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1 Inngangur 

Í þessari ritgerð verður leitast við að varpa ljósi á, í stuttu máli, hvert sé umfang 

endurskoðunarvalds dómstóla á matskenndum stjórnvaldsákvörðunum. Aðaláherslan verður á 

með hvaða hætti dómstólar endurskoða matskenndar stjórnvaldsákvarðanir þegar álitaefni 

tengd þeim koma þar til úrlausnar. Í upphafi verður lauslega farið yfir grundvöll 

endurskoðunarvaldsins, á hvaða stoðum það byggir og hvernig því er háttað í íslenskri 

stjórnskipan. Svo verður vikið að helstu atriðum er varða stjórnvaldsákvarðanir áður en ráðist 

verður í að varpa ljósi á hvaða þætti dómstólar líta til við endurskoðun á slíkum ákvörðunum 

auk þess sem fjallað verður um takmarkanir á endurskoðunarvaldi dómstóla. Að lokum verður 

svo vikið að áhrifum þess að ákvörðun sé dæmd ógild áður en efni ritgerðarinnar verður dregið 

saman stuttlega.  
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2 Um þrískiptingu ríkisvalds 

2.1 Uppruni kenningarinnar um þrískiptingu ríkisvalds 

Í mörgum ríkjum sem kenna sig við lýðræði er stuðst við kenninguna um þrískiptingu 

ríkisvalds. Ríkisvald er einkum það vald sem stjórnvöld hafa til þess að setja reglur í 

samfélaginu. Til viðbótar felur ríkisvald í sér ýmsa þætti m.a. heimild til þess að beita 

þvingunarúrræðum til að framfylgja ákvörðunum sem teknar eru á grundvelli valdsins. Ýmsar 

kenningar hafa verið uppi um uppsprettu ríkisvaldsins, m.a. að ríkisvaldið komi frá guði eða 

æðri máttarvöldum og svo lénsskipulag þar sem lénsherrar svöruðu sjálfstætt til konungs fyrir 

hönd umdæmis síns. Fyrri kenningin var við lýði á Íslandi þegar við gengum Noregskonungi á 

hönd á 13. öld og birtist í ýmsum myndum í beinum tengslum við þróun í Noregi og Danmörku 

á tímum yfirráða þeirra hérlendis. Til dæmis sóru Íslendingar Friðriki þriðja Danakonungi 

hollustueið sem einvaldskonungi árið 1662. Í 2. gr. konungalaganna var mælt fyrir um að 

konungurinn og einveldiserfingjar hans væru handhafar alls veraldlegs valds á jörðinni og settir 

yfir lög manna þar sem enginn væri þeim æðri en guð sjálfur. 1 

Þegar leið á valdatíð þeirra tók að rísa ágreiningur milli borgaranna annars vegar og 

auðvaldsins og yfirstéttarinnar hins vegar. Fóru þá að gerjast hugmyndir um að uppspretta 

ríkisvaldsins þyrfti að vera frá borgurunum sjálfum. Árið 1748 birti franski fræðimaðurinn 

Charles Montesquieu (1689-1755) ritið Um anda laganna þar sem hann lagði fram kenninguna 

um þrískiptingu ríkisvalds. Hann vildi skipta ríkisvaldinu í þrennt svo úr yrði framkvæmdavald, 

dómsvald og löggjafarvald. Þannig gæti einn aðili ekki stýrt öllum ákvörðunum ríkisvaldsins, 

valdhafar myndu að einhverju leyti tempra hver annan og valdbeiting yrði sanngjarnari. Átti 

þetta að koma í veg fyrir kúgun og ofríki ríkisvaldsins enda væri enginn handhafi svo valdmikill 

að hann gæti svipt þegna frelsi án aðkomu annars handhafa.2 

 

2.2 Heimfærsla á íslenskt stjórnkerfi 

Stjórnskipan á Íslandi byggir á kenningu Montesquie um þrígreiningu ríkisvalds. Um 

grunnskipulag kerfisins er fjallað í 2. gr. stjórnarskrá lýðveldisins nr. 33/19943 en samkvæmt 

ákvæðinu fara Alþingi og Forseti Íslands með löggjafarvald, forseti og önnur stjórnvöld4 fara 

 
1 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 30-32, 105-107. 
2 Sigurður Líndal: „Hver var Montesquieu og fyrir hvað var hann þekktur?“, https://www.visindavefur.is/. 
3 Hér eftir skammstöfuð sem stjskr. 
4 Hér er átt við ráðherra ríkisstjórnarinnar og þau stjórnvöld og stofnanir sem starfa í þeirra umboði.  
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með framkvæmdarvaldið, þá skulu dómendur fara með dómsvald. Hér á landi gilda þó einstaka 

undantekningar frá kenningunni eins og hún var upphaflega lögð fram. Sem dæmi um það má 

nefna 1. gr. stjskr. þar sem fram kemur að landsstjórnin skuli vera þingbundin. Ákvæðið hefur 

þau áhrif að ríkisstjórnin sem handhafi framkvæmdavalds er alltaf bundin umboði frá 

löggjafarvaldinu en með því skarast valdsvið framkvæmda- og löggjafarvalds. Þá ákveður 

Alþingi einnig með lagasetningu hvernig dómsvaldinu er háttað sbr. 59. gr. stjskr. en þannig 

má segja að armur löggjafans sé sá öflugasti í þrígreiningarkerfi Íslands. Hér má nefna sem 

dæmi 2. mgr. 34. gr. stjskr. þar sem því er slegið föstu að dómarar Hæstaréttar séu ekki 

kjörgengir til þings.5  

Þrátt fyrir að valdhafarnir standi ekki jöfnum fæti og að í samspil þeirra skarist stundum er 

þó ekki þar með sagt að þeir geti valsað inn á svið hver annars að öllu leyti en Alþingi getur 

ekki leyst úr ágreiningi sem kemur fyrir dómstóla og dómstólar geta ekki sett lög. Ritgerð 

þessari verður sérstaklega beint að einu tilviki þar sem valdsvið skarast, þ.e. því sem snýr að 

heimild dómstóla til að endurskoða ákvarðanir framkvæmdarvaldsins.  

Um dómsvaldið er fjallað í V. kafli stjórnarskrárinnar en þar segir í 60. gr. að dómendur 

skeri úr öllum ágreiningi um embættistakmörk yfirvalda. Því eru þó settar þær skorður að 

meðferð hjá dómstólum fresti ekki gildi ákvörðunar yfirvalda en það kynni að valda því að hægt 

væri að draga úr krafi framkvæmdavaldsins með því að skjóta máli til dóms einungis til að 

knýja fram frestunaráhrifin og nýta sér þannig mögulega galla í kerfinu. Í 61. gr. er sú skylda 

lögð á dómendur að fara einungis eftir lögum og dómsvaldinu sjálfu falið vald til að víkja 

dómurum úr embætti.6  

Í hugtakinu dómsvald felst „valdið til að leysa endanlega úr ágreiningi um réttindi og 

skyldur manna eða refsiverða háttsemi og viðurlög við henni með þeim afleiðingum að það 

megi fylgja úrlausn eftir með valdbeitingu (aðför eða fullnustu refsidóms)“7. Hlutverk 

dómsvalds er þó ekki afmarkað við að leysa úr ágreiningi, handhafi valdsins getur t.d. beitt því 

með áritun á stefnu þegar stefndi í einkamáli sækir ekki þing. Til þess að fá dýpri skilning á 

hlutverki dómsvalds verður að líta þeirra sjónarmiði sem lágu að baki í upphafi en dómsvaldinu 

var komið á laggirnar sem svar við sjálftöku manna. Ef aflsmunur manna einn réði því hvort 

réttindi þeirra séu viðurkennd þá ríkti stöðugur ófriður. Það er því partur af hlutverki 

dómsvaldsins að vera óháður aðili sem getur kveðið á um tilvist og umfang réttinda. 

