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1 Inngangur  
1.1 Almennt 

Af stjórnvöldum verður almennt að krefjast hlutlægni, þ.e. að þau byggi ákvarðanir sínar um 
stjórnunarmálefni á lagarökum og hlutlægu mati, en láti eigi stjórnast af eigin geðþótta og 
persónulegum hagsmunum. Þessi krafa þykir svo sjálfsögð í réttarríki, að um hana ætti ekki að 
þurfa að fjölyrða.1 
 

Þrátt fyrir að tekið sé undir tilvitnuð orð Ólafs Jóhannessonar að stjórnvaldsákvarðanir ættu 

að byggjast á lagarökum og hlutlægu mati er ástæða til að fjölyrða eilítið um það hvaða 

sjónarmið eru málefnaleg og matskenndar stjórnvaldsákvarðanir geta grundvallast á. Það 

hlýtur að vera grundvallaratriði í tengslum við réttarríkishugmyndina2 að borgararnir geti 

treyst því að yfirvöld stjórnist ekki af geðþótta heldur beiti valdi sínu af sanngirni og réttlæti 

með þeim hætti að allir borgarar sitji við sama borð en þó þannig að allir fái stól við sitt hæfi. 

Þær grundvallarreglur sem eru umfjöllunarefni ritgerðarinnar miða í grófum dráttum að þessu. 

Sú regla sem nefnd hefur verið réttmætisreglan mælir fyrir um að stjórnvöld skuli beita valdi 

sínu á grundvelli málefnalegra sjónarmiða. Jafnræðisreglan skyldar stjórnvöld til að gæta 

samræmis og jafnræðis og er ætlað að koma í veg fyrir mismunun manna á milli. Leika þessar 

tvær reglur mikilvægt hlutverk þegar stjórnvöld eiga val um hvernig leyst er úr málum. Er þá 

sérstaklega átt við töku matskenndra stjórnvaldsákvarðana.  

Fræðilega hugtakið stjórnvaldsákvörðun (d. forvaltingsakt, f. acte administratif) var fyrst 

skilgreint í Frakklandi snemma á 19. öld og barst til Danmerkur úr frönskum og þýskum rétti. 

Danski fræðimaðurinn Poul Andersen setti danska hugtakið forvaltningsakt fyrst fram í riti 

sínu Om ugylidige Forvaltningsakter frá 1924.3 Áðurnefndur Ólafur Jóhannesson skilgreindi 

hugtakið stjórnvaldsákvörðun fyrstur íslenskra fræðimanna.4 Hér verður stuðst við 

skilgreiningu Páls Hreinssonar á stjórnvaldsákvörðun, er hún eftirfarandi: 

 
Stjórnvaldsákvörðun er ákvörðun sem tekin er í skjóli stjórnsýsluvalds og er beint milliliðalaust 
út á við að tilteknum aðila eða aðilum og með henni er kveðið á bindandi hátt um rétt eða 
skyldur þeirra í ákveðnu og fyrirliggjandi máli.5  
 

Samhengisins vegna er fyrst gerð grein fyrir efnisreglum stjórnsýsluréttar og í hverju 

munur matskenndra og lögbundinna stjórnvaldsákvarðana felst og hvernig þau sjónarmið sem 
                                                 
1 Ólafur Jóhannesson: „Vanhæfi stjórnvalda til meðferðar einstaks máls“, bls. 138-139. 
2 Við það er stuðst að borgarinn búi ekki í réttarríki heldur við réttarríki, þar sem rétturinn ríkir. 
3 Bent Christensen: Forvaltingsret hjemmelsspørgsmål, bls. 17. Sjá frekari umfjöllun Bent Christensen um 

hugtakið á bls. 17-22.  
4 „Stjórnvaldsákvörðun er ákvörðun stjórnvalds, tekin af því sem handhafa opinbers valds, henni er beint til 

ákveðins eða ákveðinna aðila, og hún kveður á um rétt eða skyldu hans eða þeirra í því sérstaka tilviki, sem 
hverju sinni liggur fyrir til ákvörðunar“. Ólafur Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur, bls. 157. 

5  Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 169. Um almenna umfjöllun um það hvaða ákvarðanir teljist 
stjórnvaldsákvarðanir vísast til sama rits, bls. 135-169. 
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eru lögð til grundvallar við töku matskenndra stjórnvaldsákvarðana eru greind. Þar á eftir 

verður gerð ítarleg grein fyrir efnisafmörkun þessarar ritgerðar.  

 

1.2 Efnisreglur stjórnsýsluréttar 

Réttarreglum stjórnsýsluréttar má skipta í tvennt. Reglur sem lúta að formi ákvörðunar annars 

vegar og reglur sem lúta að efni ákvörðunar hins vegar. Til formreglna stjórnsýsluréttar teljast 

einkum málsmeðferðarreglur stjórnsýslulaga nr. 37/1993,6 t.d. 13. gr. ssl. um andmælarétt 

sem felur í sér regluna um að aðili máls skuli almennt eiga þess kost að tjá sig um efni máls 

áður en stjórnvald tekur ákvörðun í því,7 en auk hinna skráðu reglna gilda óskráðar 

málsmeðferðarreglur stjórnsýsluréttar. Þá má nefna valdbærnireglur og ýmis sérlagaákvæði, 

t.d. um skriflegt form, sendingarhátt eða birtingu stjórnvaldsákvarðana. Þó að spjótum verði 

nær einungis beint að efnisreglum stjórnsýsluréttar í þessari ritgerð er samhengisins vegna 

nauðsynlegt að gera grein fyrir báðum tegundum réttarreglna stjórnsýsluréttar.  

Efnisreglum stjórnsýsluréttar má skipta í tvennt. Um er að ræða annars vegar almennar 

efnisreglur sem taka til allrar stjórnsýslu hins opinbera og hins vegar sérstakar efnisreglur sem 

eiga aðeins við um ákveðin svið stjórnsýslunnar. Annars vegar fjalla almennar efnisreglur 

stjórnsýsluréttar um það hvenær stjórnvöld þurfa heimild í lögum til töku 

stjórnvaldsákvarðana og hins vegar þau bönd sem lögð eru á stjórnvöld við töku matskenndra 

stjórnvaldsákvarðana.8 Í fyrrnefndan flokk almennra efnisreglna fellur lögmætisreglan sem 

felur í sér þá kröfu að ákvarðanir stjórnvalda verði að eiga sér stoð í lögum (heimildarþáttur) 

og að þær fari ekki í bága við lög (formþáttur).9 Í síðarnefndan flokk almennra efnisreglna 

falla meðalhófsreglan, sbr. 12. gr. ssl., sem felur í sér kröfu um að stjórnvöld gangi ekki 

lengra í athöfnum sínum en nauðsynlegt er til að ná því lögmæta markmiði sem að er stefnt,10 

jafnræðisreglan, sbr. 11. gr. ssl., og hin ólögfesta réttmætisregla. Um þær tvær síðastnefndu 

verður ítarlega fjallað í næstu köflum.  

 

                                                 
6 Hér verður notast jöfnum höndum við skammstöfunina ssl. og styttinguna stjórnsýslulög þegar átt er við 

stjórnsýslulög nr. 37/1993. 
7 Hvað andmælareglu 13. gr. stjórnsýslulaga varðar vísast t.d. til eftirfarandi: Ólafur Jóhannes Einarsson 

„Nokkrar hugleiðingar um andmælareglu 13. gr. stjórnsýslulaga“, bls. 475-502 og Róbert R. Spanó: „Þróun 
andmælareglunnar eftir gildistöku 13. gr. stjórnsýslulaga“, bls. 363-416.  

8 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 362. 
9  Hvað umfjöllun um lögmætisregluna varðar vísast til eftirfarandi rita: Claus Haagen Jensen og Carl Aage 

Nørgaard: Administration og Borger, bls. 175-190 og Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret – Almindelige emner, 
bls. 131-181. 

10 Hvað umfjöllun um meðalhófsregluna varðar vísast t.d. til: Páll Hreinsson: „Meðalhófsregla stjórnsýslulaga“, 
bls. 503-533.  
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Til skýringar á flokkun á regluverki stjórnsýsluréttar má vísa til eftirfarandi 

skýringarmyndar: 

 

 
 

1.3 Matskenndar stjórnvaldsákvarðanir 

Stjórnvaldsákvarðanir geta verið ýmist lögbundnar eða matskenndar. Lögbundnar 

stjórnvaldsákvarðanir eru þær ákvarðanir sem byggðar eru á fastmótuðum lagaákvæðum, 

ákvarðanirnar eru því lögbundnar að efni til. Ákvarðanir eru nefndar matskenndar 

stjórnvaldsákvarðanir þegar lög eða stjórnvaldsfyrirmæli ákvarða ekki að öllu leyti þau 

skilyrði sem þurfa að vera fyrir hendi svo ákvörðun verði tekin eða fela stjórnvöldum mat á 

því hvert efni ákvörðunar skuli vera.11 Við töku matskenndra stjórnvaldsákvarðana verður að 

túlka það lagaákvæði sem við á og ákvarða hversu víðtækar hinar matskenndu heimildir 

stjórnvaldsins eru. Mat stjórnvalda á þeim sjónarmiðum sem ákvörðun þeirra skal byggjast á 

er ekki frjálst að öllu leyti heldur bundið efnisreglum stjórnsýsluréttar, bæði lögfestum og 

ólögfestum.12  

Dæmi um lögbundna/fastmótaða lagareglu þar sem ekkert mat fer fram er t.d. ákvæði 23. 

gr. laga nr. 130/1999 um ættleiðingar þar sem segir:  

 
Stefnandi skal hafa gjafsókn í héraði og Hæstarétti í dómsmáli vegna ættleiðingar... 
 

                                                 
11 Sjá t.d. umfjöllun Bent Christensen: Forvaltningsret. Opgaver, hjemmel, organisation, bls. 123. 
12 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 21-22. 
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Á grundvelli þessa ákvæðis getur sá sem fer með forsjá barns borið ákvörðun sýslumanns um 

útgáfu ættleiðingarleyfis undir héraðsdóm og er gjafsókn í því máli lögbundin. Bera má þetta 

ákvæði saman við almennu heimildina til veitingar gjafsóknar í 126. gr. laga nr. 91/1991 um 

meðferð einkamála sbr. 2. gr. laga um breytingu þeirra laga nr. 7/2005. Fyrir nefnda 

lagabreytingu frá árinu 2005 var kveðið á um í 126. gr. laganna að gjafsókn yrði aðeins veitt 

ef nægilegt tilefni væri til málshöfðunar eða málsvarna og öðru tveggja eftirfarandi skilyrða 

væri fullnægt: að efnahag umsækjanda væri þannig háttað að kostnaður af gæslu hagsmuna 

hans í máli yrði honum fyrirsjáanlega ofviða eða úrslausn málsins hefði verulega almenna 

þýðingu eða varðaði verulega miklu fyrir atvinnu, félagslega stöðu eða aðra einkahagi 

umsækjanda. Með lögum nr. 7/2005 var 126. gr. laganna breytt og var í almennum 

athugasemdum með frumvarpi því sem varð að lögunum vísað til þess að síðara atriðið, þ.e. 

úrlausn málsins hefði verulega almenna þýðingu o.s.frv., væri of almennt og ekki væri 

forsvaranlegt að kosta af almannafé málsvörn eða málshöfðun einstaklings á grundvelli svo 

víðtæks ákvæðis. Upp geta komið tilvik þar sem ekki er hægt að fullyrða að málsókn sé 

tilefnislaus sem óeðlilegt sé að ríkissjóður kosti.13 Í athugasemdum við 2. gr. frumvarpsins er 

hvað þetta varðar vísað til þess þegar málstilefnið er hæpið, engar eða litlar líkur eru á að 

kröfur umsækjanda verði dæmdar honum í hag, mál varðar atvinnustarfsemi einstaklings og 

einstaklingur hefur komið sér í þá stöðu sem málshöfðun er ætlað að bæta úr o.fl.14 Eftir 

breytingu hljóðar 1. mgr. 126. gr. með eftirfarandi hætti:  

 
Einstaklingi má veita gjafsókn ef fjárhag hans er þannig háttað að kostnaður af gæslu hagsmuna 
hans í máli yrði honum fyrirsjáanlega ofviða enda sé nægilegt tilefni til málshöfðunar eða 
málsvarnar og eðlilegt megi teljast að öðru leyti að gjafsókn sé kostuð af almannafé. […] 
 

Eins og ákvæðin bera með sér felur fyrra ákvæðið í sér lögbundna gjafsókn, þar sem 

ekkert mat fer fram, á meðan síðara ákvæðið felur í sér víðtækt mat stjórnvalda. Þannig þurfa 

stjórnvöld m.a. að meta hvað sé „nægilegt tilefni til málshöfðunar“ og hvenær „eðlilegt“ megi 

teljast að málshöfðunin sé kostuð af almannafé.15 Í þessari ritgerð er meðal annars ætlunin að 

skoða til hvers stjórnvöld mega horfa við töku matskenndra ákvarðana. Eitt slíkt álitaefni 

birtist í því hvernig er hægt að taka ákvörðun um hvað telst „nægilegt“ eða „eðlilegt“ í 

skilningi tilvitnaðs lagaákvæðis án þess að ákvörðunin stjórnist af geðþótta eða persónulegum 

skoðunum þess sem ákvörðunina tekur. Einnig verður fjallað um hvort alltaf verður að horfa 

                                                 
13 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 880.  
14 Ibid., bls. 881. 
15  Hér ber að nefna að við þetta mat þurfa stjórnvöld að sjálfsögðu að hafa í huga ákvæði reglugerðar nr. 

45/2008 um skilyrði gjafsóknar og starfshætti gjafsóknarnefndar. 
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til sömu sjónarmiða þegar fram fer mat á sömu atriðum, t.d. hvað telst „nægilegt“ eða 

„eðlilegt“ í skilningi ofangreinds ákvæðis og hvenær tvö mál eru sambærileg í því tilliti. 

Við lagasetningu á undanförnum tuttugu árum eða svo hefur heimildum stjórnvalda til 

töku lögbundinna ákvarðana fækkað svo um munar.16 Flestar stjórnvaldsákvarðanir eru 

komnar að einhverju leyti undir mati stjórnvalda. Því hefur verið velt upp hvort fremur er um 

að ræða val á lagatæknilegri útfærslu af hálfu þeirra sem semja lagafrumvörpin en að ávallt 

standi nauðsyn til að fela stjórnvöldum matskennda heimild til töku stjórnvaldsákvörðunar.17 

Segja má að báðar tegundir stjórnvaldsákvarðana hafi ákveðna kosti, út frá sjónarmiðum um 

réttaröryggi og réttlæti. Lögbundnar ákvarðanir tryggja fyrirsjáanleika og samræmi en 

matskenndar ákvarðanir veita svigrúm til lögunar að aðstæðum hverju sinni.18 

Danski fræðimaðurinn Hans Gammeltoft-Hansen telur aðgeiningu lögbundinna og 

matskenndra stjórnvaldsákvarðana ekki eins skýra og haldið hefur verið fram í skrifum 

annarra fræðimanna. Hann vísar til þess að samlandi hans Bent Christensen telji muninn milli 

matskenndra og lögbundinna stjórnvaldsákvarðana vera skala með þremur mismunandi 

stigum sem varða tengsl lagalegra staðreynda (d. retsfaktum) og réttarfylgna (d. retsfølge).  

 
a. nákvæm eða nokkuð nákvæm nálgun sem þarf að túlka  
b. óljós og teygjanleg nálgun 
c. algjörlega opin nálgun sem þarf að meta 

 
Hans Gammeltoft-Hansen telur Bent Christensen ekki ganga nægilega langt í lýsingu 

sinni á muninum á matskenndum og lögbundnum stjórnvaldsákvörðunum. Hann telur í raun 

muninn milli a. og c. ekki það mikinn að túlkun (d. fortolkning) og mat (d. skønsudøvelse) séu 

með öllu sitt hvor hluturinn. Miklu meira sé líkt með þeim en ólíkt. Það sem hann telur vera 

sameiginlegt er hvernig nota eigi tiltekna reglu í tilefni af gefinni staðreynd, í báðum tilfellum 

þurfi að skera úr um vafa á milli lagalegra staðreynda (d. retsfaktum) og réttarfylgna (d. 

retsfølge), í báðum tilfellum þurfi að færa ákveðna þætti upp í matið til uppfyllingar og eru 

þeir þættir fundnir með því að nota þær heimildir sem heimilt er að nota samkvæmt hinni 

lagalegu aðferð í hinum víðasta skilningi. Munurinn geti falist í því hversu nákvæmt textinn 

segi til um sambandið milli lagalegra staðreynda (d. retsfaktum) og réttarfylgna (d. retsfølge). 

                                                 
16 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 68. 
17 Ibid., bls. 68. 
18 Í tengslum við lögbundnar stjórnvaldsákvarðanir má nefna að meðal meginreglna réttarríkisins hefur verið 

talið að lög skuli vera skýr og skiljanleg og eins stöðug og unnt er. Sjá Garðar Gíslason: „Um rétt, réttlæti og 
réttarríki“, bls. 144. Grundvöll eða rökstuðning fyrir tilvist matskenndra stjórnvaldsákvarðana má ekki ráða 
með jafn einföldum hætti út frá hinu formlega réttarríkishugtaki og má velta fyrir sér hvort tilvist matskenndra 
stjórnvaldsákvarðana má fremur rökstyðja út frá hugmyndum um að ákvarðanir séu efnislega réttar. Um 
efnislegt réttarríkishugtak má t.d. vísa í Ragnar Aðalsteinsson: „... einungis eftir lögunum“, bls. 569-600. 
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Hann telur að jafnvel þótt lagaákvæði feli í sér að stjórnvald þurfi að taka matskennda 

ákvörðun geti sú staða verið uppi að svo mikið liggi til grundvallar um það hvernig matið eigi 

að fara fram að niðurstaðan sé fyrirsjánleg. Telur hann að þessi takmörkun á matinu sé venja 

fremur en undantekning. Túlkun snýst um að búa til fastmótaða reglu en matið á sér stað 

innan merkingarrammans og hefur það að markmiði að búa til jafnvægi þar sem ekki er 

fastmótuð regla, túlkunin snýr að lagaákvæðinu meðan matið snýr að staðreyndum málsins. 

Hann tekur þó fram að ferlið við túlkunina sveiflist alltaf á milli skoðunar á reglunni og 

staðreyndum, túlkun byggist alltaf á mati.19  

Að teknu tilliti til umfjöllunar Hans Gammeltoft-Hansen má að minnsta kosti fallast á að 

matskenndar stjórnvaldsákvarðanir eru mjög mismatskenndar. Í sumum tilvikum þarf 

stjórnvaldið einungis að greina hvort tilteknar staðreyndir eru fyrir hendi en ekki fer fram 

eiginleg lagaleg greining á viðfangsefninu. Svo tekið sé á ný dæmi af veitingu gjafsóknar á 

grundvelli laga um ættleiðingar þarf stjórnvaldið einungis að kanna hvort sá einstaklingur sem 

höfðar dómsmál til ógildingar á ákvörðun sýslumanns fer með forsjá barns eða er sérstaklega 

skipaður lögráðamaður. Sé það fyrir hendi ber stjórnvaldinu að veita þeim aðila gjafsókn. 

Þannig sýnist óhætt að tala um lögbundna ákvörðun, þar sem ekkert mat fer fram þó að 

vissulega sé nauðsynlegt að kanna staðreyndir málsins áður en ákvörðun er tekin og bera þær 

staðreyndir saman við skilyrði lagaákvæðisins. Skýrt dæmi um matskennda ákvörðun sem 

háð er víðtæku mati stjórnvalds er hins vegar ákvörðun um veitingu gjafsóknar á grundvelli 

þess að tilefni málshöfðunar sé „nægilegt“ og að „eðlilegt“ sé að málskostnaður greiðist af 

almannafé. Erfitt væri að gera þessa ákvörðun lögbundna, þ.e. að afnema matið og telja upp 

með tæmandi hætti hvert tilefni málshöfðunar gæti verið og hvenær eðlilegt væri að 

málkostnaður greiddist af almannafé. Einhvers staðar á milli þessara ákvarðana má þó finna 

ákvarðanir sem eru vissulega háðar mati stjórnvalda en hins vegar hafa stjórnvöld takmarkað 

mat sitt með því að afmarka fyrirfram merkingarramma reglunnar og þannig færa hina 

matskenndu ákvörðun nær lögbundinni ákvörðun. Dæmi um slíkt er sá hluti ákvörðunar um 

gjafsókn á grundvelli laga um meðferð einkamála er lýtur að fjárhag umsækjanda. Það mat 

hefur verið takmarkað með setningu reglugerðar nr. 45/2008 þar sem mælt er fyrir um að við 

mat á því hvort gjafsókn verði veitt skuli miða við að tekjur umsækjanda séu ekki hærri en 

1.600.000 kr. á ársgrundvelli. Ákvörðunin að þessu leyti líkist mjög lögbundinni ákvörðun, en 

                                                 
19  Hans Gammeltoft-Hansen: „Ombudsmandens prøvelsesbegrænsninger”, bls. 167-173. 
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mat stjórnvalda takmarkast hins vegar við það hvort tilteknar undanþágur frá þessari 

hámarksfjárhæð geta átti við.20  

Til útskýringar má hugsanlega lýsa sambandi lögbundinna og matskenndra 

stjórnvaldsákvarðana á eftirfarandi hátt, fremur en að setja fram skýrt afmarkaða og aðskilda 

flokka: 

 
 

Þrátt fyrir ofangreindar hugleiðingar verður í grundvallaratriðum haldið fast við þá 

orðanotkun sem tíðkast hefur í íslenskum fræðaskrifum.  

Víkur þá að því hvernig staðið er að undirbúningi við töku matskenndrar 

stjórnvaldsákvörðunar. Nauðsynlegt er að greina þau sjónarmið sem eiga að liggja til 

grundvallar við ákvarðanatökuna. Matsferlið hefur verið greint í þrennt:  

 
1. Greina þarf hvaða sjónarmið teljast málefnaleg og þar með lögmæt.21 
2. Mat þarf að fara fram á greindum sjónarmiðum. Hér koma meðal annars til skoðunar 

matsreglur sem: 
a. Segja meðal annars til um það hvaða sjónarmið skuli lögð til grundvallar við 

matið. 
b. Sem segja til um hvenær heimilt sé að takmarka eða afmarka matið. 
c. Ákvarða stundum vægi sjónarmiða eða segja með öðrum orðum til um það á 

hvaða sjónarmið skuli lögð áhersla við matið. 
3. Sumar stjórnvaldsákvarðanir eru eingöngu matskenndar um það hvort þær verði teknar. 

Aðrar eru matskenndar um það hvert efni þeirra eigi að vera. Þegar um er að ræða 
ákvarðanir af síðarnefndu tegundinni geta jafnræðisreglan, meðalhófsreglan og fleiri 
reglur sett bönd á það hvert efni ákvörðunar eigi að vera.22 

 

                                                 
20 Það athugast að varðandi mat á tilefni málshöfðunar og því hvort eðlilegt sé að málskostnaður greiðist af 

almannafé hafa vissulega verið sett tiltekin viðmið í þessa sömu reglugerð. Má því segja að matið hafi einnig 
verið takmarkað hvað þessa þætti varðar, en matið er þó umtalsvert víðtækara en hvað varðar fjárhagsstöðu 
umsækjanda. 

21 Sjá umfjöllun um greiningu málefnalegra sjónarmiða í kafla 2.3. 
22 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 23-24. 
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Af matsferlinu má ráða að greining málefnalegra sjónarmiða þarf alltaf að fara fram og í 

tilteknum tilvikum geta reglur eins og t.d. jafnræðisreglan sett bönd á það hvert efni 

ákvörðunar eigi að vera.  

Sú staða getur komið upp við töku matskenndrar stjórnvaldsákvörðunar að stjórnvaldið 

getur lagt málið sem þarf að leysa úr í fleiri en einn farveg. Þegar sú staða er uppi gegna 

reglan um málefnaleg sjónarmið, eða réttmætisreglan, og reglan um misbeitingu valds við val 

á leiðum til úrlausnar máls (d. procedurefordrejning, f. détournement de procédure) 

mikilvægu hlutverki. Það sjónarmið að ákveða niðurstöðu máls með það markmið að komast 

hjá því að leggja málið í flóknari og tímafrekari farveg getur verið ómálefnalegt, þ.e. þegar sú 

staða kemur upp að stjórnvald velur auðveldari leið til úrlausnar máls en rétt væri og misbeitir 

þar með valdi sínu. Til þess að átta sig á því í hvaða farveg stjórnvald getur lagt mál og þá 

hvort fleiri en einn farvegur er mögulegur þarf að túlka þær réttarheimildir sem 

stjórnvaldsákvörðunin lýtur að líkt og þegar afmarkað er hvaða sjónarmið eru málefnaleg við 

töku matskenndra stjórnvaldsákvarðana. Báðar þessar reglur, bæði reglan um misbeitingu 

valds við val á leiðum til úrlausnar máls og reglan um málefnaleg sjónarmið, eða 

réttmætisreglan, eiga uppruna sinn í frönskum stjórnsýslurétti og eiga margt sammerkt. Um 

regluna um misbeitingu valds við val á leiðum til úrlausnar máls er ýmist fjallað sem hluta 

valdníðslu eða sem sjálfstæða reglu.23  

 

1.4 Efnisafmörkun 

Hér verður leitast við að gera grein fyrir tveimur efnisreglum stjórnsýsluréttar. Annars vegar 

ólögfestri réttmætisreglu stjórnsýsluréttar og hins vegar jafnræðisreglu sem bæði á sér stoð í 

11. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 og vernduð er af 65. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands 

nr. 33/1944.24 Reglurnar verða bornar saman og samspil þeirra við töku stjórnvaldsákvarðana 

kannað. Þá verður þeirri spurningu velt upp hvort önnur reglan felur hina regluna í sér og 

hvort ástæða er til þess að gera greinarmun á þeim þegar stjórnvöld taka matskenndar 

stjórnvaldsákvarðanir. 

