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1 Inngangur 

Með setningu stjórnsýslulaganna nr. 37/1993 þann 1. janúar 1994 urðu grundvallarbreytingar 

á stjórnsýslulöggjöf hér á landi. Lögfestar voru meðal annars ýmsar óskráðar 

grundvallarreglur stjórnsýsluréttarins, þar á meðal hin svonefnda meðalhófsregla. Var með 

þessu í fyrsta sinn lögfest almenn meðalhófsregla í íslenskum stjórnsýslurétti. Slík ákvæði 

höfðu reyndar verið áður í lögum sem giltu á einstökum réttarsviðum innan stjórnsýslunnar, 

svo sem í lögreglurétti, starfsmannarétti, barnarétti og löggjöf um hollustuvernd og 

heilbrigðishætti. Jafnframt töldu ýmsir fræðimenn að  meðalhófsreglan væri í gildi sem 

ólögfest grundvallarregla á öðrum réttarsviðum stjórnsýsluréttarins.
1
  

Meðalhófsreglan er ein af grundvallarreglum íslensks stjórnsýsluréttar og er hún nú 

lögfest í 12. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 (hér eftir skammstöfuð ssl.). Notkun 

meðalhófsreglunnar hefur hingað til nánast eingöngu beinst að stjórnsýslureglunni þó að 

örugglega megi finna ýmis dæmi um hófsemdarákvæði í öðrum íslenskum lögum. 

Markmið þessarar ritgerðar er það að fjalla í stuttu máli almennt um meðalhófsreglu 

stjórnsýsluréttar og bera hana saman við það sem kalla mætti stjórnskipulega meðalhófsreglu, 

en Björg Thorarensen, prófessor við lagadeild Háskóla Íslands, dregur þá ályktun af 

dómaframkvæmd síðari ára að til sé meðalhófsregla stjórnskipunarréttar sem dómstólar beiti 

þegar þeir meta hvort löggjafinn hafi gengið of langt við skerðingu mannréttinda og þegar 

þeir leysa úr ágreiningsmálum þar sem vegast á andstæðir hagsmunir sem verndaðir eru í 

stjórnarskránni.
2
 Einnig verður litið til nokkurra úrlausna Mannréttindadómstóls Evrópu (hér 

eftir skammstafað MDE) og túlkun dómsins á reglunni. Er munur á efni, eðli og beitingu 

meðalhófsreglu stjórnsýsluréttar annars vegar og hins vegar hinnar svokölluðu stjórnskipulegu 

meðalhófsreglu? Nálgast íslenskir dómstólar og MDE regluna á sama hátt? 

 

2 Meðalhófsregla stjórnsýslulaga 

2.1 Uppruni og þróun reglunnar 

Eins og áður kom fram er meðalhófsreglan ein af grundvallarreglum íslensks stjórnsýsluréttar 

og er hún lögfest í 12. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.  

Gaukur Jörundsson varð fyrstur manna hér á landi til þess að nefna hugtakið 

,,meðalhófsregla“. Hugtakið meðalhófsregla vísar til þess að stjórnvöld verði að gæta hófs í 

                                                           
1
 Gaukur Jörundsson: ,,Meðalhófsreglan í stjórnskipunarrétti og stjórnsýslurétti“, bls. 218-219.  

2
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 109-110. 
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meðferð valds síns og einnig að þau verði að taka tillit til andstæðra hagsmuna og fara 

ákveðinn meðalveg við beitingu valdheimilda sinna.
3
 

Almenn meðalhófsregla á sviði stjórnsýsluréttar á uppruna sinn að rekja til Þýskalands.
4
 

Þýskir fræðimenn hafa byggt á því að sjónarmið reglunnar yrði að virða þar sem Þýskaland 

væri réttarríki og reglan væri nátengd mannréttindaákvæðum þýsku stjórnarskrárinnar.
5
  

Innan þýsks stjórnsýsluréttar kom meðalhófsreglan fyrst fram með skýrum hætti í 

lögreglurétti. Smám saman víkkaði gildissvið reglunnar, þannig að reglan fór að taka til sífellt 

fleiri stjórnvalda. Nú er talið að reglan taki til allra stjórnvalda og líta megi á hana sem 

almenna reglu á öðrum sviðum stjórnsýsluréttar.
6
 

Ekki er vitað nákvæmlega hvenær reglan birtist fyrst í dönskum rétti. Þó er talið að 

hugtakið meðalhófsregla hafi fyrst verið nefnt í dönskum stjórnsýslurétti í lok áttunda 

áratugarins, í bókinni Almindelige Emner (1979) og síðan í bók Bent Christensen, 

Hjemmelsspørgsmål (1980).
7
 Poul Andersen, upphafsmaður nútíma dansks stjórnsýsluréttar, 

minnist hvorki á regluna í bók sinni Dansk Forvaltningsret (1965) og heldur ekki einstaka 

þætti reglunnar, svo sem meðalhóf og nauðsyn.
8
  

Meðalhófsreglan á sér hefð í dönsku refsiréttarfari og sjónarmið um meðalhóf hafa lengi 

verið viðurkennd á ýmsum sviðum stjórnarfarsréttar af fræðimönnum, dómstólum og 

umboðsmanni Þjóðþingsins.
9
 Meðalhófsreglan hefur því vaxið af næstum því ósýnilegri 

meginreglu í það að verða helsta grundvallarregla stjórnsýsluréttarins.
10     

2.2 Efni og gildissvið meðalhófsreglunnar 

Með meðalhófsreglunni er átt við það að stjórnvaldi sé ekki aðeins skylt að líta til þeirra 

markmiða sem starf þess stefnir að heldur einnig að taka tillit til hagsmuna og réttinda þeirra 

einstaklinga og lögaðila sem athafnir stjórnvaldsins og valdbeiting beinist að.
11

 Hafa ber í 

huga að efni reglunnar kann þó að vera mismunandi eftir réttarsviðum og er það verkefni 

löggjafans að taka ákvörðun um það hvort lögfesta skuli slíka reglu, sbr. 12. gr. ssl., eða hvort 

nægilegt sé að byggja á hinni óskráðu reglu. Samkvæmt meðalhófsreglunni, hvort sem hún er 

skráð eða óskráð, ber handhöfum ríkisvaldsins að vega og meta hagsmuni sem ekki fara 

                                                           
3
 Gaukur Jörundsson: ,,Meðalhófsreglan í stjórnskipunarrétti og stjórnsýslurétti“, bls. 222. 

4
 J.T. Pedersen: Proportionalitetsprincippet, bls. 53. 

5
 Gaukur Jörundsson: ,,Meðalhófsreglan í stjórnskipunarrétti og stjórnsýslurétti“, bls. 208.  

6
 J.T. Pedersen: Proportionalitetsprincippet, bls. 65.  

7
 Hansen Gammeltoft o.fl.: Forvaltningsret, bls. 372-373. 

8
 Karsten Revsbech: Aktuel dansk forvaltningsret, bls. 82. 

9
 Gaukur Jörundsson: ,,Meðalhófsreglan í stjórnskipunarrétti og stjórnsýslurétti“, bls. 209 

10
 Karsten Revsbech: Aktuel dansk forvaltningsret, bls. 82. 

11
 Róbert R. Spanó: ,,Stjórnsýsluréttur“, bls. 134. 
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saman og fara í athöfnum sínum tiltekinn meðalveg með tilliti til þeirra andstæðu hagsmuna 

sem í hlut eiga.
12

 

Meðalhófsregla 12. gr. ssl. gildir samkvæmt 2. mgr. 1. gr. laganna þegar stjórnvöld taka 

ákvarðanir um rétt eða skyldu manna, þ.e. stjórnvaldsákvarðanir. Frá 12. gr. laganna verður 

ekki gagnályktað á þann hátt að stjórnvöld þurfi ekki að gæta hófs í öðrum tilvikum, því að 

meginregla sú sem 12. gr. ssl. er byggð á hefur víðtækara gildissvið heldur en 12. gr. 

laganna.
13

 

Af athugasemdum frumvarps þess er varð að stjórnsýslulögum má ráða að löggjafinn gerir 

ráð fyrir því að reglan sé þríþætt að efni til. Talið er að í reglunni felist í fyrsta lagi það að efni 

íþyngjandi ákvörðunar sem stjórnvald tekur verði að vera til þess fallið að ná því lögmæta 

markmiði sem að er stefnt. Með þessu er þó ekki átt við það að markmiðinu verði að ná að 

fullu. Í öðru lagi felst það í reglunni að þegar stjórnvald stendur frammi fyrir því að nokkurra 

úrræða er völ sem þjónað geta því markmiði sem að er stefnt, er því skylt að velja það úrræði 

sem vægast er. Þetta þýðir að íþyngjandi ákvörðun skal aðeins taka sé ekki völ á vægari 

úrræði sem þjónað geti markmiðinu. Í þriðja lagi felst það í reglunni að hóf verður að vera í 

beitingu þess úrræðis sem valið hefur verið.
14

  

Nánari grein verður gerð fyrir þessum þremur meginþáttum í þriðja kafla og jafnframt 

verður vísað til valinna dóma og álita umboðsmanns Alþingis sem athyglisvert er að skoða 

þessu samhengi.     

2.3 Aðrar settar meðalhófsreglur á sviði stjórnsýsluréttar 

Meðalhófsreglan er ekki nýtilkomin. Grundvallarregla þessi hefur gilt lengi og þá sérstaklega 

um valdbeitingu lögreglu.
15

 Lengi hafa gilt settar reglur þess efnis að lögreglan megi í störfum 

sínum ekki ganga lengra en efni stendur til, þ.e.a.s. að lögreglan megi ekki í störfum sínum 

beita meira harðræði eða valda meira óhagræði en nauðsynlegt er. Nokkrar skorður með tilliti 

til meðalhófs koma fram bæði í lögreglulögum nr. 90/1996 og lögum um meðferð sakamála 

nr. 88 /2008.
16

 

Á sviði starfsmannaréttar er meðal annars gert ráð fyrir því að hófs skuli gætt þegar 

ríkisstarfsmanni er veitt lausn um stundarsakir. Meginreglan er þá sú að fyrst beri að veita 

starfsmanninum áminningu samkvæmt 21. gr. laga um réttindi og skyldur stafsmanna ríkisins 

                                                           
12

 Gaukur Jörundsson: ,,Meðalhófsreglan í stjórnskipunarrétti og stjórnsýslurétti“, bls. 207. 
13

 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3292 og 3294. 
14

 Róbert R. Spanó: ,,Stjórnsýsluréttur“,  bls. 134-135. 
15

 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 147. 
16

 Páll Hreinsson: ,,Meðalhófsregla stjórnsýslulaga“, bls. 505-506.  
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nr. 70/1996 og gefa honum færi á að bæta ráð sitt áður en tekin er ákvörðun um starfslok 

hans, sbr. 4. mgr. 26. gr. og 44. gr. sömu laga.
17

 

Síðast en ekki síst skal bent á barnaverndarlög nr. 80/2002 sem hafa að geyma a.m.k. 

þrenn ákvæði þar sem sjónarmið að baki meðalhófsreglunni eru í fyrirrúmi, þ.e. 7. mgr. 4. gr., 

2. mgr. 29. gr. og 2. mgr. 41. gr. laganna. 

Tekið skal fram að hér er ekki um tæmandi upptalningu að ræða.  