 
5 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 107-109. 
6 Stjórnarskrá lýðveldisins nr. 33/1994. 
7 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 597. 
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Löggjafanum er heimilt að fela stjórnvaldi úrskurðarvald um ákveðin ágreiningsefni en slík 

heimild helgast þó alltaf af endurskoðunarvaldi dómstóla sem nánar verður fjallað um hér á 

eftir.8 

 

3 Endurskoðun dómstóla á stjórnvaldsákvörðunum 

Stjórnvaldsákvörðun er ákvörðun sem tekin er í skjóli stjórnsýsluvalds og er milliliðalaust beint 

út á við gagnvart tilteknum aðila eða aðilum og með henni er kveðið á með bindandi hætti um 

skyldur eða rétt aðila í ákveðnu og fyrirliggjandi máli.9 Ákvarðanir stjórnvalda geta verið með 

ýmsum hætti og af ýmsum ástæðum. Stundum er stjórnvaldi ljáð rúmt mat við ákvörðun, t.d. ef 

finna þarf hæfasta einstaklinginn í starf, stundum er ákvörðunin lögbundin, þ.e.a.s. að 

stjórnvaldi er skylt að taka tiltekna ákvörðun og þá binda lög jafnvel þá þætti sem ákvörðun 

þarf að uppfylla eða til hvaða sjónarmiða þarf að líta til.10  

Það er meginregla við meðferð stjórnsýslumála að málshöfðun fresti ekki framkvæmd 

stjórnvaldsathafnar. Sú regla er lögfest í 2. málslið 60. gr. stjskr. en að baki þeirri reglu eru 

meðal annars þau rök að aðilar eigi ekki að geta komist undan skyldum sínum með því að höfða 

mál. Málshöfðun frestar því ekki framkvæmd en frekar kæmi til skaðabóta eða annara úrræða, 

verði síðar leiddur í ljós annmarki á ákvörðun sem leiðir til ógildingar eða ólögmætis. Önnur 

rök að baki þessu snúa m.a. að lögreglunni og heimilda hennar til að beita þvingunum en 

handtaka hefði t.a.m. ekki tilætluð áhrif ef hægt væri að fresta framkvæmd hennar með kæru. 

Hins vegar er æðra settu stjórnvaldi veitt heimild í 2. mgr. 29. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/199311 

til þess að fresta réttaráhrifum ákvörðunar lægra setts stjórnvalds, undir ákveðnum 

kringumstæðum, þegar aðili lætur reyna á lögmæti ákvörðunar fyriræðra setta stjórnvaldinu. 

Um stjórnvaldsákvarðanir gildir einnig að ekki er hægt að fá lögmæti þeirra kannað fyrirfram 

með dómi sbr. Hrd. 1979, bls. 669, (108/1979) en þar var til meðferðar krafa um lögbann við 

því að uppkosningar til hreppsnefndar færu fram en byggt var á því að undirbúningur 

 
8 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 597-600. 
9 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur – málsmeðferð, bls. 162. 
10 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Endurskoðunarvald dómstóla á matskenndum stjórnvaldsákvörðunum – Hvaða 

þættir ákvörðunar hafa komið til endurskoðunar dómstóla?“, bls. 262-263. og Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur.  

Almennar efnisreglur, bls. 2-3. 
11 Hér eftir skammstöfuð ssl. 
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kosninganna hefði ekki verið lögmætur og að úrskurður ráðuneytis um ógildi fyrri kosninga 

væri rangur. Dómurinn vísaði til almennrar reglu stjórnsýsluréttar að ekki væri hægt að fá 

lögmæti stjórnvaldsákvörðunar kannað fyrirfram áður en hún kæmi til framkvæmda.12  

Stjórnvaldsákvörðunum hefur verið skipt upp og þær flokkaðar með ýmsum hætti en í 

þessari ritgerð verður notast við flokkunina í lögbundnar og matskenndar stjórnvaldsákvarðanir. 

Lögbundnar stjórnvaldsákvarðanir byggjast á fastmótuðum lagaákvæðum og eru því 

lögbundnar að efni til, bæði varðandi efni þeirra og lagaskilyrði við töku þeirra. Ákvörðun um 

lausn dómara vegna aldurs á grundvelli 5. mgr. 31. gr. dómstólalaga nr. 15/1998, er dæmi um 

lögbundna stjórnvaldsákvörðun. Matskennd stjórnvaldsákvörðun aftur á móti er þegar 

stjórnvaldsfyrirmæli eða lög ákvarða ekki að öllu leyti hvaða skilyrði þurfa að vera fyrir hendi 

til þess að ákvörðun verði tekin eða fela stjórnvöldum að einhverju leyti mat um hvert efni 

ákvörðunar eigi að vera.13 Efni þessarar ritgerðar lýtur að matskenndum 

stjórnvaldsákvörðunum. 

 

3.1 Þróun endurskoðunarvalds dómstóla 
Hér áður fyrr voru lagakenningar á þann veg að í ákveðnum tilfellum væri við hæfi að fela 

stjórnvöldum fullnaðarúrskurðarvald um tiltekin málefni innan þeirra sviða. Stundum vísuðu 

lagaákvæði til þessað ekki væri hægt að kæra úrskurð til æðra stjórnvalds en í öðrum tilvikum 

lutu ákvæði að því að undanskilja ákvarðanir frá lögsögu dómstóla. Ríkjandi viðhorf var á þann 

veg að dómstólar væru bærir til að leysa úr ágreiningsmálum nema að þau hafi sérstaklega verið 

fengin stjórnvöldum til úrlausnar með endanlegum hætti. Að baki þessari nálgunvoru þau rök 

að endurskoðunarheimildir dómstóla gætu valdið stjórnvöldum óþægindum og jafnvel raskað 

stjórnsýslumeðferð sem hefð og venja væri fyrir. Einnig var litið til þess að fyrirkomulagið 

myndi létta álagi af dómstólum, stjórnarframkvæmd yrði öruggari og skilvirkari sem og 

endanlegri niðurstöðu yrði fyrr náð. Þó var það svo að fullnaðarúrskurðarvald náði eingöngu til 

efnisatriða stjórnvaldsákvörðunar en dómstólar gátu enn eftir atvikum endurskoðað formþætti 

ákvörðunar að því er varðaði framsetningu, form, vanhæfi, valdþurrð o.s.frv.14 Fræðimaðurinn 

Ólafur Jóhannesson lagaprófessor var þeirrar skoðunar að ákvæði um fullnaðarúrskurðarvald 

stjórnvalda væru ekki gild nema með þröngum takmörkunum og að þau væru réttlætt með vísan 