Í fyrsta hluta ritgerðarinnar var fjallað um efnisreglur stjórnsýsluréttar almennt og um 

matskenndar stjórnvaldsákvarðanir til að auðvelda þá umfjöllun sem á eftir kemur. 

                                                 
23 Páll Hreinsson: „Misbeiting valds við val á leiðum til úrlausnar máls“, bls. 186-187. Um hugtakið valdníðsla 

verður fjallað nánar síðar í tengslum við réttmætisregluna. Sjá umfjöllun í kafla 2.4 um tengsl reglunnar um 
misbeitingu valds við val á leiðum til úrlausnar máls og þeirra sjónarmiða sem almennt teljast ómálefnaleg 
við töku stjórnvaldsákvarðana, þ.e. fela í sér brot á réttmætisreglunni.  

24 Hér verður notast jöfnum höndum við skammstöfunina stjskr. og styttinguna stjórnarskrá þegar átt er við 
stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. 
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Í öðrum hluta ritgerðarinnar verður fjallað um réttmætisregluna, fræðilegan grundvöll 

reglunnar, þróun hennar og hvaða aðferð er beitt við greiningu málefnalegra sjónarmiða 

annars vegar og greiningu ómálefnalegra sjónarmiða hins vegar. 

Í þriðja hluta ritgerðarinnar verður fjallað um jafnræðisregluna bæði samkvæmt 

stjórnarskrá og stjórnsýslulögum, greint frá þeim mismunandi þáttum sem felast í reglunni og 

þeirri aðferð sem beitt er af íslenskum dómstólum og Mannréttindadómstól Evrópu við mat á 

því hvort tilvik séu sambærileg og hvað geti réttlætt mismunandi meðferð sambærilegra 

tilvika. 

Í fjórða hluta ritgerðarinnar verða annars vegar skoðuð samkeppnistilvik, þau tilvik þegar 

gæði sem stjórnvöld veita eru það takmörkuð að þau verða ekki veitt öllum sem eftir þeim 

sækjast, og hins vegar samanburðartilvik, þegar tvær eða fleiri stjórnvaldsákvarðanir eru 

bornar saman með það að markmiði að kanna hvort stjórnvöld hafa gætt samræmis. 

Tilgangurinn er að kanna hvert er samspil beitingar réttmætisreglunnar og jafnræðisreglunnar 

á þessum sviðum. 

Í fimmta hluta ritgerðarinnar verður kannað í hverju munur á beitingu réttmætisreglunnar 

og jafnræðisreglunnar felst. Jafnframt verður leitast við að taka saman með heildstæðum hætti 

hvernig reglunum er beitt við töku matskenndra stjórnvaldsákvarðana. Mun sú umfjöllun taka 

mið af fyrri hlutum ritgerðarinnar.  

Að því marki sem í ritgerðinni verða settar fram ályktanir og eða komist að niðurstöðu um 

tiltekin atriði verður það gert jafnóðum og/eða í stuttu máli í lok hvers hluta ritgerðarinnar. Er 

þetta gert til þess að viðhalda samhengi. Lokaorð ritgerðarinnar geyma því ekki einungis 

samandregnar niðurstöður og ályktanir, heldur er slíkt einnig að finna í meginmáli. 
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2 Réttmætisreglan  
2.1 Almennt 

Réttmætisreglan eða reglan um málefnaleg sjónarmið felur í sér þá kröfu að athafnir 

stjórnvalda séu byggðar á málefnalegum sjónarmiðum. Nafngift reglunnar, réttmætisreglan, 

hefur verið eignuð fræðimanninum Birni Þ. Guðmundssyni.25 Reglan hefur verið kölluð 

nokkrum nöfnum í gegnum tíðina s.s. valdníðslureglan, forsenduhugtakið, valdmatsreglan, 

réttmætisreglan eða reglan um málefnaleg sjónarmið.26 Hvað sem nafngift reglunnar líður 

hefur inntak hennar oftast verið útskýrt á þann máta að reglan feli í sér að ákvarðanir 

stjórnvalda skuli byggjast á málefnalegum eða lögmætum sjónarmiðum.27  

Dómur Hæstaréttar Hrd. 10. maí 2007 (647/2006) var fyrsti dómurinn þar sem hugtakið 

réttmætisregla, sem hér verður stuðst við, var notað. Dómurinn laut að frávikningu opinbers 

starfsmanns vegna skipulagsbreytinga. Í dóminum kemur eftirfarandi m.a. fram: 

 
Í lögum nr. 70/1996 eru ekki reglur um hvað skuli ráða vali forstöðumanns á starfsmanni, einum 
eða fleiri, sem segja skal upp við slíkar aðstæður. Þótt ákvörðun um þetta ráðist þannig að 
meginstefnu af mati stefnda eru valinu settar skorður af grunnreglum stjórnsýsluréttar, þar með 
talinni réttmætisreglunni, en samkvæmt henni verða stjórnvöld ávallt að byggja matskenndar 
ákvarðanir á málefnalegum sjónarmiðum. (Áhersla mín). 
 

Fyrir tilvitnaðan dóm hafði í þremur álitum umboðsmanns Alþings, álitum UA 20. 

september 2001 (2903/1999), UA 6. júní 2005 (4018/2004) og UA 2. maí 2006 (4298/2004), 

verið vísað til réttmætisreglunnar með því heiti. Einungis í áliti UA 6. júní 2005 (4018/2004) 

fjallaði umboðsmaður efnislega um réttmætisregluna en þar var m.a. til skoðunar hvort áform 

um sparnað í ríkisrekstri geta talist málefnaleg forsenda lausnar starfsmanns frá störfum. 

Eftirfarandi kemur fram um réttmætisregluna í álitinu: 

 
Í ljósi réttmætisreglu stjórnsýsluréttar, sem m.a. felur í sér að stjórnvöld verða ávallt að byggja 
matskenndar ákvarðanir á málefnalegum sjónarmiðum, verður ákvörðun um hvort rétt sé að 
leysa starfsmann frá störfum að byggjast á slíkum forsendum. Áform um sparnað í rekstri 
ríkisstofnunar geta talist málefnaleg forsenda fyrir því að tiltekinn starfsmaður eða starfsmenn 
verði leystir frá störfum enda sé það mat stjórnenda stofnunar að slík ráðstöfun miði að því að 
settu marki í rekstri hennar verði náð. Má um þetta atriði meðal annars vísa til niðurlags 1. mgr. 
44. gr. laga nr. 70/1996 en af því má ráða að fækkun starfsmanna vegna hagræðingar í rekstri 
stofnunar geti verið lögmæt ástæða uppsagnar. […] Ekki er í lögum nr. 70/1996 veittar 
leiðbeiningar um það hvað eigi að ráða vali forstöðumannsins við þessar aðstæður. Er því 
ákvörðun hans að þessu leyti að meginstefnu til komin undir mati hans. Valinu eru þó settar 
skorður af áðurnefndri réttmætisreglu stjórnsýsluréttar. Verður valið því að byggjast á 

                                                 
25 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Réttmætisreglan“, bls. 253. Ólafur vísar til prentaðs eintaks af heimasíðu í hans 

fórum þar sem Björn Þ. Guðmundsson setur hugtakið fram. Tengill heimasíðunnar er óvirkur.  
26 Sérstaklega verður gerð grein fyrir forverum réttmætisreglunnar í kafla 2.2. 
27 Sjá t.d. umfjöllun um valdníðslu í Björn Þ. Guðmundsson: Lögbókin þín, bls. 425. Þar kemur eftirfarandi 

fram: „Valdníðsla er það nefnt í stjórnarfarsrétti, þegar ólögmæt sjónarmið ráða framkvæmd → 
stjórnarathafnar[.]“. 
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málefnalegum sjónarmiðum er taka mið af þeim opinberu hagsmunum sem viðkomandi stofnun 
ber að vinna að. Er stjórnvöldum almennt heimilt að byggja umrætt val á mati á atriðum er 
varða hæfni starfsmanna og áherslum í starfsemi stofnunarinnar. Þannig kunna þættir á borð við 
starfsreynslu og þekkingu á viðkomandi sviði, svo og hæfni starfsmanna að öðru leyti, að hafa 
þýðingu við valið. Enn fremur geta afköst og árangur í starfi skipt máli við þessar aðstæður svo 
dæmi séu tekin. Þá er heimilt að byggja valið á forgangsröðun verkefna einstakra starfsmanna, 
fjárhagslegri stöðu verkefna og faglegum ávinningi þannig að verkefnum þess starfsmanns sem 
kemur verst út við slíkan samanburð sé hætt og honum sagt upp. (Áhersla mín).  
  

Umboðsmaður slær því föstu að ákvörðun sem byggð er á mati stjórnvalds séu settar skorður 

af réttmætisreglu stjórnsýsluréttar, þ.e. að ákvörðunin þurfi að byggjast á málefnalegum 

sjónarmiðum sem taka mið af þeim opinberu hagsmunum sem um ræði.  

Réttmætisreglan er ein af almennum efnisreglum stjórnsýsluréttar en hefur þó ekki alltaf 

verið talin til efnisreglna stjórnsýsluréttar. Samkvæmt kenningum danska fræðimannsins Poul 

Andersen fól valdníðsla (d. magtfordrejning) í sér formlegan annmarka ákvörðunar en 

skilgreining hans á valdníðslu var sú að ef stjórnvald stefndi að ólögmætu markmiði með 

ákvörðun og hefði það markmið úrslitaþýðingu við töku hennar leiddi það til þess að 

ákvöðunin væri ógild. Hið ólögmæta markmið leiddi til þess að ákvörðun væri ógild en þó var 

ekki þar með sagt að ákvörðunin væri efnislega óréttmæt.28  

Danski fræðimaðurinn Ole Krarup hélt því fram í doktorsritgerð sinni Øvrigheds 

myndighedens grænser frá 1969 að sú krafa að stjórnvaldsákvarðanir skyldu byggðar á 

málefnalegum sjónarmiðum varðaði efni stjórnvaldsákvörðunarinnar en ekki form. Hann 

vísaði til þess að þeir dómar fyndust ekki sem skoðuðu einungis markmið ákvörðunar án 

tillits til efnis hennar. Hann taldi ástæður þess að reglan hefði í upphafi verið flokkuð sem 

formregla vera þær að franski stjórnsýsludómstóllinn, Conseil d´État, sem mótaði regluna og 

frekar verður gerð grein fyrir í kafla 2.2, hafði ekki vald til að taka til endurskoðunar 

efnisatriði (d. faktum) máls heldur einungis lagaatriði (d. jus). Því varð að koma reglunni í 

þann búning að hún fæli í sér formreglu.29 Tengist þetta einnig deilum fræðimanna um hvort 

og þá að hvaða marki dómstólar geta endurskoðað efnislegt réttmæti stjórnvaldsákvarðana 

byggðra á frjálsu mati sem ekki verður til sérstakrar skoðunar hér.30  

Í tengslum við hlutverk dómstóla og jafnframt til þess að undirstrika mikilvægi 

réttmætisreglunnar með hliðsjón af réttarríkinu má benda á eftirfarandi ályktun sem samþykkt 

var af International Commission of Jurists 1962 og beindist að samspili dómstóla og 

stjórnvalda m.t.t. hugmynda um réttarríki: 

                                                 
28 Poul Andersen: Dansk Forvaltningsrett, bls. 364. 
29 Ole Krarup: Øvrigheds myndighedens grænser, bls. 76. 
30 Um þetta efni sjá t.d Ólafur Jóhannes Einarsson: „Endurskoðunarvald dómstóla á matskenndum 

stjórnvaldsákvörðunum – hvaða þættir ákvörðunar hafa komið til endurskoðunar dómstóla“, bls. 261-302. 
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Judicial control over the acts of the executive should ensure that: 
... 
where executive action is taken under a discretionary power, the court shall be entitled to 
examine the basis on which the discretion has been exercised and if it has been exercised in a 
proper and reasonable way and in accordance with the principles of natural justice[.]31 
 

 

2.2 Nánar um regluna 

Hugtakið „détournement de pouvoir“, að misnota vald eða valdníðsla, forveri 

réttmætisreglunnar eða reglunnar um málefnaleg sjónarmið, mótaðist af stjórnsýsludómstól 

Frakka, Conseil d´État. Hugtakið mótaðist af nokkrum úrskurðum Conseil d´État sem kveðnir 

voru upp í lok nítjándu aldar og byrjun þeirrar tuttugustu.32 Í málinu Societe philharmonique 

libre de fumay frá 17. maí 1907 komst Conseil d´État að þeirri niðurstöðu að bæjarstjóri hefði 

misnotað vald sitt með því að meina hljómsveit að spila á götu úti við jarðarför eins 

hljómsveitarmeðlims. Bæjarstjórinn hafði vísað til þess að spilamennskan gæti ógnað öryggi 

almennings en raunveruleg ástæða synjunarinnar var að hann hélt í raun meira upp á aðra 

hljómsveit sem borgin hafði styrkt fjárhagslega og deildi þar að auki stjórnmálaskoðunum 

flokks hans. Þá komst Conseil d´État að þeirri niðurstöðu í málinu Beauge frá 4. júlí 1924 að 

bann bæjarstjóra við því að strandargestir skipu um föt á ströndinni fæli í sér valdníðslu. 

Dómstóllinn taldi ástæður bannsins ekki þær að halda uppi siðgæði á ströndinni heldur að 

knýja strandgesti til að nota búningsklefa sem borgin hafði kostað til. Af nýrri dómum 

Conseil d´État má nefna mál Zimmermann frá 2. apríl 1971 en þar var um að ræða valdníðslu 

við ákvörðun um hvenær ráðhús væri opið. Það var ákveðið með hliðsjón af kennslutímum 

skólastjóra nokkurs til að koma í veg fyrir það að hann gæti sóst eftir því að gegna starfi 

borgarritara.33  

Franska hugtakið „détournement de pouvoir“ barst í norrænan og þýskan rétt upp úr 

aldamótunum nítján hundruð. Danski fræðimaðurinn Poul Andersen markaði fræðilegan 

grundvöll hugtaksins með doktorsritgerð sinni Om ugyldige Forvaltningsakter frá 1924.34 

Hæstiréttur Íslands hafði þó nokkrum árum áður, með dómi Hrd. 1921, bls. 187, ógilt 

stjórnvaldsákvörðun þar sem henni var stefnt að ólögmætu markmiði. Um var að ræða 

álagningu aukaútsvars á eiganda Hins íslenska steinolíufjelags. Ástæða aukaálagningar var að 

sögn bæjarstjórans ,,mestmegnis... í tilliti til hinnar miklu olíuumsetningar Steinolíufjelags 

                                                 
31 International Commission of Jurists: „Control by the courts and the legislature over executive action. Judicial 

control“, bls. 15. 
32 Poul Andersen: Om ugyldige forvaltningsakter, bls. 168-169. 
33 L. Neville Brown og John S. Bell: French Administrative Law, bls. 247. 
34 Jan Fridthjof Bernt: „Utenforliggende hensyn som ugyldighetsgrunn“, bls. 241. 
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Íslands“. Var ákvörðunin talin ólögmæt þar sem samanlagt útsvar einstaklings og félagsins 

var lagt á einstaklinginn einan og álitamál var hvort yfir höfuð var heimilt að leggja útsvar á 

félagið. Því má velta fyrir sér hvort um hafi fremur verið að ræða brot á lögmætisreglunni en 

réttmætisreglunni þar sem umrædd ákvörðun átti sér ekki stoð í lögum. En dómurinn sýnir þó 

að dómstólar hafa verið farnir að velta fyrir sér reglu um málefnaleg sjónarmið áður en 

fræðimenn mörkuðu fræðilegan grundvöll reglunnar.35  

Þó er vert að nefna að í Íslenzkri stjórnlagafræði Lárusar H. Bjarnasonar frá 1913 er 

fjallað um ,,misbrúkun embættisvalds“.36 Leiða má líkur að því að í því hugtaki geti falist sú 

krafa að stjórnvöld byggi ákvarðanir sínar á málefnalegum sjónarmiðum. 

Í norrænum rétti líkt og í frönskum rétti var valdníðsluhugtakið framan af sett fram sem 

kenning um ómálefnaleg sjónarmið og tók fyrst og fremst til huglægrar afstöðu þess sem stóð 

að töku stjórnvaldsákvörðunar. Af skrifum yngri fræðimanna í kjölfar doktorsritgerðar Ole 

Krarup frá 1969 má ráða að kenningin um ómálefnaleg sjónarmið sé nú sett fram á hlutlægan 

máta en lúti ekki einungis að huglægri afstöðu þess sem taki þá stjórnvaldsákvörðun sem um 

ræði hverju sinni.37 Til að átta sig á muninum á huglægri afstöðu annars vegar og hlutlægri 

hins vegar er nauðsynlegt að setja upp dæmi líkt og Ole Krarup gerði í ritgerð sinni:38  

 
Huglægt: Dómstóllinn tekur afstöðu til þess hvort stjórnvaldið hefur með ákvörðun sinni 
stefnt að því að hygla einhverjum tilteknum aðila. 
Hlutlægt: Dómstóllinn tekur afstöðu til þess hvort ákvörðun stjórnvalds hefur í raun leitt til 
þess að einhverjum aðila hefur verið hyglað.  

 
Með ofangreindu er áherslan færð frá markmiði stjórnvaldsins til þess sem í raun átti sér stað, 

þ.e. á hina hlutlægu forsendu stjórnvaldsákvörðunar frá huglægu stefnumiði stjórnvaldsins 

sem ákvörðunina tók.  

Því hefur verið velt upp hvort rétt er að gera greinarmun á þeim tilvikum þegar annars 

vegar er um að ræða ólögmæta huglæga afstöðu stjórnvalds og hins vegar þegar sjónarmið eru 

ólögmæt hlutlægt séð. Orðið valdníðsla væri notað yfir þau tilvik þegar fyrir lægi huglæg 

ómálefnaleg afstaða stjórnvalds.39 Réttmætisreglan næði hins vegar yfir þau tilvik þar sem 

                                                 
35 Umfjöllun um dóminn má m.a. sjá í: Ólafur Jóhannes Einarsson: „Endurskoðunarvald dómstóla á 

matskenndum stjórnvaldsákvörðunum – hvaða þættir ákvörðunar hafa komið til endurskoðunar dómstóla“, 
bls. 266-267. 

36 Lárus H. Bjarnason: Íslenzk stjórnlagafræði, bls. 285-286. 
37 Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret – Almindelige emner, bls. 227. 
38 Ole Krarup: Øvrigheds myndighedens grænser, bls. 78. 
39 Í þessu samhengi má nefna Hrd. 1984, bls. 1326, svokallað Dýraspítalamál. Dómur Hæstaréttar er einn 

gagnrýndasti dómur íslensks stjórnsýsluréttar. Vísast almennt til umfjöllunar eftirfarandi fræðimanna um 
dóminn: Ástráður Haraldsson: „Um forsendur stjórnsýsluathafna. Fyrri hluti“, bls. 143 og „Um forsendur 
stjórnsýsluathafna. Síðari hluti“, bls. 253 og 265, Eiríkur Tómasson: „Dýraspítalamálið“, bls. 58-64, Páll 
Hreinsson: „Álitsumleitan“, bls. 427-430 og Ólafur Jóhannes Einarsson: „Réttmætisreglan“, bls. 257-260. Hér 
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kannað væri hvort stjórnvöld hefðu byggt ákvörðun á málefnalegum sjónarmiðum eins og 

síðari tíma fræðimenn hafa afmarkað þau.40 Þó að fallist verði á að þessi hugtakanotkun sé 

meira lýsandi, enda orðið valdníðsla gildishlaðið og því vel til þess fallið að lýsa 

ómálefnalegri huglægri afstöðu, verður hér stuðst við það hugtak sem Hæstiréttur hefur notað, 

sbr. Hrd. 10. maí 2007 (647/2006), sem vitnað var til að framan. Þannig verður hugtakið 

réttmætisregla notað yfir þá kröfu að stjórnvaldsákvarðanir séu byggðar á málefnalegum 

sjónarmiðum. 

Til glöggvunar á muninum á huglægum og hlutlægum sjónarmiðum má nefna dóm 

Hæstaréttar Danmerkur í UfR. 1987, bls. 311 sem laut að breytingum á stjórnkerfi og 

ákvörðunartöku innan Kaupmannahafnar. Vald til töku vissra skipulagsákvarðana var flutt til 

yfirborgarstjóra Kaupmannahafnar frá borgarstjóra eins hluta borgarinnar. Minnihluti 

Hæstaréttar Danmerkur taldi að raunveruleg ástæða breytingarinnar hefði verið sú að 

yfirborgarstjóri var óánægður með það hvernig staðið var að skipulagsákvörðunum innan 

þessa hluta borgarinnar og ákvörðunin því byggð á ómálefnalegum sjónarmiðum eða 

ómálefnalegum ásetningi sem vísar til huglægrar afstöðu borgarstjórans. Meirihlutinn taldi 

hins vegar að grundvöllur breytinganna væri samræmi í skipulagsgerð þar sem eðlilegt væri 

að allar skipulagsákvarðanir væru á sömu hendi og taldi því að hlutlæg málefnaleg sjónarmið 

lægju til grundvallar hvað sem huglægri afstöðu stjórnvaldsins liði. Dómurinn sýnir að þrátt 

fyrir að ákvörðun hafi byggst á ómálefnalegri huglægri afstöðu stjórnvalds geti önnur 

málefnaleg sjónarmið komið ákvörðuninni „til bjargar“, þ.e. þó að sýnt sé fram á 

ómálefnalega afstöðu stjórnvaldsins hafi ákvörðunin verið sú sama óháð þessari huglægu 

afstöðu.41  

Þó er ekki hægt að útiloka að grófari tilvik af ómálefnalegri huglægri afstöðu stjórnvalds 

geti leitt til ógildingar ákvörðunar án þess að litið sé til þess hvort hið ólögmæta sjónarmið 

hafi í raun leitt til þess að einhverjum aðila hafi verið hyglað eða á honum brotið hlutlægt 

                                                                                                                                                         
verður ekki sérstaklega gerð grein fyrir dóminum þar sem telja verður að tilvitnaðar umfjallanir séu tæmandi 
og vísast því til þeirra. Hér er þó vert að benda á eftirfarandi úr þessum skrifum í samhengi umfjöllunar um 
valdníðslu: „... forsendur hefðu verðið fyrir hendi til að ógilda þessa umsögn yfirdýralæknis á þeim grundvelli 
að um valdníðslu hefði verið að ræða. Eins hefði verið unnt að byggja þá niðurstöðu á því að hún hefði ekki 
samrýmst réttmætisreglunni á grundvelli hlutlægra viðmiða... Í raun má segja að héraðsdómur hafi dæmt 
málið í samræmi við síðari tíma fræðikenningar en ljóst er að dómurinn taldi að ómálefnalegt sjónarmið hafi 
haft töluverð áhrif á niðurstöðuna. Í ljósi þess hversu augljóst var, að yfirdýralæknir hafði ekki byggt á 
málefnalegum sjónarmiðum má velta því upp hvort nokkuð hafi verið því til fyrirstöðu að segja einfaldlega að 
um valdníðslu hafi verið að ræða.“ Ólafur Jóhannes Einarsson: „Réttmætisreglan“, bls. 260.   

40 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Réttmætisreglan“, bls. 272. 
41 Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret – Almindelige emner, bls. 228. Sjá einnig Bent Christensen: Forvaltningsret, 

prøvelse, bls. 172. 
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séð.42 Steen Rønsholdt hefur fært fyrir því rök að líta eigi sérstaklega til þess hvort um 

ómálefnalega huglæga afstöðu stjórnvalds er að ræða.43 Skrif Rønsholdt beinast einkum að 

þeirri aðstöðu þegar ákvörðun stjórnvalds hefur byggst á ómálefnalegri huglægri afstöðu en á 

síðari stigum leitast stjórnvaldið við að fela þessa huglægu afstöðu og réttlæta ákvörðunina 

eftir á út frá hlutlægu sjónarmiði.44 Ólafur Jóhannes Einarsson hefur tekið undir þessi skrif og 

vísað til þess að í undantekningartilvikum væri rétt að byggja á huglægum mælikvarða, meðal 

annars til þess að útiloka að síðar yrði reynt að skjóta málefnalegum grundvelli undir 

ákvörðun.45 Undir þessar röksemdir má taka enda óeðlilegt að stjórnvöld geti í raun og veru 

látið geðþótta ráða vali á niðurstöðu jafnvel þó að réttlæta megi niðurstöðuna með öðrum 

hætti eftir á. Þannig gæti notkun huglæga mælikvarðans aukið virðingu stjórnvalda fyrir 

reglunum og knúið þau til þess að vanda til verka.  

Beiting huglæga mælikvarðans, það er að láta alvarleg tilvik ómálefnalegrar huglægrar 

afstöðu leiða til ógildingar stjórnvaldsákvörðunar, er að einhverju leyti sambærileg þeirri 

réttarstöðu þegar um er að ræða gróf brot á málsmeðferðarreglum stjórnsýsluréttar.46 Í 

umfjöllun um ógildanleika stjórnvaldsákvarðana vegna brota á málsmeðferðarreglum er talið 

að í sumum tilvikum þar sem um gróf brot er að ræða sé rétt að beita svonefndum almennum 

mælikvarða við mat á ógildanleika.47 Almenni mælikvarðinn felst í því að ekki er kannað 

hvort ákvörðun hefur verið rétt að efni til á meðan sérstaki mælikvarðinn byggist á því að 

annmarki leiði aðeins til ógildingar að hann hafi leitt til rangrar niðurstöðu í ákveðnu máli. 

Þrátt fyrir að réttmætisreglan sé flokkuð meðal efnisreglna stjórnsýsluréttar má sjá að ofan að 

umfjöllun um huglægan þátt hennar á nokkurn samhljóm með umfjöllun um formreglur. 