 

3 Þrír meginþættir sem felast í meðalhófsreglu stjórnsýsluréttar 

3.1 Inngangur 

Efni 12. gr. ssl. er byggt á hinni óskráðu grundvallarreglu sem m.a. hefur verið nefnd 

meðalhófsreglan. Regla þessi gildir skv. 2. mgr. 1. gr. ssl. þegar stjórnvöld taka ákvarðanir um 

rétt eða skyldu manna. Ekki verður gagnályktað frá 12. gr. laganna á þá leið að stjórnvöld 

þurfi ekki að gæta hófs í öðrum tilvikum því að grundvallarregla sú sem 12. gr. ssl. er byggð á 

hefur víðtækara gildissvið heldur en 12. gr., sbr. 2. mgr. 1. gr. ssl.
18

 Þótt meðalhófsreglan hafi 

verið lögfest í 12. gr. ssl. þýðir það ekki að stjórnvöld þurfi aðeins að fylgja henni þegar um er 

að ræða ákvarðanir sem lögin taka til því að meðalhófsreglan er grundvallarregla sem 

stjórnvöld þurfa almennt að líta til í störfum sínum.
19

 

3.1.1 Efni ákvörðunarinnar verður að vera til þess fallið að ná því markmiði sem að er stefnt 

Eins og fram kemur í athugasemdum greinargerðar með frumvarpi því er varð að 

stjórnsýslulögum felur reglan í sér þrjá meginþætti. Einn þessara þátta felst í því að gerð er 

krafa um að efni ákvörðunar sé til þess fallið að ná því markmiði sem að er stefnt. 

Ákvæði 1. mgr. 12. gr. ssl. eru byggð á þeirri meginreglu að stjórnvöld megi ekki íþyngja 

almenningi að nauðsynjalausu. Stjórnvaldsákvörðun verður að vera markhæf, þ.e.a.s. hún 

verður að vera til þess fallin að ná því markmiði sem að er stefnt.
20

 Markmiðinu þarf þó ekki 

að ná að fullu. Þegar stjórnvald tekur íþyngjandi ákvörðun sem er bersýnilega ekki til þess 

fallin að ná því markmiði sem að er stefnt telst hún ólögmæt og ekki bindandi fyrir aðila 

máls.
21

 Nefna má sérstaklega þrjú dæmi þar sem reynt hefur á þennan þátt reglunnar. Í fyrsta 

lagi dóm Hrd. 1997, bls. 2707 (vistun á Unglingaheimili ríkisins) þar sem stúlkan X hafði 

orðið fyrir kynferðislegri misnotkun af hálfu bróður síns og barnaverndarnefnd úrskurðaði að 

hún skyldi sæta áframhaldandi vistun á Unglingaheimili ríkisins þrátt fyrir það að foreldrar 

                                                           
17

 Páll Hreinsson: ,,Meðalhófsregla stjórnsýslulaga“, bls. 506. 
18

 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 148. 
19

 Sjá mál UA nr. 2654/1999 um almennt gildi meðalhófsreglu. 
20

 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3294. 
21

 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 150. 
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hennar væru því andsnúnir. Í málinu taldi Hæstiréttur meðal annars að barnaverndarnefndinni 

hefði mátt vera ljóst að stúlkunni yrði frekari vistun á þessum stað þungbær. Þegar allar 

aðstæður voru metnar í heild var talið að ákvörðun nefndarinnar, um að framlengja 

frelsisskerðingu stúlkunnar og vistun hennar á heimilinu, hefði verið ómarkviss og gengið 

lengra en nauðsyn bar til. Þá segir enn fremur í dómi Hæstaréttar: 

 
Þegar hér var komið, var þetta ekki heppilegt úrræði til að tryggja hagsmuni hennar og velferð. 

 

Í þessu máli var meðal annars brotið gegn þeim sjónarmiðum sem koma fram í 12. gr. ssl. 

að efni ákvörðunar verður að vera til þess fallið að ná því markmiði sem að er stefnt. 

Í öðru lagi má nefna álit umboðsmanns Alþingis, UA 28. júlí 1994 (913/1993) (veiðitími 

rjúpu) þar sem umboðsmaður komst að þeirri niðurstöðu að ekki hefði verið brotið gegn 

þessum þætti meðalhófsreglunnar. Álitið snérist í stuttu máli um það að veiðifélag eitt hélt því 

fram að brotið hefði verið gegn þessum hluta reglunnar þegar umhverfisráðherra ákvað að 

stytta veiðitíma rjúpu um einn mánuð árið 1993. Félagið taldi að með þessu hefði ráðherra 

gengið harkalegar fram en efni stóðu til. Umboðsmaður Alþingis benti meðal annars á það að 

við setningu íþyngjandi stjórnvaldsfyrirmæla bæri stjórnvöldum að gæta þess að fyrirmæli 

væru til þess fallin að ná því markmiði sem að væri stefnt. Niðurstaðan var sú að ekki hefði 

verið sýnt fram á það að þetta úrræði væri engan veginn hæft til þess að ná settu markmiði. 

Ákvörðun ráðuneytisins, þ.e. að stytta veiðitíma rjúpu, var samkvæmt umboðsmanni til þess 

fallin að ná því markmiði sem að var stefnt. 

Í framangreindum tveimur málum eru vegnir og metnir andstæðir hagsmunir og á 

grundvelli þeirrar niðurstöðu er komist að því hvort efni ákvörðunarinnar sé til þess fallið að 

ná því markmiði sem að er stefnt.  

3.1.2 Velja ber vægasta úrræðið sem að gagni getur komið 

Á þennan þátt reglunnar reynir hvað oftast í dómsmálum og álitum umboðsmanns Alþingis.  

Misjafnt er hvort stjórnvöld hafi val um fleiri en eina leið til þess að ná því markmiði sem að 

er stefnt með töku ákvörðunar.  

Í þessum þætti reglunnar er gerður áskilnaður um að þegar stjórnvöld hafa val um fleiri 

en eina leið til þess að ná því markmiði sem að er stefnt með töku ákvörðunar beri að velja 

það úrræði sem vægast er og að gagni getur komið, sbr. 1. mgr. 12. gr. ssl.
22

 Því er óheimilt 

samkvæmt þessum þætti reglunnar að taka íþyngjandi ákvörðun ef hægt er að ná markmiðinu 

                                                           
22

 Páll Hreinsson: ,,Meðalhófsregla stjórnsýslulaga“,  bls. 509.  
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fyllilega án þess að íþyngja málsaðila. Í þeim tilvikum þar sem stjórnvald kemst ekki hjá því 

að taka íþyngjandi ákvörðun ber stjórnvaldi hins vegar að velja það úrræði sem vægast er.
23

  

Hafa verður í huga að þeim mun tilfinnanlegri sem sú skerðing er sem leiðir af ákvörðun 

stjórnvalds þeim mun strangari kröfur verður að gera til sönnunar á nauðsyn 

skerðingarinnar.
24

 Aðstæður geta verið með þeim hætti að ekki verður séð fyrir hvaða úrræði 

muni helst koma að notum við að ná því markmiði sem að er stefnt. Skal því stjórnvald grípa 

fyrst til vægari úrræða sem almennt verða talin geta komið að gagni áður en ákveðið er að 

grípa til róttækari og harkalegri úrræða 
25

 eða eins og Bent Christensen orðar það: 

 

,,Man skal prøve med det gode først, eller med det mindre indgribende middel, førend det 

skrappere tages i brug.“
26

 

 

Þegar valið stendur á milli nokkurra úrræða sem að gagni geta komið er það háð mati 

hverju sinni hvert þeirra úrræða er líklegast til þess að markmiðið náist. Í slíkum vafatilvikum 

er eðlilegast að fyrst sé gripið til vægustu úrræða sem að gagni geta komið áður en beitt er 

hinum harkalegri, eins og fram kom hér að ofan.  

Páll Hreinsson nefnir í riti sínu Stjórnsýslulögin – skýringarrit að lögreglu beri t.d. að 

,,byrja með góðu“ og nota væg úrræði áður en gripið er til líkamlegrar valdbeitingar.
27

  

Mat af þessu tagi hlýtur alltaf að fara eftir aðstæðum hverju sinni, hagsmunum aðila og fleiri 

slíkum þáttum. Það er því ekki hægt að setja fram almenna viðmiðunarreglu um það hvenær 

meðalhófsreglan er brotin. Til skilnings á þessum hluta reglunnar verða nefndir nokkrir 

Hæstaréttardómar sem og einn nýlegur dómur Héraðsdóms Reykjavíkur. Einnig verður litið 

til nýlegs álits umboðsmanns Alþingis:  

Í Hrd. 1959, bls. 135 (niðurskurður sauðfjár) voru atvik máls þau að torkennilegur 

sjúkdómur kom upp í fé bónda eins í Skagafirði. Bóndinn greindi sýslumanni frá þessu og var 

dýralæknir fenginn til þess að skoða kindurnar. Féð var sett í sóttkví samkvæmt ákvörðun 

sýslumannsins. Þegar féð hafði verið í sóttkví í mánuð skipaði sýslumaður svo fyrir að það 

skyldi skorið niður þrátt fyrir það að sérfræðingar hefðu talið sjúkdóminn vægan og 

hættulítinn. Sýslumaður taldi sig hafa fyrirskipað niðurskurðinn samkvæmt fyrirmælum frá 

landbúnaðarráðuneytinu en ráðuneytið staðhæfði að þar væri um að ræða misskilning hjá 

sýslumanni. Bóndinn krafðist bóta úr ríkissjóði vegna þessa. Hæstiréttur féllst á bótakröfu 

                                                           
23

 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 151.  
24

 Gaukur Jörundsson: ,,Meðalhófsreglan í stjórnskipunarrétti og stjórnsýslurétti“, bls. 223.   
25

 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 152. 
26

 Bent Christensen: Forvalningsret, bls. 204. 
27

 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 153.  
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bóndans. Hér hafði sýslumaðurinn valdið bóndanum tjóni á ólögmætan hátt með því að 

fyrirskipa niðurskurð fjárins. Hæstiréttur byggði að öllum líkindum niðurstöðu sína á því að 

niðurskurður hefði verið óþarfur, enda hafði ekki verið véfengt það mat sérfræðinga að 

sjúkdómurinn væri vægur og hættulítill. Hér hefðu því líklega vægari úrræði getað komið að 

notum en niðurskurður í því skyni að koma í veg fyrir útbreiðslu sjúkdómsins.  

Tiltölulega nýlegur dómur Hæstaréttar, Hrd. 2001, bls. 1188 (354/2000) (tollstjórinn í 

Reykjavík) kann einnig að varpa ljósi á þennan þátt hinnar lögbundnu reglu. Atvik voru þau að 

starfsmaður Tollgæslunnar í Reykjavík (T) opnaði fjórar bókasendingar til H í því skyni að 

nálgast vörureikninga svo að ákvarða mætti virðisaukaskatt af vörunni. H taldi T óheimilt að 

stunda reglubundna skoðun og opnun bókasendinga. Hæstiréttur taldi að tollaframkvæmdin 

hefði gengið í berhögg við einkalífsvernd stjórnarskrárinnar auk meðalhófsreglu 

stjórnsýsluréttar en skattheimtusjónarmið hefðu aðallega ráðið henni. Í dóminum sagði 

ennfremur: 

             

Aðferðin sem slík er til þess fallin að þrengja að friðhelgi einkalífs og nægir það ekki eitt út af 

fyrir sig, að starfsmenn við tollgæslu séu bundnir þagnarskyldu. Þótt stefndi hafi rúmar 

heimildir að lögum til skoðunar á innfluttum varningi hefur hann ekki sýnt fram á það við þessar 

aðstæður, að nauðsynlegt hafi verið að opna reglubundið og fyrirvarlaust póstsendingar að utan 

að viðtakendum forspurðum til að ná því lögmæta markmiði að innheimta aðflutningsgjöld og 

ekki hafi verið kostur á öðrum aðferðum í því skyni. 

