	til	að	endurskoða	

lögmæti	 stjórnvaldsákvarðana.	 Getur	 sú	 endurskoðun	 leitt	 til	 þess	 að	 valdmörkin	 milli	

dómsvaldsins	 og	 framkvæmdarvaldsins	 verði	 óskýr.	 Er	 endurskoðunarvald	 þetta	 þó	

mikilvægt	 í	nútíma	 réttarríki,	þar	 sem	öllum	ber	 réttur	 til	 að	 fá	úrlausn	um	réttindi	 sín	og	

skyldur	 með	 réttlátri	 málsmeðferð	 innan	 hæfilegs	 tíma	 fyrir	 óháðum	 og	 óhlutdrægum	

dómstóli,	 sbr.	 1.	 mgr.	 70.	 gr.	 stjórnarskrárinnar.	 Ef	 stjórnvald	 hefur	 beitt	 einstaklingi	

ólögmætu	valdi	verður	hann	að	hafa	 tækifæri	á	því	að	bera	málið	undir	dómstóla	og	geta	

krafist	þess	að	hin	ólögmæta	ákvörðun	verði	felld	úr	gildi.	Á	árum	áður	var	það	meginregla	

að	 dómstólar	 gætu	 ekki	 hnikað	 frjálsu	 mati	 stjórnvalda,	 og	 að	 endurskoðun	 þeirra	 á	

stjórnvaldsákvörðunum	væri	 takmörkuð.	Þróun	 réttarframkvæmdar	hefur	þó	verið	á	þann	

veg	 að	 rýmka	 heimildir	 dómstóla	 í	 þessum	 málum,	 og	 virðist	 í	 dag	 sem	 dómstólar	

endurskoði	að	fullu	þær	stjórnvaldsákvarðanir	sem	undir	þá	eru	bornar.		

	

Í	 ritgerð	 þessari	 hefur	 höfundur	 gert	 grein	 fyrir	 þeim	 ýmsu	 meginreglum	 sem	 koma	 til	

skoðunar	 í	 sambandi	 við	 ákvarðanir	 er	 varða	 ráðningu	 og	 uppsagnir	 starfsmanna	 ríkisins,	

enda	 er	 ljóst	 að	 slíkar	 ákvarðanir	 eru	 stjórnvaldsákvarðanir	 í	 skilningi	 2.	 mgr.	 1.	 gr.	

stjórnsýslulaga.	Við	veitingu	opinberra	starfa	þarf	að	fara	eftir	þeirri	meginreglu	um	að	ráða	

skuli	 hæfasta	 umsækjandann	 og	má	 af	 dómum	 Hæstaréttar	 sjá	 að	 dómstólar	 ganga	 ansi	

langt	 í	endurskoðun	á	því	hvort	þeirri	 reglu	hafi	verið	 fylgt.	 Í	einstökum	málum	má	 jafnvel	

segja	að	þeir	hafi	gengið	svo	langt	að	þeir	hafi	tekið	alla	þætti	ákvörðunar	til	endurskoðunar	

er	varðar	hæfi	umsækjenda.	Hreyfa	dómstólar	yfirleitt	ekki	við	mati	á	því	hvaða	sjónarmið	

stjórnvöld	 leggja	 til	 grundvallar	 ákvörðunar,	 svo	 framarlega	 sem	 tekið	 hefur	 verið	 tillit	 til	

þeirra	sem	lögmæt	eru.	Kemur	forgangsregla	jafnréttislaga	þó	oft	til	álita	í	slíkum	málum,	og	

leiðir	í	þeim	tilvikum	af	eðli	máls,	að	dómstólar	eru	knúnir	til	að	leggja	sjálfstætt	mat	á	hæfi	

umsækjenda	til	að	komast	að	niðurstöðu	um	hvort	á	reglunni	hafi	verið	brotið,	eins	sjá	má	af	

Hrd.	339/1990.		
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Í	 þeim	 málum	 sem	 varða	 áminningar	 í	 starfi,	 virðist	 reyna	 allra	 helst	 á	 meðalhófsreglu	

stjórnsýslulaga,	sbr.	12.	gr.	 laganna,	enda	er	ljóst	að	ákvörðun	um	áminningu	er	íþyngjandi	

ákvörðun.	Er	það	síðan	 réttmætisreglan	sem	kemur	oftast	 til	 skoðunar	 í	þeim	málum	sem	

lúta	að	brottvikningum	úr	starfi,	og	er	augljóst	að	dómstólar	hika	ekki	við	að	meta	það	að	

fullu	hvort	slíkar	stjórnvaldsákvarðanir	séu	byggðar	á	málefnalegum	sjónarmiðum.		

	

Af	öllu	því	 sem	greint	hefur	verið	 frá,	er	auðgert	að	sjá	að	endurskoðunarvald	dómstóla	á	

matskenndum	stjórnvaldsákvörðunum	hefur	rýmkað	verulega,	og	ef	einhverjar	takmarkanir	

eru	á	því	valdi,	má	rökstyðja	það	með	þeim	hætti	að	dómstólar	fara	með	dómsvald,	sbr.	2.	

gr.	 stjórnarskrárinnar,	og	eiga	samkvæmt	því	ekki	að	 taka	ákvarðanir	upp	á	sitt	einsdæmi,	

heldur	endurskoða	ákvarðanir	sem	þegar	hafa	verið	teknar.		
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