 
12 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 647-650. 
13 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur. Almennar efnisreglur, bls. 2-3. 
14 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 636-637. 
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í brýn hagkvæmnisrök. 15 Slík ákvæði eru  að mestu leyti nú úr sögunni en örfá ákvæði standa 

enn.16 Aukin áhersla á réttarríkissjónarmið skýrir að einhverju leyti þá viðhorfsbreytingu sem 

orðið hefur gagnvart slíkum lagaákvæðum en slík sjónarmið snúa að mikilvægi þess að geta 

gengið að vandaðri og öruggri meðferð mála sinna hjá dómstólum. Með setningu 1. gr. 70. gr. 

stjskr. árið 1995 með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995, var sú krafa gerð að unnt væri að bera 

lokaákvörðun innan stjórnsýslunnar undir dómstóla.17 Ljóst er að dómstólar taka 

stjórnvaldsákvarðanir til endurskoðunar og geta að endurskoðun lokinni gripið til ógildingar 

eða öðrum lagaúrræðum, allt eftir kröfugerð aðila í viðkomandi máli, komi í ljós að stjórnvald 

hafi ekki staðið rétt að ákvörðun með einum eða öðrum hætti.18 

3.2 Umfang endurskoðunarvaldsins 

3.2.1 Þættir sem dómstólar leggja mat á 

3.2.1.1 Málefnaleg sjónarmið 
Þegar dómstólar endurskoða matskenndar stjórnvaldsákvarðanir líta þeir óhikað til þess hvort 

ákvörðun sé byggð á málefnalegum sjónarmiðum. Sem dæmi um þetta má nefna Hrd. 1999, 

bls. 2306 (384/1998), þar sem ágreiningur var um endurákvörðun skatta. Í dóminum kemur 

m.a. fram: „Dómstólar eiga endanlegt mat um það hvort skattyfirvöld hafi farið að 

málefnalegum sjónarmiðum við endurákvörðun.“ Þegar meta á hvaða sjónarmið teljast 

málefnaleg er sú greining sambærileg hefðbundinni lögskýringu. Byggt er á öllum þeim 

réttarheimildum sem geta haft þýðingu, viðurkenndum lögskýringarsjónarmiðum og 

lögskýringargögnum. Í ákveðnum tilvikum er þó að finna í lögum eða stjórnvaldsfyrirmælum 

hvaða sjónarmið séu málefnaleg. Þá er oft hægt að finna leiðbeiningar um slíkt í 

lögskýringargögnum. Má í þessu tilviki vísa til Hrd. 1996, bls. 4260 þar sem reyndi á hvort 

reglugerðarbreyting sem hækkaði jöfnunargjald á innfluttum frönskum kartöflum væri byggt á 

málefnalegum sjónarmiðum. Landbúnaðarráðherra hafði þá hækkað gjaldið úr 40% í 190% en 

heimild til þess var að finna í e-lið 30. gr. laga nr. 46/1985 sem þá giltu um framleiðslu, 

verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum. Ráðið var af lögskýringargögnum að 

hækkuninni væri ætlað að mæta þeim vanda sem innlendri vöru stafaði af niðurgreiðslu og 

 
15 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 405–407. 
16 Ólafur Jóhannes Einarsson:“ Endurskoðunarvald dómstóla á matskenndum stjórnvaldsákvörðunum – Hvaða  

þættir ákvörðunar hafa komið til endurskoðunar dómstóla?“, bls. 268. 
17 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 638-639. 
18 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 631. 
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verðfalli á erlendri framleiðslu. Rétturinn taldi að íslenska ríkið hefði ekki sýnt fram á að 

hækkun á gjaldinu hefði byggst á þeim sjónarmiðum sem fram komu í meðförum Alþingis og 

að m.a. skorti upplýsingar um vægi styrkja og niðurgreiðslna. Var því talið að ríkið hefði ekki 

sýnt fram á að álagning gjaldsins hefði verið í samræmi við þær takmarkanir sem heimild 

ráðherra voru settar auk þeirra takmarkana sem kröfur um málefnalegan grundvöll skattheimtu 

setja. Þó er staðan oft sú að lögskýringargögn bera ekki með sér fyrirmæli eða lýsingar um 

hvaða sjónarmið séu málefnaleg og er þá reynt að leiða þau af markmiðum þeirra heimildarlaga 

sem stuðst er við.19  

 

3.2.1.2 Sjónarmið sem skylt er að byggja á 
Í sumum tilfellum setur heimildin fyrir ákvörðunartökunni eða lög að öðru leyti fyrirmæli sem 

þarf að fylgja þegar tekin er stjórnvaldsákvörðun en slík eru kölluð skyldubundin sjónarmið. Í 

þennan flokk falla einnig sjónarmið, sem eru augljóslega til þess fallin að ná markmiði þeirra 

laga, sem ákvörðunin byggir á. Til slíkra sjónarmiða teljast m.a. almenn sjónarmið um verndun 

mannréttinda, sjónarmið sem miða að verndun verðmæta og sjónarmið um réttmætar væntingar 

borgara. Taka þarf tillit til sjónarmiða sem aðili máls rökstyður mál sitt með og þeirra 

sjónarmiða sem aflað er með álitsumleitan. Fyrirmælin um skyldubundin sjónarmið eru í nánum 

tengslum við rannsóknarregluna í 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/199320 en í reglu þeirri felst að 

mál skuli vera nægjanlega upplýst áður en tekin er ákvörðun og er sett skylda á stjórnvöld að 

kalla eftir upplýsingum og gögnum sem skýra geta fyrirliggjandi mál.21  

Önnur regla sem hefur þýðingu þegar rannsakað er hvaða sjónarmið beri að leggja til 

grundvallar ákvörðun er jafnræðisreglan sem finna má í 11. gr. ssl. Í reglunni felst að þegar 

kemur upp sambærilegt mál og stjórnvald hefur áður leyst úr, beri að líta til sömu eða svipaðra 

sjónarmiða og gert var í fyrra máli. 22 Þessu til stuðnings má m.a. vísa til Hrd. 2004, bls. 446 

(239/2003) þar sem deilt var um fjárhæð launa grunnskólakennara í námsleyfi en 

 
19 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Endurskoðunarvald dómstóla á matskenndum stjórnvaldsákvörðunum – Hvaða  

þættir ákvörðunar hafa komið til endurskoðunar dómstóla?“, bls. 269-270. 
20 Hér eftir ssl. 
21 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Endurskoðunarvald dómstóla á matskenndum stjórnvaldsákvörðunum – Hvaða  

þættir ákvörðunar hafa komið til endurskoðunar dómstóla?“, bls. 271 og Árni Helgason: „Hver er munurinn á  

stjórnvaldsákvörðun og stjórnvaldsfyrirmælum?“, https://www.visindavefurinn.is. 
22 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Endurskoðunarvald dómstóla á matskenndum stjórnvaldsákvörðunum – Hvaða  

þættir ákvörðunar hafa komið til endurskoðunar dómstóla?“, bls. 272-273. 
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námsleyfasjóður hafði byggt ákvörðun sína á nýjum reglum sem tóku gildi eftir að stefnandi 

hóf námsleyfið. Rétturinn taldi að stefnandi hefði átt rétt á að njóta fastra launa er starfinu 

fylgdi, líkt og hafi tíðkast í eldri framkvæmd. Dómurinn er til marks um að gæta beri samræmis 

við fyrri ákvarðanir þegar ný er tekin, en virðist þó einnig renna stoðum undir frávik frá þeirri 

reglu þegar ný heimild kemur til.23 Af þessu ljóst að dómstólar leggja mat á hvort stjórnvald 

hafi lagt til grundvallar þau sjónarmið sem því er skylt að byggja á og er það í nánum tengslum 

við matið á hvort þau séu málefnaleg. 