 

Hæstiréttur mat aðgerðir starfsmanna T íþyngjandi enda voru þær til þess fallnar að 

þrengja að friðhelgi einkalífs H. Hér hefði því líklegast verið hægt að komast hjá því að 

stunda reglubundna skoðun bókasendinga í því skyni að innheimta aðflutningsgjöld, með því 

að beita vægari úrræðum sem að gagni gætu komið.  

Í Hrd. 2003, bls. 596 (70/2002) (sveitarstjórnin Dalabyggð) var aftur á móti talið að 

vægasta úrræðinu hefði verið beitt. Í málinu deildu einstaklingurinn G og sveitarstjórnin (D), 

um forkaupsrétt D að jörð einni á grundvelli 30. gr. þágildandi jarðalaga nr. 65/1976 en G 

hafði fengið samþykkt kauptilboð sitt í jörðina af þáverandi eigendum. D hélt því fram að 

með viðurkenningu á forkaupsrétti D yrði hagsmunum þess best borgið, þar sem jörðin lægi 

að mikilvægu svæði er tengdist uppbyggingu ferðaþjónustu. Fallist var á það með D að 

hagsmunir þess af eflingu ferðaþjónustu væru brýnir og að málefnalegar aðstæður hefðu legið 

til grundvallar ákvörðun D um að styðja á þennan hátt þá uppbyggingu sem þegar var fyrir 

hendi. Í niðurlagi dómsins segir meðal annars: 

 

Það var hins vegar mat sveitarstjórnarinnar að hún þyrfti að tryggja sér eignarhald á jörðinni til 

þess að ná þeim markmiðum sem að væri stefnt og þeim yrði ekki náð með öðru og vægara 
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móti, sem ekki væri jafnt íþyngjandi gagnvart stefnda. Verður að játa sveitarstjórnum svigrúm 

um mat á því hvort forkaupsrétti skuli beitt, þegar fyrir liggur að stefnt er að lögmætu markmiði, 

sbr. og 78. gr. stjórnarskrárinnar, sbr.16. gr. stjórnskipunarlaga nr. 97/1995. 

 

D var því sýknað af kröfum G. Í dóminum er ekki vísað með berum orðum til í 12. gr. ssl. en ljóst 

er að meðalhófsreglan er höfð í huga. Dómurinn féllst á það mat D að ekki yrði farin önnur og vægari 

leið að því markmiði sem haft var að leiðarljósi og dómurinn taldi lögmætt, meðal annars með hliðsjón 

af þágildandi jarðalögum. 

Í nýlegum Héraðsdómi, Hrd. Rvk. 18. júní 2008 (E-8305/2007) (ólögmæt uppsögn) var fallist á 

að stefnda, Fasteignamati ríkisins (F), bæri að greiða stefnanda (G) bætur vegna ólögmætrar 

uppsagnar starfssamnings þar sem F hafði ekki sýnt fram á að uppsögnin hefði byggst á 

lögmætum ástæðum. Þann 7. janúar 2005 hafði stefnandi í málinu kvartað til umboðsmanns 

Alþingis sem komst að þeirri niðurstöðu að þess hefði ekki verið gætt í ljósi meðalhófsreglu 

stjórnsýsluréttar að leggja viðhlítandi mat á það hvort hægt hefði verið að komast hjá því að 

leysa stefnanda G frá störfum með því að færa hann til í starfi innan stofnunarinnar F, enda 

var því ekki haldið fram af hálfu stefnda F að ákvörðun um að leggja niður starf stefnanda G 

hafi byggst á atriðum er varðað hafi framgöngu G í starfi eða öðrum þáttum er varðað hafi 

hann persónulega. Í dóminum var byggt á því að við uppsögn stefnanda G úr starfi hans sem 

aðalmatsfulltrúa hjá stefnda F, hafi ekki verið gætt meðalhófsreglu, sbr. 12. gr. laga nr. 

37/1993. Ákvörðun um uppsögn er íþyngjandi en áður en slík íþyngjandi ákvörðun er tekin 

ber stjórnvaldi að kanna hvort ekki sé hægt að ná því markmiði sem að er stefnt með öðru og 

vægara móti. Skuli þess gætt að ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn beri til. Hér hefði 

því e.t.v. verið hægt að ná markmiðinu með því að færa G til í starfi í stað þess að leggja stöðu 

hans alfarið niður og segja honum upp. 

Í síðasta lagi skal nefna nýlegt álit umboðsmanns Alþingis, UA 18. febrúar 2008 

(4633/2006) (samfélagsþjónusta afturkölluð) þar sem meðal annars var talið að brotið hefði 

verið gegn meðalhófsreglunni og vægasta úrræðið sem að gagni gæti komið ekki valið.  

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið staðfesti ákvörðun fangelsismálastofnunar (F) um að 

afturkalla fyrri ákvörðun F um að fangelsisrefsing A skyldi fullnustuð með því að hann 

gegndi samfélagsþjónustu og að hann skyldi í stað þess afplána vararefsingu fésektar í 

fangelsi. Stofnunin F byggði ákvörðun sína á því að A hefði ítrekað rofið þau skilyrði sem 

stofnunin F hefði sett fyrir því að hann fengi að gegna samfélagsþjónustu með því að mæta 

ekki í tvígang til samfélagsþjónustu. Umboðsmaður Alþingis komst meðal annars að þeirri 

niðurstöðu að sjálfstætt mat hefði ekki farið fram af hálfu stofnunarinnar F á því, á grundvelli 
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meðalhófsreglu 12. gr. ssl., hvort önnur úrræði en þau að A yrði látinn afplána vararefsingu 

fésektar í fangelsi myndu ná því markmiði sem að væri stefnt.  

Í öllum ofangreindum málum, nema einu, hefði verið hægt að komast hjá því að taka 

íþyngjandi ákvörðun með því að beita vægari úrræðum og ganga ekki jafnt langt og gert var 

og samt sem áður hefði það markmið náðst sem að var stefnt. Hér þarf að vega og meta 

andstæða hagsmuni og komast síðan að þeirri niðurstöðu sem vægust er og að gagni getur 

komið í hverju tilviki fyrir sig. 

3.1.3 Hóf verður að vera í beitingu þess úrræðis sem valið er 

Þriðja skilyrði meðalhófsreglunnar kemur fram í 2. málsl. 12. gr. Þar segir að þegar stjórnvald 

hafi tekið íþyngjandi ákvörðun skuli þess gætt að ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn 

beri til.
28

 

Mat stjórnvaldshafa á þeim andstæðu sjónarmiðum sem vegast á í málinu getur verið 

vandasamt og taka þarf tillit til margra þátta. Aðallega þarf annars vegar að líta til þess að 

markmið ákvörðunarinnar náist og hins vegar til þess að ekki sé gengið of langt í þá átt að 

skerða réttindi og hagsmuni þess aðila, sem ákvörðunin beinist að. Ber að fara meðalveginn á 

milli þessara sjónarmiða. Eins og fram kemur í athugasemdum við 12. gr. frumvarps þess er 

varð að ssl. er matið ekki alltaf auðvelt á því hvernig beita eigi því úrræði sem valið hefur 

verið. Um þetta segir nánar í athugasemdum:  

 

Slíkt mat [þ.e. á milli hinna andstæðu sjónarmiða] er ekki alltaf auðvelt, en löggjöf á einstökum 

sviðum og meginreglur laga geyma þó oft vísbendingar um vægi hagsmuna. Almennt verður að 

ganga út frá því að hagsmunir einstaklinga, sem verndar njóta í mannréttindaákvæðum 

stjórnarskrár eða alþjóðlegum mannréttindasáttmálum, vegi þungt og þá sérstaklega hagsmunir 

er varða frelsi manna og friðhelgi.
29

 

 

Fjölmargir dómar hafa gengið um það hvort valdbeiting lögreglu hafi verið í samræmi við 

þennan þátt reglunnar. Hér verður greint frá örfáum dómanna:
30

 Í fyrsta lagi ber að nefna eldri 

Hæstaréttardóm sem varpar góðu ljósi á þennan hluta reglunnar. Í Hrd. 1986, bls. 935 

(sveitarstjórnarkosningar) voru málsatvik þau að A, sem sætti gæsluvarðahaldi, vildi fá að 

greiða atkvæði utan kjörstaðar vegna sveitarstjórnarkosninga. Rannsóknarlögreglustjóri 

neitaði að verða við erindi hans. Í niðurstöðu sinni vísar Hæstiréttur meðal annars í þá 

undirstöðureglu varðandi þvingunarráðstafanir í rannsókn í opinberu máli að þeim sé hagað á 

þann veg að sökunaut verði sem minnst óhagræði af. Einnig taldi dómurinn ekki vandkvæðum 

                                                           
28

 Alþt. 1992,  A-deild, bls. 3294. 
29

 Alþt. 1992, A-deild, bls. 3294-3295. 
30

 Sjá nánar Pál Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 155-158. 
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bundið að aðilanum væri gefinn kostur á því að neyta atkvæðisréttar síns enda haggaði það 

ekki markmiðum gæsluvarðhaldsins. A fékk því að neyta atkvæðisréttar síns við 

sveitarstjórnarkosningar. Hæstiréttur greip hér til fyrrnefnds mats á hagsmunum og virðist 

sem dómurinn hafi metið hagsmuni A af því að nýta sér kosningarétt meiri en þá hagsmuni 

sem stóðu til þess að gæsluvarðahald hans yrði ekki rofið með þessum hætti. 

Sem dæmi um mál, þar sem ekki var fallist á að þessi þáttur reglunnar hefði verið brotinn, 

má nefna Hérd. Rvk. 16. október 2008 (E-245/2008) (læknirinn). Í þessu máli var íslenska 

ríkið sýknað af viðurkenningarkröfu læknis þess efnis að Landspítala Háskólasjúkrahúsi 

(LSH) hefði verið óheimilt að banna honum, haustið 2006, að reka sjálfstæða lækningastofu, 

samhliða starfi yfirlæknis með stjórnunarskyldur. Í málinu var meðal annars deilt um það 

hvort gætt hefði verið meðalhófs. Stefnandi, læknirinn E, byggði á því að ákvörðun stefnda 

LSH hefði falið í sér brot gegn meðalhófsreglu 12. gr. ssl. Stefnandi E taldi ekki ljóst í hvaða 

tilgangi hin ólögmæta ákvörðun hefði verið tekin og hverju það bann átti að koma til leiðar 

sem í ákvörðuninni fólst og taldi stefnda LSH hafa gengið mun lengra en efni stóðu til. 

Stefndi LSH taldi hins vegar þá ráðagerð spítalans, að ráða yfirmann sjúkrahússins í 100% 

starf og gera kröfu til þess að hann starfaði ekki utan sjúkrahúss ekki hafa gengið lengra en 

nauðsynlegt var, sbr. 12. gr. ssl. Stefndi LSH benti ennfremur á það að ákvörðunin hefði 

byggst á hagsmunum sjúkrahússins og framtíðarsýn stjórnenda varðandi uppbyggingu 

starfseminnar. Dómendurnir komust að þeirri niðurstöðu að málefnalegar ástæður hefðu legið 

að baki fyrrgreindri stefnumörkun og hafi hún því ekki gengið lengra en nauðsynlegt var.  