Þetta leiðir hugann að öðrum reglum sem einnig er ætlað að tryggja að ómálefnaleg 

sjónarmið ráði ekki för við ákvarðanatöku stjórnvalda, þ.e. hæfisreglna stjórnsýsluréttar í 3. 

gr. ssl. Það er mat fræðimanna að þegar starfsmaður sem ákvörðun tók telst vanhæfur á 

grundvelli hæfisreglna stjórnsýslulaga beri að beita almennum mælikvarða við mat á því 

hvort ákvörðun er ógild eða hinum sérstaka með því afbrigði að sönnunarbyrðin er lögð á 

stjórnvöld þar sem slíkur annmarki telst gróft brot og líkur eru taldar á að annmarkinn hafi 

                                                 
42 Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret – Almindelige emner, bls. 228-229. Garde vísar til Steen Rønsholdt: „Om 

begreberne magtfordreining og forvalningens subjective hensigt“, bls. 17. 
43 Sjá almennt um skrif hans: Steen Rønsholdt: „Om begreberne magtfordreining og forvalningens subjective 

hensigt“, bls. 1-17. 
44 Karsten Revsbech: Nyere tendelser i dansk forvaltningsretlig teory – systemhensyn eller retssikkerhed, bls. 

65. 
45 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Réttmætisreglan“, bls. 275.  
46 Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret – Almindelige emner, bls. 228-229. Garde vísar til Steen Rønsholdt: „Om 

begreberne magtfordreining og forvalningens subjective hensigt“, bls. 17.  
47 Hvað þetta efni varðar vísast til: Arnar Þór Stefánsson: „Um ógildingu stjórnvaldsákvarðana“, bls. 276-289. 
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haft áhrif á efni ákvörðunarinnar.48 Hæfisreglur stjórnsýslulaga eru á margan hátt eðlislíkar 

reglunni um málefnaleg sjónarmið þar sem þær fela í sér vernd borgaranna fyrir því að 

ómálefnaleg sjónarmið hafi haft áhrif á ákvarðanir stjórnvalda. Áhugavert er að þegar liggur 

fyrir að huglæg afstaða stjórnvalds er ómálefnaleg er stundum heimilt að réttlæta ákvörðun 

eftir á en þegar sá möguleiki er fyrir hendi að ómálefnaleg sjónarmið hafi ráðið för, þ.e. þegar 

um er að ræða brot á hæfisreglum sé almennt talið að ógilda beri ákvörðun eða 

sönnunarbyrðinni að minnsta kosti snúið við. Þegar þetta er virt virðast rök hníga til þess að 

beita huglægum mælikvarða, í einhverjum tilvikum, með þeim hætti sem lýst hefur verið.  

 

2.3 Greining málefnalegra sjónarmiða 

Fjallað hefur verið um hvað felst í réttmætisreglunni og örlítið vikið að hinu fræðilega 

samhengi reglunnar. Eftir stendur hins vegar að svara þeirri spurningu hvernig hægt er að 

komast að niðurstöðu um það hvaða sjónarmið geta talist málefnaleg. Segja má að umfjöllun 

um það hvaða sjónarmið eru málefnaleg sé eðlisskyld hefðbundinni lögskýringu.49 Verkefnið 

í báðum tilvikum er að komast að því hvernig ber að túlka og beita tilteknu lagaákvæði. Erfitt 

getur þó verið að gera grein fyrir, með tæmandi hætti, þeim málefnalegu sjónarmiðum sem 

ákvörðun getur grundvallast á enda fer það að mörgu leyti eftir því lagaákvæði sem um ræðir 

hverju sinni. Í íslenskri fræðilegri umfjöllun hafa þau viðmið sem oftast eru notuð við 

greiningu málefnalegra sjónarmiða verið talin eftirfarandi: 

 
1. Lög og lögskýringargögn. 
2. Sjónarmið sem leiða má af markmiðum laga. 
3. Samræmi og jafnrétti. 
4. Sjónarmið sem leidd verða af mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar og ákvæðum 

fjölþjóðlegra mannréttindasáttmála. 
5. Almenn sjónarmið.50 

 
Hér verður sú leið einnig farin að nálgast spurninguna hvað teljast málefnaleg sjónarmið 

eins og hverja aðra lögskýringu. 

 

                                                 
48 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. Skýringarrit, bls. 82 og Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 

875-877. Vert er að geta þess að í fyrrnefndu bókinni virðist Páll ganga út frá því að hinum almenna 
mælikvarða sé beitt um vanhæfan starfsmann stjórnvalds sem tekur stjórnvaldsákvörðun en í síðari bókinni 
vísar hann til þess möguleika að beita sérstökum mælikvarða þar sem sönnunarbyrðin hefur verið færð yfir á 
stjórnvaldið. Í báðum tilvikum vísar hann til þess að hinn sérstaki mælikvarði virðist vera notaður þegar 
vanæfur nefndarmaður stjórnsýslunefndar tekur þátt í meðferð og úrlausn máls. Hann nefnir þó dóma þar sem 
hinum almenna mælikvarða var beitt þegar um er að ræða vanhæfi nefndarmanns en tekur fram að ekki verði 
dregnar skýrar ályktanir um það í hvaða undantekningartilvikum hinn almenni mælikvarði er notaður þegar 
tekin er afstaða til þess hvort ógilda ber ákvörðun nefndar vegna vanhæfis nefndarmanns. 

49 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 24. 
50 Ibid., bls. 25-29. 
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Greining á því hvaða sjónarmið teljist málefnaleg eru í raun hefðbundin lögskýring sem byggir 
á viðkomandi lagaákvæði og eftir atvikum lögskýringargögnum.51  
 

Túlkun og skýring á því hvað telst málefnalegt sjónarmið byggist á öllum réttarheimildum 

sem þýðingu hafa í viðkomandi máli, lögskýringargögnum svo og viðurkenndum 

lögskýringarsjónarmiðum.52 Lögskýringarsjónarmið eru þau sjónarmið, sem lögfræðin sjálf, í 

hinni daglegu lagaframkvæmd, hefur lagt til grundvallar við lögskýringu.53 Það er í raun 

afstætt hvaða sjónarmið verða í hverju tilfelli talin málefnaleg sem grundvöllur ákvörðunar 

enda háð lagagrundvelli máls hverju sinni.54 Almennt hlýtur að mega ætla að þau sjónarmið 

sem studd verða við þau lögskýringarsjónarmið sem teljast almennt viðurkennd geti talist 

málefnaleg við töku matskenndra stjórnvaldsákvarðana. Með lýsingu á þessum 

lögskýringarsjónarmiðum má þannig komast nær því að veita almennar leiðbeiningar um 

hvernig afmarka skuli þau málefnalegu sjónarmið sem matskennd stjórnvaldsákvörðun getur 

grundvallast á í því tilviki sem um ræðir.  

Fræðimenn hafa farið mismunandi leiðir við flokkun og framsetningu 

lögskýringarsjónarmiða.55 Hér verður að mestu stuðst við þá flokkun sem Davíð Þór 

Björgvinsson hefur sett fram í riti sínu Lögskýringar þó að einnig verði horft til framsetningar 

annarra fræðimanna: 

 
1. Skýring með vísan til orð- og textafræðilegra atriða. 
2. Skýring með vísan til atvika sem varða tilurð lagasetningar og sögulegan bakgrunn. 
3. Lagasamræmi. 
4. Markmiðsskýringar. 
5. Meginreglur laga. 
6. Venjuréttur. 
7. Fordæmi og dómvenjur. 
8. Stjórnsýsluákvarðanir og stjórnsýsluframkvæmd. 
9. Samanburðarskýring. 
10. Þjóðréttarsamningar. 
11. Mannréttindavernd. 
12. Sjónarmið við skýringu laga á sviði stjórnsýsluréttar. 
13. Skýring með vísan til löggjafarstefnu. 
14. Skýring með vísan til eðlis máls og annarra matskenndra sjónarmiða.56 

 

                                                 
51 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Réttmætisreglan“, bls. 263. 
52 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 24. 
53 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 102. 
54 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 29. 
55 Sjá til samanburðar Ármann Snævarr: Almenn lögfræði I, XXXI-XXXII. kafla, Jónatan Þórmundsson: Afbrot 

og refsiábyrgð I, bls. 223-237 og Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða. 
56 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 102-103. Á bls. 103 kemur eftirfarandi m.a. fram: „Mikilvægt er 

að hafa í huga að sú flokkun sem er hér sett fram er sett fram til leiðsagnar og er tilraun höfundar til að flokka 
þær aðferðir og vinnubrögð sem mótaðar hafa verið í lagaframkvæmd. Lögskýringarsjónarmiðin eru fjölþætt 
og tvinnast saman með margvíslegum hætti auk þess að vera naumast tæmandi talin.“  
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Ekki gefst tóm til að fjalla með ítarlegum hætti um lögskýringarsjónarmið íslensks réttar 

en í stað þess verður fjallað um hvernig niðurstöðu um málefnaleg sjónarmið hefur verið 

slegið fastri í framkvæmd og sú umfjöllum tengd við þá flokkun lögskýringarsjónarmiða sem 

hér hefur verið sett fram. Í UA 18. nóvember 1991 (458/1991) reyndi á það hvort sjónarmið 

um stríðni væru málefnaleg. 

 
Faðir kvartaði yfir ákvörðun sem deildarráð heimspekideildar Háskóla Íslands tók um að sonur 
hans fengi ekki að bera mannsnafnið „Neptúnus“. Umboðsmaður tók fram að af kvörtun mætti 
ráða að gagnrýnt væri það sjónarmið sem fram kæmi í rökstuðningi heimspekideildar fyrir 
ákvörðuninni að hætta væri fyrir hendi á „að dreng yrði strítt með þessu fágæta og óvenjulega 
nafni, t.d. með gælunafninu Nebbi.“ Umboðsmaður féllst á það að ákvörðun heimspekideildar 
gat, á grundvelli þágildandi laga nr. 54/1925 um mannanöfn, ekki byggst á því sjónarmiði enda 
var henni eingögnu ætlað að úrskurða um það hvort nafn var rétt að lögum íslenskrar tungu.  
 

Hér samræmdist sjónarmið um stríðni ekki þeirri réttarheimild sem ákvörðunin grundvallaðist 

á. Matsgrundvöllurinn var gefinn í lagaákvæðinu, þ.e. hvort nafn væri rétt að lögum íslenskrar 

tungu. Þá taldist málefnalegt að horfa til málfræði, venju, hefðar o.s.frv. Heimspekideild var 

ekki falið að leggja gildishlaðið mat á það hvort nafnið yrði einstaklingnum til ama. Sú 

niðurstaða umboðsmanns að stríðni gæti ekki verið málefnalegt sjónarmið við töku þessarar 

matskenndu stjórnvaldsákvörðunar byggðist því á textaskýringu þess lagaákvæðis sem um 

ræddi sbr. flokk eitt hér að framan. Nauðsynlegt er að geta þess að með gildistöku nýrra 

mannanafnalaga, nr. 45/1998, varð sjónarmið um stríðni málefnalegt. Í 1. mgr. 2. gr. laganna 

kemur fram að eiginnafn megi ekki vera þannig að það geti orðið nafnbera til ama. Eins og 

lagaákvæðið ber með sér er nú málefnalegt og lögmætt að horfa til þess hvort nafn getur orðið 

einstaklingi til ama, þ.e. hvort einstaklingurinn getur orðið fyrir stríðni eða aðkasti vegna þess 

og byggist það á texta ákvæðisins eins og því hefur verið breytt. Líkt og endranær við 

lögskýringu verður að telja að þau sjónarmið sem leidd verða með beinum hætti af texta 

lagaákvæðis hafi talsvert vægi. Róbert R. Spanó hefur bent á að útgangspunktur lögskýringar 

sé texti lagaákvæðisins og textaskýring og mat á innra samhengi lagaákvæðisins sé því fyrsta 

aðgerð túlkunar.57  

Í UA 27. ágúst 1992 (642/1992) var til umfjöllunar hvort málefnalegt var að horfa til þess 

við ákvörðun um endurveitingu ökuréttinda að sá sem um var að ræða hefði nýlegt gert 

dómsátt í fíkniefnamáli.  

 
Einstaklingur kvartaði yfir því að dómsmálaráðuneytið hefði synjað um að veita honum 
ökuréttindi á ný og vísað þar til umsagnar lögreglustjórans í Reykjavík, en í umsögn hans kom 
fram að þar sem ekki þætti sýnt að einstaklingurinn hefði látið af fíkniefnanotkun, treysti 

                                                 
57 Róbert R. Spanó: „Deilt um lögskýringaraðferðir Hrd. 10. desember 2007, mál nr. 634/2007 (framsal 

sakamanns)“, bls. 400.  
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lögreglustjórinn sér ekki til að mæla með því að einstaklingnum yrði veitt ökuleyfi á ný. Í 
kvörtuninni kom fram að einstaklingurinn teldi óheimilt að líta til þess við ákvörðun um 
endurveitingu ökuréttinda að hann hefði gert dómsátt í fíkniefnamálum. Niðurstaða 
umboðsmanns var eftirfarandi: „Þar sem lagt er til grundvallar, að litið sé til reglusemi 
umsækjanda um endurveitingu ökuréttinda, verður ekki fallist á það, að ólögmætt hafi verið að 
líta til þess, að ekki þætti sýnt, að A hefði látið af fíkniefnanotkun, enda er óheimilt að neyta 
áfengis eða annarra örvandi eða deyfandi efna við stjórn vélknúins ökutækis, sbr. 4. mgr. 44. gr. 
umferðarlaga nr. 50/1987. Ekki verður séð af gögnum málsins, að ákvörðun 
dómsmálaráðuneytisins hafi verið byggð á ólögmætum sjónarmiðum og því ekki ástæða til 
frekari afskipta af málinu.“  
 

Í 2. mgr. 106. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 kemur einungis fram að leita skuli umsagnar 

viðkomandi lögreglustjóra við endurveitingu ökuréttinda. Af texta lagaákvæðisins má því 

ekki ráða hvað geti talist til málefnalegra sjónarmiða við töku ákvörðunar um endurveitingu 

ökuréttinda. Þegar staðan er sú að ekki er nægilegt að styðjast við texta lagaákvæðis við mat á 

því á hvaða málefnalegu sjónarmiðum matskennd stjórnvaldsákvörðun getur grundvallast 

getur verið nauðsynlegt að horfa til hins ytra samhengis lagaákvæðisins, þ.e. þeirra gagna og 

sjónarmiða sem standa utan texta ákvæðisins sem almennt er viðurkennt að geti haft þýðingu 

við túlkun lagaákvæða,58 s.s. einkum lögskýringar- eða undirbúningsgagna. Í athugasemdum 

við 106. gr. frumvarpsins, sem varð að umferðarlögum nr. 50/1987, kemur eftirfarandi m.a. 

fram: „...er lagt til að leitað skuli umsagnar viðkomandi lögreglustjóra áður en endurveiting er 

ákveðin, enda hafa þeir að jafnaði gleggri upplýsingar um reglusemi og hagi umsækjenda og 

ítarlegri en fram koma í sakavottorði.“59 Hér er hið málefnalega sjónarmið leitt af 

lögskýringargögnum þar sem texti lagaákvæðisins gaf ekki glögga mynd af þeim 

sjónarmiðum sem ákvörðunin gat grundvallast á. Þá er einnig horft til lagasamræmis þegar 

vísað er til annars ákvæðis sama lagabálks, þ.e. 4. mgr. 44. gr. umferðarlaga þar sem fram 

kemur að óheimilt sé að neyta áfengis eða annarra örvandi eða deyfandi efna við stjórn 

vélknúins ökutækis. Það að málefnalegt sjónarmið geti byggst á lagasamræmi innan sama 

lagabálks, eða innri samræmisskýringu, má rökstyðja með þeim hætti að ætla verði að 

„löggjafinn leitist fremur við setningu lagabálka að skapa heildstætt og samræmt kerfi 

efnisreglna en ekki handahófskennda upptalningu ákvæða...“.60 

Í UA 16. mars 2000 (2512/1998) reyndi á það hvort málefnalegt væri að veita erlendum 

refsiföngum reynslulausn að liðnum helmingi refsitíma meðan íslenskir refsifangar þurftu að 

sitja af sér tvo þriðju hluta refsivistar fyrir sambærileg brot.  

 

                                                 
58 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 93. 
59 Alþt. 1986-87, A-deild, bls. 924. 
60 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 82-83.  
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Íslenskur fangi kvartaði yfir úrskurði dóms- og kirkjumálaráðuneytisins þar sem synjun 
fangelsismálastofnunar um að veita honum reynslulausn að liðnum helmingi refsitímans var 
staðfest. Erlendum ríkisborgurum hafði almennt verið veitt reynslulausn að liðnum helmingi 
refsitímans óháð því hvort viðkomandi hafði afplánað refsivist fyrir bort er varðar við 173. gr. a. 
almennra hegningarlaga eða önnur fíkniefnabrot. Í skýringum ráðuneytisins til umboðsmanns 
kom fram að önnur sjónarmið hefðu verið talin gilda um erlenda ríkisborgara en þegar íslenskir 
ríkisborgarar ættu í hlut. Er þar vísað til þess að almennt verði að telja að refsivist sé þungbærari 
erlendum afplánunarföngum sem afplána refsingu hér á landi en íslenskum föngum. Séu þeir 
víðs fjarri fjölskyldum sínum er þeir afpláni refsinguna og þeir fái yfirleitt engar heimsóknir 
meðan á refisvist stendur. Sé þeim vísað úr landi um leið og reynslulausn hafi verið veitt. 
Umboðsmaður taldi að framkvæmdin við veitingu reynslulausnar virtist ekki vera leidd af 
sjónarmiði um þjóðerni fanga heldur af því að refsivist væri almennt til muna þungbærari 
erlendum afplánunarföngum en íslenskum föngum, því hefði verið byggt á málefnalegum 
sjónarmiðum sem ekki færu í bága við jafnræðisreglu. 
 

Umboðsmaður tekur fram að af athugasemdum við frumvarp það sem varð að lögum nr. 

16/1976, sem breyttu ákvæðum almennra hegningarlaga um reynslulausnir og í gildi voru 

þegar ákvörðunin um synjun reynslulausnar var tekin, megi ráða að lögfesting þessa úrræðis 

miði að því að takmarka neikvæð félagsleg áhrif frelsisskerðingar til lengri tíma og vera til 

aðstoðar föngum í þeim miklu aðlögunarerfiðleikum sem biðu þeirra er refsivist lyki. 

Sjónarmið þessi megi meðal annars ráða af ákvæði þágildandi 3. mgr. 40. gr. almennra 

hegningarlaga en þar var kveðið á um að reynslulausn úr fangelsi skyldu ekki veitt ef slíkt 

þætti óráðlegt vegna haga fangans enda skyldi honum vís hentugur samastaður og vinna eða 

önnur kjör sem nægðu honum til lífsuppeldis. Umboðsmaður taldi eins og fyrr sagði að 

framkvæmdin við veitingu reynslulausnar virtist ekki vera byggð á sjónarmiði um þjóðerni 

fanga sem slíku heldur á þeirri afstöðu að refsivist væri almennt til muna þungbærari 

erlendum afplánunarföngum en íslenskum. Með hliðsjón af tilgangi reynslulausnar, er miðar 

meðal annars að því að takmarka neikvæð félagsleg áhrif frelsisskerðingar til lengri tíma, taldi 

umboðsmaður málefnalegt og forsvaranlegt að byggja á slíku sjónarmiði við úrlausn einstakra 

mála. Hér virðist umboðsmaður byggja á að hið málefnalega sjónarmið verði leitt af texta 

þágildandi ákvæðis almennra hegningarlaga um reynslulausn og lögskýringargögnum og að 

því er virðist af markmiði ákvæðis laga um reynslulausn eins og það verður ráðið af 

lagatextanum og lögskýringargögnum. Þá taldi umboðsmaður þessi sjónarmið ekki brjóta í 

bága við jafnræðisreglu stjórnskipunar- og stjórnsýsluréttar og í álitinu sést því dæmi um 

samspil réttmætisreglunnar og jafnræðisreglunnar sem nánar verður fjallað um síðar.  

Álit UA 4. janúar 1996 (993/1994) laut að því hvort sjónarmið um hjúskaparstöðu, hvort 

aðili hefði fæðst í tilteknu sveitarfélagi, búið þar og greitt skatta til sveitarfélagsins, gætu 

verið málefnaleg sjónarmið við töku ákvörðunar um heimild til leigu jarðar innan 

sveitarfélagsins.  
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Umboðsmaður taldi að draga mætti þá ályktun af 1. gr. jarðalaga og lögskýringargögnum að 
markmið laganna væri að tryggja þjóðhagslega hagkvæma nýtingu jarða og að eignarráð og 
búseta á jörðum samræmdist hagsmunum sveitarfélaga og þeirra sem stunduðu landbúnað. En í 
þágu þessara markmiða hefði sveitarstjórn verið fengið vald til að koma í veg fyrir að jarðir 
væru teknar skipulagslaust úr landbúnaðarnotum. Þá tók umboðsmaður eftirfarandi fram: „Með 
tilliti til markmiða, ákvæða og lögskýringargagna jarðalaga, er sveitarstjórn ekki heimilt, 
samkvæmt 6. gr. jarðalaga, að synja um samþykki á leigu á ríkisjörð á grundvelli sjónarmiða um 
hjúskaparstöðu væntanlegs leigutaka. ... Telja verður, að umrædd sjónarmið, sem byggð eru á 
búsetu og skattgreiðslum til sveitarfélagsins, verði ekki að lögum lögð til grundvallar við 
ákvörðun um, hvort ráðstöfun eignar skuli samþykkt á grundvelli 6. gr. jarðalaga, þar sem þessi 
sjónarmið falla hvorki undir markmið og ákvæði jarðalaga né eiga sér stoð í þeim eða öðrum 
lögum.“ 
 

Af álitinu má ráða að málefnalegt og jafnvel skylt geti verið að byggja á sjónarmiðum sem 

byggjast á bersýnilegum vilja löggjafans, þ.e. markmiði þeirra laga sem um ræðir hverju 

sinni. Þá sé hægt að hafna tilteknu sjónarmiði sem málefnalegu ef þau gögn sem liggja fyrir 

um vilja löggjafans styðja ekki beitingu sjónarmiðsins. Hér samrýmdust þau sjónarmið sem 

beitt var ekki markmiðum jarðalaga, þ.e. vilja löggjafans um nýtingu jarða, og töldust 

ómálefnaleg.  

Á það hefur verið bent að finna megi margvíslega vankanta á beitingu 

markmiðsskýringar, þ.e. að styðja lögskýringu við meintan vilja löggjafans. Ástæðan er meðal 

annars sú að óljóst er hvað felst í hugtakinu og það hefur verið dregið í efa að unnt sé að tala 

um nokkuð sem nefna megi vilja löggjafans.61 Þá má einnig nefna að umdeilanlegt kann að 

vera hvernig afmarka ber markmið lagaákvæða, þar með talið hversu almennt eða nákvæmt 

markmiðið er skilgreint.62 Sömu vankanta má benda á þegar afmörkun á málefnalegum 

sjónarmiðum styðst við markmið lagaákvæða. Það breytir þó ekki þeirri staðreynd að 

markmiðsskýring er viðurkennt lögskýringarsjónarmið við val á lögskýringarleiðum að 

íslenskum rétti63 og getur því nýst við mat á því hvaða sjónarmið teljast málefnaleg við töku 

matskenndra stjórnvaldsákvarðana.  

Þjóðréttarsamningar og mannréttindavernd hafa verið talin til lögskýringarsjónarmiða 

íslensks réttar, sbr. upptalningu að framan. Telja verður að sjónarmið sem leiða má af 

mannréttindaákvæðum stjórnarskrár séu almennt málefnaleg. Er þetta í samræmi við þá 

líkindareglu að almenn löggjöf verði talin samræmast stjórnarskrá nema sýnt sé fram á annað 

og þar af leiðandi ber að túlka lagaákvæði til samræmis við stjórnarskrá eins og kostur er.64 

Því má halda fram að þetta eigi samhljóm með þeirri skyldu stjórnvalda að standa vörð um 

                                                 
61 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 122. 
62 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 215.  
63 Almennt um beitingu markmiðsskýringar sjá t.d. Hrd. 1954, bls. 199, Tjarnarbíó, og Hrd. 1999, bls. 390 

(177/1998), blindur nemandi við HÍ.  
64 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 246-247.  
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mannréttindi við töku stjórnvaldsákvarðana og að sú skylda hvíli á öllum þremur örmum 

ríkisvaldsins, þ.e. löggjafarvaldi, dómsvaldi og framkvæmdavaldi. Í þessu samhengi má nefna 

Hrd. 1999, bls. 2015 (151/1999) sem laut að táknmálstúlkun fyrir heyrnarlausa.  