 

3.2.1.3 Vægi sjónarmiða og innbyrðis mat 

Það getur atvikast svo að mismunandi sjónarmið leiði til mismunandi niðurstöðu en í slíkum 

atvikum þarf að meta sjónarmiðin innbyrðis og ákveða vægi hvers og eins fyrir sig. 

Meginreglan sem gildir um það mat er að stjórnvald ráði hvaða vægi það veitir hverju 

sjónarmiði en á því eru þó undantekningar. Það á til að fram kemur í lögum eða 

stjórnvaldsfyrirmælum að einhver ákveðin sjónarmið eigi að hafa meira vægi en önnur en 

einnig þekkist að stjórnvöld setji sjálfu sér verklagsreglur sem geta gefið sjónarmiðum aukið 

vægi, en slíkar reglur eru kallaðar forgangsreglur. Dæmi um forgangsreglu er reglan um að séu 

kyn jafnhæf til starfs beri að ráða einstaklinginn af því kyni sem hallar á innan fyrirtækisins eða 

stofnunarinnar. Reglan er leidd af ákvæðum laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og rétt karla og 

kvenna. Reglur eins og þessi kallast skilorðsbundnar forgangsreglur en það kemur ekki til 

beitingar á þeim nema búið sé að leggja mat á hæfni umsækjanda út frá öðrum sjónarmiðum. 

Dómstólar líta til slíkra sjónarmiða, sbr. t.d. Hrd. 1993, bls. 2230 þar sem M og K höfðu sótt 

um lektorsstöðu í Háskóla Íslands og þóttu skera sig úr hópi umsækjenda. H hafði víðtæka 

reynslu af kennarastörfum og fræðimennsku og mælti dómnefnd með því að hún yrði ráðin, en 

þvert á mat nefndarinnar réði ráðherra M í stöðuna. Meirihluti Hæstaréttar komst að þeirri 

niðurstöðu að þau hafi bæði verið hæf til fræðistarfa og að þau sjónarmið sem ráðherra hafi 

veitt vægi hafi ekki verið ólögmæt. Meirihlutinn reifaði svo áðurnefnda forgangsreglu og kvað 

upp úr um að rétt hefði verið að veita H stöðuna á grundvelli áðurnefndar forgangsreglu. Það 

er því ljóst af dómafordæmum að dómstólar líta til jafnréttisreglunnar sem forgangsreglu og 

endurskoða ákvarðanir með hana að leiðarljósi. Einnig má ráða af umfjölluninni að lögskýringu 

sé beitt með svipuðum hætti þegar dómtólar endurskoða hvort málefnalegum sjónarmiðum hafi 

verið fylgt og þegar endurskoðað er með forgangsreglu að leiðarljósi. Þegar á reynir kunna 

 
23 Elín Ósk Helgadóttir:“ Jafnræðisreglur – í tengslum við matskenndar stjórnvaldsákvarðanir“, bls. 307-308.  
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dómstólar að meta hvort stjórnvald hafi byggt á málefnalegum sjónarmiðum í tilvikum þar sem 

því hefur verið ljáð frjálst mat.24 

 

3.2.1.4 Skyldubundið mat 

Dómstólar hafa ekki tekið skýra afstöðu eða mótað reglu um að hversu miklu leyti 

dómsvaldið endurskoðar sjónarmið að baki ákvörðun þegar um skyldubundið mat stjórnvalda 

er að ræða. Takmörk eru fyrir því  að hversu miklu leyti stjórnvöld geta takmarkað mat með 

verklagsreglum.  Ólafur Jóhannes Einarsson lögfræðingur ályktar sem svo af dómaframkvæmd 

að þrátt fyrir að slíkar verklagsreglur kunni að vera æskilegar þá geti stjórnvöld ekki komið sér 

hjá mati með að setja þær.  Þegar stjórnvöldum er skylt að leggja mat á mál þá er óheimilt að 

takmarka óhóflega eða afnema matið. Páll Hreinsson benti á að reglan væri ekki sjálfstæð 

efnisregla en væri leidd af formreglu lögmætisreglunnar sem kveður á um að stjórnvöld megi 

ekki brjóta lög við ákvörðunartöku.25 Dómstólar hafa ekki vísað beinlínis til þessarar reglu en 

hann tekur þó nokkur dæmi úr dómaframkvæmd til stuðnings þessu. Einn þeirra dóma er Hrd. 

10. maí 2007 (647/2006) en málavextir voru þeir að S hafði verið vikið úr starfi hjá 

Landsspítalanum en hann hefði þar starfað sem tölvunarfræðingur. L byggði á  rökum um 

hagræðingu og að S hefði verið ráðinn vegna sérþekkingar á ákveðnu tölvukerfi sem ekki stæði 

til að notast við lengur. Rétturinn taldi S hafa sýnt fram á með nægjanlegum hætti að hann hafi 

ekki eingöngu verið ráðinn til starfa vegna sérþekkingar á kerfinu. Þannig var talið að L hefði 

þurft að leggja mat á frekari hæfni S áður en honum var sagt upp störfum en L hafi brotið gegn 

því skyldubundna mati og ákvörðunin því óheimil. Var þeirri reglu slegið fastri að þegar stendur 

til að segja upp starfsmanni stjórnvalds í hagræðingarskyni verður að meta hvort hann sé hæfur 

til annara starfa eða bera hann saman við aðra starfsmenn. Ekki er hægt að meta með 

nákvæmum hætti út frá þessu hversu langt dómstólar myndu ganga við að endurskoða 

ákvarðanir stjórnvalda sem byggja þarf á skyldubundnum sjónarmiðum en það verður þó ekki 

annað ráðið en að dómurinn myndi mögulega leggja mat á það að einhverju leyti.26 Verður ráðið 

af umfjöllun þessari að dómstólar muni endurskoða og mögulega ógilda stjórnvaldsákvörðun 

þegar reglan um skyldubundið mat er brotin. 

 
24 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Endurskoðunarvald dómstóla á matskenndum stjórnvaldsákvörðunum – Hvaða  

þættir ákvörðunar hafa komið til endurskoðunar dómstóla?“, bls. 273-275. 
25 Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat stjórnvalda“, bls. 266. 
26 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Endurskoðunarvald dómstóla á matskenndum stjórnvaldsákvörðunum – Hvaða  

þættir ákvörðunar hafa komið til endurskoðunar dómstóla?“, bls. 275-277. 
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3.2.1.5 Mat á grundvelli meðalhófsreglunnar 

Ein þeirra reglna sem stjórnvöldum ber að fylgja er meðalhófsregla ssl. en hana er að finna í 

12. gr. laganna. Í ákvæðinu er kveðið á um að stjórnvald skuli því aðeins taka íþyngjandi 

ákvörðun þegar lögmætu markmiði, sem stefnt er að, verður ekki náð með öðru og vægara móti. 