Að lokum má nefna vel þekktan dóm sem tekur sérstaklega til þessa þáttar 

meðalhófsreglunnar og reglunnar almennt en það er, Hrd. 2005, bls. 4940 (175/2005) um 

framkvæmdastjóra Jafnréttisstofu. Í þessu máli reyndi á það hvort félagsmálaráðherra hefði 

gætt grundvallarreglna stjórnsýsluréttar við aðkomu sína að starfslokum V sumarið 2003 og 

þá einkum meðalhófsreglunnar. V hafði sem formaður Leikfélags Akureyrar staðið að 

ráðningu leikhússtjóra, á árinu 2002, sem bæði kærunefnd jafnréttismála og héraðsdómur 

höfðu talið andstæða jafnréttislögum. Til þess að ,,skapa frið“ um starfsemi Jafnréttisstofu lét 

V af störfum í framhaldi af fundi með ráðherra áður en tekin hafði verið ákvörðum um hvort 

héraðsdóminum yrði áfrýjað. Dóminum var síðan áfrýjað. Hæstiréttur komst að þeirri 

niðurstöðu að Leikfélag Akureyrar hefði ekki brotið gegn jafnréttislögum og var það sýknað. 

V stefndi þá íslenska ríkinu til greiðslu skaðabóta vegna ólögmætrar háttsemi 

félagsmálaráðherra við starfslok hennar. Héraðsdómur sýknaði íslenska ríkið en Hæstiréttur 

komst að öndverði niðurstöðu. Í þeim dómi sagði meðal annars svo um það hvort 

félagsmálaráðherra hefði gætt meðalhófsreglu í samskiptum sínum við V: 
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Óumdeilt er í málinu að dómur Héraðsdóms [...] var til þess fallinn að veikja traust á 

starfsemi Jafnréttisstofu vegna tengsla áfrýjanda við Leikfélag Akureyrar, sem tapaði 

málinu. [...] Að svo komnu bar ráðherra að taka ákvörðun, þar sem í senn yrði leitast við 

að ná framangreindu markmiði, jafnframt því sem ekki yrði gengið harðar fram 

gagnvart áfrýjanda en nauðsynlegt gæti talist. [...] 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. Dómur Hæstaréttar var kveðinn upp sex 

mánuðum eftir þennan fund. Með því að ljúka málinu á þennan hátt í sátt við áfrýjanda 

hefði mátt ná því markmiði, sem að var stefnt, án þess að ganga svo harkalegar fram 

gegn henni sem gert var. Var þannig ekki virt regla um meðalhóf við töku 

stjórnvaldsákvörðunar, sem ráðherra var bundinn af er hann tók afstöðu til þeirra kosta, 

sem voru fyrir hendi. 

 

Hæstiréttur kemst hér að þeirri niðurstöðu að gengið hafi verið lengra í þá átt að ná því 

markmiði sem að væri stefnt og hófs hefði ekki verið gætt þegar lagt var að V að segja upp 

störfum sínum. 

 

4 Afleiðingar brota á meðalhófsreglu stjórnsýsluréttarins 

Þegar valið hefur verið harkalegra úrræði miðað við atvik máls og gengið hefur verið mun 

lengra í beitingu þess úrræðis sem valið er en efni standa til er um að ræða efnisannmarka sem 

yfirleitt leiðir til þess að ákvörðun telst ógildanleg.
31

 

Málsaðilar verða oft fyrir tjóni þegar meðalhófsreglan er brotin og geta þeir því þ.a.l. átt 

rétt á bótum. Hér er bent á Hrd. 1997, bls. 2707 (vistun á Unglingaheimili ríkisins), sem 

nefndur var hér að framan, í tengslum við það að efni ákvörðunar verður að vera til þess fallið 

að ná því markmiði sem að er stefnt. Með þeim dómi voru stúlkunni dæmdar miskabætur þar 

sem henni var haldið lengur nauðugri á Unglingaheimili ríkisins en nauðsyn bar til.
32

 

 

5 Stjórnskipuleg meðalhófsregla 

5.1 Inngangur 

Gaukur Jörundsson lýsir því að á síðari áratugum hafi ríkið leitast við að setja þau sjónarmið 

sem meðalhófsreglan hvílir á fram í meginreglu sem hefur almennt gilt í stjórnskipunar- eða 

stjórnsýslurétti.
33

 Við lestur stjórnarskrárinnar kemur fljótt í ljós að meðalhófsreglan er það 

hvergi nefnd. Hafa ber í huga að stjórnarskráin geymir einungis helstu grundvallarreglur um 

stjórnskipulag ríkisins
34

 og því má segja að ekki sé hægt að gera þær kröfur til hennar að hún 

                                                           
31

 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 159. 
32

 Páll Hreinsson: ,,Meðalhófsregla stjórnsýslulaga“, bls. 532-533. 
33

 Gaukur Jörundsson: ,,Meðalhófsreglan í stjórnskipunarrétti og stjórnsýsluréttir“, bls. 207. 
34

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 24. 
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geymi allar réttarreglur sem snúa að stjórnskipulagi og skýringum á stjórnskipunarrétti.
35

 

Björg Thorarensen hefur reynt að lýsa inntaki meðalhófsreglu stjórnskipunarréttar og telur 

hún að reglan feli í sér í meginatriðum að í takmörkunum á mannréttindum megi löggjafinn 

ekki ganga of langt miðað við það markmið sem stefnt er að með löggjöf og einnig þurfi að 

sýna fram á nauðsyn takmarkana.
36

 

Spyrja má hvort hér sé um að ræða tvær aðgreindar reglur sem hvíla á sömu 

sjónarmiðum? Eru áhrif og gildissvið óskráðu almennu reglu stjórnsýsluréttar (sérstaklega 

þegar litið er á 12. gr. ssl.) og ætlaðrar meðalhófsreglu stjórnarskipunarlaga ólík eftir því hvort 

réttarsviðið á í hlut?  

Hér á eftir verður leitast við að svara framangreindum spurningum og gerð sérstök grein 

fyrir þremur ákvæðum stjórnarskrárinnar þar sem hin svokallaða meðalhófsregla 

stjórnarskipunarlaga kemur hvað skýrast fram. Einnig verður litið til dómaframkvæmdar til 

skýringar. 

5.1.1 65. gr. stjórnarskrárinnar – Jafnræðisreglan 

Í 65. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/1944 (hér eftir skammstöfuð stjskr.) er kveðið á um að 

allir skuli vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, 

skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags og stöðu að öðru leyti. Í 2. mgr. 

ákvæðisins er jafnframt kveðið á um það að konur og karlar skuli njóta jafns réttar í hvívetna.  

Markmið jafnræðisreglunnar er að banna að tveir menn í sömu aðstöðu fái mismunandi 

meðferð eða mismunandi úrlausn mála sinna á ólögmætan hátt vegna atriða sem þar eru talin, 

ef engar málefnalegar ástæður réttlæta mismuninn.
37

 Það virðist því heimilt að mismuna 

mönnum að því er varðar réttindi þeirra og skyldur, ef sá munur er byggður á málefnalegum 

sjónarmiðum.
38

 Í mörgum alþjóðlegum mannréttindasamningum, sem Ísland á aðild að, eru 

ýmis ákvæði sem fela í sér jafnræðisreglu og bann við mismunun, meðal annars í 14. gr. 

MSE. 
39

 

Ákvæðinu var aukið við mannréttindakafla stjórnarskrárinnar með stjórnskipunarlögum nr. 

97/1995 en fram að því var jafnræðisreglan ekki orðuð í stjórnarskránni. Þó hafði 

óumdeilanlega verið litið svo á að hún væri óskráð grundvallarregla,
40

 sbr. Hrd. 1992, 

bls.1962 (BHMR-dómurinn) en í þeim dómi má einnig segja að fyrst hafi gætt áhrifa af 

                                                           
35

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 31-32.  
36

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 110. 
37

 Björg Thorarensen: ,,Stjórnskipunarréttur“, bls. 79.  
38

 Páll Hreinsson: ,,Litróf jafnræðisreglu“, bls. 345. 
39

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 565. 
40

 Björn Þ. Guðmundsson: Lögbókin þín, bls. 222. 
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stjórnskipulegri meðalhófsreglu í íslenskri dómaframkvæmd svo einhverju nemi. Í þessu máli 

var dæmt um það hvort brotið hefði verið í bága við jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar með 

setningu bráðabirgðalaga nr. 4/1991, sem höfðu þá réttarverkan að félagsmenn stéttarfélaga, 

sem féllu undir lög nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna, voru sviptir þegar 

áunnum launahækkunum. Í sératkvæði tveggja dómara var tekið fram að ,,eftir stæði að meta 

hvort til svo harkalegra ráða [hefði] verið gripið, að ólögmætt [væri] gagnvart áfrýjanda“. 

Eftirfarandi orð minnihlutans eru sérstaklega athyglisverð en í þeim orðum má segja að 

leynist stjórnskipuleg meðalhófsregla: 

 
Höfum við komist að þeirri niðurstöðu eftir atvikum öllum, að kauplækkunin hafi ekki verið svo 

mikil, miðað við það markmið, sem að var stefnt, og þær greiðslur, sem á móti komu, að um 

ólögmæta mismunun hafi verið að ræða. 

 

Jafnræðisreglan hafði verið bundin í lög á ákveðnum sviðum almennrar löggjafar, svo 

sem í 11. gr. ssl. þar sem mælt er fyrir um mismunun við úrlausn mála í stjórnsýslunni vegna 

sambærilegra atriða og stjórnarskrárákvæðið kveður á um. Af lögskýringargögnum 

jafnræðisreglunnar er ekki hægt að draga örugga ályktun um það að hún feli jafnframt í sér 

tilvist meðalhófsreglu, þar sem slík regla er hvergi nefnd berum orðum. Þó má segja að 

fyrrnefnd gögn gefi ákveðnar vísbendingar um tilvist meðalhófsreglunnar enda er í ákvæðinu 

meðal annars talað um málefnaleg sjónarmið. Málefnalegar forsendur auk réttmæts markmiðs 

geta því verið ástæður þess að mismunun sé ekki talin ólögmæt.
41

 

Þegar litið er til dómaframkvæmdar hér á landi og mat dómstólana athugað með tilliti til 

þess hvort beitt sé harkalegri úrræðum en jafnræðisreglan leyfir til þess að ná markmiði með 

lagasetningu, m.t.t. þeirra hagsmuna sem í húfi eru, hlýtur að koma til kasta stjórnskipulegrar 

meðalhófsreglu. Dómstólarnir hafa þó ekki nefnt stjórnskipulega meðalhófsreglu berum 

orðum í úrlausnum sínum en þó augljóslega haft hana í huga þegar metið hefur verið hvort 

jafnræðisreglan hafi verið brotin eins og sjá má í Hrd. 1998, bls. 4076 (145/1998) 

(veiðileyfadómur) og Hrd. 2000, bls. 1534 (12/2000) (Vatneyrardómur) sem reifaðir verða hér 

síðar þegar fjallað verður um 75. gr. stjskr.       