 
Þess var krafist að Ríkisútvarpinu yrði gert skylt að láta túlka á táknmáli framboðsumræður í 
sjónvarpi, kvöldið fyrir kosningar til Alþingis, um leið og þær færu fram. Talið var að það væri 
óaðskiljanlegur þáttur kosningaréttar, sem verndaður væri í III. kafla stjórnarskrárinnar nr. 
33/1944 og 3. gr. I. viðauka mannréttindasáttmála Evrópu, að sá sem réttarins nyti hefði 
tækifæri til að kynna sér þau atriði sem kosið væri um. Ljóst þótti að það væri í samræmi við 
lögákveðið hlutverk Ríkisútvarpsins, samkvæmt 15. gr. útvarpslaga nr. 68/1985, að kynna 
frambjóðendur og stefnumál þeirra fyrir kosningar til Alþingis. Bæri Ríkisútvarpinu ótvírætt að 
gæta jafnræðis þegar það sinnti þessu hlutverki sínu og lyti sú skylda ekki aðeins að 
frambjóðendum og þeim stjórnmálaöflum sem í hlut ættu, heldur einnig að þeim sem 
útsendingum væri beint til. Ætti því Ríkisútvarpið að haga gerð og útsendingu 
framboðsumræðna þannig að aðgengilegt væri heyrnarlausum, sbr. einnig 7. gr. laga nr. 
59/1992 um málefni fatlaðra. Þótt játa bæri Ríkisútvarpinu verulegt svigrúm við tilhögun 
dagskrár og útsendinga yrðu þær ákvarðanir, sem röskuðu þeim skyldum og réttindum, sem 
mælt væri fyrir um í 15. gr. útvarpslaga og 7. gr. laga um málefni fatlaðra, að styðjast við gild 
málefnaleg rök. Þótti Ríkisútvarpið ekki hafa fært fram nægilega gild og málefnaleg rök til að 
réttlæta þá mismunum sem fólst í ákvörðun þess, en fyrir lá að tæknilega var vel 
framkvæmanlegt að hafa þann háttinn á sem krafist var. Eftirfarandi kemur fram í dóminum: 
„Af framangreindu er ljóst að stefnda er sérstaklega falið það hlutverk með lögum að vera 
vettvangur frjálsra skoðanaskipta um þau málefni, sem almenning varða. Með hliðsjón af þessu 
lögákveðna hlutverki stefnda verður að telja að honum geti verið rétt við kosningar til Alþingis 
að kynna almenningi frambjóðendur og stefnumál þeirra eftir því, sem efni standa til. Ber 
stefnda þá ótvírætt að gæta jafnræðis þegar hann sinnir þessu hlutverki sínu, eins og raunar 
leiðir beint af orðum 2. mgr. 15. gr. laga nr. 68/1985. Lýtur sú skylda ekki aðeins að jafnræði 
milli þeirra frambjóðenda og stjórnmálaafla, sem í hlut eiga, heldur einnig að þeim, sem 
útsendingum er beint til. ... Samkvæmt þessu verður á það fallist að stefnda beri eftir megni að 
haga gerð og útsendingu framboðsumræðna þannig að aðgengilegt sé heyrnarlausum. Styðst sú 
niðurstaða einnig við 7. gr. laga nr. 59/1992 um málefni fatlaðra, sem mælir fyrir um að fatlaðir 
skuli eiga rétt á allri almennri þjónustu ríkis og sveitarfélaga.“ 
 

Dómurinn sýnir að Hæstiréttur Íslands gerir þá kröfu að stjórnvöld líti til mannréttinda við 

framkvæmd verkefna, sem þeim er falið að lögum að sinna, sem eru háð svigrúmi til mats. 

Janframt sýnir dómurinn náin tengsl réttmætisreglunnar og jafnræðisreglunnar. Talið hefur 

verið að sum sjónarmið teljist almennt málefnaleg og í því samhengi hafa verið nefnd þau 

sjónarmið sem leiða má af mannréttindaákvæðum stjórnarskrár.65 Velta má fyrir sér hvort í 

réttmætisreglunni felist krafa um það að ávallt skuli horft til mannréttinda, þ.e. þegar 

stjórnvald velur þau málefnalegu sjónarmið sem ákvörðun þess grundvallast á verði það að 

horfa sérstaklega til mannréttindaákvæða. Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna hefur t.d. 

lagt áherslu á að innleiðing mannréttindasáttmála felist ekki einungis í breytingu á 

                                                 
65 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. Skýringarrit, bls. 126-130. 
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stjórnarskrá eða löggjöf heldur sé nauðsynlegt að öll stjórnvöld sem og dómstólar sinni sínu 

hlutverki við að tryggja vernd mannréttinda.66  

Hvað sjónarmið um samræmi og jafnrétti varðar vísast til umfjöllunar um jafnræðisreglur 

hér síðar og þess samanburðar sem þar verður gerður á réttmætisreglu stjórnsýsluréttar og 

jafnræðisreglna. Hér og nú verður látið nægja að benda á að það að byggja 

stjórnvaldsákvörðun á samræmi og jafnrétti hefur almennt verið talið fela í sér málefnaleg 

sjónarmið.67 

Vísað hefur verið til réttmætra væntinga málsaðila og til góðrar trúar hans, sem og 

réttaröryggis sem sjónarmiða sem almennt teljast málefnaleg.68 Hvað sjónarmið um réttmætar 

væntingar málsaðila varðar má vísa til Hrd. 2004, bls. 446 (239/2003), sem laut að launum 

kennara í námsleyfi. Í dóminum kemur eftirfarandi m.a. fram:  

 
Aðila greinir ekki á um að frá gildistöku laga nr. 66/1995 fram til 1. ágúst 2001 voru laun 
kennara í námsleyfi miðuð við föst laun er starfinu fylgdu eins og verið hafði í gildistíð eldri 
grunnskólalaga. Það voru því þær reglur sem giltu í lok ársins 2000 þegar umsókn stefndu um 
námsleyfið var samþykkt. ... Stefnda gat því þegar umsókn hennar var samþykkt síðla árs 2000, 
haft réttmætar væntingar um að njóta fullra launa í námsleyfinu. ... Verður að telja að stjórn 
áfrýjandans námsleyfasjóðs hafi ekki verið heimilt með samþykkt í ágústmánuði 2001 að láta 
nýjar reglur um laun í námsleyfum taka gildi varðandi stefndu, sem þá hafði hafið töku 
námsleyfis síns. Átti hún því rétt á að njóta í námsleyfinu fastra launa er starfinu fylgdu eins og 
verið hafði í eldri framkvæmd. 
 

Af þessum dómi má ráða að eldri stjórnsýsluframkvæmd hafi skapað umsækjanda tiltekin 

réttindi sem ekki mátti af henni taka. Hún hafði réttmætar væntingar til þess að ákvörðun væri 

á tiltekinn máta með vísan til eldri framkvæmdar. Nefndur dómur er í raun stefnumarkandi 

dómur um réttmætar væntingar til stjórnsýsluframkvæmdar og skýr og klár vísbending um 

það að skortur á því að gæta réttmætra væntinga geti leitt til ógildingar eða skaðabótaskyldu 

hins opinbera vegna þess að einstaklingur átti að geta byggt rétt á eldri reglu sem hafði breyst.  

Þá má einnig nefna álit UA 10. maí 2002 (3307/2001) sem laut breyttri 

stjórnsýsluframkvæmd við útgáfu dvalarleyfis til útlendinga. Í álitinu kemur eftirfarandi m.a. 

fram um réttmætar væntingar:  

 
Með vísan til þeirra sjónarmiða sem að framan eru rakin tel ég þannig að stjórnvöldum hafi, 
eins og atvikum var háttað í þessu máli, verið skylt að taka efnislega afstöðu til þess við úrlausn 

                                                 
66 Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna: General comment No. 3: Article 2 (Implementation at the national 

level). Birt í Compilation of general comments and general recommendations adopted by human rights treaty 
bodies, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7, 12. maí 2004, bls. 125. Í ritgerðinni verður vísað til skjalasafns 
Sameinuðu þjóðanna með hinni alþjóðlegu tilvísun „UN doc.“ og síðan númeri viðkomandi skjals í 
skjalasafninu sem er aðgengilegt á vefsíðunni http://documents.un.org.    

67 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 28. 
68 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. Skýringarrit, bls. 126-130. 
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á umsókn A um ótímabundið dvalarleyfi hvort og þá með hvaða hætti sjónarmið um réttmætar 
væntingar kynnu að hafa þýðingu fyrir efnislega niðurstöðu málsins. 
 

Vísast ennfremur til umfjöllunar um breytta stjórnsýsluframkvæmd í kafla 3.3.2 í tengslum 

við umfjöllun um jafnræðisreglu stjórnsýsluréttar hér síðar.  

Þá hefur verið vísað til þess að kurteisi og velvilji í garð málsaðila séu sjónarmið sem 

almennt teljast málefnaleg.69 Þessi staðhæfing hefur hins vegar ekki verið rökstudd með vísan 

til dómaframkvæmdar. Ætla verður að kurteisi og velvild í garð málsaðila séu tveir ólíkir 

þættir. Kurteisi má setja í flokk með vönduðum stjórnsýsluháttum og vísar til þess með hvaða 

hætti stjórnvöld haga samskiptum sínum við borgarann meðan velvild vísar frekar til 

huglægrar afstöðu þess sem tekur stjórnvaldsákvörðun til þess aðila eða þeirrar efnislegu 

niðurstöðu sem um ræðir. Verður að telja að staðhæfingar um að velvild teljist málefnalegt 

sjónarmið við töku stjórnvaldsákvarðana eigi ekki við velvild í þeirri merkingu að persónuleg 

sjónarmið þess sem tekur ákvörðun ráði. Velvild í þeim skilningi sem getur talist 

málefnalegur gæti fremur verið að eftir atvikum sé viðurkennt að heimilt sé að leggja til 

grundvallar túlkunarvalkost, sem telst, þegar á heildina er litið, leiða til sanngjarnrar og 

haganlegrar efnisreglu. Í lögskýringarfræðum eru þessi sjónarmið stundum nefnd almenn 

matskennd lagasjónarmið (n. reelle hensyn).70  

Mat á því hvaða sjónarmið teljast málefnaleg hlýtur að tengjast þeim hagsmunum sem um 

ræðir hverju sinni. Í áliti UA 21. febrúar 2001 (2887/1999) virðist umboðsmaður veita 

flugmálastjórn mikið svigrúm við það mat. Í málinu reyndi á það hvort bann yfirmanns 

flugumferðarþjónustu flugmálastjórnar við því að einn félagsmanna klæddist bláum 

gallabuxum við vinnu sína var málefnalegt. Umboðsmaður taldi að hin umdeildu fyrirmæli 

byggðust á almennum stjórnunarrétti yfirmanns á ríkisstofnun, sbr. 15. gr. laga nr. 70/1996 

um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Varð það niðurstaða umboðsmanns að fyrirskipun 

yfirmanns þess efnis að ákveðinn algengur daglegur klæðnaður fólks teldist ekki leyfilegur á 

þeim grundvelli að hann væri ekki snyrtilegur væri því aðeins lögleg í merkingu 15. gr. 

laganna að hún styddist við fyrirfram ákveðin fyrirmæli sem væru skýr og glögg. Þá tók 

umboðsmaður efirfarandi m.a. fram:  

 
Oft byggja kröfur um klæðaburð starfsmanna á svipuðum sjónarmiðum þó að því viðbættu að 
líklegra sé að hámarksárangri verði fremur náð en ella beri utanaðkomandi aðili traust til 
fagmennsku starfsmanna. Ekki liggur fyrir í málinu hvaða hagsmunir voru því tengdir að skapa 
hina faglegu ásýnd í augum gesta stofnunarinnar. Ég álít þó að ekki séu forsendur til þess í 
málinu að telja að ólögmæt sjónarmið hafi legið að baki kröfunni. Þá er ég þeirrar skoðunar að 

                                                 
69 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 29.  
70 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 272.  
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sú krafa að klæðaburður starfsmanna skuli vera snyrtilegur gangi ekki lengra en nauðsynlegt er 
til þess að skapa þá ákjósanlegu ásýnd sem að var stefnt. Það er hins vegar háð mati hverju sinni 
hvað teljist snyrtilegur klæðnaður og þar kann viðhorf fólks að vera mismunandi. 

 

Álitið er hér reifað í samhengi við umfjöllun um almenn matskennd sjónarmið og sérstaklega 

í sambandi við sjónarmið um kurteisi og velvild enda virðist það sjónarmið að skapa faglega 

ímynd stjórnvalds eiga sér nokkra stoð í slíkum hugmyndum. Þá má vekja athygli á að eftir 

því sem hagsmunirnir sem um ræðir eru minni þá virðist umboðsmaður veita stjórnvaldinu 

víðtækara svigrúm. Velta má fyrir sér hvort þessi regla á einnig við með öfugum formerkjum, 

þ.e. ef eftir því sem hagsmunirnir eru meiri því minna svigrúm hefur stjórnvaldið og því meiri 

kröfur eru gerðar til þess að þau sjónarmið sem lögð eru til grundvallar hafi náin tengsl við 

það lagaákvæði sem um ræðir. Svokölluð réttaröryggisregla hefur verið sett fram í umfjöllun 

um lögskýringar og felur það í sér að íþyngjandi ákvarðanir stjórnvalda þurfi að eiga sér skýra 

lagastoð og skýra beri þröngt ákvæði laga sem með einum eða öðrum hætti skerða frelsi 

manna og réttindi.71 Þannig má draga þá ályktun að matskennd stjórnvaldsákvörðun sem telst 

íþyngjandi verði einungis byggð á sjónarmiðum sem leidd verða með beinum hætti af texta 

ákvæðisins.  

Þó að ekki hafi verið um heildstæða og tæmandi umfjöllun um lögskýringarsjónarmið að 

ræða hér að framan virðist ljóst að verulegar leiðbeiningar um hvað teljist til málefnalegra 

sjónarmiða við töku matskenndra stjórnvaldsákvarðana megi fá úr lögskýringarfræðinni.  

  

2.4 Sjónarmið sem almennt teljast ómálefnaleg 

Ekki er auðvelt að varpa ljósi á öll þau sjónarmið sem geta talist ómálefnaleg við töku 

stjórnvaldsákvarðana. Fæst sjónarmið eru þannig að hægt sé að alhæfa um hvort þau séu 

málefnaleg eða ómálefnaleg.72 Því má halda fram að sjónarmið geti ekki verið málefnalegt ef 

það er ekki í samræmi við þau lögskýringarsjónarmið sem almennt eru viðurkennd að 

íslenskum rétti. Færa má rök fyrir því að ekki sé ástæða til þess að setja upp flokkun 

ómálefnalegra sjónarmiða heldur sé nær að draga þá ályktun að sjónarmið geti ekki talist 

málefnalegt, og sé því ómálefnalegt, samrýmist það ekki lögskýringarsjónarmiðum íslensks 

réttar. Fræðimenn hafa þó reynt að setja upp almenna flokkun á þeim sjónarmiðum sem 

almennt geta talist ómálefnaleg. 

                                                 
71 Róbert R. Spanó: „Deilt um lögskýringaraðferðir Hrd. 10. desember 2007, mál nr. 634/2007 (framsal 

sakamanns)“, bls. 398. Sjá einnig Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 169.  
72 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 29. Þó hefur verið að framan vísað til nokkurra sjónarmiða sem almennt má 

telja málefnaleg. 
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Fræðimaðurinn Poul Andersen, sem fyrstur skandinavískra fræðimanna fjallaði um 

valdníðslu, gekk út frá fimm flokkum. Hann taldi það geta falið í sér valdníðslu að byggja 

stjórnvaldsákvörðun á þeim hagsmunum sem gætu fallið undir þá flokkun. Flokkun hans er 

eftirfarandi: 

 
1. Persónulegir hagsmunir. 
2. Einstaklingsbundnir hagsmunir. 
3. Flokkspólitískir hagsmunir. 
4. Hagsmunir atvinnurekenda í sveitarfélagi umfram aðra atvinnurekendur. 
5. Ólögmætir fjárhagslegir hagsmunir.73 

 
Þau sjónarmið sem talin eru upp í tveimur fyrstu flokkunum varða ekki opinbera hagsmuni 

með neinum hætti og eru því alvarlegust að mati Poul Andersen. Flokkspólitískir hagsmunir 

falla í miðflokkinn en ljóst er að þau sjónarmið eru ómálefnaleg nema í 

undantekningartilvikum á grundvelli lögskýringar þess lagaákvæðis sem um ræðir. Í því 

sambandi ber að nefna ráðningar í störf sem ætlað er á grundvelli laga að vera pólitísk, sbr. 

t.d. aðstoðarmenn ráðherra, en heimild til ráðningar þeirra er í 15. gr. laga nr. 73/1969 um 

Stjórnarráð Íslands. Í athugasemdum við 15. gr. frumvarpsins sem varð að lögunum er vísað 

til þess að eðlilegar ástæður geti verið fyrir því að ráðherra kjósi að hafa aðstoðar- og 

trúnaðarmann eftir eigin vali.74 Hvað síðustu tvo flokkana í umfjöllun Poul Andersen varðar 

er staðan ekki jafn ljós þar sem sjónarmiðin sem fram koma í þeim flokkum geta í vissum 

tilvikum verið málefnaleg. Almennt verður að telja að ákvarðanir sem lúta að innri málefnum 

stjórnvalda geti byggst á fjárhagslegum sjónarmiðum en telja verður að stjórnvaldsákvarðanir 

geti ekki byggst á slíkum sjónarmiðum nema um sé að ræða skýra lagaheimild.75 Vísa má til 

umfjöllunar um gjafsókn að framan og þess sem þar kemur fram um hvenær sé eðlilegt að 

gjafsókn sé kostuð af almannafé sem verður að teljast bein heimild til þess að líta til 

fjárhagslegra sjónarmiða við töku stjórnvaldsákvörðunar. 

Í skrifum yngri fræðimanna, s.s. Jens Garde o.fl., hefur flokkun ómálefnalegra sjónarmiða 

verið sett fram með aðeins öðru móti en flokkun Poul Andersen. Flokkunin er eftirfarandi:  

 
1. Persónuleg sjónarmið. 
2. Stéttarfélagsleg sjónarmið. 
3. Fjárhagsleg sjónarmið. 
4. Misbeiting valds við val á leiðum til úrlausnar máls.76 

 

                                                 
73 Poul Andersen: Dansk Forvaltningsret, bls. 371-386. 
74 Alþt. 1968, A-deild, bls. 204. 
75 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 32. 
76 Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret – Almindelige emner, bls. 232-242. 
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Við skoðun á þessum tveimur flokkunum Poul Andersen og Jens Garde kemur í ljós að 

mjög margt er sameiginlegt með þeim þrátt fyrir að vera ekki settar fram með nákvæmlega 

sama hætti. Jens Garde nefnir regluna um misbeitingu valds við val á leiðum til úrlausnar 

máls sem hluta af valdníðslu. Sú regla hefur í íslenskum rétti verið talin til sérstakrar reglu, en 

ekki til eins þáttar þess sem réttmætisreglan, þ.e. reglan um málefnaleg sjónarmið, byggist á. 

Páll Hreinsson hefur bent á að reglan sé í eðli sínu málsmeðferðarregla. Reglan hafi þrátt fyrir 

það aðallega þýðingu við ákvörðun stjórnvalda um efni matskenndra stjórnvaldsákvarðana. 

Reglan ákvarði að óheimilt sé að byggja ákvörðun máls á tilteknum sjónarmiðum, en það 

getur aftur haft áhrif á það hvert efni ákvörðunar í málinu verður. Reglan fæst því eins og 

réttmætisreglan við ómálefnaleg sjónarmið en með ólíkum hætti.77 Þá hafa aðrir fræðimenn, 

s.s. Bent Christensen, fjallað um regluna sem málsmeðferðarreglu.78 Þá er ýmist í frönskum 

stjórnsýslurétti fjallað um regluna um misbeitingu valds við val á leiðum til úrlausnar máls 

sem sérstakan hluta valdníðslu eða sem sjálfstæða reglu.79     

Aðgreiningarreglur eru nátengdar þessari umfjöllun. Í tengslum við skrif þeirra Poul 

Andersen og Jens Garde um þá flokka sjónarmiða sem almennt teljast ómálefnaleg er 

umfjöllun þeirra um aðgreiningarreglur. Tegundir aðgreiningarreglna eru eftirfarandi:  

 
Skipulagsleg aðgreiningarregla: Stjórnvaldi er óheimilt að leggja sjónarmið til grundvallar 
ákvörðunum sínum, sem miða að því að ná fram markmiði, sem öðrum stjórnvöldum ber 
samkvæmt lögum að vinna að.  
Efnisleg aðgreiningarregla: Stjórnvaldi ber að skilja á milli þeirra heimilda og markmiða, sem 
starf þess stefnir að. Það er óheimilt að beita sjónarmiðum sem leiða má af einni lagaheimild til 
þess að taka ákvarðanir á grundvelli annarrar og óskyldrar lagaheimildar.80 
 

Aðgreiningarreglurnar geta veitt leiðbeiningar um að óheimilt sé að byggja tiltekna ákvörðun 

á sjónarmiðum sem miða að því að ná fram markmiðum óskyldum þeim sem hinni 

matskenndu stjórnvaldsákvörðun er ætlað að ná. Áður hefur verið fjallað um að eitt af hinum 

viðurkenndu lögskýringarsjónarmiðum sé að skýra lagaákvæði til samræmis við önnur 

ákvæði sama lagabálks og eftir atvikum einnig við aðra lagabálka. Því sé unnt að afmarka 

málefnaleg sjónarmið með þeim hætti. Efnislega aðgreiningarreglan leggur hins vegar áherslu 

                                                 
77  Páll Hreinsson: „Misbeiting valds við val á leiðum til úrlausnar máls“, bls. 187. Páll bendir á í grein sinni að í 

framkvæmd hér á landi hafi aðallega reynt á þessa óskráðu meginreglu á tveimur sviðum. Við breytingu á 
skipulagi og við ákvörðun um starfslok opinberra starfsmanna. 

78 Bent Christensen: Forvaltningsret. Opgaver, hjemmel, organisation, bls. 218.  
79 Páll Hreinsson: „Misbeiting valds við val á leiðum til úrlausnar máls“, bls. 187. 
80 Poul Andersen: Dansk Forvaltningsret, bls. 362-363 og Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret – Almindelige 

emner, bls. 242-247. Poul Andersen fjallar fyrst um aðgreiningarreglur áður en hann fjallar um þá flokka 
sjónarmiða sem almennt teljast ómálefnalegir meðan umfjöllun Jens Garde um aðgreiningarreglur kemur í 
kjölfar slíkrar flokkunar.  
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á að skilið sé á milli markmiða þeirra laga sem um ræðir og að slíkri samræmisskýringu verði 

ekki beitt varðandi óskyldar lagaheimildir. Þessu til útskýringar er Hrd. 1980, bls. 920. 

 
Í dóminum reyndi á skýringu 61. gr. vegalaga nr. 23/1970 meðal annars um það hvort og með 
hvaða hætti skyldi taka tillit til verðmætaaukningar á eign vegna þeirra framkvæmda sem voru 
ástæða eignarnáms. Ákvæðið var óljóst um þetta atriði og því reyndi á könnun á forsögu 
ákvæðisins og samanburð við önnur lagaákvæði, þ.e. vatnalög nr. 15/1923, skipulagslög nr. 
19/1964 og lax- og silungsveiðilög nr. 76/1970. Varð niðurstaða málsins sú að lagarök þættu 
standa til þess ásamt almennri jafnræðisreglu að til frádráttar eignarnámsbótum kæmu, ef því 
væri að skipta, „það, sem hinn hluti eignarinnar við eignarnámið hefur stigið í verði fram yfir 
aðrar eignir“.   
 

Hér er samræmisskýringu milli lagabálka beitt um atriði sem fjallað er um í öllum þessum 

lagabálkum, þ.e. um eignarnám. Því er um að ræða skyldar lagaheimildir og ekki er fyrir 

hendi sú staða að verið sé að beita sjónarmiðum leiddum af einni lagaheimild til þess að taka 

ákvarðanir á grundvelli annarrar algerlega óskyldrar lagaheimildar.  

Á hinn bóginn má nefna Hrd. 1997, bls. 1544, um veitingu kennarastöðu þar sem sú staða 

var fyrir hendi að talið var að stjórnvald hefði ekki skilið milli þeirra markmiða og heimilda 

sem starf þess stefndi að.  

 
Umsækjandi um kennarastöðu krafðist þess að ráðning annars umsækjanda í auglýsta stöðu 
grunnskólakennara við grunnskólann í Skógum í Austur-Eyjafjallahreppi yrði dæmd ólögmæt. 
Konan sem ráðin var í stöðuna var menntuð fóstra og var ráðin á grundvelli undanþáguákvæðis 
3. mgr. 13. gr. laga nr. 48/1986. Málshefjandi hélt því fram að hann hefði verið beittur misrétti 
þar sem annar og óhæfari einstaklingur var ráðinn í stöðuna. Skólanefnd hafði ekki mælt með 
ráðningu hans og taldi hann þá afstöðu byggjast á ómálefnalegum sjónarmiðum. Eftirfarandi 
kemur m.a. fram í forsendum dómsins: „Forsjárdeilur, sem áfrýjandi kann að hafa átt í vegna 
barna sinna, geta samkvæmt efni sínu ekki komið til skoðunar við veitingu kennarastöðu, og 
deilur, sem áfrýjandi kann að hafa átt við hreppsnefnd um innheimtu gjalda í hreppnum, ekki 
heldur.“ 
 

Af íslenskum ritum má vísa til þeirrar flokkunar á ómálefnalegum sjónarmiðum sem fram 

kemur í Starfsskilyrðum stjórnvalda. Sú flokkun sem þar kemur fram er nokkuð rýmri en 

flokkun þeirra dönsku fræðimanna sem listuð hefur verið upp hér að framan. Er þar sérstakur 

flokkur sem lýtur að banni við mismunun, þ.e. að ómálefnalegt sé almennt að horfa til 

sjónarmiða byggðra á kynferði, litarhætti o.s.frv. og tengist sá flokkur óneitanlega síðari 

umfjöllun um jafnræðisreglur. Umrædd flokkun er eftirfarandi: 

 
1. Persónuleg sjónarmið. 
2. Stéttarleg sjónarmið. 
3. Pólitísk sjónarmið. 
4. Fjárhagsleg sjónarmið. 
5. Kynferði, litarháttur o.fl.81 

                                                 
81 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 29-34. 
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Flokkun sem þessi verður aldrei tæmandi og eins og áður hefur verið rakið verður 

spurningunni um það hvað teljast málefnaleg sjónarmið og þá einnig hvað teljast ómálefnaleg 

sjónarmið svarað með beitingu þeirra lögskýringarsjónarmiða sem almennt teljast viðurkennd. 

Á það verður þó fallist að flokkun sem þessi geti verið góð til útskýringar og einföldunar. Til 

frekari útskýringar má vísa til eftirfarandi umfjöllunar og tilvísana til dóma. 