Skal þess þá gætt að ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn ber til.27 Reglan kemur til 

skoðunar þegar ákvörðun er að einhverju leyti háð mati stjórnvalda. Greint er á milli þess hvort 

stjórnvaldsákvarðanir eru matskenndar að efni til eða hvort skilyrði til ákvörðunartöku séu 

matskennd. Í reglunni felst í meginatriðum þrennt; að efni ákvörðunar sé til þess fallið að ná 

markmiði hennar, að stjórnvöld skuli velja vægasta úrræði sem stendur til boða til að fullnægja 

því markmiði sem á að ná og svo að beita skuli því úrræði sem valið er hófsamlega. 

Þegar rannsakað er hvort stjórnvald hafi valið vægasta úrræði sem til boða stóð til að ná 

aðstefndu markmiði þarf að fara fram mat á annars vegar þeim hagsmunum sem 

stjórnvaldsákvörðun er ætlað að vernda og hins vegar þeim hagsmunum borgarans sem 

ákvörðunin skerðir. Að því loknu er metið hvort nauðsynlegt hafi verið að grípa til aðgerðanna. 

Hér má nefna Hrd. 1994, bls. 576 en þar voru málavextir þeir að starfsstöð Þ var lokað 

fyrirvaralaust vegna söluskattskuldar á grundvelli lagaheimildar. Fyrirtækinu var ekki veittur 

kostur á að setja tryggingu fyrir greiðslu og kom svo á daginn að fyrirtækið var gjaldfært. 

Dómurinn taldi að Þ hefði ekki mátt búast við fyrirvaralausri lokun án þess að fá undanfarandi 

tilkynningu. Átti Þ rétt á skaðabótum vegna þessa. Í málinu var ekki talið að hagsmunir af 

skattskilum réttlættu þau úrræði sem beitt var, í þessu tilviki fyrirvaralausa stöðvun rekstrar.28 

Í Hrd. 1997, bls. 2625 var meðal annars deilt um ákvörðun samkeppnisráðs um 

stjórnunarlegan aðskilnað milli Kirkjugarða Reykjavíkurprófastdæma og Útfararstofu 

kirkjugarðanna. Hæstiréttur áleit að samkeppnisráð hefði fullnægjandi lagaheimild til 

ákvörðunartökunnar. Í dóminum tók rétturinn afstöðu til þess hvort efnislegar ástæður hefðu 

verið til aðgerðanna. Var niðurstaðan sú að með tilliti til markmiða og gildissviðs þágildandi 

samkeppnislaga, yrði að játa stjórnvöldum rúmar heimildir til slíkra aðgerða í samræmi við 17. 

gr. laganna og mats um hvenær aðgerðanna er þörf. Matið yrðu þó alltaf að vera málefnalegt 

og fylgja þyrfti þeim reglum sem stjórnsýslulög settu og þar á meðal 12. gr. um 

meðalhófsregluna. Dómurinn undirstrikaði svo heimild sína til þess að taka afstöðu til þessa 

með orðunum „dómstólar dæma um þessi valdmörk samkeppnisyfirvalda samkvæmt 60. gr. 

 
27 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur. Almennar efnisreglur, bls. 83. 
28 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Endurskoðunarvald dómstóla á matskenndum stjórnvaldsákvörðunum – Hvaða  

þættir ákvörðunar hafa komið til endurskoðunar dómstóla?“, bls. 278. 
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stjórnarskrárinnar.“ Áleit rétturinn að meðan stofnanirnar lytu sömu framkvæmdastjórn gæti 

það haft áhrif á daglegan rekstur útfararþjónustunnar. Var ákvörðun samkeppnisráðs talin 

málefnaleg og innan ramma meðalhófs. Í þessum dómi var sjálfstætt metið af dómstólnum hvort 

of langt hafi verið gengið með ákvörðuninni án tillits til mats stjórnvalda. Það verður þó ekki 

ráðið af dóminum hversu víðtæk endurskoðunin varen almennt er gengið út frá því að dómstólar 

setji stjórnvöldum ekki vikmörk þegar endurskoðað er á grundvelli 12. gr. Það er því ekki skýrt 

hvað átt er við með því að veita stjórnvaldi rúmar heimildir til aðgerða og mats á því hvenær 

þörf sé á þeim þrátt fyrir að fordæmi sé fyrir slíku.29 

Dómstólar hafa metið að stjórnvöld hafi farið fram úr þeim heimildum sem þeim má ætla 

til athafna á grundvelli 12. gr. ssl. en í Hrd. 2003, bls. 4366 (145/2003) var niðurstaðan sú að 

úrræði sem gripið var til hafi farið fram úr þessum heimildum þegar V var veitt áminning fyrir 

að mæta ekki á boðaðan fund en hún hafði viljað nýta sér rétt til þess að vera með fulltrúa 

stéttarfélags viðstaddan og fór fram á frestun fundarins. Var litið svo á að áminningin hefði 

verið of viðurhlutamikið úrræði og meðalhófsreglan því brotin. Annað dæmi um að stjórnvald 

hafi farið fram úr þessum heimildum er í Hrd. 2005, bls. 4949 (175/2005) þar sem 

framkvæmdastjóra Jafnréttisstofu, V, var gert að segja upp störfum í kjölfar dóms vegna brots 

á jafnréttislögum við ráðningu hjá Leikfélagi Akureyrar en framkvæmdastjórinn sat einnig sem 

formaður stjórnar. Í kjölfar dómsins sem kveðinn var upp í Héraðsdómi Norðurlands eystra var 

framkvæmdastjóranum tilkynnt af félagsmálaráðherra að hún nyti ekki lengur þess traust sem 

ætla þyrfti aðila í hennar stöðu og hún beðin um að biðjast lausnar. Rökin að baki ákvörðuninni 

voru m.a. mikilvægi þess að Jafnréttisstofa nyti traust í þjóðfélaginu. V hafði boðist til að láta 

af störfum tímabundið uns niðurstaða Hæstaréttar lægi fyrir en héraðsdómnum hafði verið 

áfrýjað. Í rökstuðningi Hæstaréttar segir „Af hálfu stefnda hefur engum rökum verið stutt að 

ekki hefði mátt ná því markmiði að skapa frið um starfsemi Jafnréttisstofu með því að fara þá 

leið sem áfrýjandi lagði til.“ Það úrræði að fela V að biðjast lausnar var því talið brjóta gegn 

meðalhófsreglunni.30  

Af þessu má ráða að ekki skipti miklu máli á hvaða þætti meðalhófsreglunnar reyni að því 

er varðar endurskoðun dómstóla en dómstólar leggja sjálfstætt mat á atvik máls, meta hvort 

þarft hafi verið að beita þeim aðgerðum sem um ræðir og svo hvort þeim hafi verið hóflega 

 
29 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Endurskoðunarvald dómstóla á matskenndum stjórnvaldsákvörðunum – Hvaða  

þættir ákvörðunar hafa komið til endurskoðunar dómstóla?“, bls. 279. 
30 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Endurskoðunarvald dómstóla á matskenndum stjórnvaldsákvörðunum – Hvaða  

þættir ákvörðunar hafa komið til endurskoðunar dómstóla?“, bls. 280. 
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beitt o.s.frv. Það sem kemur til skoðunar er m.a. hvort stjórnvald hafi brugðist rétt við í þeim 

aðstæðum sem upp komu á þeim tíma sem ákvörðun var tekin, en ekki er litið til þess hvernig 

mál hefðu þróast ef teknar væru inn í myndina þær forsendur, sem kunna að hafa skapast með 

tilkomu nýrra upplýsinga um málsframvindu á síðari stigum. Þegar metið er hvort ákvörðun 

hafi verið meira íþyngjandi, en aðstæðurnar gáfu tilefni til, er dómstóllinn í raun að meta hvort 