5.1.2 73. gr. stjórnarskrárinnar – Tjáningarfrelsi 

Samkvæmt 1. mgr. 73. gr. stjkr. eru allir frjálsir skoðana sinna og sannfæringar. Í 2. mgr. er 

mælt fyrir um það að hver maður eigi rétt á því að láta í ljós hugsanir sínar en sá hinn sami 

verði að ábyrgjast þær fyrir dómi. Ennfremur segir þar að ritskoðun og aðrar sambærilegar 

tálmanir á tjáningarfrelsi megi aldrei í lög leiða. Loks er því lýst í 3. mgr. að tjáningarfrelsi 

                                                           
41

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 582-591. 
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megi aðeins setja skorður með lögum í þágu allsherjarreglu eða öryggis ríkisins, til verndar 

heilsu eða siðgæðis manna eða vegna réttinda eða mannorðs annarra, enda teljist þær 

nauðsynlegar og samrýmist lýðræðishefðum. 

Ekki var beinlínis kveðið á um tjáningarfrelsi í stjórnarskránni fyrr en stjórnskipunarlög 

nr. 97/1995 voru samþykkt, því í áðurgildandi 72. gr. hennar var aðeins mælt fyrir um vernd 

prentfrelsis. Segja má að ákvæði 73. gr. stjskr. hafi sætt gagngerri endurskoðun í 

stjórnarskipunarlögum nr. 17/1995.  

Í framkvæmd dómstóla má merkja ákveðna þróun í þá átt að þeir rökstyðji 

takmarkanir á tjáningarfrelsi mun ítarlegar og þá sérstaklega um það hvort uppfyllt sé skilyrði 

3. mgr. 73. gr. stjskr um nauðsyn til skerðingar í ákveðnum tilvikum með tilliti til þeirra 

hagsmuna sem vegast á. Hér má því segja að meðalhófsreglan hafi öðlast ríkan sess við 

skýringu á 3. mgr. 73. gr. stjskr.
42

 Skoðana- og tjáningarfrelsið nýtur einnig verndar 10. gr. 

laga nr. 62/1994 um Mannréttindasáttmála Evrópu (hér eftir skammstöfuð MSE), sbr. lög nr. 

62/1994. Segja má að eitt meginmarkmiðið með stjskl. nr. 97/1995 hafi verið það að 

samræma tjáningarfrelsisákvæðið helstu alþjóðlegu skuldbindingum um efnið og þá 

sérstaklega 10. gr. MSE.
43

  

Hér er athyglisvert að skoða sérstaklega tvo hæstaréttardóma þar sem fjallað er um 

skerðingu tjáningarfrelsis. Í fyrri dómnum, Hrd. 1999, bls. 781 (415/1998) (Ölgerðadómur) 

voru atvik málsins með þeim hætti að J, framkvæmdastjóri Ö, var ákærður fyrir að hafa birt 

bjórauglýsingar á flettiskilti, í dagblaði og í útvarpi. Hæstiréttur rakti meðal annars 

tjáningarfrelsisákvæði 73. gr. stjórnarskrárinnar og 10. gr. MSE, en það ákvæði var á meðal 

fyrirmynda að stjórnarskrárákvæðinu, sbr. síðar. Dómurinn taldi að auglýsingar nytu vafalaust 

verndar ofangreindra ákvæða enda væri hér um að ræða tjáningarform sem hefur mikla 

þýðingu í upplýsingamiðlun til almennings í nútímaþjóðfélagi. Dómurinn kemst að 

niðurstöðu sinni með því að stilla dæminu upp eftir þeim þremur meginskilyrðum sem 3. mgr. 

73. gr. stjskr. setur fyrir takmörkun á tjáningarfrelsi.
44

 Það fyrsta sem dómurinn skoðar er 

hvort takmörkunin sé lögmæt (þ.e. skoðar lagagrundvöllinn). Í annan stað verður markmið 

takmörkunarinnar að vera eitthvert þeirra atriða sem talið er upp í stjórnarskrárákvæðinu. Í 

þriðja og síðasta lagi er metið hvort takmörkunin sé nauðsynleg og samræmist 

lýðræðishefðum og kemur hér því til skoðunar meðalhófsregla við mat á því hvort 

nauðsynjaskilyrðinu sé fullnægt.  

                                                           
42

 Björg Thorarensen: ,,Áhrif meðalhófsreglu við skýringu stjórnarskrárákvæða“, bls. 90-91. 
43

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 349-350. 
44

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 580-581.  
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Dómurinn telur að öllum framangreindum skilyrðum sé fullnægt og dæmir 

framkvæmdarstjóra Ö, J, til greiðslu sektar vegna umræddra auglýsinga. Skal í þessu 

sambandi einnig bent á dóm Héraðsdóms Reykjavíkur í sama máli, sem kveðinn var upp 9. 

október 1998. Eftirfarandi orð dómsins er vert að skoða sérstaklega: 

 
Dómurinn telur 73. gr. stjórnarskrárinnar fela það í sér að skerðing tjáningarfrelsisins megi 

aldrei vera meiri en nauðsynlegt sé til að ná þeim markmiðum sem skerðingin miðar að...Til að 

unnt sé að meta hvort hið fortakslausa auglýsingabann og skerðing tjáningarfrelsisins, sem lýst 

er í 20. gr. áfengislaganna, hafi verið nauðsynleg, af þeim sökum sem hér um ræðir, þurfa að 

mati dómsins að liggja fyrir einhver gögn eða að vera unnt að ráða af lögskýringargögnum hver 

rökin eru. Hvorugu er til að dreifa að mati dómsins. Dómurinn telur að tjáningarfrelsið verði 

ekki skert með lögum án slíkra raka. Af þessum sökum verður ákærði látinn njóta vafans við 

endanlegt mat á því hvort 20. gr. áfengislaga fái samrýmst 73. gr. stjórnarskrárinnar. 

 

Í orðum dómsins má augljóslega sjá hina svokölluðu stjórnskipulegu meðalhófsreglu 

þegar dómurinn metur hvort skerðing tjáningarfrelsisins í þessu tilviki sé meiri en nauðsynlegt 

er til þess að ná því markmiði sem skerðingin miðar að. Hæstiréttur lagði aftur á móti ekki 

mat á það hvort skerðingin með áfengislögunum hefði verið meiri en nauðsynlegt var til þess 

að ná þeim markmiðum sem leitast var við að finna og sættir sig því við mat löggjafans. 

Héraðsdómur gengur lengra í þessum efnum og reynir að koma að einhvers konar 

meðalhófssjónarmiðum. Hvorki Hæstiréttur né Héraðsdómur Reykjavíkur ganga þó það langt 

að taka afstöðu til þess með berum orðum hvort meðalhófsreglan sem slík hafi verið brotin. 

Síðari dómurinn sem sagt verður frá hér, varðandi skerðingu tjáningarfrelsis, er Hrd. 6. 

apríl 2006 (462/2005) (American Tobacco), þar sem British American Tobacco Nordic OY 

og British American Tobacco (investments) Limited stefndu íslenska ríkinu og kröfðust 

annars vegar viðurkenningar á því að þeim væri, þrátt fyrir ákvæði 3. mgr. 7. gr. laga nr. 

6/2002 um tóbaksvarnir,  heimilt að birta í fjölmiðlum texta sem fjallaði um breytingar á útliti 

umbúða á tóbaksvörum, sem fyrirtækin framleiddu, í kjölfar breytinga á reglum um heiti 

slíkra vara. Hins vegar kröfðust þau viðurkenningar á því að heimilt væri að hafa tóbak eða 

vörumerki tóbaks frá þeim sýnilegt viðskiptavinum á útsölustöðum, þrátt fyrir ákvæði 6. mgr. 

7. gr. laga nr. 6/2002. Hæstiréttur taldi að ákvæði laganna, sem bönnuðu birtingu umrædds 

texta, stönguðust ekki á við 73. gr. eða önnur ákvæði stjskr. Hæstiréttur taldi þó að með 

algjöru banni 6. mgr. 7. gr. laganna við að sýna tóbak á sölustöðum hefði löggjafinn farið út 

fyrir þau mörk sem 73. gr. og 75. gr. stjskr. settu, enda hefði ekki verið sýnt fram á nauðsyn 

þess að láta bannið ná til verslana þar sem helst þeir ættu erindi, sem vildu kynna sér tóbak og 

kaupa það.  
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Aðaláfrýjendur fyrir Hæstarétti héldu því meðal annars fram að í hinum áfrýjaða dómi 

héraðsdóms í málinu hefði hafi ekki verið lagt mat á það hvort ástæður gagnáfrýjanda fyrir 

þeim takmörkunum, sem um ræðir, stæðust kröfur um að vera nauðsynlegar og hóflegar að 

virtum öllum atvikum. Enn fremur staðhæfðu þeir að meginregla um meðalhóf í 

stjórnskipunarrétti, sem jafnframt væri sérstaklega innbyggð í þau ákvæði, sem kröfur væru 

reistar á, hefði ekki verið virt. Hvað varðar fyrri viðurkenningarkröfuna þá féllst Hæstiréttur 

ekki á það að þetta væri brot á 73. gr. stjskr. sbr. 10. gr. MSE. Varðandi seinni kröfu áfrýjanda 

um það að banna algerlega sýningu tóbaks á sölustöðum þeirra sagði Hæstiréttur: 

 
Við úrlausn um það hvort meðalhófs hafi verið gætt með setningu 6. mgr. 7. gr. laga nr.6/2002 

verður að meta hvort það hafi verið virt við beitingu úrræða miðað við þá hagsmuni, sem í húfi 

voru, og hvort beitt hafi verið vægasta úrræðinu, sem að gagni kæmi. Þótt fallist sé á að viss 

hvatning til að kaupa tóbak geti falist í því að stilla vörunni upp á sölustað, hefur ekki verið sýnt 

fram á nauðsyn þess að ganga svo langt, sem gert var, með því að leggja að jöfnu alla sölustaði 

tóbaksvöru að þessu leyti. 

 

Síðar segir: 

 
Með algjöru banni 6. mgr. 7. gr. laga nr. 6/2002 við að sýna tóbak á sölustöðum hefur 

löggjafinn farið út fyrir þau mörk, sem 75. gr. og 73. gr. stjórnarskrár setja, en ekki hefur verið 

sýnt fram á að útilokað hafi verið að ná markmiðum ákvæðisins með því að setja reglur, sem 

miðuðu að því að tryggja að tóbaksvörur væru ekki sýnilegar öðrum viðskiptavinum verslana en 

þeim, sem vildu kynna sér tóbak og kaupa það. 

 

Hér vegur og metur Hæstiréttur þá hagsmuni sem eru í húfi, annars vegar fyrir fyrirtækin 

og hins vegar fyrir viðskiptavini verslana þar sem tóbak er selt. Lesa má úr orðum Hæstaréttar 

að hann beiti hér hinni óskráðu stjórnskipulegu meðalhófsreglu. Það sést einna gleggst þegar 

lesin eru framangreind ályktunarorð dómsins, þar sem hann metur hvort ekki hefði verið unnt 

að ná því markmiði sem að var stefnt, án þess að banna algerlega sýningu tóbaks á 

sölustöðum. Hæstiréttur telur þetta ónauðsynlega skerðingu sem gangi of langt. Dómurinn er 

einnig áhugaverður fyrir athugasemdir stefnenda í héraði, en þar nefna þeir meðal annars 

,,almennar meðalhófsreglu stjórnskipunarréttar“: 

 
Verði komist að þeirri niðurstöðu, að sú meðalhófsregla sem felist í framangreindum 

stjórnarskrárákvæðum [þ.e. 73. gr. og 75. gr.] hafi ekki verið brotin, telja stefnendur engu að 

síður ljóst, að hin almenna meðalhófsregla hafi verið brotin með þeirri leið, sem löggjafinn 

valdi, þar sem hún sé ekki sú minnst íþyngjandi til að ná fram því markmiði sem að var stefnt. 