Því hefur verið haldið fram að við ákvörðunartöku sem snertir mál einstakra borgara eru 

síður líkindi til þess að fjárhagsleg sjónarmið megi ráða en þó sé það ekki óhugsandi. Almenn 

sjónarmið um að koma í veg fyrir að verðmæti fari forgörðum geti verið grundvallarviðhorf 

við töku einstakra stjórnvaldsákvarðana.82 Efirfarandi dæmi hefur verið sett upp í þessu 

samhengi: 

 
Þannig getur það almenna sjónarmið að koma í veg fyrir að verðmæti fari forgörðum orðið að 
grundvallarviðhorfi við töku einstakra stjórnsýsluákvarðana. Sem dæmi um þetta má taka þá 
afstöðu sem upp getur komið ef borgari hefur reist byggingu sem er á einhvern hátt ólöglega 
reist eða stendur á ólöglegum stað. Sú tilhneiging hefur verið ríkjandi, og er enda eðlileg, að 
mjög mikið þurfi til að koma til að slíkt mannvirki verði rifið og fari þar með forgörðum, 
jafnvel þó að við byggingu þeirra hafi ekki verið farið að lögum. Að baki þessu liggja 
fjárhagsleg sjónarmið sem í slíkum tilvikum eru málefnaleg[.]83  
 

Í þessu samhengi er vert að horfa til nýlegs dóms Hæstaréttar Íslands, Hrd. 6. nóvember 

2008 (32/2008), vegna útgáfu byggingarleyfis og þess hvort að það færi í bága við 

deiliskipulag. Í niðurstöðum dómsins kemur m.a. fram: 

 
Gagnáfrýjandanum Birni Andrési var ljóst meðan á framkvæmdum hans stóð að aðaláfrýjendur 
myndu leita úrræða til að fá þær stöðvaðar og eftir atvikum að fá fjarlægða viðbygginguna á 
húsi hans, en með því að láta þá ekki staðar numið var á hans áhættu að verðmæti kynnu að fara 
forgörðum ef byggingarleyfið mundi ekki reynast veitt á lögmætum grunni. Að þessu virtu 
verður að taka til greina kröfu aðaláfrýjenda um að gagnáfrýjandanum Birni Andrési verði gert 
að fjarlægja viðbygginguna af húsi sínu að viðlögðum dagsektum til aðaláfrýjenda, sem eru 
hæfilega ákveðnar 10.000 krónur. 
 

Niðurstaða Hæstaréttar lýtur á engan hátt að því sjónarmiði að eðlilegt sé að fjárhagsleg 

verðmæti fari ekki forgörðum. Í tilvitnun að ofan er tekið fram að eðlilegt sé að mjög mikið 

þurfi til að koma svo mannvirki sem byggt er í bága við lög og reglur verði rifið og fari þar 

með forgörðum. Hæstiréttur taldi hins vegar að slík sjónarmið teldust ekki málefnaleg í ljósi 

hins fortakslausa ákvæðis 2. mgr. 56. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, en þar 

kemur fram að byggingarfulltrúa beri að stöðva framkvæmdir, sem hafnar eru með 

byggingarleyfi sem brýtur í bága við skipulag, og síðan beri honum að fjarlægja hina ólöglegu 

                                                 
82 Ástráður Haraldsson: „Um forsendur stjórnsýsluathafna. Síðari hluti“, bls. 256. 
83 Ibid., bls. 259. Sjá einnig varðandi skyld sjónarmið: Gaukur Jörundsson: Eignaréttur II, bls. 143-144.  
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byggingu eða byggingarhluta. Um er að ræða mjög skýrt lagaákvæði og innan þess rúmast 

ekki sjónarmið um að verðmæti fari ekki forgörðum. Ef við nálgumst spurninguna um 

málefnaleg sjónarmið við beitingu þessa ákvæðis líkt og hverja aðra lögskýringu, og 

viðurkennum að textaskýring sé upphafspunktur lögskýringar, má segja að afmörkun á 

merkingarfræðilegum ramma lagaákvæðisins, sem skilgreinir þau takmörk sem eru á því 

hversu langt megi ganga við að ljá lagaákvæði ákveðna merkingu,84 rúmi ekki sjónarmið um 

að verðmæti skuli ekki fara forgörðum. Hæstiréttur eyðir nokkru púðri í umfjöllun um það 

hvort byggingarleyfishafanum hefur mátt vera ljóst að byggingarleyfið var ekki veitt á 

lögmætum grunni. Miklar kröfur virðast vera gerðar til byggingarleyfishafa og beinlínis tekið 

fram að honum hafi verið ljóst meðan á framkvæmdum stóð að úrræða yrði leitað til þess að 

stöðva þær. Í þessu sambandi má nefna að sýslumaðurinn í Reykjavík hafnaði beiðni um 

lögbann á framkvæmdirnar og bæði héraðsdómur Reykjavíkur og Hæstiréttur Íslands höfnuðu 

kröfu um að sú ákvörðun yrði felld úr gildi, sbr. Hrd. 2006, bls. 3507 (456/2006). Þá var 

einnig farið fram á stöðvun framkvæmda fyrir úrskurðarnefnd skipulags- og byggingarmála 

en þeirra kröfu var hafnað. Halda má því fram að dómstóllinn gangi jafnvel svo langt með 

orðum sínum „með því að láta þá ekki staðar numið var á hans áhættu að verðmæti kynnu að 

fara forgörðum ef byggingarleyfið mundi ekki reynast veitt á lögmætum grunni“ að fella 

ábyrgðina alfarið yfir á byggingarleyfishafa fremur en stjórnvaldið og þar með vísa til þess að 

réttur hans til skaðabóta kynni ekki að vera fyrir hendi. Velta má því fyrir sér fyrst Hæstiréttur 

byggir niðurstöðu sína á hinu „fortakslausa“, eins og það er nefnt, ákvæði 2. mgr. 56. gr. 

skipulags- og byggingarlaga hvaða áhrif það hafi eða gæti hafa haft á niðurstöðu Hæstaréttar 

hvort byggingarleyfishafinn hafi verið í góðri eða vondri trú. Fyrst fjárhagsleg sjónarmið voru 

ekki talin rúmast innan lagaákvæðisins má halda því fram að sjónarmið um góða eða vonda 

trú geti ekki rúmast þar innan heldur. Vert er að taka fram að sú ákvörðun byggingarfulltrúa 

að fjarlægja ólöglega byggingu hlýtur að teljast til matskenndrar stjórnvaldsákvörðunar þó að 

Hæstiréttur líti svo á að svigrúm til mats sé mjög takmarkað í ljósi ákvæðisins.   

Þá má nefna Hrd. 2005, bls. 4940 (175/2005), svokallaðan jafnréttisstýrudóm. Þar virðist 

Hæstiréttur ganga út frá því, þar sem ráðherra mótmælti því ekki, að pólitísk sjónarmið hafi 

legið þeirri ákvörðun til grundvallar að fara fram á það við jafnréttisstýru að láta af störfum, 

þ.e. að það vandamál sem uppi var hefði verið leyst þannig að úrlausnin yrði hvorki ráðherra 

né flokki hans óþægileg. Eftirfarandi kemur m.a. fram í dóminum: 

 

                                                 
84 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 60.  
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Áfrýjandi hefur í málatilbúnaði sínum lýst því svo að ráðherra hafi sýnilega þótt málið „pólitískt 
óþægilegt“. Þeirri lýsingu hefur ekki verið mótmælt af stefnda. 
 

Við ákvörðun í málinu virðist vera byggt á pólitískum sjónarmiðum sem almennt teljast 

ómálefnaleg án lagaheimildar. Hins vegar er niðurstaða Hæstaréttar ekki beint byggð á þeim 

grundvelli. Hæstiréttur bendir á að markmið ráðherra hafi verið að skapa frið um starfsemi 

Jafnréttisstofu og virðist telja að það markmið sé málefnalegt. Við fyrstu sýn kann þetta 

markmið að hafa yfir sér pólitískan blæ en við nánari athugun má benda á að þeir hagsmunir 

sem ætlunin var að vernda voru hagsmunir Jafnréttisstofu og það að tryggja faglega og 

vandaða starfsemi sem væri hafin yfir gagnrýni. Pólitískir hagsmunir lúta fremur að t.d. 

einkahagsmunum ráðherra og pólitískum vinsældum85 hans á meðan það markmið að skapa 

frið um starfsemi Jafnréttisstofu lýtur eðli máls samkvæmt að hagsmunum almennings. Því 

verður að fallast á með Hæstarétti að greinarmun þarf að gera á þessu tvennu. 

Því markmiði, að skapa frið um Jafnréttisstofu, hefði mátt ná með öðru og vægara úrræði 

með því að víkja jafnréttisstýru tímabundið úr starfi þar til Hæstiréttur hafði dæmt í máli 

Leikfélags Akureyrar, sbr. Hrd. 2004, bls. 153 (330/2003), sem var ástæða þess að lagt var að 

jafnréttisstýru að láta af störfum. Ráðherra hafi þess í stað með því að leggja að jafnréttisstýru 

að láta af störfum stytt sér leið að settu markmiði. Var þessi leið talin ósamrýmanleg þeirri 

meginreglu stjórnsýsluréttar að óheimilt sé að undirbúningur og úrlausn máls miði að því að 

komast hjá að fylgja lögboðinni málsmeðferð, sem ætlað sé að tryggja réttaröryggi aðila. Því 

var talið að ráðherra hefði bakað íslenska ríkinu skaðabótaskyldu gagnvart jafnréttisstýru. Ef 

litið er til flokkunar Jens Garde á þeim sjónarmiðum sem almennt teljast ómálefnaleg nefnir 

hann sérstaklega misbeitingu valds við val á leiðum til úrlausnar máls sem verður að ætla að 

                                                 
85 Í þessu sambandi má benda á lokabréf UA 8. febrúar 2010 (5895/2010) vegna kynningarefnis á vegum 

stjórnvalda í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðslu samkv. 26. gr. stjskr. Eftirfarandi kemur m.a. fram í bréfinu: 
„Á grundvelli réttmætisreglu íslensks stjórnsýsluréttar, sem kveður á um að allar athafnir stjórnvalda verði að 
byggjast á málefnalegum sjónarmiðum, er það álit mitt að stjórnvöld verði við gerð slíks kynningarefnis af 
hálfu þeirra að gæta að því að framsetning þess sé eins hlutlæg og kostur er. Þannig sé a.m.k. gætt að því að 
setja fram þau andstæðu sjónarmið sem fram hafa komið á vettvangi Alþingis við meðferð og umræðu 
frumvarpsins sem varð að þeim lögum sem er umfjöllunarefni þjóðaratkvæðagreiðslu samkvæmt 26. gr. 
stjórnarskrárinnar. Stjórnvöldum er því óheimilt við slíkar aðstæður, í ljósi réttmætisreglunnar, að fjármagna 
úr sjóðum hins opinbera, t.d. með ráðstöfunarfé ráðherra, gerð kynningarefnis sem varpar að efni til einungis 
eða aðallega ljósi á þau sjónarmið sem lágu að baki samþykkt meirihluta Alþingis án þess að samhliða sé gætt 
að því í sambærilegum mæli að lýsa þeim andstæðu sjónarmiðum sem fram komu við meðferð þess 
frumvarps sem varð að lögunum. Sá háttur er auk þess í samræmi við vandaða stjórnsýsluhætti, sbr. ákvæði 2. 
gr. laga nr. 85/1997, um umboðsmann Alþingis. Það er hins vegar annað mál hvort og þá hvernig einstakir 
stjórnmálaflokkar, sem standa að ríkisstjórn, kunna sjálfir að nýta fjármuni sína til að standa að kynningu á 
sínum vegum í aðdraganda slíkrar þjóðaratkvæðagreiðslu.“  
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geti átt hér við hvort sem horft er á þá reglu sem hluta af réttmætisreglunni eða sem sérstaka 

efnisreglu.86  

 

2.5 Samantekt 

Réttmætisreglan, sem mælir fyrir um að matskenndar stjórnvaldsákvarðanir skuli ávallt 

byggjast á málefnalegum sjónarmiðum, hefur hlotið skýra viðurkenningu íslenskra dómstóla 

og umboðsmanns Alþingis sem ein af almennum efnisreglum stjórnsýsluréttar. Reglan hefur 

þróast nokkuð frá sínu upphaflega formi þar sem áherslan var að mestu á hinar huglægu 

ástæður eða markmið að baki ákvörðunum stjórnvalda. Að meginstefnu er réttmætisreglunni 

nú beitt með hlutlægum hætti, þ.e. kannað er hvort ákvörðun stjórnvalds hafi í raun raskað 

hagsmunum borgarans með ólögmætum hætti. Þó hefur verið talið að grófari tilvik 

valdníðslu, eða það að ákvörðun byggist á ólögmætri huglægri afstöðu stjórnvalds, geti leitt til 

ógildingar ákvörðunar óháð því hvort ákvörðunin var efnislega réttmæt.  

Afmörkun þeirra sjónarmiða sem teljast málefnaleg í hverju tilviki er eðlisskyld 

hefðbundinni lögskýringu á þeirri lagaheimild sem um ræðir. Gera verður þá kröfu að þau 

sjónarmið sem stjórnvald byggir á eigi sér stoð í einhverju þeirra lögskýringarsjónarmiða sem 

teljast viðurkennd að íslenskum rétti. Að öðrum kosti, þ.e. ef sjónarmið stendur ekki í 

tengslum við lagaákvæði sem beita á eins og það verður skýrt samkvæmt viðurkenndum 

aðferðum, myndi umrætt sjónarmið almennt teljast ómálefnalegt. Til frekari skýringar hefur 

verið bent á að tiltekin sjónarmið teljast almennt ómálefnaleg og hafa þessi sjónarmið verið 

rakin að framan.   

Eins og sjá má af umfjölluninni hér að framan hefur réttmætisreglan ýmsa snertifleti við 

þær reglur sem næst verða teknar til skoðunar, jafnræðisreglur. Reglurnar eiga það enda 

sameiginlegt að hafa það að markmiði að tryggja vernd borgaranna gagnvart 

geðþóttaákvörðunum stjórnvalda og tryggja að allir séu jafnir fyrir lögunum.  

  

                                                 
86 Hvað varðar umfjöllun um þá reglu vísast til: Páll Hreinsson: „Misbeiting valds við val á leiðum til úrlausnar 

máls“, bls. 185-198. 
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3 Jafnræðisreglur 
3.1 Almennt 

Réttlætið gerir þá kröfu að farið sé með sambærilegum hætti með sambærileg tilvik og má 

segja að það sé einn hornsteinn stjórnarfars að samræmis sé gætt í lagaframkvæmd.87 

Réttlætishugmynd Aristótelesar er grunnhugmyndin að baki lagalegum jafnréttisreglum: 

 
Gjalda skal líku líkt og ólíku ólíkt.88 
 

Eðli máls samkvæmt skal einnig farið með ólík tilvik með ólíkum hætti. Sé slíkt ekki gert 

getur verið um óréttlætanlega mismunun að ræða. Réttlætishugmynd Aristótelesar felur í sér 

að bera skuli saman þá þætti mála sem skipta máli við úrlausnarefni hverju sinni. 

Réttlætishugmyndin vísar því til hugmynda um verðleika. Um er að ræða algildan 

mælikvarða, óháðan viðteknu réttarfari. Aristóteles nefndi dæmi um úthlutun flauta til 

flautuleikara. Ekki er réttlátt að miða við ætterni þeirra, sá sem kemur af bestum ættum fær 

bestu flautuna, heldur beri að miða við færni flautuleikaranna í flautuleik. Réttlát skipting 

gæða vísi því til verðleika í einhverri merkingu, þó að megi deila um það hvað viðmiðið um 

verðleika feli í raun í sér.89 Jafnræðisreglan er jafnframt undirstaða kenninga náttúruréttar (e. 

natural law)90 um að allir menn séu fæddir frjálsir og jafnir og birtist í 1. gr. frönsku 

mannréttindayfirlýsingarinnar frá 26. ágúst 1789:  

 
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne 
peuvent être fondées que sur l'utilité commune.  
 

Sú staðreynd að jafnræðisreglan er hornsteinn mannréttinda birtist einnig með skýrum 

hætti í 1. gr. mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna frá 10. desember 1948:  

 
Allir eru bornir frjálsir og jafnir öðrum að virðingu og réttindum. Allir eru gæddir skynsemi og 
samvisku, og ber að breyta bróðurlega hverjum við annan. 
 

Áhersla á umfjöllun um jafnræðisreglur hefur stóraukist í íslenskri lögfræði á 

undanförnum árum. Í þessum hluta ritgerðarinnar verður þess freistað að lýsa inntaki 

jafnræðisreglunnar bæði á sviði stjórnskipunarréttar og stjórnsýsluréttar enda 

umfjöllunarefnið í báðum tilvikum aðgerðir ríkisvaldsins. Aðgerðir löggjafarvaldsins verða 

hins vegar ekki sérstaklega til skoðunar nema til að skýra inntak jafnræðisreglu 
                                                 
87 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 565.  
88 Gunnar Skirbekk og Niels Gilje: Heimspekisaga, bls. 121-122. 
89 Oddný Mjöll Arnardóttir: „Bann við mismunun“, bls 434. 
90 Í þessu samhengi má vísa bæði til eldri fræðimanna t.d.: Tómas frá Aquino: Um lög og yngri fræðimanna t.d.: 

John Finnis: Natural law and Natural Rights. Þá má einnig vísa til skrifa íslenskra fræðimanna um 
náttúruréttarkenningar: Hjördís Hákonardóttir: „Um náttúrurétt“, bls. 248-268.    
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stjórnskipunarréttar enda útgangspunktur ritgerðarinnar matskenndar stjórnvaldsákvarðanir 

framkvæmdavaldsins.  

 

3.2 Jafnræðisregla 65. gr. stjórnarskrár 

3.2.1 Almennt 
Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, 
skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. 
Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna. 
 

Þessi regla sem fram kemur í 65. gr. stjórnarskrárinnar, og lögfest var með 3. gr. 

stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995 um breytingu á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, 

er upphafsákvæði mannréttindakafla stjórnarskrárinnar. Er það vel við hæfi enda um að ræða 

reglu sem álitin hefur verið ein helsta undirstaða íslenskrar stjórnskipunar og íslensks réttar 

almennt,91 þrátt fyrir að hafa ekki verið með beinum hætti bundin í stjórnarskrá fyrr en eftir 

breytingar 1995. Í athugasemdum við 3. gr. frumvarpsins sem varð að stjórnarskipunarlögum 

nr. 97/1995, segir að í jafnræðisreglunni séu ekki fólgin ákveðin efnisréttindi heldur felist 

mikilvægi hennar ofar öllu í því að vera almenn leiðbeiningarregla um bann við mismunun 

sem ávallt beri að hafa að leiðarljósi. Eigi það ekki einungis við um aðra lagasetningu heldur 

einnig skýringu laga og annarra mannréttindaákvæða. Reglan geti haft bein og ótvíræð áhrif 

fari lög í bága við hana og geti þeim lögum verið vikið til hliðar á grundvelli reglunnar.92 Á 

það hefur verið bent að: 

 
Jafnræðisreglan nýtur þeirrar sérstöðu að endurspegla í ríkara mæli en önnur 
mannréttindaákvæði bæði sjónarmið um ákveðin grunngildi eða grundvallarreglur um jafnræði 
borgaranna sem íslensk réttarskipan hvílir á, en einnig verður henni beitt sem réttarreglu við 
úrlausn tiltekins máls. Af þeirri ástæðu er örðugt að afmarka eða skilgreina inntak hennar svo 
einhlítt sé.93   
 

Þetta tvíeðli reglunnar birtist einnig í tilvitnuðum athugasemdum með ákvæðinu þar sem 

fram kemur sú þversagnarkennda fullyrðing að í reglunni felist ekki ákveðin efnisréttindi en 

jafnframt er tekið fram að reglan geti haft bein og ótvíræð réttaráhrif fari lög í bága við 

regluna. Vera má að með tilvitnuðum athugasemdum sé verið að vísa til þess að ekki sé hægt 

að byggja bein efnisréttindi, þ.e. kröfu um einhver efnisleg gæði á 65. gr. stjskr. einni saman. 

Björg Thorarensen hefur í skrifum sínum bent á að dómaframkvæmd hafi sýnt með 

óhyggjandi hætti að hægt er að byggja efnislegan rétt á jafnræðisreglunni og sýna fram á að 

hún hafi verið brotin í ákveðnu tilviki. Beiting jafnræðisreglunnar í stjórnarskrá er langt því 
                                                 
91 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2085. 
92 Ibid. 
93 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 578. 
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frá takmörkuð við önnur stjórnarskrárvarin mannréttindi þó að oftast reyni á regluna í 

samhengi við önnur mannréttindaákvæði stjórnarskrár.94 Að þessi leyti er 65. gr. stjórnarskrár 

frábrugðin 14. gr. mannréttindasáttmála Evrópu frá 195095 sem tryggir aðeins jafnræði í 

tengslum við þau réttindi sem vernduð eru í sáttmálanum. Sem dæmi um beitingu 65. gr. 

stjskr. án tengsla við önnur mannréttindaákvæði og sett lög er Hrd. 1997, bls. 683. 

 
Hæstiréttur vék til hliðar þeirri venju um tjónsútreikninga vegna líkamstjóns að bætur til 
unglingsstúlku skyldu miðast við 75% af meðaltekjum iðnaðarmanna meðan bætur til 
unglingsdrengja miðuðust við óskertar meðaltekjur iðnaðarmanna. Þessi venja byggðist á því að 
meðaltekjur kvenna væru lægri en karla. Hæstiréttur taldi hins vegar að þessi aðferð fengi ekki 
staðist 65. gr. stjskr. einkum 2. mgr. um að konur og karlar skuli njóta jafns réttar í hvívetna.   
 

Meðal fræðimanna er ekki einhugur um það hvort jafnræðisreglan er fyrst og fremst 

formleg regla sem tryggir samræmi og samkvæmni í lagsetningu og lagaframkvæmd96 eða 

hvort hún flokkast sem efnisregla í þeim skilningi að hún veitir efnisleg réttindi.97 Í 

athugasemdum við frumvarpið sem varð að stjórnarskipunarlögum nr. 97/199598 er vísað til 

þess að 65. gr. stjskr. eigi sér fyrirmyndir í 14. gr. MSE og 26. gr. alþjóðasamnings 

Sameinuðu þjóðanna um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi frá 1966.99 Síðarnefnda 

ákvæðið hefur verið talið fela í sér efnislega jafnræðisreglu, þ.e. að hún feli í sér efnisleg 

atriði umfram þá kröfu að gætt skuli samræmis í löggjöf og túlkun laga. Af orðalagi 

ákvæðisins um að lögin skuli „ábyrgjast öllum mönnum jafna og raunhæfa vernd gegn 

mismunun“ leiða jákvæðar skyldur sem geta m.a. falist í aðgerðum til að tryggja vernd þeirra 

hópa sem standa höllum fæti.100 Svipaða ályktun má reyndar draga af umfjöllun 

                                                 
94 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 579. 
95 „Bann við mismunun. Réttindi þau og frelsi, sem lýst er í samningi þessum, skulu tryggð án nokkurs 

manngreinarálits, svo sem vegna kynferðis, kynþáttar, litarháttar, tungu, trúarbragða, stjórnmála- eða annarra 
skoðana, þjóðernis eða þjóðfélagsstöðu, tengsla við þjóðernisminnihluta, eigna, uppruna eða annarrar stöðu.“ 
Mannréttindasáttmáli Evrópu var lögfestur 19. maí 1994 með lögum um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 
62/1994. Hér verður notast jöfnum höndum við skammstöfunina MSE og styttinguna Mannréttindasáttmálinn 
þegar átt er við mannréttindasáttmála Evrópu. 

96 Svo sem virðist byggt á í: Páll Hreinsson: „Litróf jafnræðisreglna“, bls. 339-366. 
97 Dóra Guðmundsdóttir: „Stjórnarskrárbundnar meginreglur og stjórnarskrárvarin réttindi“, bls. 149 o.áfr. og 

Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 579. Það er þó ekki algerlega ljóst að þær leggi 
sama skilning í hugtakið efnisleg réttindi. 

98 Í þessu samhengi má vísa til athugasemda við 3. gr. laga nr. 97/1995. Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2085-2086. 
99 „Allir eru jafnir fyrir lögunum og eiga rétt á sömu lagavernd án nokkurrar mismununar. Lögin skulu því í 
þessu skyni banna hvers konar mismunun og ábyrgjast öllum mönnum jafna og raunhæfa vernd gegn 
mismunun svo sem vegna kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, trúarbragða, stjórnmálaskoðana eða annarra 
skoðana, þjóðernisuppruna eða félagslegs uppruna, eigna, ætternis eða annarra aðstæðna.“ Íslenska ríkið 
fullgilti samninginn árið 1979, sbr. auglýsingu í C-deild Stjórnartíðinda nr. 10/1979. 

100 Dóra Guðmundsdóttir: „Stjórnarskrárbundnar meginreglur og stjórnarskrárvarin réttindi“, bls. 150. 
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Mannréttindadómstóls Evrópu,101 þ.e. að ríki hafi ákveðnar jákvæðar skyldur á grundvelli 14. 

gr. MSE til þess að bregðast við aðstöðumun eða að koma á jafnrétti í reynd: 

 
The Court has established in its case-law that discrimination means treating differently, without 
an objective and reasonable justification, persons in relevantly similar situations […] However, 
Article 14 does not prohibit a member State from treating groups differently in order to correct 
“factual inequalities” between them; indeed in certain circumstances a failure to attempt to 
correct inequality through different treatment may in itself give rise to a breach of the Article.102 

 

Í dómaframkvæmd Hæstaréttar Íslands má finna dæmi um að stjórnvöldum hafi verið 

skylt að grípa til tiltekinna aðgerða til þess að tryggja að allir gætu nýtt sér tiltekin réttindi. 