þau málefnalegu sjónarmið sem stjórnvaldið byggði á, vegi þyngra en þau rök sem lágu til þess 

að beita að vægari úrræðum til að ná fram sama markmiði. Þá virðist almennt ekki beitt svo 

ströngum mælikvarða að metið sé hvernig dómstóllinn hefði brugðist við í þeim aðstæðum 

heldur sé matið bundið við að setja sig í spor stjórnvaldsins og úr þeim sporum metið hvort rétt 

hafi verið brugðist við. Þá taka dómstólar almennt ekki afstöðu til þess hvort rétt hafi verið að 

taka aðra ákvörðun og heldur ekki hvernig henni hafi átt að vera háttað. Af umfjöllun þessari 

er ljóst að dómstólar ganga langt í endurskoðun á beitingu meðalhófsreglu.31 

 

3.2.1.6 Krafa um forsvaranleika ákvörðunar 
Þegar litið er til fyrri ára er ljóst að dómstólar hafa metið hvort mat stjórnvalda sé forsvaranlegt 

en byggt hefur verið á því sem sjálfstæðum þætti í endurskoðuninni.32  Sem dæmi má nefna 

Hrd. 1952, bls. 391, þar sem álitamálið snéri að gildi útsvarsálagningar. Afstaða Hæstaréttar 

var sú að álagningin hafi verið ákveðin innan ramma valdmarka og því væri ekki á færi 

dómstóla að hrinda því. Af þessu má ráða að til hafi verið rammi sem stjórnvöld þurftu að halda 

sig innan ellegar eiga á hættu á að dómstólar endurskoðuðu matsþætti og mögulega ógiltu 

ákvörðunina. Meðalhófsreglan setur svigrúmi stjórnvalda meiri takmörk en reglan um 

forsvaranleika ákvörðunar. Þannig hafa fræðimenn haldið því fram að meðalhófsreglan hafi að 

mestu leyti tekið yfir þennan matsþátt.33 Sem dæmi um það má nefna Hrd. 1975, bls. 993 og 

Hrd. 1978, bls. 1014, en í þeim málum sneri ágreiningurinn að gildi áætlana skattsyfirvalda á 

tekju- og eignarskattsstofnum. Í dómunum tók Hæstiréttur svo til orða að áætlanirnar væru 

„ekki úr hófi háar“, en með því virðist vikið að reglunni um forsvaranlegt mat. Ef litið er til 

nýrri dóma t.d. Hrd.1. febrúar 2007 (395/2006), þar sem ágreiningur var um  áætlanir 

 
31 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Endurskoðunarvald dómstóla á matskenndum stjórnvaldsákvörðunum – Hvaða  

þættir ákvörðunar hafa komið til endurskoðunar dómstóla?“, bls. 280-281. 
32 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 94-95 
33 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Endurskoðunarvald dómstóla á matskenndum stjórnvaldsákvörðunum – Hvaða  

þættir ákvörðunar hafa komið til endurskoðunar dómstóla?“, bls. 284. og Ragnhildur Helgadóttir: „Vald  

dómstóla til að endurskoða stjórnvaldsákvarðanir“, bls. 106. 
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tollyfirvalda á aðflutningsgjöldum á grundvelli heimilda í þágildandi tollalögum nr. 55/1987, 

er nálgunin með aðeins öðrum hætti. Í héraðsdómi, sem staðfestur var í Hæstarétti með vísan 

til forsendna hans, segir að það leiði af meðalháfsreglunni í 12. gr. ssl. að tollyfirvöld skuli beita 

slíkri heimild af varfærni, svo að ekki sé lengra gengið en nauðsynlegt teljist.34 Af þessu má 

ráða að þættir meðalhófsreglunnar hafi, hið minnsta í einhverjum tilfellum, tekið við af matinu 

um forsvaranleika ákvarðana. 

 

3.2.1.7 Stjórnvaldsákvörðun verður að vera skýr að efni til 

Í stjórnsýslurétti gildir sú óskrifaða regla, að stjórnvaldsákvörðun verði að vera bæði ákveðin 

og skýr efnislega, svo aðilar máls geti skilið hana og lagt mat á réttarstöðu sína. Regla þessi er 

ekki háð því hvort ákvörðun sé tekin skriflega eða munnlega. Ef á daginn kemur að ákvörðun 

er óskýr að efni til, getur það leitt til þess að aðila verði ekki refsað á grundvelli hennar, þó svo 

að hann hafi farið í bága við fyrirmælin sem fólust í ákvörðuninni. Áhættan af óskýrleika er 

oftast lögð á stjórnsýsluna og túlkuð málsaðilanum í hag. Stjórnvaldi ber að orða rökstuðning 

með skýrum og einföldum hætti, gagnort og í skipulögðu samhengi.35 

Ekki eru mörg fordæmi fyrir beitingu reglunnar hjá dómstólum en þó má nefna Hrd. 1998, 

bls. 1291, þar sem ágreiningur var um hvort A hefði samþykkt flutning úr stöðu skrifstofustjóra 

Vita- og Hafnamálastofnunar í stöðu skrifstofustjóra Vitastofnunar, en sú staða var lögð niður 

síðar meir. A hélt því fram að um breytingar á verkefnum hafi verið að ræða, en 

samgönguráðherra vísaði í bréf um samþykki fyrir flutningnum. Héraðsdómari hafði lagt þá 

túlkun á efni bréfsins að launagreiðslur til A hefðu verið færðar milli fjárlagaliða en það hefði 

ekki augljóslega í för með sér flutning í starfi. Héraðsdómur vísaði til þess, sem Hæstiréttur svo 

staðfesti, að ákvarðanir þyrftu að vera skýrar að efni til og að það skilyrði væri ekki uppfyllt. 

Þrátt fyrir að ekki séu mörg dómafordæmi fyrir beitingu reglunnar þá verður að telja líklegt að 

dómstólar meti hvort ákvörðun uppfylli skýrleikasjónarmiðin og skýri vafa málsaðila í hag.36 

 
34 Ólafur Jóhannes Einarsson:“ Endurskoðunarvald dómstóla á matskenndum stjórnvaldsákvörðunum – Hvaða  

þættir ákvörðunar hafa komið til endurskoðunar dómstóla?“, bls. 284. 
35 Páll Hreinsson og Trausti Fannar Valsson: Stjórnsýsluréttur – fjölrit, bls. 350. 
36 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Endurskoðunarvald dómstóla á matskenndum stjórnvaldsákvörðunum – Hvaða  

þættir ákvörðunar hafa komið til endurskoðunar dómstóla?“, bls. 286-287. 
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3.2.2 Tilvik þar sem stjórnvöldum er veitt svigrúm til mats 

Í dómaframkvæmd má finna dæmi um að dómstólar ráðist ekki í endurmat á þeim þáttum 

stjórnvaldsákvörðunar sem bundnir eru sérfræðiáliti. Sem dæmi um það má nefna Hrd. 2004, 

bls. 271. (280/2003) en þar var ágreiningur um lögmæti úrskurðar umhverfisráðherra  sem 

heimilaði Landsvirkjun að reisa Kárahnjúkavirkjun með ákveðnum skilyrðum. 