 

Þeirri spurningu má velta upp hvort hér sé verið að halda því fram að til sé almenn 

stjórnskipuleg meðalhófsregla sem sé þá óskráð meginregla sem beri að hafa ávallt í huga 

með sama hætti og til dæmis jafnræðisregluna áður fyrr? Stefnendur vísa í raun til tveggja 

reglna, annars vegar þeirra meðalhófsreglu sem felst í sjálfu stjórnarskrárákvæði 73. gr. og 
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hins vega almennrar meðalhófsreglu stjórnskipunar. Stefndi í málinu mótmælti því auðvitað 

að ákvæði tóbaksvarnalaga brytu gegn almennri meðalhófsreglu stjórnskipunarréttar og hélt 

því fram að slíka reglu væri hvergi að finna í stjórnarskrá lýðveldisins, nema að því leyti sem 

ráða mætti af túlkunum einstakra ákvæða hennar. 

5.1.3 75. gr. stjórnarskrárinnar – Atvinnufrelsi 

Samkvæmt 1. mgr. 75. gr. stjskr. er öllum frjálst að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa. Þessu 

frelsi má þó setja skorður með lögum enda krefjist almannahagsmunir þess. Í 2. mgr. er 

kveðið á um rétt manna til þess að semja um starfskjör og önnur réttindi tengd vinnu. Í 

athugasemdum, sem fylgdu frumvarpinu, eru athyglisverð ummæli varðandi skýringu á síðari 

málsl. 1. mgr. 75. gr. stjskr.: 

 
Með þessu orðalagi [sem kemur fram í síðari máls. 1.mgr. 75.gr.] er reynt að draga mun betur 

fram en áður að skorður við atvinnufrelsi, sem þurfi að ákveða með lögum, eigi að heyra til 

undantekninga og verði að helgast af nauðsyn vegna almannahagsmuna. Með því að breyta 

orðalagi á þennan hátt frá núgildandi reglu er ætlunin að leggja öllu ríkari áherslu á að 

löggjafinn verði að meta sérstaklega hvort almannahagsmunir krefjist í raun að meginreglunni 

um atvinnufrelsi verði vikið til hliðar á afmörkuðu sviði með lagasetningu.
45

 

 

Af ummælum þessum má draga þá ályktun að stjórnarskrárgjafinn hafi með þessu breytta 

orðalagi lagt ríkari skyldur á herðar löggjafanum um að meta hvort skorður á atvinnufrelsi 

helgist af nauðsyn vegna almannahagsmuna, enda er gerð krafa um að almannahagsmunir 

krefjist þess í raun. Ummæli þessi gefa án efa til kynna víðtækari heimild fyrir dómstólana til 

þess að endurskoða hvort lögmætra sjónarmiða, þ.á m. um meðalhóf, hafi verið gætt við 

lagasetningu. Því má nálgast það álitaefni hvort brotið hafi verið gegn atvinnufrelsi með því 

að kanna í fyrsta lagi markmið takmarkana á atvinnufrelsi, í öðru lagi þær leiðir sem farnar 

skulu til þess að ná markmiðunum og í þriðja og síðasta lagi með því að athuga umfang 

þeirrar takmarkana sem lagðar eru á atvinnufrelsi.
46

 

Hér verða reifaðir tveir dómar þessu til skýringar. Það er annars vegar dómur Hrd. 1998, 

bls. 4976 (145/1998) í svonefndu veiðileyfamáli og hins vegar Hrd. 2000, bls. 1534 (12/2000) 

í svonefndu Vatneyrarmáli. Í báðum dómunum gætir áhrifa meðalhófsreglu við skýringu á 1. 

mgr. 75. gr. og 65. gr. stjskr. Ágreiningurinn, sem málin snérust um, varðaði mikilvægt og 

umdeilt pólitískt málefni, en það voru takmarkanir sem lög um stjórn fiskveiða nr. 38/1990 

settu atvinnufrelsi manna. Athyglisvert er að rannsaka hvernig dómstólarnir beita 

sjónarmiðum um meðalhóf við mat á þessari umdeildu löggjöf.  
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 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2108-2109. 
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Í veiðileyfamálinu sótti V um það til sjávarútvegsráðuneytisins, hinn 9. desember 1996, að sér 

yrði veitt almennt veiðileyfi til þess að stunda fiskveiðar í atvinnuskyni. Þá sótti V einnig um 

sérstakt leyfi til veiða á tilteknu magni af kvótabundnum tegundum eins og þorski. 

Sjávarútvegsráðuneytið synjaði þeirri beiðni enda væru leyfi til veiða í atvinnuskyni 

samkvæmt lögum miðuð við fiskiskip. Í 5. gr. laga nr. 38/1990 um stjórn fiskveiða væru 

tilgreind skilyrði fyrir veitingu leyfis til veiða í atvinnuskyni og væru þau óundanþæg. Veiðar 

væru því aðeins heimilar fiskiskipum sem hefðu veiðileyfi í atvinnuskyni í fiskveiðilandhelgi 

Íslands. Stefnandi reisti kröfu sína á því að regla 5. gr. laganna bryti í bága við 65. gr. og 75. 

gr. stjskr. Í dómi héraðsdóms Reykjavíkur var ekki fjallað sérstaklega um mat löggjafans á 

nauðsyn þessara takmarkana en bent á að almannahagsmunir lægju þeim til grundvallar. 

Niðurstaðan var sú að ekki hefði verið brotið gegn 1. mgr. 75. gr. og 65. gr. stjskr. Hæstiréttur 

hóf dóm sinn á því að rekja nokkuð ítarlega hvernig löggjöf um takmarkanir á fiskveiðum 

hefði verið háttað hér á landi. Því næst kom fram í dóminum að löggjafanum væri heimilt að 

takmarka fiskveiðar í landhelgi Íslands með það fyrir augum að vernda fiskistofna þrátt fyrir 

umrædd stjórnarskrárákvæði enda væru almannahagsmunir í húfi. Síðan segir í dóminum: 

 
Þótt tímabundnar aðgerðir af þessu tagi til varnar hruni fiskistofna kunni að hafa verið 

réttlætanlegar, en um það er ekki dæmt í málinu, verður ekki séð, að rökbundin nauðsyn hnígi til 

þess að lögbinda um ókomna tíð þá mismunum, sem leiðir af reglu 5. gr. laga nr. 38/1990 um 

úthlutun veiðiheimilda. Stefndi [íslenska ríkið] hefur ekki sýnt fram á, að aðrar leiðir séu færar 

til að ná því lögmæta markmiði að vernda fiskistofna við Ísland. Með þessu lagaákvæði er lögð 

fyrirfarandi tálmum við því, að drjúgur hluti landsmanna geti, að öðrum skilyrðum uppfylltum , 

notið sama atvinnuréttar í sjávarútvegi eða sambærilegrar hlutdeildar í þeirri sameign, sem 

nytjastofnar á Íslandsmiðum eru, og þeir tiltölulega fáu einstaklingar eða lögaðilar, sem höfðu 

yfir að ráða skipum við veiðar í upphafi umræddra takmarkana á fiskveiðum. 

 

Með þessum orðum virðist Hæstiréttur vísa til meðalhófsreglu við mat á því hvort umrædd 

skerðing fari í bága við stjórnarskrána. Hæstiréttur metur það svo að ekki hafi verið eðlilegt 

samræmi á milli þess markmiðs sem mismunun laga nr. 38/1990 fól í sér, að takmarka ágang í 

fiskveiðistofnana í þágu almannaheilla og þeirra leiða sem farnar voru til þess að ná 

markmiðinu, þótt þær hefðu e.t.v. verið réttlætanlegar um skemmri tíma.  

Síðan segir einnig að ekki verði séð að rökbundin nauðsyn hnígi til þess að lögbinda slíka 

mismunun um ókomna tíð og að aðrar leiðir séu ekki færar.
47

 Hæstiréttur metur það svo að 

skerðingin hafi farið úr hófi fram, þar sem íslenska ríkið hafi ekki getað sýnt fram á að ekki 

væri hægt að ná markmiðinu með öðru og vægara móti. Dómurinn taldi hið umdeilda ákvæði 

5. gr. laga nr. 38/1990 í andstöðu við jafnræðisreglu 1. mgr. 65. gr. stjskr. og þau sjónarmið 
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21 
 

um jafnræði sem hafa þyrfti í huga við takmörkun á atvinnufrelsi samkvæmt 1. mgr. 75. gr. 

hennar. Synjun ráðuneytisins var því felld út gildi. Í veiðileyfamálinu birtist því 

meðalhófsreglan með skýrum hætti, en ekki sem sjálfstæð regla varðandi mat á hvort gengið 

hafi verið of langt við skerðingu á atvinnufrelsinu, heldur sem þáttur í beitingu 65. gr. stjskr. 

við mat á því hvort mismunun telst ólögmæt.
48

 

Löggjafinn brást skjótt við eftir að Hrd. 1998/4976 gekk og gerði breytingar á 5. gr. laga nr. 

38/1990 um stjórn fiskveiða til samræmi við dóminn. Í Hrd. 2000/1534 (Vatneyrardómurinn) 

kom hins vegar til álita hvort 7. gr. fyrrnefndra laga bryti í bága við stjórnarskrána. Atvik 

málsins voru þau að B var gefið að sök að hafa sem skipstjóri fiskiskipsins V haldið til 

botnvörpuveiða án nokkurra aflaheimilda. S var gefin að sök hlutdeild í broti B með því að 

hafa sem forráðamaður einkahlutafélagsins H, sem gerði V út, hvatt til og stuðlað að því að 

skipinu hefði verið haldið til veiðanna án aflaheimilda. Varnir ákærðu voru reistar á því að 3. 

gr. og 7. gr. laga nr. 38/1990 brytu í bága við ákvæði 65. gr. og 75. gr. stjskr. vegna þeirra 

takmarkana sem lögin settu atvinnufrelsi manna og þeirrar mismununar sem fólgin væri í 2. 

mgr. 7. gr. laganna varðandi úthlutun aflahlutdeildar. Um áhrif sjónarmiða um meðalhóf og 

jafnræði segir: 

 
Þegar lög nr. 38/1990 eru virt í heild verður að leggja til grundvallar að við setningu þeirra hafi 

löggjafinn metið það svo, að skipan fiskveiðistjórnar eftir þeim væri fallin til þess að þjóna 

áðurnefndum markmiðum 1. gr. þeirra. Þetta mat er á valdi löggjafans, þótt dómstólar leysi úr 

því hvort lögin, sem reist eru á því mati, samrýmist grundvallarreglum stjórnarskrárinnar. Þegar 

litið er til þeirra hagsmuna af atvinnu og fjárfestingum, sem bundnir hafa verið sjávarútvegi, og 

til reynslu og þekkingar því samfara, verður að telja að það hafi verið samrýmanlegt 

jafnræðisrökum að deila takmörkuðum heildarafla milli skipa, sem þá stunduðu viðkomandi 

veiðar, þótt löggjafinn hafi átt úr fleiri kostum að velja. Verður ekki fallist á að þau sjónarmið, 

sem réðu ákvörðun aflahlutdeildar við gildistöku laga nr. 38/1990, hafi verið ómálefnaleg og 

þannig leitt til mismununar í andstöðu við grunnreglu stjórnarskrárinnar um jafnræði... [...] Að 

öllu þessu virtu er mat löggjafans reist á málefnalegum forsendum. Eru ekki efni til þess, að því 

mati verði haggað af dómstólum. Verður þannig að leggja til grundvallar að úthlutun 

aflaheimilda eftir 7. gr. laga nr. 38/1990 fullnægi jafnræðisreglu 1. mgr. 65. gr. 

stjórnarskrárinnar og þeim sjónarmiðum um jafnræði, sem gæta þarf við takmörkun 

atvinnufrelsis samkvæmt 1. mgr. 75. gr. hennar. Ákvæðið er því stjórnskipulega gilt. 