Nefna má Hrd. 1999, bls. 390 (177/1998) sem varðaði skyldur Háskóla Íslands við blindan 

nemanda. Eftirfarandi kemur m.a. fram í dóminum: 

 
Af framangreindum lagaákvæðum103 þykir leiða að Háskóla Íslands hafi borið að taka við 
áfrýjanda, svo sem hann gerði, og gera þær almennu ráðstafanir, sem fylgdu námi svo fatlaðs 
nemanda við skólann, til þess að hann fengi notið þeirrar þjónustu er almennir stúdentar nutu 
við þá deild skólans sem hann kaus sér. Því verður ekki borið við að nám í viðskipta- og 
hagfræðideild henti ekki blindum nemendum. Má af gögnum málsins ráða að ekki er óalgengt 
að blindir nemendur ljúki slíku námi við erlenda háskóla.   
   

Áherslan í dóminum er á að nemandi sem býr við fötlun fái að njóta sömu réttinda og aðrir 

nemendur en með hliðsjón af því að aðstæður hins fatlaða nemanda eru aðrar og ólíkar þá er 

þess krafist að viðbrögð og ráðstafanir Háskóla Íslands taki mið af því. Greinilega er lögð 

skylda á stjórnvaldið Háskóla Íslands til þess að grípa til aðgerða til þess að tryggja tiltekin 

réttindi í raun, þ.e. svo nemandinn sem býr við fötlun njóti þeirra réttinda sem honum eru 

tryggð í lögum. Þessi skylda var studd við ákvæði í lögum um málefni fatlaðra, ákvæði 14. gr. 

MSE og ákvæði 2. gr. 1. viðauka MSE um rétt til menntunar auk 65. gr. stjskr. Oddný Mjöll 

Arnardóttir hefur talið að af dóminum megi ráða að þegar um er að ræða jaðarhópinn fatlaða 

sem hefur sérstöðu sem almennar „hlutlausar“ reglur koma ekki til móts við er kröfunni um 

jafnrétti ekki fullnægt nema með því að grípa til sérstakra aðgerða til að vega upp á móti 

þeirri stöðu.104    

                                                 
101 Hér verður notast jöfnum höndum við skammstöfunina MDE og styttinguna Mannréttindadómstóllinn þegar 

átt er við Mannréttindadómstól Evrópu. 
102 MDE, D.H. o.fl. gegn Tékklandi [GC], 13. nóvember 2007 (57325/00). 
103 Vísað var til laga um málefni fatlaðra nr. 41/1983 og nr. 59/1992, 14. gr. MSE og 2. gr. 1. viðauka MSE, auk 

65. gr. stjskr., en tekið var fram að jafnræðisregla 65. gr. stjskr. hefði áður verið meðal ólögfestra 
grundvallarreglna í íslenskri stjórnskipun, enda gerðust atvik málsins fyrir breytingar á stjórnarskránni árið 
1995. 

104 Oddný Mjöll Arnardóttir: „Bann við mismunun“, bls. 466. Ályktun hennar er einnig byggð á Hrd. 1999, bls. 
2015 (151/1999) sem laut að táknmálstúlkun fyrir heyrnarlausa, sbr. kafla 2.3.  
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Sömu ályktun má draga af Hérd. Rvk. 1. desember 2005 (E-4873/2005) þar sem deilt var 

um það hvort Reykjavíkurborg væri skylt að greiða fyrir túlkaþjónustu við heyrnarlausa 

foreldra á foreldrafundi í grunnskóla. Tekið var m.a. fram í niðurstöðum dómsins að 

sveitarfélögum væri skylt að halda grunnskóla, starfsmönnum þeirra að miðla fræðslu til 

foreldra um skólastarfið, að í aðalnámskrá fyrir grunnskóla væri tekið fram að mikilvægt væri 

að foreldrar fylgdust vel með skólagöngu barna sinna og að skólar gæfu upplýsingar um 

skólastarfið t.d. með foreldraviðtölum. Eftirfarandi kemur m.a. fram í dóminum: 

 
Telja verður að foreldraviðtöl séu mikilvægur þáttur í grunnskólastarfinu og fyrir liggur að í 
grunnskóla þeim, er börn stefnanda stunda nám í, fara slík viðtöl fram. Samkvæmt því verður að 
líta svo á að á skólanum hvíli sú skylda að gæta jafnræðis gagnvart foreldrum barna þannig að 
viðtölin komi að tilætluðu gagni fyrir þá alla. Liggur í hlutarins eðli að þátttaka stefnanda og 
eiginmanns hennar í foreldraviðtölum er tilgangslaus nema njóti við aðstoðar táknmálstúlks. Því 
er og við að bæta að upplýst er í málinu og viðurkennt af hálfu stefnda að túlkun í 
foreldraviðtölum er greidd af hans hálfu þegar í hlut eiga foreldrar sem eru af erlendu bergi 
brotnir. Telja verður að stefnandi sé sem heyrnarlaus einstaklingur í raun eins sett og 
útlendingur sem skilur ekki íslenskt mál enda þurfa báðir aðilar á að halda aðstoð túlks til að 
skilja það sem fram fer á foreldrafundum. Í báðum tilvikum er það því forsenda þess að 
forsjárforeldri geti rækt lögmæltar skyldur og gætt lögvarinna réttinda barns síns að túlkun fari 
fram. Hefur stefndi að mati dómsins eigi fært fram gild og málefnaleg rök fyrir þeirri 
mismunum sem felst í þeirri ákvörðun hans að greiða fyrir aðstoð túlks í foreldraviðtölum þegar 
um er að ræða mann af erlendum uppruna en ekki þegar í hlut á heyrnarlaus maður.105 
 

Í dóminum virðist vera annars vegar byggt á samanburði á stöðu heyrnarlausra foreldra og 

stöðu foreldra af erlendum uppruna og hins vegar á meginreglunni um jafnrétti í tengslum við 

þær skyldur sem á sveitarfélögum hvíla varðandi skólagögnu barna.106   

Umfjöllunarefni ritgerðarinnar eru matskenndar stjórnvaldsákvarðanir og því er ekki 

ætlunin að fjalla með ítarlegum hætti um jákvæðar skyldur ríkja á grundvelli 

jafnræðisreglunnar. Á því sviði er mörgum spurningum ósvarað enda fá dómafordæmi fyrir 

hendi. Í flestum tilvikum virðast skyldur af þessu tagi koma til skoðunar þegar ríki hafa mælt 

fyrir um einhver ákveðin réttindi í lögum og þá í tengslum við það hvort tryggt sé að allir, þ.á 

m. viðkvæmir hópar s.s. fatlaðir, geti notið þessara réttinda í raun. Ein erfiðasta spurningin er 

eflaust hversu langt megi ganga í því að krefjast eftir atvikum kostnaðarsamra aðgerða af 

hálfu ríkisins á grundvelli jafnræðis. Spurningum af þessum toga er velt upp til umhugsunar 

en falla strangt til tekið utan meginumfjöllunarefnis þessarar ritgerðar.  

Inntak 65. gr. stjskr. verður trauðla sett fram í örfáum orðum. Þrátt fyrir það verður hér 

gerð tilraun til þess að setja regluna fram með eins einföldum hætti og unnt er þó að um leið 

verði um nokkra einföldun að ræða: 
                                                 
105 Sjá einnig umfjöllun um dóminn í tengslum við leiðbeiningarskyldu stjórnvalda í: Páll Hreinsson: 

„Leiðbeiningarskylda stjórnvalds við meðferð stjórnsýslumáls“, bls. 26-27.  
106 Af dóminum má ekki ráða hvort niðurstaðan byggist á 11. gr. ssl., 65. gr. stjskr. eða óskráðri jafnræðisreglu. 
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1. Allir skulu njóta jafns réttar. Ríki bera vissar jákvæðar skyldur til að tryggja þann rétt.  
2. Öll mismunun á grundvelli ómálefnalegra sjónarmiða er óheimil. Ríki er (i) óheimilt að 

mismuna og (ii) ber að grípa til aðgerða til þess að koma í veg fyrir mismunun.  
 

Á þessum grundvallarskilningi á inntaki jafnræðisreglunnar verður byggt í framhaldinu. 

Til hliðsjónar má vísa til þeirrar framsetningar á skyldum ríkja samkvæmt 

mannréttindaákvæðum sem margir fræðimenn hafa tileinkað sér og byggist á því að í stað 

þess að fjalla einungis um jákvæðar og neikvæðar skyldur þá er skyldum ríkja skipt í þrjá 

flokka.107 Í fyrsta lagi ber ríkjum að virða (e. respect) réttindi en undir þann flokk myndi falla 

almennt bann við aðgerðum ríkja sem fela í sér mismunun. Í öðru lagi ber ríkjum að vernda 

(e. protect) réttindi og myndi þar koma til skoðunar skylda ríkja til þess að grípa til aðgerða til 

þess að koma í veg fyrir mismunun. Í þessu sambandi er einnnig oft talað um 

einkaréttaráhrif108 mannréttinda (þ. Drittwirkung, e. horizontal effect), sérstaklega í tengslum 

við MSE, en reyndar liggur ekki fyrir umfangsmikil umfjöllun um þennan þátt 

jafnræðisreglunnar.109 Í þriðja lagi ber ríkjum að efna (e. fulfil) réttindi en þar myndu einkum 

falla undir jákvæðar skyldur ríkja til þess að tryggja að allir njóti jafns réttar, þ.e. sá þáttur 

jafnræðisreglunnar sem helst myndi teljast efnislegur svo sem vikið hefur verið að. Undir 

þessa síðastnefndu skyldu væri einnig hægt að fella skyldu ríkja til þess að sjá til þess að 

sambærileg mál hljóti sambærilega meðferð.  

Í 12. viðauka við Mannréttindasáttmálann110 er mælt fyrir um almenna jafnræðisreglu 

sem, ólíkt jafnræðisreglu 14. gr. MSE, stendur sjálfstæð óháð öðrum réttindum sem njóta 

verndar Mannréttindasáttmálans.111 Þegar inntak jafnræðisreglunnar hefur verið sett fram með 

þeim hætti sem lýst hefur verið að framan má velta fyrir sér hvað felst í 12. viðauka við 

                                                 
107 Sjá t.d.: From Exclusion to Equality: Realizing the rights of persons with disabilities. Handbook for 

Parliamentarians on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol, bls. 
21, http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=212, (skoðað 27. febrúar 2010). 

108 Björg Thorarensen: „Einkaréttaráhrif Mannréttindasáttmála Evrópu og skyldur ríkja til athafna samkvæmt 
sáttmálanum“, bls. 85. Björg setti fram íslenska hugtakið „einkaréttaráhrif“ mannréttindaákvæða um það „... 
þegar lagaákvæði sem lúta að mannréttindum gilda um lögskipti einstaklinga innbyrðis en ekki aðeins um 
lögskipti einstaklinga við ríkið“. 

109 Sjá t.d. Oddný Mjöll Arnardóttir: „Bann við mismunun“, bls. 439-442. 
110 Hvað almenna umfjöllun um skrif íslenskra fræðimanna um 12 viðauka varðar vísast til: Oddný Mjöll 

Arnardóttir: „Viðauki nr. 12 við Mannréttindasáttmála Evrópu -Nýir möguleikar á sviði jafnræðisverndar 
Mannréttindasáttmálans-“, bls. 305-318.  

111 Um slíka sjálfstæða almenna meginreglu um jafnræði og bann við mismunun segir í aðfararorðum við 12. 
viðauka: „Having regard to the fundamental principle according to which all persons are equal before the law 
and are entitled to the equal protection of the law“. „Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms“, http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/177.htm 
(skoðað 11. apríl 2010).  
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Mannréttindasáttmálann. Ríki hafa verið treg til þess að fullgilda viðaukann og hefur þegar 

þetta er ritað Finnland eitt landa á Norðurlöndum fullgilt hann.112 Ákvæðið er svo hljóðandi:  

 
Öll lagaleg réttindi skulu tryggð án nokkurar mismununar svo sem vegna kynferðis, kynþáttar, 
litarháttar, tungu, trúarbragða, stjórnmála- eða annarra skoðana, þjóðernis eða þjóðfélagsstöðu, 
tengsla við þjóðernisminnihluta, eigna, uppruna eða annarrar stöðu. 
Enginn skal sæta nokkurri mismunun af hálfu opinberra aðila svo sem vegna þeirra ástæðna sem 
nefndar eru í 1. málsgrein.  
 

Því hefur verið haldið fram að meðal ástæðna þess að ríki séu treg til að fullgilda 

viðaukann sé að almennt ákvæði sem þetta geti mögulega teygst inn á ný svið, þar á meðal til 

efnahagslegra og félagslegra réttinda, sem Mannréttindadómstóllinn fengi þá úrskurðarvald 

um og gæti lagt víðtækar og ófyrirsjáanlegar athafnaskyldur á ríki.113 Með hliðsjón af því sem 

áður hefur verið rakið má velta fyrir sér hvort sú víðtæka jafnræðisregla sem íslenska ríkið 

virðist hræðast í 12. viðauka MSE felist einfaldlega nú þegar í 65. gr. stjórnarskrár.  

 

3.2.2 Jafnræði (jafnrétti) og bann við mismunun. Er þetta ein regla? 

Í jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar felast tvær grundvallarreglur. Annars vegar er það 

grundvallarreglan um jafnrétti (e. principle of equality) og hins vegar reglan um bann við 

mismunun (e. prohibition of discrimination). Um er að ræða náskyld hugtök en segja má að 

mismunun sé afleiðing þess að brotið sé gegn grundvallarreglunni um jafnræði.114 Færð hafa 

verið rök að því að grundvallarreglan um jafnræði manna feli fremur í sér jákvæðar skyldur, 

t.d. skyldu ríkja til að grípa til aðgerða til þess að rétta hlut lakar settra í þjóðfélaginu svo þeir 

geti staðið jafnfætis öðrum og jafnræði sé tryggt. Bann við mismunun sé hins vegar þrengra 

hugtak, sem lúti fremur að neikvæðum skyldum ríkja og stefni að því að setja valdhöfum 

ákveðnar skorður. Jafnframt hefur verið bent á að þessi lýsing á eðli þessara hugtaka standist 

þó ekki þar sem mismunun geti einnig falist í aðgerðarleysi.115 Í þessu sambandi má velta 

fyrir sér áðurnefndum dómi, Hrd. 1999, bls. 390 (177/1998), sem varðaði skyldur Háskóla 

Íslands gagnvart fötluðum nemanda. Brotið var gegn 65. gr. stjórnarskrár með því að 

stjórnvöld gripu ekki til nauðsynlegra aðgerða til að tryggja það að nemandinn gæti notið 

réttar á við aðra nemendur. Annars vegar má slá því föstu að brotið hafi verið gegn 

meginreglunni um jafnrétti með því að Háskóli Íslands greip ekki til aðgerða til að tryggja 

                                                 
112 Sjá upplýsingar um undirritanir og fullgildingar viðaukans á vefsíðu Evrópuráðsins (e. Council of Europe): 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=177&CM=8&DF=16/04/2010&CL=ENG, 
(skoðað 16. apríl 2010). 

113 Mark W. Janis, Richard S. Kay og Antony Bradley: European Human Rights Law. Texy and Material, bls. 
517-518.   

114 Oddný Mjöll Arnardóttir: „Bann við mismunun“, bls. 434. 
115 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 571-572.  
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nemandanum sömu réttindi og aðrir nemendur nutu. Hins vegar væri unnt að segja að 

aðgerðarleysi Háskóla Íslands hafi falið í sér mismunun. Á það hefur verið bent að helsti 

munurinn felst í því hvort reglan er sett fram með jákvæðum eða neikvæðum hætti116 en með 

hliðsjón af dæminu hér að framan verður að telja að almennt sé heppilegra og meira lýsandi 

að ræða um meginregluna um jafnrétti í tengslum við jákvæðar skyldur ríkisins en bann við 

mismunun í tengslum við neikvæðar skyldur, sbr. þó einnig framangreinda umfjöllun um 

þrískiptar skyldur í kafla 3.2.1.     

Víkur þá nánar að banni við mismunun. Fyrsta verkefnið hlýtur að vera að skýra hvað 

felst í hugtakinu mismunun. Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna hefur skilgreint 

hugtakið með eftirfarandi hætti í umfjöllun um jafnræðisreglur alþjóðasamnings um 

borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi:  

 
[T]he Committee believes that the term “discrimination” as used in the Covenant should be 
understood to imply any distinction, exclusion, restriction or preference which is based on any 
ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social 
origin, property, birth or other status, and which has the purpose or effect of nullifying or 
impairing the recognition, enjoyment or exercise by all persons, on an equal footing, of all 
rights and freedoms. 
[…] 
[T]he Committee observes that not every differentiation of treatment will constitute 
discrimination, if the criteria for such differentiation are reasonable and objective and if the aim 
is to achieve a purpose which is legitimate under the Covenant.117 
 

Meginatriði skilgreiningarinnar eru að um mismunun sé að ræða þegar fyrir liggur 

mismunandi meðferð (e. differential treatment)118 tilvika byggð á ómálefnalegum 

sjónarmiðum sem hefur þann tilgang eða þær afleiðingar að koma í veg fyrir að allir njóti 

fullra réttinda á jafnræðisgrundvelli. Þó er tekið fram að mismunandi meðferð þurfi ekki alltaf 

að fela í sér brot á jafnræði.  

Mannréttindadómstóllinn greindi mál lengi vel aðeins eftir hugtakinu bein mismunun, þ.e. 

mismunun sem byggist greinilega á einhverjum tilteknum ástæðum, s.s. kynferði, kynþætti, 

litarhætti o.s.frv. Þegar hægt er að sýna fram á að tiltekin meðferð sem um ræðir hafi 

mismunandi áhrif á mismunandi hópa fólks er um að ræða óbeina mismunun. Grundvöllur 

                                                 
116 Oddný Mjöll Arnardóttir: „Bann við mismunun“, bls. 434. 
117 Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna: General comment No. 18: Non-discrimination. Birt í Compilation of 

general comments and general recommendations adopted by human rights treaty bodies, UN Doc. 
HRI/GEN/1/Rev.7, 12. maí 2004, bls. 147-148. 

118 Til að koma í veg fyrir misskilning er nauðsynlegt að taka fram að ekki er átt við mismunandi málsmeðferð 
(e. procedure) heldur mismunandi niðurstöðu. Á sviði er stjórnsýsluréttar er orðið meðferð almennt notað yfir 
málsmeðferð og málsmeðferðarreglur t.d. andmælarétt og rannsóknarskyldu. Meðferðin í því samhengi sem 
hér er til skoðunar er hins vegar ekki leiðin að niðurstöðu máls heldur niðurstaðan sjálf, þ.e. sú ákvörðun sem 
tekin er um ákveðið tilvik. Ekki er til skoðunar hvort tvö atvik hafi fengið mismunandi málsmeðferð heldur 
hvort niðurstaðan í tveimur málum hafi verið mismunandi.   
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mismununar er þá ekki sýnilegur á yfirborðinu eða sýnilegur en ekki tengdur hefðbundnum 

ástæðum mismununar en hægt er að sýna fram á að sú meðferð sem um ræðir hafi 

mismunandi áhrif á mismunandi hópa fólks.119 Til nánari glöggvunar á muninum á beinni og 

óbeinni mismunun má nefna dóm Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Abdulaziz, Cabales og 

Balkandali gegn Bretlandi frá 28. maí 1985 en dómurinn er dæmi um að mál séu ekki greind 

út frá hugtakinu óbein mismunun. 
 
Hluti málsins laut að þeirri kröfu breskrar innflytjendalöggjafar að hjón hefðu hist áður en 
dvalarleyfi væri veitt. Minnihluti mannréttindanefndar Evrópu taldi þetta fela í sér óbeina 
mismunun gagnvart einstaklingum frá þeim löndum sem skipulögð hjónabönd voru við lýði. 
Mannréttindadómstóllinn taldi aftur á móti ekki sannað að um væri að ræða mismunun sem 
byggð væri á kynþætti og mat málið út frá öðrum forsendum.120 
 

Til þess hefur verið vísað að dómurinn feli í sér galla miðað við þá vernd sem sáttmálinn 

veitir þar sem mismunun á grundvelli kynþáttar hefði átt að kalla á nánari skoðun og strangari 

beitingu jafnræðisreglunnar.121 

 

3.2.3 Sjónarmið við skoðun á því hvort mismunun hefur átt sér stað  

Mannréttindadómstóllinn hefur í dómaframkvæmd sinni mótað þau viðmið sem ber að horfa 

til við mat á því hvort mismunun í skilningi 14. gr. mannréttindasáttmála Evrópu hefur átt sér 

stað. Grunnurinn að þessum viðmiðum var lagður í dómi í Belgísku tungumáladeilunni122 frá 

23. júlí 1968 en í því máli reyndi fyrst á ákvæðið fyrir dómstólnum. Viðmiðin hafa verið 

skilgreind út frá síðari málum og þá sérstaklega málum Rasmussen gegn Danmörku123 frá 28. 

nóvember 1984 og Thilmmenos gegn Grikklandi124 frá 6. apríl 2000. Viðmiðin má setja upp 

með eftirfarandi hætti: 

 
1. Fellur umkvörtunarefnið undir þau réttindi sem vernduð eru? 
2. Er um að ræða brot á þeirri efnisreglu? 
3. Er um mismunandi meðferð sambærilegra tilvika að ræða eða sambærilega meðferð 

mjög ólíkra tilvika? 
4. Stefnir meðferðin að lögmætu markmiði? 

                                                 
119 Oddný Mjöll Arnardóttir: „Bann við mismunun“, bls. 444. Í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 

karla nr. 10/2008 er óbein mismunun skilgreind með eftirfarandi hætti: „Þegar hlutlaust skilyrði, viðmið eða 
ráðstöfun kemur hlutfallslega verr við annað kynið nema slíkt sé viðeigandi, nauðsynlegt eða réttlætanlegt 
vegna hlutlægra þátta óháð kyni.“ Á sú skilgreining á hugtakinu óbein mismunun sér fyrirmyndir í samningi 
Sameinuðu þjóðanna um afnám allrar mismununar gagnvart konum og gerðum Evrópusambandsins sem 
teknar hafa verið upp í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið, sbr. Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1008.  

120 MDE, Abdulaziz, Cabales og Balkandali gegn Bretlandi, 28. maí 1985 (9214/80; 9473/81; 9474/81). 
121 Sjá umfjöllun: David Harris o.fl.: Harris, O´Boyle & Warbrick: Law of the European Convention on Human 

Rights, second edition, bls. 478.  
122 MDE, Belgíska tungumáladeilan, 23. júlí 1968 (1474/62; 1677/62; 1691/62; 1769/63; 1994/63; 2126/64). 
123 MDE, Rasmussen gegn Danmörku, 28. nóvember 1984 (8777/79). 
124 MDE, Thlimmenos gegn Grikklandi, 6. apríl 2000 (34369/97). 
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5. Hefur meðalhófs verið gætt? 
6. Hefur ríki farið út fyrir svigrúm sitt til mats (e. margin of appreciation)?125 

 
Í tengslum við fyrsta og annað viðmiðið ber að geta að 14. gr. MSE verður ávallt beitt í 

samfloti við annað efnisákvæði sáttmálans. Af þessum viðmiðum má ráða að hvers konar 

greinarmunur á sambærilegum tilvikum þarf ekki að leiða til mismununar. Hið sama á við um 

sambærilega meðferð mjög ólíkra tilvika, þ.e. slíkt þarf ekki að teljast mismunun í skilningi 

sáttmálans. Hugtakið mismunun vísar til háttsemi sem ekki verður réttlætt með vísan til 

hlutlægra og málefnalegra sjónarmiða. Við mat á því hvort slíkar ástæður eru fyrir hendi er 

litið til þess hvort sú meðferð sem kvartað er undan stefnir að lögmætu markmiði og hvort 

gætt er meðalhófs þannig að ekki er gengið lengra en þörf krefur í því skyni að ná því 

markmiði sem að er stefnt.126 Fjallað verður sérstaklega um það hér síðar hvenær tilvik eru 

sambærileg, sbr. kafla 3.4, og hvenær hlutlægar og málefnalegar ástæður réttlæta mismunandi 

meðferð tilvika, sbr. kafla 3.5. 

 

3.3 Jafnræðisregla 11. gr. stjórnsýslulaga  

3.3.1 Almennt 

Rétt eins og jafnræðisreglan var talin ein helsta undirstaða íslenskrar stjórnskipunar áður en 

hún var lögfest í stjórnarskrá var jafnræðisreglan talin til grundvallarreglna 

stjórnsýsluréttarins áður en hún var lögfest með stjórnsýslulögum nr. 37/1993.127 

Jafnræðisregla 11. gr. stjórnsýslulaga hljóðar svo:   

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

Í 1. mgr. reglunnar felst að við úrlausn mála skulu stjórnvöld gæta samræmis og jafnræðis 

í lagalegu tilliti og óheimilt er, sbr. 2. mgr. reglunnar, að mismuna aðilum á grundvelli 

tiltekinna sjónarmiða. Þau sjónarmið sem vísað er til í 2. mgr. reglunnar eru sambærileg þeim 

sjónarmiðum sem talin eru upp í 65. gr. stjskr. en hvorugt ákvæðanna felur í sér tæmandi 

talningu sjónarmiða.  