Skipulagsstofnun hafði með úrskurði lagst gegn því að virkjunin yrði reist á grundvelli 

ákveðinna umhverfissjónarmiða. Meðal ágreiningsefna var mat á því hvort virkjunin ylli 

„umtalsverðum umhverfisáhrifum“ eins og þau voru skilgreind í 2. mgr. 11. gr. laga nr. 

106/2000, um mat á umhverfisáhrifum. Hugtakið var nánar skilgreint í j-lið, 3. gr. laganna á þá 

leið að þau væru veruleg óafturkræf umhverfisáhrif eða veruleg spjöll á umhverfinu sem ekki 

væri hægt að fyrirbyggja eða bæta úr með mótvægisaðgerðum. Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 

frá 21. maí 2003, sem Hæstiréttur staðfesti, var svo nánar farið út í þessa skilgreiningu, en 

dómurinn sagði að lögin hefðu ekki að geyma nánari skilgreiningu á hvað væru óafturkræf 

umhverfisáhrif eða veruleg spjöll. Þannig væri mat á þessum atriðum í höndum stjórnvalda sem 

fjalla um málið. Matið væri væntanlega háð ýmsum lögum og skuldbindingum á sviði náttúru- 

og umhverfisverndar auk þeirra viðhorfa sem ríktu til náttúruverndar á hverjum tíma. Í dómi 

héraðsdóms sagði m.a. svo:  „Eftir sem áður verður að ætla stjórnvöldum verulegt svigrúm við 

mat á því hvenær umræddar líkur teljist verulegar“. Einnig má nefna í þessu samhengi Hrd. 

2000, bls. 2131 (486/1999) þar sem L krafðist þess að ógilt yrði álit dómnefndar um hæfi, en L 

hafði ekki verið metinn hæfur til að gegna stöðu lektors í sálfræði við félagsvísindadeild 

Háskóla Íslands. Hæstiréttur sýknaði S af kröfum L en því til rökstuðnings segir m.a. „Það er 

ekki á færi dómstóla að endurskoða sérfræðilegt mat nefndarinnar“. Þá var vísað til þess að 

nefndin hafi verið bundin því að fara eftir auglýsingu fyrir stöðuna en L hafi ekki hafi verið 

sýnt fram á annað en að svo hafi verið gert.37 

Þrátt fyrir að réttaröryggissjónarmið renni stoðum undir að dómstólar eigi að endurskoða 

stjórnvaldsákvarðanir án takmarkana þá gæti annað gilt um sérþekkingu. Stjórnarskrárákvæði 

taka ekki beinlínis á því hvaða atriði dómstólar eigi að endurskoða en í greinargerð með lögum 

nr. 97/1995, um breytingu á lögum nr. 33/1944, kemur fram að unnt skuli vera að bera 

lokaákvörðun innan stjórnsýslunnar undir dómstóla, „þannig að dómstóll geti a.m.k. metið 

hvort stjórnvaldið hafi gætt réttra reglna um málsmeðferð, hvort lögmæt sjónarmið liggi 

ákvörðuninni til grundvallar og hvort form hennar sé lögmætt“. Af þessu má ráða að ekkert í 

 
37 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Endurskoðunarvald dómstóla á matskenndum stjórnvaldsákvörðunum – Hvaða  

þættir ákvörðunar hafa komið til endurskoðunar dómstóla?“, bls. 297-299. 
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60. gr. stjskr., né 70. gr. hennar komi í veg fyrir að dómstólar endurskoði að fullu alla þætti 

stjórnvaldsákvarðana. Eina ákvæðið sem gæti takmarkað endurskoðunarvald dómstóla er 2. gr. 

stjskr. en þær takmarkanir eru bundnar þrískiptingu ríkisvalds.38 Af umfjöllun þessari er ljóst 

að þótt dómstólum kynni að vera heimilt að endurskoða sérfræðilegt mat stjórnvalds þá geti 

slíkt mat valdið því að ekki sé gengið jafn langt í endurskoðun en annars væri mögulega gert.39 

3.2.3 Takmarkanir á endurskoðunarvaldi 
3.2.3.1 Meginreglan um að dómstólar taki ekki nýja ákvörðun 

Krafa um ógildingu stjórnvaldsákvörðunar leiðir ekki til þess að dómstólar taki nýja ákvörðun. 

Dómstólar hafa skilgreint mörk endurskoðunarvalds síns á þá leið að þrátt fyrir 

ógildingarheimildina þá sé það hluteigandi stjórnvalds að taka nýja ákvörðun, með bótum á 

þeim ágöllum sem tilgreindir eru til rökstuðnings ógildingar. Samkvæmt valdmörkunum sem 

þrígreining ríkisvalds skv. 2. gr. stjskr. setur eru dómstólar ekki bærir til þess að taka efnislega 

ákvörðun sem heyrir undir svið framkvæmdavaldsins. Af dómaframkvæmd verður þó ekki 

ráðið að fastmótað sé hvort stuðst sé við 2. gr. stjskr. eða aðrar lagaheimildir til að renna stoðum 

undir þessi rök. Í einhverjum tilfellum hafa rökin verið studd við ákvæði 1. mgr. 24. gr. nr. 

91/1991 um meðferð einkamála sbr. Hrd. 2002, bls. 1906, (217/2002) þar sem sagði m.a. „Það 

er hvorki hlutverk dómsins að veita hæli af mannúðarástæðum né dvalarleyfi. Það er í höndum 

stjórnvalda að veita slíkt. Ber því með vísan í 1. mgr. 24. gr. laga nr. 91/1991 að vísa frá dómi 

fyrstu og annari varakröfu stefnanda.“ Meginreglan um að dómstólar taki ekki nýja efnislega 

ákvörðun er þó ekki án undantekninga. Engin samræmd viðmið liggja þó fyrir um hvenær 

dómstólar víkja frá reglunni en það hefur gerst í framkvæmd að tekin hafi verið efnisleg 

ákvörðun í stað þeirrar sem ógild er, en einnig hafa stjórnvöldum verið gefin fyrirmæli um 

tiltekna ákvörðun, þ.e. mælt fyrir um skyldu stjórnvalds til töku ákvörðunar. Meðferð 

stjórnvalda er að miklu leyti háð kröfugerð stefnanda, þá sérstaklega hvort einungis sé krafist  

ógildingar eða því til viðbótar að tekin sé ný ákvörðun eða viðurkennd skylda stjórnvalds til að 

taka ákvörðunina. Í þessu samhengi skiptir einnig miklu máli á hvaða stoð lagaheimildin til 

ákvörðunartökunnar byggir. Ef lagaheimild er matskennd þá myndu dómarar almennt ekki 

kveða upp dóm með efnislega nýrri ákvörðun eða skyldu stjórnvalds til að taka slíka. Sé 

lagaheimildin lögbundin að öllu leyti þá kann staðan að vera önnur. Dæmi um það má sjá í Hrd. 