 

Dómarnir tveir taka ekki aðeins á því að mat löggjafans á því hvað teljist vera aðgerðir í 

þágu almannaheilla sæti ekki endurskoðunum dómstóla heldur einnig hvort lögin sem stefna 

að því marki samrýmist grundvallarreglum stjórnarskrárinnar og hvort þau séu reist á 

                                                           
48

 Björg Thorarensen: ,,Áhrif meðalhófsreglu við skýringu stjórnarskrárákvæða“, bls. 86. 



22 
 

málefnalegum forsendum. Vafalaust er hægt að álykta sem svo að meðalhófsreglan sé 

sýnilegur áhrifaþáttur, sérstaklega í ljósi þessara tveggja dóma.
49

 

Einnig skal hér nefndur nýlegur dómur Hæstaréttar, Hrd. 27. September 2007 (182/2007) 

(Björgun ehf.) þar sem fjallað var um takmarkanir á atvinnuréttindum samkvæmt 72. gr. og 

75. gr. stjskr. og talið að meðalhófs hefði verið gætt við setningu laga nr. 101/2000 um 

breytingar á lögum um eignarrétt íslenska ríkisins á auðlindum hafsbotnsins. Í stuttu máli voru 

málsatvik með þeim hætti að deilt var um breytingar á skilyrðum laga fyrir veitingu opinbers 

leyfis til vinnslu á hafsbotni, en fyrirtækið B (stefnandi í málinu) hafði stundað slíka vinnslu 

frá árinu 1963. Árið 1990 veitti iðnaðarráðuneytið fyrirtækinu vinnsluleyfi til þrjátíu ára á 

grundvelli laga nr. 73/1990 um eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins, en með 

nýju lögunum var leyfið síðar fellt úr gildi og stefnanda tilkynnt að til þess að fá það 

endurnýjað skyldi fyrirhuguð efnistaka háð mati á umhverfisáhrifum. B taldi leyfið sem 

honum var veitt árið 1990, fela í sér eignaréttindi og atvinnuréttindi sem vernduð væru af 1. 

mgr. 72. gr. og 1. mgr. 75. gr. stjskr. og á meðan þau skilyrði sem sett hefðu verið fyrir 

veitingu leyfisins væru uppfyllt væri ekki unnt að svipta hann því. B reisti kröfu sína meðal 

annars á því að löggjafinn hefði gengið of langt við að koma fram markmiðum sínum og ekki 

gætt meðalhófs við setningu laga nr. 101/2000. Í athugasemdum við frumvarpið, er síðar varð 

að lögum nr. 101/2000, kom skýrt fram að markmiðið með breytingunum hafi einkum verið 

að heimila ráðherra gjaldtöku fyrir nýtingu auðlinda hafsbotnsins, annarra en lifandi vera. 

Nægilegt hafi því verið að setja lög sem heimiluðu gjaldtöku. Hæstiréttur komst því að þeirri 

niðurstöðu að breytingar þessar væru almennar og málefnalegar og ekki hefði verið sýnt fram 

á að þær hefðu ekki stuðst við haldbær rök eða viðurkennd löggjafarsjónarmið. Ákvæði 72. 

gr. og 75. gr. stjskr. stæðu ekki í vegi fyrir því að mælt væri fyrir um stjórnun á nýtingu 

auðlinda á hafsbotni eins og gert hefði verið með lögum nr. 101/2000. Í niðurstöðu dómsins 

segir meðal annars: 

Þegar leyst er úr hvort meðalhófs hafi verið gætt við setningu þessara laga verður að meta hvort 

það hafi verið virt við beitingu úrræða miðað við þá hagsmuni sem í húfi voru og hvort beitt 

hafi verið vægasta úrræði sem að gagni komi. Í lögskýringargögnum við ákvæði II til 

bráðabirgða, sem bætt var við lög nr. 73/1990, sagði að hin síðari ár hafi ýmsir annmarkar 

komið fram á eldri leyfum. Mikilvægt væri að leiðrétta þá og samræma ákvæði leyfanna og 

jafnframt að koma á gjaldtöku fyrir nýtingu auðlinda. Löggjafinn hefur metið það svo að til þess 

að ná þessum markmiðum sé nauðsynlegt að fella niður eldri leyfi. Samkvæmt frumvarpinu var 

aðlögunartími metinn hæfilegur tvö ár, en í meðförum Alþingis var sá tími lengdur í fimm ár. 
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Þegar litið er til tilgangs bráðabirgðaákvæðisins og þess aðlögunartíma sem áfrýjandi naut er 

sýnt að meðalhófs var gætt við setningu laga nr. 101/2000. 

     Var hér því ekki talið að um brot á meðalhófsreglu væri að ræða, enda taldi dómurinn að 

breytingar þessar væru almennar og málefnalegar, sem stuðst hefðu við haldbær rök. 

5.2 Stjórnarskráin túlkuð í samræmi við meðalhófsreglu MDE 

Hvorki er minnst berum orðum á hugtakið meðalhóf (e. proportionality) í MSE né í viðaukum 

hans. Hins vegar hefur reglan verið viðurkennd sem ein af meginreglum MSE.
50

 

Meðalhófssjónarmiðin koma fram við skýringar dómstólsins á ýmsum ákvæðum sáttmálans 

og má þar sérstaklega vísa til 8.-11. gr. hans.
51

 Þegar litið er yfir greinargerð með 

frumvarpinu, er varð að stjórnskipunarlögunum nr. 17/1995, sést hversu mikil áhrif ákvæði 

MSE höfðu á frumvarpið. Ganga má það langt að halda því fram að mannréttindaákvæðum 

stjórnarskrárinnar hafi að verulegu leyti verið breytt til samræmis við sáttmálann. Þar sem 

mörg ákvæði höfðu fyrirmynd í sáttmálanum var e.t.v. ekki talin þörf á umfjöllun um 

meðalhófsregluna í þessu samhengi en meðalhófsreglan hefur verið talin mikilvæg regla við 

skýringu og beitingu sáttmálans af hálfu MDE, þótt hún eigi sér ekki beina stoð í texta 

sáttmálans.
52

 Í greinargerðinni með frumvarpi til laga nr. 62/1994 um MSE er enn fremur lögð 

á það áhersla að það sé á valdi íslenskra dómstóla og stjórnvalda að skýra ákvæði 

mannréttindasáttmálans sjálfstætt, þar á meðal þau ákvæði sem ekki eru dómafordæmi um.
53

 

Aftur á móti er það svo að rétt er að líta á dómsúrlausnir MDE sem fordæmi við skýringu og 

beitingu sáttmálans með svipuðum hætti og fordæmi íslenskra dómstóla við skýringu og 

beitingu landsréttar.
54

 Af þessu leiðir að ekki ætti að vera vafi á þýðingu dómafordæma MDE 

um meðalhófsregluna fyrir íslenska dómstóla í málum er varða mannréttindaákvæði 

stjórnarskrárinnar. 

Eins og fyrr segir á meðalhófsreglan sér ekki beina stoð í texta MSE, nema að því leyti 

sem hún telst felast í takmörkunum samkvæmt 8.-11. gr. MSE. Í reglunni felst í fyrsta lagi að 

finna verði  

   

viðeigandi jafnvægi milli öndverðra hagsmuna og hins vegar að takmarkanir á þeim 

grundvallarréttindum sem sáttmálinn verndar séu ekki úr hófi miðað við þau réttmætu markmið 

og hagsmuni sem þær stefna að.
55
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Þessi orð má túlka á þann veg að ekki megi ganga lengra í skerðingu réttinda en nægilegt 

þykir til þess að ná því réttmæta markmiði sem að er stefnt. MDE, Soering gegn Bretlandi, 7. 

júlí 1989 (14038/88) skýrir þetta enn frekar, en þar kemur fram að á grundvelli MSE þurfi 

ætíð að leita jafnvægis almennra þjóðfélagshagsmuna og nauðsyn þess að vernda réttindi 

einstaklinga. 

Eins og fyrr var nefnt reynir fyrst og fremst á regluna í tengslum við þær takmarkanir sem 

leyfðar eru á grundvelli 8.-11. gr. sáttmálans. Það er einkum tvennt sem felst í þessu. Annars 

vegar mat á því hvort takmörkun sé nauðsynleg og hins vegar mat á því hvort gengið hafi 

verið of langt. Í fyrrnefnda atriðinu felst að um sé að ræða ríka þjóðfélagslega þörf (e. 

pressing social need) og að takmarkanir séu reistar á viðeigandi og nægilega ríkum ástæðum 

(e. relevant and sufficient reasons). Hér má nefna MDE, Sunday Times gegn Bretlandi, 26. 

apríl 1979 (6538/74). Í því máli var deilt um það hvort brotið hefði verið gegn 

tjáningarfrelsisákvæði 10. gr. MSE með því að takmarka fjölmiðlaumfjöllun um tiltekið 

dómsmál. Sex dómarar af sjö, komust að þeirri niðurstöðu að ekki hefði verið brotið gegn 10. 

gr. MSE og var jafnframt talið að gætt hefði verið sjónarmiða um meðalhóf. Einn dómarinn 

taldi að brotið hefði verið gegn 10. gr. sáttmálans og þar af leiðandi einnig gegn 

meðalhófsreglunni, sbr. eftirfarandi orð: 

 

Weighing up all the circumstances of the case, I came to the conclusion that the amount of 

damages which the first applicant was ordered to pay, notwithstanding the review of the award 

by the Supreme Court, was so high that the reasonable relationship of proportionality between 

the interference and the legitimate aim pursued was not observed. 

 

Eins og fyrr var getið er í 10. gr. MSE að finna samsvarandi ákvæði og kemur fram í 73. 

gr. stjskr. um tjáningarfrelsi. Þegar tjáningarfrelsi er takmarkað er litið til þriggja atriða sem 

fólgin eru í 2. mgr. 10. gr. sáttmálans. Í fyrsta lagi þarf að hafa verið mælt fyrir um 

takmarkanirnar í lögum með skýrum hætti. Takmörkun verður í öðru lagi að stefna að 

einhverju þeirra markmiða sem talin eru í ákvæðinu. Í þriðja lagi verður að sýna fram á það að 

takmörkun sé nauðsynleg í lýðræðisþjóðfélagi. Beiting meðalhófsreglu í þessu síðasta skilyrði 

kallar á það að andstæðir hagsmunir séu metnir og sýnt sé fram á að ekki sé nægilegt að beita 

minna íþyngjandi takmörkunum til þess að ná sama markmiði.
56

 

Í þessu sambandi má skoða MDE, Þorgeir Þorgeirson gegn Íslandi, 25. Júní 1992 

(13778/88). Í Hrd. 1987, bls. 1280 (blaðaskrif) hafði Þorgeir verið sakfelldur fyrir brot gegn 

þágildandi ákvæði 108. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, um æruvernd opinberra 
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starfsmanna vegna blaðaskrifa hans með harðri ádeilu á starfshætti lögreglunnar í Reykjavík. 