Danski fræðimaðurinn Carl Aage Nørgaard fjallaði um hina almennu jafnræðisreglu 

stjórnsýsluréttar og taldi felast í henni eftirfarandi:  

 

                                                 
125 Clare Ovey og Robin White: Jacobs & White: The European Convention on Human Rights, bls. 419. 
126 MDE, Thlimmenos gegn Grikklandi, 6. apríl 2000 (34369/97), mgr. 46. 
127 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3294. 
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[F]orvaltningen er forpligted til at behandle væsentligt lige forhold lige i retlig henseende.128  
 

Hann benti á að fyrst þyrfti að kanna hvaða þátta bæri að horfa til við mat á því hvort tilvik 

væru sambærileg en þeir þættir tækju mið af þeim málefnalegu sjónarmiðum sem lögð væru 

til grundvallar við ákvarðanatökuna. Frá þeim þáttum mætti síðan átta sig á því hvort tilvik 

væru sambærileg eða ekki.129  

Í athugasemdum við 11. gr. frumvarpsins sem varð að stjórnsýslulögum er tekið fram að í 

reglunni felist að mál sem séu sambærileg í lagalegu tilliti skuli hljóta samskonar úrlausn. Þá 

er tekið fram að ekki sé um mismunun að ræða í lagalegu tilliti, jafnvel þótt mismunur sé á 

úrlausn mála, byggist sá mismunur á frambærilegum og lögmætum sjónarmiðum. Þá er tekið 

fram að til séu undantekningar á 2. mgr. reglunnar enda eigi þær sér stoð í settum lögum.130 

Hér sýnist átt við það að í lögum er heimilt að mæla fyrir um undantekningar sem hljóta þó 

alltaf að byggjast á hlutlægum og málefnalegum sjónarmiðum.  

Það hlýtur fyrst og fremst að ráðast af þeim réttindum sem ákvarðanir stjórnvalda lúta að 

hvert svigrúm þeirra er til þess að gera mun á úrlausn mála á grundvelli lagaheimilda sem fela 

í sér mat og val á sjónarmiðum. Þegar um er að ræða stjórnarskrárbundin réttindi leiðir það af 

lögmætisreglunni og lagaáskilnaðarreglu mannréttindakafla stjórnarskrárinnar að löggjafinn 

verður sjálfur að setja þær reglur sem ætlað er að skerða slík réttindi. Í áliti UA 21. júní 1990 

(172/1989) sem varðaði flutning aflamarks smábáta á milli ára var eftirfarandi tekið fram: 

 
Í samræmi við jafnréttis- og réttaröryggissjónarmið er það álit mitt, að lögskýring, sem leiðir til 
slíks aðstöðumunar, verði að eiga sér skýra og ótvíræða stoð í lögum. 
 

Álitið og orðalag athugasemda með frumvarpi til stjórnsýslulaga ber einnig að skoða með 

hliðsjón af stjórnskipulegri stöðu jafnræðisreglunnar í mannréttindakafla stjórnarskrárinnar.131 

Telja verður að aðstöðumunur verði að eiga sér skýra og ótvíræða stoð í lögum til þess að 

standast kröfur jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar.132 Í raun má segja að það sé fyrsta skilyrði 

fyrir ákvörðun sem felur í sér aðstöðumun að um hann sé skýrlega mælt fyrir í lögum hvað 

sem líður því hvort ákvörðun um slíkan mun verður síðan talin uppfylla aðrar efnisreglur 

stjórnsýsluréttar, s.s. réttmætisregluna og meðalhófsregluna. 

Í athugasemdum með frumvarpi til stjórnsýslulaga er einnig tekið fram að eðli máls 

samkvæmt geti það ekki verið brot á 2. mgr. 11. gr. að horfa til pólitískra skoðana við val í 

                                                 
128 Carl Aage Nørgaard: „Bemærkninger om domstolenes stilling til lighedsgrunsætningen i dansk 

forvaltningsret“, bls. 18. 
129 Ibid. 
130 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3294. 
131 Þó að sú regla hafi ekki verið skráð í stjórnarskrá þegar stjórnsýslulögin voru sett. 
132 Sjá í þessu samhengi kafla 3.5.4. 
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pólitísk störf. Í því samhengi er sérstaklega vísað til aðstoðarmanna ráðherra og 

framkvæmdastjóra sveitarfélaga. Þá er sérstaklega vísað til þess að fyrirmæli eldri 

jafnréttislaga nr. 28/1991 um að skipa sem næst jafnmargar konur og karla við val 

nefndarmanna í stjórnsýslunefndir feli ekki í sér brot á jafnræðisreglu.133 Þessi síðasta 

athugasemd er áhugaverð og verður tekin til örlítillar skoðunar. 

Almennt er óheimilt að byggja stjórnvaldsákvarðanir á sjónarmiðum um kynferði. Í 

athugasemdum með frumvarpi að stjórnsýslulögum er litið svo á að regla þágildandi 

jafnréttislaga feli í sér hlutlægar og málefnalegar ástæður sem leiða til þess að líta megi til 

kynferðis og kynjaskiptingar nefnda við skipun nefndafulltrúa. Athugasemdirnar gera einnig 

ráð fyrir því að slík réttlæting á mismunandi meðferð sambærilegra tilvika verði að byggjast á 

heimild í lögum. Þessar aðstæður eru áhugaverðar vegna þess að þær hlutlægu og málefnalegu 

ástæður sem réttlæta frávik frá jafnræði eru einhvers konar krafa um efnislegt 

jafnrétti/jafnræði. Þannig sjáum við hvernig hinir formlegu og efnislegu þættir 

jafnræðisreglunnar geta spilað saman. Út frá þessum hugleiðingum virðist sú orðanotkun að 

lýsa kynjaskiptingarreglum jafnréttislaga sem undantekningum eða frávikum frá 

jafnræðisreglunni nokkuð sérkennileg enda má færa fyrir því rök að hlutverk þeirra reglna sé 

að tryggja jafnrétti/jafnræði en sé ekki ætlað að brjóta á réttindum annarra eða fela í sér 

mismunun af nokkru tagi. Með hliðsjón af þessu sem og fleiri tilvikum sem kunna að koma 

upp þykir ekki rétt að orða þann þátt jafnræðisreglunnar sem gerir ráð fyrir því að hlutlæg og 

málefnaleg sjónarmið geti réttlætt mismunandi meðferð tilvika sem svo að ákveðin sjónarmið 

geti réttlætt mismunun.134 Á þann hátt er enda misvísandi að tala um kynjaskiptingarreglur 

jafnréttislaga sem réttlætanlega mismunun, enda er markmiðið fyrst og fremst að tryggja 

jafnrétti. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
133 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3294. 
134 Björg Thorarensen virðist nota hugtakið mismunun í stað mismunandi meðferðar þegar hún vísar til þess 

hvers konar ákvarðanir hlutlæg og málefnaleg sjónarmið geta réttlætt. Sjá Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, 
t.d. bls. 585. Hér verður kosið að nota orðið mismunun einungis um þau tilvik þar sem um brot á 
jafnræðisreglu er að ræða, enda hefur orðið á sér afar neikvæðan blæ.  
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3.3.2 Samræmi og jafnræði 

Eins og áður hefur verið rakið felst í 1. mgr. 11. gr. stjórnsýslulaga að stjórnvöld gæti 

samræmis og jafnræðis við töku stjórnvaldsákvarðana.135 Reglan að þessu leyti felur því í sér 

tvo þætti:  

 
a. samræmisþátt 
b. jafnræðisþátt 

 
Í lagakerfinu kemur víða fram krafa um samræmi án þess þó að það sé endilega kennt við 

jafnræði. Sem dæmi má nefna að ef umfjöllunarefnið er tiltekin meginregla sem á eru 

undantekningar er það upphafsreitur við túlkun að túlka þær undantekningar sem um ræðir 

þröngt.136 Slíkt felur í sér að leitast er við að sjá til þess að tilvik sem eru eðlislík séu öll leyst 

á grundvelli sömu reglu, þ.e. þeirri meginreglu sem um ræðir. Það sama má segja um 

lögjöfnun (gr. αναλογια / analógía) en hún er beinlínis fólgin á því að lagareglu er beitt um 

ólögákveðið tilvik sem er samkynja því tilviki sem fellur undir lagaregluna.137 Beiting eldri 

fordæma og dómvenja felur í sér nákvæmlega sömu kröfu um samræmi. Því hefur verið 

haldið fram að krafan um samræmi hafi ekki einungis þýðingu fyrir jafnræðisreglur heldur sé 

sú krafa einn þeirra hornsteina sem réttarskipanin hvílir á.138 

Í samræmisþætti jafnræðisreglunnar felst að efnisreglur tveggja eða fleiri 

stjórnvaldsákvarðana eru bornar saman. Því hefur verið haldið fram að þegar stjórnvald hefur 

byggt matskennda stjórnvaldsákvörðun á tilteknum sjónarmiðum og lagt áherslu á ákveðin 

sjónarmið leiði þessi samræmisregla til þess að þegar sambærilegt mál kemur aftur til 

úrlausnar stjórnvalds á grundvelli sama lagaákvæðis beri almennt að leysa úr því á grundvelli 

sömu sjónarmiða og með sömu áherslu og gert var við úrlausn eldri sambærilegra mála.139 

Með þessari nálgun er samræmis vissulega gætt og leiða má að því sterkar líkur að 

sambærilegar niðurstöður fáist í málin. Þrátt fyrir þetta verður kannað síðar140 hvort þessi 

regla er algild, þ.e. þegar stjórnvald stendur frammi fyrir vali á þeim sjónarmiðum sem 

ákvörðun byggist á, hvort það að byggja á mismunandi sjónarmiðum í tveimur sambærilegum 

málum felur ávallt í sér mismunun á grundvelli 1. mgr. 11. gr. ssl.  

                                                 
135 Sbr. 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 sem fjallar um gildissvið laganna en þar er tekið fram að þau 

gildi þegar stjórnvöld eða stjórnsýslunefndir taka ákvarðanir um réttindi eða skyldur manna, þ.e. taka 
stjórnvaldsákvarðanir. Um gildissvið stjórnsýslulaga vísast t.d. til: Trausti Fannar Valsson: „Upphaf 
stjórnsýslumála“, bls. 422-424.   

136 Sjá t.d. Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 179 o.áfr. 
137 Ibid., bls. 188 o.áfr. 
138 Páll Hreinsson: „Litróf jafnræðisreglna“, bls. 365-366. 
139 Ibid., bls. 341. 
140 Sjá kafla 3.5.3. 
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Umboðsmaður Alþingis hefur slegið því föstu að í samræmisþætti 1. mgr. 11. gr. ssl. felist 

ekki að aðili geti krafist sambærilegrar úrlausnar máls með vísan til ákvörðunar í öðru máli, 

hafi efni þeirrar ákvörðunar sem hann vísar til verið ólögmætt. Af því leiðir að reglan getur 

ekki veitt tilkall til einhvers sem ekki samrýmist lögum þó að slík ákvörðun feli í sér 

sambærilega niðurstöðu sambærilegra mála. Í þessu sambandi má vísa til álits UA 10. 

nóvember 1997 (2025/1997) sem varðaði þá ákvörðun dóms- og kirkjumálaráðuneytisins að 

hafna skráningu bifreiðar enda þótt bifreið sömu tegundar hefði áður verið skráð fyrir mistök. 

Í álitinu kemur eftirfarandi m.a. fram:    

 
Jafnræðisregla stjórnsýslulaga nr. 37/1993 veitir mönnum almennt ekki tilkall til neins þess, 
sem ekki fær samrýmst lögum. Af því leiðir, að aðili stjórnsýslumáls getur að meginstefnu til 
ekki borið fyrir sig ákvörðun stjórnvalds, sem farið hefur í bága við lög, og krafist 
sambærilegrar úrlausnar sér til handa á grundvelli hennar. Hafi stjórnvald þannig til að mynda 
látið hjá líða við úrlausn sína að beita tiltekinni réttarreglu, á aðili máls almennt ekki rétt á því 
að stjórnvaldið haldi áfram að sýna af sér slíkt athafnaleysi. Undir vissum kringumstæðum og 
sökum réttmætra væntinga málsaðila kann slíkt athafnaleysi stundum að stofna til réttar. 
 

Þessi regla gildir um matskenndar stjórnvaldsákvarðanir. Þannig getur málsaðili ekki krafist 

þess að leyst sé úr máli hans á grundvelli sömu sjónarmiða og í öðru sambærilegu máli ef þau 

sjónarmið teldust ómálefnaleg. Við slíkar aðstæður má segja að réttmætisreglan og 

samræmisþáttur jafnræðisreglunnar spili saman. 

Breytt stjórnsýsluframkvæmd getur leitt til þess að stjórnvaldi beri ekki að gæta samræmis 

við töku tveggja matskenndra stjórnvaldsákvarðana. Ákvörðunarvald stjórnvalds um 

breytingu stjórnsýsluframkvæmdar er þó ekki án takmarkana enda setja sjónarmið um 

réttmætar væntingar almennings og sjónarmið um bann við afturvirkni réttarreglna ákveðnar 

skorður hvað það varðar, einkum um það hvenær heimilt er að láta ákvörðun um breytta 

stjórnsýsluframkvæmd taka gildi.141 Í þessu sambandi má nefna Hrd. 2004, bls. 446 

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

kemur m.a. fram í dóminum: 

 
Verður að telja að stjórn áfrýjandans námsleyfasjóðs hafi ekki verið heimilt með samþykkt í 
ágústmánuði 2001 að láta nýjar reglur um laun í námsleyfum taka gildi varðandi stefndu, sem 
þá hafði hafið töku námsleyfis síns. Átti hún því rétt á að njóta í námsleyfinu fastra launa er 
starfinu fylgdu eins og verið hafði í eldri framkvæmd. 
 

Setja má fram nokkra punkta um atriði sem ætla verður að eigi við um heimildir 

stjórnvalda til þess að breyta stjórnsýsluframkvæmd: 

 

                                                 
141 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 38. 
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1. Breyting á stjórnsýsluframkvæmd verður að vera gerð á grundvelli málefnalegra 
sjónarmiða. 

2. Breytingin verður að ná til allra mála því óheimilt er að breyta stjórnsýsluframkvæmd 
einungis fyrir eitt mál. 

3. Þegar þekktri framkvæmd er breytt verður að taka tillit til réttmætra væntinga 
almennings og kynna almenningi hana fyrirfram.142 

 
Eins og fram hefur komið felur regla 1. mgr. 11. ssl. einnig í sér sérstakan jafnræðisþátt, 

þ.e. að ekki þarf einungis að tryggja samræmi mála heldur einnig að öllum standi einhver 

tiltekin gæði jafnt til boða. Þessu til rökstuðnings má vísa til Hrd. 2000, bls. 1322 (407/1999) 

sem varðaði sölu ríkisjarða en engin bein fyrirmæli voru í lögum um það að stjórnvöldum 

væri skylt að auglýsa fyrirhugaða sölu ríkisjarða. Eftirfarandi kemur m.a. fram í dóminum: 

 
Hvorki í jarðalögum né í öðrum lögum er að finna bein fyrirmæli um að auglýsa skuli 
fyrirhugaða sölu ríkisjarða. Lagaákvæði, sem gefa almenningi kost á að kaupa eignir ríkisins að 
undangenginni auglýsingu, eru almennt reist á sjónarmiðum um að tryggja beri hagkvæmni 
ráðstöfunar og jafnræði þeirra sem hug hafa á kaupum. Gera verður ráð fyrir því að ríkisjarðir 
geti verið eftirsóknarverðar til kaups. Þar sem stjórnvöldum er skylt að gæta jafnræðis milli 
borgaranna, er almennt rétt að auglýsa ríkisjarðir, sem ætlunin er að selja, þannig að þeir sem 
áhuga hafa fái sama tækifæri til að gera kauptilboð í hlutaðeigandi fasteign, sbr. 11. gr. 
stjórnsýslulaga.  

 

Í dóminum er því slegið föstu að þegar stjórnvöld úthluta eftirsóknarverðum gæðum beri þeim 

að gæta jafnræðis milli borgaranna og að stjórnvöldum beri að tryggja jöfn tækifæri 

borgaranna til þess að sækjast eftir þessum gæðum.143  

Þrátt fyrir að gerður sé greinarmunur á samræmisþætti annars vegar og jafnræðisþætti hins 

vegar í texta 1. mgr. 11. gr. ssl. er ekki þar með sagt að þessir þættir séu algerlega 

aðgreinanlegir. Í samræmisþættinum felst í raun jafnræðisþáttur meðan samræmisþáttur þarf 

ekki endilega að felast í jafnræðisþættinum. Í þessu sambandi má nefna dæmi sambærilegt 

tilvitnuðum dómi að framan um sölu ríkisjarða. Áður en salan á sér stað ber að gæta 

jafnræðis, þ.e. allir þeir sem áhuga hafa á kaupunum hafa jöfn tækifæri til þess að bjóða í 

jörðina. Þessu er meðal annars náð fram með auglýsingu um sölu jarðarinnar. Við mat á 

tilboðunum verður ríkið að gæta samræmis, þ.e. leysa úr málinu á sambærilegan hátt og gert 

                                                 
142 Sjá til hliðsjónar Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. Skýringarrit, bls. 134-135, Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 

38 og „Leiðbeiningarskylda stjórnvalds við meðferð stjórnsýslumáls“, bls. 23-24. Þá hefur umboðsmaður 
Alþingis fjallað í fjölda álita um ófullnægjandi kynningu á breytingu á stjórnsýsluframkvæmd. Má í því 
samhengi nefna tvö nýleg álit: UA 6. júlí 2009 (5475/2008) sem laut að kæruaðild fyrir samgönguráðuneytinu 
vegna ákvarðana mönnunarnefndar skipa og UA 14. október 2004 (2058/2004) sem laut að þeirri ákvörðun 
háskólaráðs Háskóla Íslands að veita ekki undanþágur vegna greiðslu skrásetningargjalda skólaárið 2004-
2005.   

143 Í þessu samhengi má einnig vísa til UA 4. janúar 1996 (993/1994) þar sem umboðsmaður tók fram að sú 
skylda hvíldi á stjórnvöldum að gæta jafnræðis milli borgaranna. Hann taldi rétt að ríkisjarðir, sem lausar 
væru til ábúðar og ætlunin væri að leigja út, væru auglýstar til að tryggja jöfn tækifæri allra, sem áhuga hefðu, 
til þess að sækja um. Sjá einnig umfjöllun um samkeppnistilvik í kafla 4.2. 



 53 

hefur verið við aðra sambærilega sölu á jörðum í eigu ríkisins. Hafi samræmis ekki verið gætt 

við val á kaupanda hefur jafnræði mögulega verið brotið á öðrum bjóðendum. 

 

3.3.3 Bann við mismunun 

Eins og áður hefur verið rakið felur 1. mgr. 11. gr. ssl. í sér reglu um samræmi og jafnræði í 

lagalegu tilliti. Í 2. mgr. ákvæðisins er síðan tekið fram að óheimilt sé að mismuna aðilum við 

úrlausn mála á grundvelli tiltekinna ómálefnalegra sjónarmiða sem verða ekki tæmandi talin. 

Hér er um að ræða hefðbundna reglu um bann við mismunun. Um slíka reglu var fjallað í 

köflum 3.2.2 og 3.2.3 í tengslum við 65. gr. stjskr.  

Björg Thorarensen hefur bent á að eftir tilkomu 65. gr. stjskr. vísa aðilar dómsmála þar 

sem deilt er um meðferð stjórnsýslumála gjarnan bæði til jafnræðisreglna stjórnsýslulaga og 

stjórnarskrár en telur að mun oftar sé leyst úr málum eingöngu á grundvelli reglu 

stjórnsýslulaga.144 Bendir Björg á að í málum er varða ráðningar hins opinbera og einkum 

deilur um hvort brotið hefur verið gegn jafnréttislögum145 virðist almennt vísað til 11. gr. 

stjórnsýslulaga en ekki samhliða til 65. gr. stjórnarskrár. Eitt slíkt dæmi sé Hrd. 2004, bls. 153 

(330/2003) sem laut að ráðningu leikhússtjóra Leikfélags Akureyrar. Við skoðun á þeim dómi 

kemur hins vegar í ljós að hvorki er vísað til 11. gr. stjórnsýslulaga né 65. gr. stjskr. í 

dóminum heldur er eingöngu byggt á jafnréttislögum.146 Sama er að segja um aðra helstu 

dóma Hæstaréttar í slíkum málum, sjá Hrd. 15. október 2009 (25/2009) varðandi 

stöðuveitingu við verkfræðideild Háskóla Íslands, Hrd. 24. september 2009 (686/2008) 

varðandi ráðningu rektors Landbúnaðarháskóla Íslands, Hrd. 2006, bls. 4891 (195/2006) 

varðandi embætti sendiráðsprests í London og Hrd. 2004, bls. 2537 (39/2004) varðandi 

ráðningarmál Neyðarlínunnar hf. Í öllum þessum dómum var eingöngu fjallað um 

jafnréttislögin. Í forsendum Hæstaréttar í Hrd. 2002, bls. 3066 (121/2002) varðandi skipun 

sýslumanns á Keflavíkurflugvelli er rakið að aðili málsins hafi vísað til brots á 11. gr. 

stjórnsýslulaga en á það féllst Hæstiréttur ekki. Af héraðsdóminum má hins vegar sjá að 

lögmaður aðilans vísaði samhliða til 11. gr. stjórnsýslulaga og 65. gr. stjskr.  

Ekki hefur verið framkvæmd heildstæð rannsókn á því hvort 2. mgr. 11. gr. 

stjórnsýslulaga hafi sjálfstætt gildi umfram 65. gr. stjskr., eða öfugt. Með hliðsjón af 

                                                 
144 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 574-575. 
145 Núgildandi jafnréttislög eru nr. 10/2008. 
146 Vert er að taka fram að Leikfélag Akureyrar er einkaréttarlegt félag rekið með stuðningi Akureyrarbæjar á 

grundvelli samnings við mennta- og menningarmálaráðuneytið og er því ekki stjórnvald í skilningi 1. gr. 
stjórnsýslulaga og gilda lögin því ekki um ráðningar Leikfélags Akureyrar. Sjá þó umfjöllun í: Páll Hreinsson: 
Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 22-26, um það þegar einkaaðilum er að lögum falið að taka 
stjórnvaldsákvarðanir.   
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almennum sjónarmiðum um rétthæð réttarheimilda og þeirri staðreynd að afar víða virðist 

vera vísað samhliða til reglnanna tveggja verður varla talið að jafnræðisregla 2. mgr. 11. gr. 

stjórnsýslulaganna hafi sjálfstætt inntak umfram það sem jafnræðisregla stjórnarskrárinnar 

felur í sér. 

Tilvist almennrar reglu um bann við mismunun í stjórnsýslulögum er allt að einu 

mikilvæg, þó að ekki sé vegna annars en þess að leggja áherslu á mikilvægi þess að stjórnvöld 

mismuni aðilum ekki við úrlausn mála. Reglan hlýtur að teljast alger grundvallarforsenda í 

stjórnsýsluframkvæmd, ekki síst við töku matskenndra stjórnvaldsákvarðana.  

Mikilvægi reglunnar um bann við mismunun í stjórnsýslurétti felst m.a. í því að skýrt 

bann er lagt við því að leggja ómálefnaleg sjónarmið til grundvallar við töku 

stjórnvaldsákvarðana. Þessi sjónarmið eru talin upp í dæmaskyni í ákvæði 2. mgr. 11. gr. ssl. 

en eru að sjálfsögðu ekki tæmandi talin, sbr. orðalagið „öðrum sambærilegum ástæðum“. 

Þessi sjónarmið sem bannað er að leggja til grundvallar við ákvarðanatöku eru þess eðlis að 

almennt samræmist ekki réttmætisreglunni að beita þeim, sbr. umfjöllun um réttmætisregluna 

og þau sjónarmið sem almennt teljast ómálefnaleg í kafla 2.4 að framan. Ólafur Jóhannes 

Einarsson hefur talið að ef til vill megi ganga svo langt að segja að í þessu tilliti hafi 

jafnræðisregla stjórnsýslulaga í raun verið lögfesting á réttmætisreglunni.147  

Nú hefur verið gerð grein fyrir jafnræðisreglum stjórnarskrárinnar og stjórnsýslulaga. 

Lykilspurningar við beitingu reglnanna eru spurningin um hvaða tilvik teljast sambærileg 

annars vegar og hins vegar hvenær hlutlæg og málefnaleg sjónarmið geta réttlætt mismunandi 

meðferð sambærilegra tilvika. Þessi tvö atriði verða tekin til nánari skoðunar. 

 

3.4 Hvaða tilvik teljast sambærileg? 

3.4.1 Almennt 

Áður hefur verið rakið að oftast er fyrsta atriðið sem kemur til skoðunar við beitingu 

jafnræðisreglna það hvort þau tilvik sem verið er að bera saman séu í reynd sambærileg. 

Jafnframt hefur komið fram að séu tilvik ósambærileg eigi jafnræðisreglan ekki við.  

Erfitt getur verið að henda reiður á hvaða þættir máls þurfa að vera sambærilegir svo til 

greina komi að beita jafnræðisreglu 11. gr. ssl. eða 65. gr. stjskr. Skoðun á því hvaða þættir 

mála eru sambærilegir og hvað talist getur sambærilegt byggist þó aðallega á túlkun þess 

lagaákvæðis sem um ræðir. Þá hefur því verið haldið fram að skoðunin byggist einnig á 

                                                 
147 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Réttmætisreglan“, bls. 264-265. Um þetta verður frekar fjallað í kafla 5.3 þar 

sem fjallað verður um hvert er sjálfstætt gildi réttmætisreglunnar umfram jafnræðisregluna.   
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gildismati sem ráðið er af settum lögum og öðrum réttarheimildum og þeim 

siðferðisviðhorfum sem eru ríkjandi.148  

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur í fjölmörgum dómum lagt mat á það hvenær 

kærendur geta borið sig saman við einhvern tiltekinn hóp sem fær aðra og betri meðferð. 