 
38 Ragnhildur Helgadóttir: „Vald dómstóla til að endurskoða stjórnvaldsákvarðanir“, bls. 109-110. 
39 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Endurskoðunarvald dómstóla á matskenndum stjórnvaldsákvörðunum – Hvaða  

þættir ákvörðunar hafa komið til endurskoðunar dómstóla?“, bls. 299. 
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2005, bls. 1534, (474/2004) þar sem deilt var um höfnun sveitarfélagsins Bláskógabyggðar um 

lögheimilisskráningu í frístundabyggð. Stefnendur höfðuðu málið til viðurkenningar á því að 

lögheimili þeirra væri í umræddu húsi í frístundabyggðinni. Í dóminum var vísað til réttarins til 

að ráða búsetu sinni í 4. mgr. 66. gr. stjskr. auk þess sem krafan var viðurkennd með staðfestingu 

héraðsdóms sem hafði áður ákvarðað að lögheimili stefnda væri að frístundalóðinni í 

Bláskógabyggð. Byggt var á því að stjórnvaldsákvörðunin hefði ekki lagastoð og varð rétturinn 

til skráningar lögheimilis því virkur þegar ástæða synjunarinnar var ekki til staðar, enda voru 

skilyrðin að öðru leyti lögbundin. Af dómi þessum má ætla að dómstólar telji vald sitt til 

endurskoðunar víðtækara en ella þegar mál snúa að stjórnarskrárvörðum mannréttindum og að 

borgurum séu tryggð þau réttindi.40 

 

3.2.3.2 Geta dómstólar breytt stjórnvaldsákvörðun? 

Út frá meginreglunni um að dómstólar taki ekki nýja ákvörðun þegar stjórvaldsákvörðun er 

ógild, eins og fjallað var um hér að ofan, mætti leiða röksemdir að því að þá skorti einnig 

heimild til þess að breyta ákvörðun. Af dómum Hæstaréttar verður þó ráðið að slík sjónarmið 

séu að einhverju leyti á undanhaldi, en rétturinn hefur t.d. breytt stjórnvaldssektum. Sem dæmi 

um það má vísa til Hrd. 2. október 2008 (640/2007) þar sem ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 

um 80,000,000 kr. stjórnvaldssekt á hendur I vegna samkeppnislagabrota var breytt. 

Ákvörðunin var staðfest en þó með þeirri breytingu að sektin var færð niður í 40,000,000 kr.   

 

3.3 Samantekt um hvernig endurskoðunarvaldinu er nú beitt 
Þegar efni þessa kafla er dregið saman er ljóst að þróunin á beitingu endurskoðunarvalds er í þá 

áttina að sífellt fleiri þættir matskenndrar stjórnvaldsákvörðunar séu endurskoðaðir. Hægt er að 

færa rök fyrir því að í ákveðnum tilfellum hafi allir þættir matskenndrar ákvörðunar verið 

endurskoðaðir af dómstólum. Þá virðast almennar efnisreglur stjórnsýsluréttar vera grundvöllur 

fyrir slíkri heildarendurskoðun. Rök hafa verið færð fyrir því að beiting endurskoðunarvaldsins 

gangi í einhverjum tilfellum svo langt, að ný efnisleg ákvörðun sé tekin af hálfu dómstóla, eða 

þá að þeir veiti leiðbeiningar um hvernig æskilegt sé að standa að ákvörðunartöku. Það er þó í 

undantekningartilvikum, en meginreglan er að dómstólar séu ekki bærir til þess að taka nýja 

ákvörðun. 

 

 
40 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 644-647. 
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4 Áhrif ógildingar stjórnvaldsákvarðana 

Þegar stjórnvaldsákvörðun er ógild missir hún þau réttaráhrif sem henni var ætlað að hafa. 

Meginreglan er sú að við ógildingu missi ákvörðun gildi sitt afturvirkt og sá réttur sem kann að 

hafa verið á henni byggður felldur úr gildi einnig. Í undantekningartilvikum hefur ógilding gildi 

frá uppkvaðningu dóms en í þeim tilvikum yrði ályktað að ákvörðunin hafi verið gild frá 

ákvörðunartöku og fram að dómkvaðningu. Slíkar undantekningar helgast af tilliti til þess aðila 

sem ákvörðunin beindist að eða þriðja manns. Dæmi um slíkt er ef ógilding sneri að skipun 

aðila í starf en þá myndu allar ákvarðanir sem sá aðili tók á grundvelli valds starfsins vera gildar 

áfram þrátt fyrir að skipun aðilans í starfið kynni að verða ógild. Réttaráhrif ógildingar geta 

verið misjöfn eftir eðli ákvarðana. Til dæmis má nefna eftirfarandi. Þegar ákvörðun felur í sér 

bann þá hefur ógilding í för með sér að hið bannaða verður heimilt. Ef ákvörðun sem snýst um 

boð er ógild þá hvílir ekki lengur skylda á aðilanum sem ákvörðunin sneri að gegna boðinu sem 

stjórnvaldið beindi að honum. Þegar leyfi stjórnvalds er fellt úr gildi hefur það þau áhrif að 

leyfishafa er ekki lengur heimilt að hafa uppi þá háttsemi sem var leyfið laut að. Þegar ákvörðun 

um að synja umsókn er felld úr gildi hefur það þau áhrif að synjunin er ekki lengur gild. Það 

hefur þó ekki í för með sér að aðili geti gengið út frá því að umsókn hans sé tekin til greina á 

ný en það veitir eingöngu heimild til að sækja um aftur á nýjum forsendum og á hann rétt á að 

fá afgreiðslu á erindi sínu að gættri réttri málsmeðferð.41  

5 Niðurstöður 

Í upphafi ritgerðar þessarar var nefnt að stefnt væri að því að varpa ljósi á umfang 

endurskoðunarvalds dómstóla á matskenndum stjórnvaldsákvörðunum. Þær ályktanir sem hægt 

er að draga af efni þessarar ritgerðar er að þróunin á endurskoðunarvaldi dómstóla sé orðin sú, 

að á grundvelli almennra efnisregla stjórnsýsluréttar hafi dómstólar tekið matskenndar 

stjórnvaldsákvarðanir nánast til heildarendurskoðunar. Óhætt er að fullyrða að til séu dæmi þar 

sem allir þættir ákvörðunar hafi verið teknir til endurskoðunar af hálfu dómstóla, þrátt fyrir að 

málsatvik ráði að miklu leyti hvaða atriði komi til endurskoðunar.  

Svo virðist vera að dómstólar telji mörk endurskoðunarvalds síns vera þegar 

stjórnvaldsákvörðun er háð ítarlegu og sérfræðilegu mati, en í slíkum tilfellum hefur 

 
41 Arnar Þór Stefánsson: Um ógildingu stjórnvaldsákvarðana, bls. 56-57. 
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stjórnvöldum verið eftirlátið svigrúm til matskenndra ákvarðana sem ekki verði haggað. Mörkin 

eru þó óljós og háð málsatvikum hverju sinni. Því verður ekki fullyrt um að til sé einhver 

fastmótuð regla um hvar þessi mörk liggja. Þá hafa einnig verið færð rök fyrir því að dómstólar 

víki í einhverjum tilvikum frá meginreglunni um að þeir taki ekki nýja ákvörðun í stað þeirrar 

sem ógild er, en í ákveðnum tilfellum hafa dómstólar tekið nýja efnislega ákvörðun, eða gefið 

stjórnvöldum ítarleg fyrirmæli um hvernig standa skuli að ákvörðun.  

Þegar stjórnvaldsákvörðun er ógild missir hún þau réttaráhrif sem henni var ætlað að hafa. Á 

því eru þó undantekningar og réttaráhrif ógildingar kunna að vera misjöfn eftir eðli ákvarðana. 
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