Þorgeir hélt því aðallega fram fyrir Hæstarétti að hann hefði með skrifum sínum verið að 

sinna rithöfundarskyldum sínum og viljað vekja athygli á mikilvægu samfélagslegu málefni 

og upplýsa almenning. Íslenskir dómstólar féllust ekki á það að Þorgeir nyti nokkurra 

sérréttinda eða ríkari málsfrelsis en aðrir vegna starfa sinna sem rithöfundur, en ekki var 

fjallað nánar um tilgang eða efni blaðaskrifanna sem slíkra. Meirihluti Hæstaréttar sakfelldi 

Þorgeir fyrir brot gegn þágildandi ákvæði 108. gr. þágildandi alm. hgl. Fyrir MDE hélt 

Þorgeir því fram að vegið hefði verið að tjáningarfrelsi sínu samkvæmt 10. gr. MSE og féllst 

dómurinn á það. Dómstóllinn taldi að þær röksemdir sem ríkið hefði fært fram nægðu ekki til 

þess að sýna fram á að sú takmörkun sem kæran laut að hefði hæft því réttmæta markmiði 

sem stefnt var að. Takmörkunin væri því ekki nauðsynleg í lýðræðislegu þjóðfélagi. Einnig 

taldi dómstóllinn að orðfærið sem höfundur notaði hefði ekki keyrt úr hófi fram. Túlkun MDE 

á 10. gr. MSE gefur til kynna að hófsemdarsjónarmiðum hafi verið beitt við mat á því hvort 

íslenska ríkið hefði gengið of langt með því að banna blaðaskrif hans.  

 

6 Samantekt 

Af framangreindum dómum, sem reifaðir voru, má álykta að þegar borin er saman lögbundin 

meðalhófsregla stjórnsýsluréttar og hin svokallaða stjórnskipulega meðalhófsregla megi líta 

svo á að reglurnar séu þær sömu í grunninn, þ.e.a.s. reglurnar byggjast að minnsta kosti á 

sömu hófsemdarsjónarmiðum.  

Helsti munurinn á reglunum og sá augljósasti er þó sá að önnur reglan er lögbundin, sbr. 

12. gr. ssl., á meðan hin er hvergi nefnd í lögum. Með tilliti til eðli reglnanna er þeim beitt á 

mismunandi hátt, enda er viðvangsefni meðalhófsreglu stjórnsýsluréttarins einstök 

stjórnvaldsákvörðun á meðan viðfangsefni stjórnskipulegrar meðalhófsreglu er hvers kyns 

takmörkun og mismunun á mannréttindum.  

Framangreindir þrír efnisþættir stjórnsýslureglunnar eru allir skoðaðir þegar dómstólar 

eða umboðsmaður Alþingis velta því fyrir sér hvort stjórnvaldsákvörðun hafi brotið gegn 

meðalhófsreglunni, skv. 12. gr. ssl., sbr. t.d. Hrd. 2005, bls. 4940 (175/2005) um 

framkvæmdastjóra Jafnréttisstofu, þar sem byrjað er á því að skoða hvort fyrsti þáttur 

reglunnar sé uppfylltur, þ.e. efni ákvörðunarinnar verður að vera til þess fallið að ná því 

markmiði sem að er stefnt. Síðan metur dómurinn hvort vægasta úrræðið hafi verið valið og í 

síðasta lagi hvort hófs hafi verið gætt við beitingu þess úrræðis. Hvað varðar stjórnskipulega 

meðalhófsreglu eru þessi efnisþættir óljósir og óvíst hvort þeir eru til staðar (sjá þó síðar).  
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Þegar litið er til dóma MDE og beitingu hans á meðalhófsreglunni og hún borin saman 

við beitingu Hæstaréttar Íslands á stjórnskipulegri meðalhófsreglu má sjá að Hæstiréttur 

rökstyður ekki niðurstöður sína á því hvort meðalhófs hafi verið gætt eða ekki, á jafn 

kerfisbundinn hátt og MDE. Þegar MDE skoðar hvort meðalhófs hafi verið gætt lítur hann 

m.a. til þess hvort skerðing sé nauðsynlegt í lýðræðisþjóðfélagi og á grundvelli þessa skilyrðis 

lítur hann sérstaklega til tveggja atriði (sbr. áðan); annars vegar hvort um sé að ræða ríka 

þjóðfélagslega þörf (e. pressing social need) og hins vegar hvort takmarkanir séu reistar á 

viðeigandi og nægilega ríkum ástæðum (e. relevant and sufficient reasons). Ekki má gleyma 

því að MDE fær til úrlausnar á hverju ári fjölda mála þar sem reynir á meðalhófsregluna á 

meðan Hæstiréttur fær aðeins örlítið brot af þeim fjölda til sín. Það er því ekki óeðlilegt að 

munur sé á beitingu reglnanna og aðferða dómstólanna við matið. 

Samkvæmt framangreindu er svarið við þeirri spurningu sem varpað var fram í 

upphafi ritgerðarinnar, hvort munur væri á efni, eðli og beitingu meðalhófsreglunnar eftir því 

hvort við erum með hina almennu meðalhófsreglu á sviði stjórnsýsluréttar eða á sviði 

stjórnskipunarréttar, það að 12. gr. ssl. er skýrt orðuð í lögum og vel afmörkuð.Hún hefur að 

geyma þrjá meginþætti, sbr. umfjöllun áður.  

Hins vegar má sjá í forsendum dóma á sviði stjórnskipunar og þá sérstaklega í dómum 

sem kveðnir voru upp fyrir árið 2000, að rökstuðningur dómara á því hvort meðalhófs eða 

meðalhófsreglu hafi verið gætt er fremur óljós. Lesa má einnig úr dómunum sem raktir voru 

hér að framan að rökstuðningur dómara á því hvort meðalhófs hafi verið gætt er ekki alltaf sá 

sami. Það er eins og dómarar meti hófsemdarsjónarmiðin sérstaklega í hverju tilviki fyrir sig.  

Í tveimur nýlegum dómum Hæstaréttar, sem raktir voru hér að framan; annars vegar 

American Tobbaco og hins vegar Björgun ehf., mátti þó sjá rökstuðning Hæstaréttar færast í 

þá átt að beita svipuðum rökstuðningi og gert er þegar metið er hvort meðalhófs hafi verið 

gætt skv. 12. gr. ssl. Í dómunum tveimur rökstyður Hæstiréttur meðalhófssjónarmið með 

vísan til annars meginþáttar sem felst í 12. gr. ssl., en það er að velja beri vægasta úrræðið 

sem að gagni getur komið. Af þessum tveimur dómum má því draga þá ályktun, þó án þess að 

fullyrða það með afdráttarlausum hætti, að dómstólarnir eru smámsaman að færast í þá átt að 

beita þeim fastmótuðu meginþáttum sem felast í 12. gr. ssl. og þá sérstaklega hvað varðar 

annan meginþátt reglunnar.  

Enn sem komið er er efni og eðli reglnanna ólíkt, enda er önnur reglan lögfest en ekki 

hin. Efni reglunnar í 12. gr. ssl. er skýrt og vel afmarkað, en meðalhófsregla 

stjórnskipunarréttar er enn á reiki hvað varðar efnisinnihald, þótt að sömu sjónarmið liggi að 

baki þessum reglum. Beiting reglnanna er skv. framangreindu ólík. Beitingin á hinni 
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stjórnskipulegu meðalhófsreglu mjakast hægt og rólega í þá átt að líkjast beitingu 12. gr. ssl. 

Af þessu leiðir að efni stjórnskipulegrar meðalhófsreglu verður þ.a.l. æ skýrara.  

Þangað til að meðalhófsregla stjórnskipunarréttar verður lögfest og kveðið skýrt á um 

hana, m.a. í stjórnarskránni, þá verður ekki unnt að beita reglunni eins skýrt og afdráttarlaust 

og gert er í 12. gr. ssl. Dómstólarnir þurfa því að eyða meiri tíma í það að rökstyðja það 

álitaefni að meðalhófs hafi verið gætt eða ekki. 

Það má velta upp þeirri spurningu hvort með hugsanlegum breytingum á stjórnarskránni 

verði loksins lögfest almenn stjórnskipuleg meðalhófsregla sem muni þá standa jafnfætis 

meðalhófsreglu stjórnsýslulaga. Meðalhófsreglan tæki þá líklegast aðeins til þeirra ákvæða 

stjórnarskrárinnar þar sem hófsemdasjónarmiða er þörf og unnt að beita einhverskonar mati á 

meðalhófi (þ.e. að vega og meta andstæða hagsmuni). Dæmi um ákvæði þar sem þetta ætti við 

er t.d. 75. gr. stjskr. um atvinnufrelsið.  

 

7 Lokaorð 

Í inngangskafla ritgerðarinnar var þeirri spurningu velt upp hvort munur væri á efni, eðli og 

beitingu almennrar meðalhófsreglu stjórnsýsluréttar og hinnar svokölluðu stjórnskipulegrar 

meðalhófsreglu. Niðurstaðan er sú að beiting stjórnskipulegrar meðalhófsreglu færist nær og 

nær beitingu á meðalhófsreglu 12. gr. ssl. og inntak reglunnar verður því æ skýrara. 

Í kafla tvö og þrjú var fjallað um uppruna, efni og eðli meðalhófsreglunnar, ásamt því að 

rekja þá þrjá meginþætti sem felast í 12. gr. ssl. en það er í fyrsta lagi að efni ákvörðunar 

verður að vera til þess fallið að ná því markmiði sem að er stefnt, í öðru lagi að velja beri 

vægasta úrræðið sem að gagni getur komið og í þriðja og síðasta lagi að hóf verður að vera í 

beitingu þess úrræðis sem valið er. Í fjórða kafla var fjallað í stuttu máli um afleiðingar brota 

á meðalhófsreglu stjórnsýsluréttarins. 

Næst var farið yfir stjórnskipulega meðalhófsreglu og litið sérstaklega til þriggja 

stjórnarskrárákvæða þar sem meðalhófs gætir einna helst. Rakin var jafnræðisregla 

stjórnarskrárinnar sem fram kemur í 65. gr. ásamt 73. gr. um tjáningarfrelsi og 75. gr. um 

atvinnufrelsi. Einnig var litið til dóma MDE og beitingu hans á reglunni. 

Samkvæmt öllu framangreindu er niðurstaðan sú að stjórnskipuleg meðalhófsregla sé enn 

óljós varðandi efnisinnihald og beitingu og ekki eins skýr og 12. gr. ssl. eða meðalhófsregla 

eins og MDE beitir henni, sbr. það sem rakið er hér að framan. Efnisþættir meðalhófsreglu 

stjórnarskipunarlaga eru þó hægt og rólega að skýrast og þá sérstaklega hvað snertir annan 

meginþátt 12. gr. ssl.  
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