Hann hefur hins vegar ekki mótað skýran mælikvarða við skoðun á því hvort mál teljast 

sambærileg. Endurspeglast þetta í mismunandi hugtakanotkun þar sem dómstóllinn hefur 

notað hugtökin: 

 
a. similar situations  
b. relevantly similar situations 
c. analogous situations149  

 
Sem dæmi úr dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins má nefna Burden gegn 

Bretlandi.150 
 
Tvær rosknar og einhleypar systur höfðu búið saman allt sitt líf. Þær töldu að um brot á jafnræði 
væri að ræða með vísan til 14. gr. MSE, sbr 1. gr. 1. samningsviðauka, þar sem við andlát 
annarrar systurinnar þyrfti hin að greiða erfðaskatt af heimili þeirra en hjón og einstaklingar í 
staðfestri samvist féllu hins vegar undir undanþágu frá skattskyldunni. Tilvikin, systur sem 
halda sameiginlegt heimili annars vegar og hjón eða einstaklingar í staðfestri samvist hins 
vegar, töldust ekki sambærileg og þar af leiðandi horfði dómstóllinn ekki til þess hvort réttlæta 
mætti mismunandi meðferð. 
 

Við mat á því hvort tilvikin væru sambærileg leit dómstóllinn í fyrsta lagi til þess að samband 

milli maka væri í grundvallaratriðum annars eðlis en samband systkina. Í öðru lagi var vísað 

til þess að hjónaband nyti sérstakrar stöðu, m.a. samkvæmt ákvæðum MSE, og að dómstóllinn 

hefði áður komist að þeirri niðurstöðu að samband maka annars vegar og samband 

einstaklinga í óvígðri sambúð hins vegar teldust ekki sambærileg tilvik. Það er ekki sjálft 

innihald sambandsins, þ.e. tímalengd og gagnkvæmur stuðningur aðila, sem er lagt til 

grundvallar heldur hinn lagalegi gerningur sem felst í hjónabandi og staðfestri samvist. 

Á það hefur verið bent að dómstóllinn eigi það til að blanda saman mælikvarðanum um 

hvort tilvik teljist sambærileg og mælikvarðanum um hvort mismunandi meðferð verði 

réttlætt með vísan til hlutlægra og málefnalegra sjónarmiða. Ennfremur er oft erfitt að greina á 

milli þess hvort um sambærileg tilvik er að ræða og þess hvort meðferð tilvikanna hefur verið 

mismunandi.151  

 
                                                 
148 Páll Hreinsson: „Litróf jafnræðisreglna“, bls. 341. 
149 Clare Ovey og Robin White: Jacobs & White: The European Convention on Human Rights, bls. 413. 
150 MDE, Burden gegn Bretlandi, 29. apríl 2008 (13378/05). 
151 David Harris o.fl.: Harris, O´Boyle & Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights, second 

edition, bls. 583. 
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3.4.2 Nánar um mat á því hvaða tilvik teljast sambærileg í dómaframkvæmd 

Í Hrd. 18. september 2008 (550/2006) var deilt um hafnargjöld sem Faxaflóahafnir sf. tóku á 

grundvelli gjaldskrár sem höfnin hafði sett með stöð í 20. gr. hafnalaga nr. 61/2003. Þar var 

gert ráð fyrir fjórum gjaldflokkum. Samkvæmt 3. flokki skyldi vörugjald fyrir óáfenga drykki 

vera 340,90 krónur fyrir hvert tonn. Aðrar vörur en þær sem tilgreindar voru í 1.-3. flokki 

féllu undir 4. flokk en fyrir þær skyldi greiða 1.022,30 krónur og féllu áfengir drykkir meðal 

annars undir þennan flokk. Á því var m.a. byggt að um væri að ræða brot á jafnræði gagnvart 

innflytjendum þessara vara. Um það segir í niðurstöðum dómsins:  

 
Loks reisir áfrýjandi kröfu sína á því að stefndi hafi með gjaldskrá sinni brotið jafnræðisreglu 
11. gr. stjórnsýslulaga og 65. gr. stjórnarskrárinnar. Gjaldtaka stefnda af áfengi féll undir hinn 
almenna 4. flokk í þágildandi gjaldskrá hans, en undir þann flokk áttu allar þær vörur sem ekki 
voru sérstaklega tilgreindar í öðrum gjaldflokkum. Samkvæmt gjaldskránni bar sami 
vöruflokkurinn ætíð sama vörugjald. Áfengir drykkir og óáfengar drykkjarvörur eru eðlisólíkar. 
Leiðir þegar af þeirri ástæðu að þessar drykkjarvörur verða ekki taldar sambærilegar að hafna 
verður þessari málsástæðu áfrýjanda. 
 

Í 20. gr. hafnalaga kemur fram að höfn sem rekin er samkvæmt 3. tölul. 8. gr. hafi 

starfsheimildir án takmarkana og að gjaldtaka hafnar skuli miðuð við að hún standi undir 

kostnaði við þá þjónustu sem veitt er ásamt hlutdeild í sameiginlegum rekstri hennar. Í 

greininni kemur fram það viðtekna sjónarmið sem gildir um gjaldtöku í opinberum rekstri að 

gjaldið megi ekki vera hærra en sá kostnaður sem almennt hlýst af því að veita umrædda 

þjónustu.152 Dómstóllinn slær því föstu að áfengir drykkir og óáfengir drykkir séu eðlisólíkir 

og séu því ekki sambærilegir og er málsásæðu um brot á jafnræði hafnað af þeim sökum. 

Þjónusta hafnarinnar var sambærileg hvort sem um var að ræða áfenga drykki eða óáfenga. 

Fólst hún fyrst og fremst í lestun og losun á þessum varningi. Þó að þjónustan væri hin sama, 

þ.e. það skipti engu máli fyrir þá starfsmenn sem unnu að uppskipun hvort á lyftaranum væri 

bretti af ½ lítra Diet Coke í álbaukum eða ½ lítra áfengum bjór í álbaukum, var gjaldið 

mishátt. Þrátt fyrir þetta afgreiddi Hæstiréttur málsástæður um jafnræði með því að segja að 

vörurnar væru eðlisólíkar og því ósambærilegar og ætti jafnræðisreglan af þeim sökum ekki 

við. Eins og gefið er í skyn hér að framan má halda því fram að vörurnar hafi einmitt verið 

algerlega sambærilegar í því samhengi sem um ræddi. Spurningin er því hvort mat á því hvort 

tilvik eru sambærileg á að standa í málefnalegum tengslum við þær lagareglur sem beita á í 

því tilviki sem um ræðir eða hvort matið á að vera algerlega sjálfstætt óháð þeim aðstæðum 
                                                 
152 Í tilvitnuðum dómi var ekki á því byggt að um væri að ræða ólögmæta gjaldtöku, þ.e. að það gjald sem 

innflytjendur áfengis þurftu að greiða fæli í sér ólögmæta skattheimtu fremur en þjónustugjald sem greitt væri 
fyrir þá þjónustu sem innt var að hendi. Í síðara máli fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur, Hérd. Rvk. 5. nóvember 
2009 (E-1324/2009), var á því byggt og var Faxaflóahöfnun sf. gert að greiða HOB-vín ehf. mismun 
vörugjalds áfengra og óáfengra drykkja enda ekki sýnt fram á að vörugjald óáfengra drykkja væri ólögmætt.   
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sem eru til skoðunar? Hæstiréttur virðist hallast að síðari kostinum í nefndum dómi. Hér má 

einnig minna á orðanotkun Mannréttindadómstólsins sem hefur oft metið hvort tvö tilvik 

teljast „relevantly similar“153. Enska orðið relevantly154 hlýtur að vísa til þess að rétt sé að 

meta hvort tilvikin séu efnislega sambærileg eða sambærileg að því leyti sem skiptir máli í því 

sambandi sem er til skoðunar.  

Til nánari skýringar á því hvernig Hæstiréttur metur hvort tilvik eru sambærileg má nefna 

Hrd. 25. október 2007 (107/2007), mál Ásatrúarfélagsins gegn íslenska ríkinu. Hæstiréttur 

stóð frammi fyrir því að meta hvort starfsemi Ásatrúarfélagsins væri sambærileg starfsemi 

þjóðkirkjunnar en Ásatrúarfélagið vísaði til þess að ómálefnaleg mismunun á grundvelli 65. 

gr. stjskr. fælist í því að þjóðkirkjan fengi að lögum hærri greiðslur úr ríkissjóði en önnur 

trúfélög. Í dóminum kemur eftirfarandi m.a. fram:  

 
Í samræmi við 63. gr. og 64. gr. stjórnarskrárinnar er mælt svo fyrir í 1. gr. laga nr. 108/1999 
um skráð trúfélög að menn eigi rétt á að stofna trúfélög og iðka trú sína í samræmi við 
sannfæringu hvers og eins. Á sama hátt eigi menn rétt á að stofna félög um hvers konar 
kenningar og lífsskoðanir, þar með talið um trúleysi. Eigi sé skylt að tilkynna stjórnvöldum um 
stofnun eða starfsemi trúfélaga eða annarra félaga um lífsskoðanir, en samkvæmt 2. gr. laganna 
er það þó heimilt og gilda þá um félagið reglur II. kafla þeirra. Þar eru ákvæði um skráð trúfélög 
utan þjóðkirkjunnar, meðal annars um skilyrði skráningar, umsóknir um hana, eftirlit með 
skráðum trúfélögum, niðurfellingu skráningar, forstöðumenn skráðra trúfélaga, aðild að þeim, 
þar á meðal um inngöngu og úrsögn, og úrsögn úr þjóðkirkjunni. Áfrýjandi er skráð trúfélag 
samkvæmt þessum lögum. Í þeim eru engin ákvæði sambærileg við ákvæði laga um stöðu, 
stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar, sem áður er lýst, eða annarra laga sem varða hana og 
starfsemi hennar. Starfsmenn þjóðkirkjunnar eru opinberir starfsmenn með réttindi og skyldur 
sem slíkir gagnvart öllum almenningi, en ekki aðeins þeim sem eru í söfnuðum hennar. Ekkert 
er í lögum um slíkar skyldur starfsmanna annarra trúfélaga. Vegna þessara skyldna 
þjóðkirkjunnar í íslensku samfélagi og með vísan til 62. gr. stjórnarskrárinnar hefur löggjafinn 
ákveðið framlög til þjóðkirkjunnar úr ríkissjóði umfram önnur trúfélög, þar á meðal í lögum nr. 
91/1987 og 138/1993, sem áfrýjandi reisir mál sitt á. Þegar af þeirri ástæðu að verkefni 
áfrýjanda og skyldur gagnvart samfélaginu verða ekki borin saman við lögboðin verkefni og 
skyldur þjóðkirkjunnar felst ekki mismunun í þessu mati löggjafans og þar af leiðandi ekkert 
brot á jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrárinnar. 
 

Hæstiréttur horfir í fyrsta lagi til stöðu starfsmanna þjóðkirkjunnar sem opinberra 

starfsmanna, í öðru lagi til þeirra skyldna sem hvíla á þeim starfsmönnun að þjóna öllum jafnt 

hvort sem um er að ræða einstaklinga skráða í þjóðkirkjuna eða aðra og í þriðja lagi til þess 

að þjóðkirkjan njóti sérstöðu á grundvelli stjskr. Athygli vekur að Hæstiréttur horfir m.a. til 

                                                 
153 Sjá t.d. MDE, Fredin gegn Svíþjóð, 18. febrúar 1991 (12033/86) og MDE, D.H. o.fl. gegn Tékklandi [GC], 

13. nóvember 2007 (57325/00). 
154 Ekki verða dregnar óyggjandi ályktanir af frönskum texta dóma Mannréttindadómstóls Evrópu þar sem vísað 

er til relevantly similar situations. Í MDE, Fredin gegn Svíþjóð, 18. febrúar 1991 (12033/86) kemur fram 
„...des personnes placées en la matière dans des situations comparables.“ (Áhersla mín). Í MDE, D.H. o.fl. 
gegn Tékklandi [GC], 13. nóvember 2007 (57325/00) er orðalagið hins vegar „...des personnes placées dans 
des situations comparables“. Í enskum útgáfum dómanna tveggja er vísað til „relevantly similar situations“ en 
orðið relevantly er sett í gæsalappir í hinum fyrrnefnda. 
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þeirra lagareglna sem gilda um tilvikin tvö sem eru til skoðunar en ágreiningsefni 

dómsmálsins var einmitt hvort löggjafanum væri heimilt að setja mismunandi lagareglur um 

þessi tvö tilvik. Löggjafanum er með þessari aðferð veitt vald til að „búa til“ aðstöðumun og 

gera þannig tilvik ósambærileg sem annars teldust sambærileg. Þegar deilt er um 

stjórnskipunarlegt gildi laga hljóta dómstólar að verða að stíga varlega til jarðar við að veita 

löggjafanum slíkt vald. Á hinn bóginn má benda á að Mannréttindadómstóll Evrópu hefur 

beitt sömu aðferð, t.d. varðandi mat á því hvort hjónaband og sambúð systra telst sambærileg 

tilvik í skilningi 14. gr. MSE, sbr. fyrrnefndan dóm í málinu Burden gegn Bretlandi.155 Þar 

byggðist niðurstaðan m.a. á þeim mismunandi lagagrunni sem átti við um tilvikin tvö. Við 

skoðun á dómi Hæstaréttar í máli Ásatrúarfélagsins verður einnig að hafa í huga 62. gr. stjskr. 

sem Hæstiréttur byggir niðurstöðu sína jafnframt á. Í henni kemur fram að „[h]in evangeliska 

lúterska kirkja skal vera þjóðkirkja á Íslandi, og skal ríkisvaldið að því leyti styðja hana og 

vernda.“ Ljóst virðist að þau forréttindi sem þjóðkirkjan nýtur í löggjöf hljóta fyrst og fremst 

að réttlætast af þessu ákvæði stjórnarskrárinnar. Hér má einnig gera þá athugasemd varðandi 

fyrrnefndan dóm Mannréttindadómstólsins í máli Burden gegn Bretlandi að hjónaband nýtur 

sérstakrar verndar 12. gr. MSE og líkjast málin að þessu leyti. 

Ólíkt dóminum um áfenga og óáfenga drykki sem reifaður er hér að framan er í máli 

Ásatrúarfélagsins ekki bara fjallað um eðli þeirra tveggja tilvika sem verið er að bera saman 

heldur einnig aðstæður og lagaumhverfi tilvikanna. Þannig eru tilvikin, Ásatrúarfélagið 

annars vegar og þjóðkirkjan hins vegar, skoðuð í samhengi við umfjöllunarefnið, frekar en að 

þau séu skoðuð frá óhlutbundnu (abstrakt) sjónarhorni líkt og Hæstiréttur virðist gera við 

samanburð áfengra og óáfengra drykkja. Þó kann að vera að Hæstiréttur hafi tekið þá afstöðu, 

þó að ekki komi hún fram í forsendum dómsins, að þar sem um tvö trúfélög sé að ræða liggi 

fyrir að tilvikin séu eðlislík í þeim skilningi að þau séu sambærileg frá óhlutbundnu (abstrakt) 

sjónarhorni. 

Við beitingu jafnræðisreglunnar skiptir miklu máli hvernig komist er að niðurstöðu um 

það hvort mál eru sambærileg. Hér hafa verið raktir nokkrir dómar sem lúta að þessari 

spurningu, en ekki verður slegið föstu, með fullri vissu, hvort unnt er að greina tiltekna aðferð 

sem beitt er til úrlausnar á þessu álitaefni. Þó telur ritgerðarhöfundur eðlilegt við beitingu 

jafnræðisreglunnar að einungis málefnalegur mismunur geti komið til skoðunar, þ.e. einungis 

sá mismunur sem skiptir máli í því samhengi sem verið er að skoða eigi að leiða til þess að 

mál teljist ósambærileg og þar af leiðandi eigi jafnræðisreglan ekki við. Styðst þetta við 

                                                 
155 MDE, Burden gegn Bretlandi, 29. apríl 2008 (13378/05). 
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orðanotkun Mannréttindadómstólsins, þ.e. að fjalla um hvort tilvik eru „relevantly similar“, 

sem og þá kröfu, sem virðist sjálfsögð, að beiting jafnræðisreglunnar skuli taka mið af þeim 

aðstæðum sem eru til skoðunar. Slíkri aðferð var hins vegar ekki beitt í Hrd. 18. september 

2008 (550/2006), um áfenga og óáfenga drykki, þar sem sama þjónusta var veitt vegna 

drykkja sem virðast hafa verið algerlega sambærilegir í því samhengi sem um ræddi, þar sem 

þjónustan var óháð bragði, áfengismagni og efnasamsetningu. 

 

3.5 Hvenær réttlæta hlutlæg og málefnaleg sjónarmið mismunandi meðferð? 

3.5.1 Almennt 

Ef því hefur verið slegið föstu að þau tilvik sem eru til skoðunar við beitingu 

jafnræðisreglunnar séu sambærileg og að þau hafi fengið mismunandi meðferð (e. differential 

treatment) af hálfu stjórnvalda er næsta álitaefni hvort þessi mismunandi meðferð verði 

réttlætt með vísan til hlutlægra og málefnalegra sjónarmiða. Ef slík réttlæting verður færð 

fram telst ekki brotið gegn jafnræðisreglu.156 Áður en lengra er haldið ber að geta þess að í 

jafnræðisreglum felst ekki einungis að sambærileg tilvik eigi að fá sambærilega meðferð 

heldur einnig að ósambærileg tilvik eigi að fá ósambærilega meðferð nema hlutlæg og 

málefnaleg sjónarmið réttlæti annað.157 Í umfjöllun um 14. gr. MSE hefur því verið slegið 

föstu að þegar sömu reglur gilda um tvo hópa eða sömu kröfur eru gerðar til þeirra en sýnt er 

fram á að annar hópurinn getur ekki fylgt þessum reglum eða uppfyllt þessar kröfur þá er 

talað um að sú regla eða krafa sem um ræðir feli í sér óbeina mismunun sem felur í sér brot á 

14. gr. MSE.158 Um er að ræða athafnir yfirvalda sem á yfirborðinu virðast ekki brjóta gegn 

tilteknum hópi fólks en við nánari athugun teljast fela í sér mismunun. Hlutlæg og málefnaleg 

sjónarmið þurfa að vera til staðar bæði til þess að réttlæta mismunandi meðferð sambærilegra 

tilvika og einnig sambærilega meðferð ósambærilegra tilvika. Mannréttindadómstóllinn hefur 

í máli Frétté gegn Frakklandi bent á eftirfarandi hvað varðar sjónarmið um mismunandi 

meðferð í tengslum við 14. gr. MSE:  

 
According to the Court's case-law, a difference in treatment is discriminatory for the purposes 
of Article 14 if it ‘has no objective and reasonable justification’, that is if it does not pursue a 
‘legitimate aim’ or if there is not a ‘reasonable relationship of proportionality between the 
means employed and the aim sought to be realised’.159  

                                                 
156 Sjá t.d. MDE, Belgíska tungumáladeilan, 23. júlí 1968 (1474/62; 1677/62; 1691/62; 1769/63; 1994/63; 

2126/64). 
157 MDE, Thlimmenos gegn Grikklandi, 6. apríl 2000 (34369/97), mgr. 46. 
158 Clare Ovey og Robin White: Jacobs & White: The European Convention on Human Rights, bls. 426. 
159 MDE, Fretté gegn Frakklandi, 23. febrúar 2002 (36515/97), mgr. 34, sbr. einnig Clare Ovey og Robin White: 

Jacobs & White: The European Convention on Human Rights, bls. 413, þar sem segir: „This statement is 
repetedly made in the case law of the Court; it has become something of mantra.“   
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Hér skýrir Mannréttindadómstóllinn þann þátt jafnræðisreglunnar sem lýtur að hlutlægum og 

málefnalegum sjónarmiðum þannig að hann feli í sér meðalhófsreglu. Þannig verður 

mismunandi meðferð sambærilegra tilvika að stefna að lögmætu markmiði og meðalhófs 

verður að gæta milli þess markmiðs sem að er stefnt og þeirra leiða sem nýttar eru til þess að 

ná markmiðinu.  

Þá hefur Mannréttindadómstóllinn lagt þær skyldur á ríki að sanna að hlutlæg og 

málefnaleg sjónarmið liggi að baki ákvörðun ef kvartandi getur sýnt fram á að sambærileg 

mál hafi fengið ósambærilega meðferð.160 Oddný Mjöll Arnardóttir hefur talið að þá ályktun 

megi draga af Hrd. 1999, bls. 2015 (151/1999) um táknmálstúlkun í aðdraganda kosninga að 

sambærilegum sönnunarreglum sé beitt á grundvelli 65. gr. stjskr.161 enda var í dóminum ekki 

talið að „... stefndi [þ.e. Ríkisútvarpið] hafi fært fram nægilega gild og málefnaleg rök til að 

réttlæta þá mismunun, sem í ákvörðun hans felst.“162    

Í máli Larkos gegn Kýpur tók Mannréttindadómstóllinn fram að ekki væri nægilegt fyrir 

ríki að sýna einungis fram á að það markmið sem að væri stefnt væri málefnalegt í sjálfu sér 

heldur þyrfti það einnig að sýna fram á tengsl þess markmiðs við ákvörðunina sem um ræddi, 

þ.e. þó að markmiðið í sjálfu sér væri almennt málefnalegt þyrfti það að standa í 

málefnalegum tengslum við þá athöfn stjórnvalds að beita sambærileg mál mismunandi 

meðferð.163  

   

3.5.2 Nokkur dæmi um beitingu hlutlægra og málefnalegra sjónarmiða 

Fyrst má nefna Hrd. 1976, bls. 456.164 

 
Dómurinn laut að þóknun fimm verkfræðinga sem falið var það hlutverk að rita álitsgerð um 
námstilhögun fyrir verkfræðideild Háskóla Íslands. Þóknun tveggja þeirra sem jafnframt voru 
starfsmenn Háskóla Íslands var ákveðin lægri en hinna þriggja, munaði þar 20.000,- kr. og 
10.000,- kr. Var það álit Hæstaréttar að starfsmennirnir hefðu mátt treysta því að þeim yrði 
ákveðin sanngjörn þóknun fyrir störfin. Ekki var talið að sú þóknun sem starfsmennirnir þrír 
fengu, sem ekki voru starfsmenn Háskóla Íslands, hefði verið ósanngjörn. Eftirfarandi kemur 

                                                 
160 Clare Ovey og Robin White: Jacobs & White: The European Convention on Human Rights, bls. 425. 
161 Oddný Mjöll Arnardóttir: „Bann við mismunun“, bls. 462. 
162 Í þessu sambandi má einnig vísa til 4. mgr. 26. gr. jafnréttislaga nr. 10/2008 en þar er sönnunarbyrðin lögð á 

atvinnurekanda að sanna að aðrar ástæður en kynferði hafi legið til grundvallar ákvörðun. Greinin er á þessa 
leið: „Ef leiddar eru líkur að því að við ráðningu, setningu eða skipun í starf, stöðuhækkun, stöðubreytingu, 
endurmenntun, starfsþjálfun, símenntun, námsleyfi, uppsögn, vinnuaðstæður eða vinnuskilyrði hafi 
einstaklingum verið mismunað á grundvelli kyns, töku fæðingar- og foreldraorlofs eða annarra aðstæðna í 
tengslum við meðgöngu og barnsburð skal atvinnurekandi sýna fram á að aðrar ástæður en kyn, 
fæðingar- og foreldraorlof eða aðrar aðstæður tengdar meðgöngu og barnsburði hafi legið til grundvallar 
ákvörðun hans.“ (Áhersla mín). 

163 MDE, Larkos gegn Kýpur, 18. febrúar 1999 (2915/95), mgr. 31.  
164 Sjá einnig: Páll Hreinsson: „Litróf jafnræðisreglna“, 342-343.  



 61 

m.a. fram í dóminum: „Hins vegar verður ekki talið, að rök hafi legið til þess að ákveða 
aðaláfrýjendum Lofti og Ragnari lægri þóknun en öðrum nefndarmönnum, þótt þeir væru á 
þessum tíma starfsmenn Háskóla Íslands. Var enginn fyrirvari um þetta gerður, er þeir voru 
skipaðir í nefndina.“   
 

Hæstiréttur virðist líta svo á að engin hlutlæg og málefnaleg rök hafi legið til réttlætingar 

þessa mismunar. Benda hefði mátt á að atvikin teldust ósambærileg enda mætti færa rök fyrir 

því að í vinnuskyldum starfsmanna Háskóla Íslands gæti falist nefndarseta sem þessi. 

Hæstiréttur taldi þó tilvikin sambærileg enda var um að ræða fimm einstaklinga sem falið var 

að sinna sama verki, þ.e. rita álitsgerð um námstilhögun í verkfræði. Mat Hæstaréttar á því 

hvort hlutlæg og málefnaleg sjónarmið hafi réttlætt hina mismunandi meðferð virðist að 

einhverju leyti byggjast á sjónarmiðum um réttmætar væntingar og sennilegast sjónarmiðum 

um sanngirni, þ.e. sömu laun fyrir sömu vinnu, en því var slegið föstu í dóminum að hin hærri 

greiðsla teldist ekki ósanngjörn. Hæstiréttur horfði líka til þess að hlutlæg sjónarmið til 

réttlætingar yrðu ekki leidd af ákvæðum þágildandi starfsmannalaga nr. 38/1954.  

Næst er tekið til skoðunar álit UA 25. nóvember 1991 (415/1991). 
 
Í álitinu var umfjöllunarefnið kosningadagskrá Ríkisútvarpsins, í kjölfar kvörtunar frá 
stjórnmálasamtökum X, vegna kynningar stjórnmálasamtaka í tilefni af kosningum til Alþingis 
árið 1991. Eftirfarandi kemur m.a. fram í álitinu: „Ríkisútvarpið er ríkisstofnun og er því bundið 
af almennum jafnræðisreglum stjórnsýsluréttar, sem meðal annars gilda í samskiptum 
Ríkisútvarpsins við stjórnmálaflokka, svo sem ofangreind ákvæði 15. gr. útvarpslaga gefa 
eindregna vísbendingu um. Slíkar jafnræðisreglur fela hins vegar ekki í sér, að aldrei megi gera 
neinn mun á stjórnmálaflokkum, t.d. við kynningu þeirra í útvarpi. Munur, sem byggist á 
frambærilegum og málefnalegum rökum, fær tvímælalaust staðist og verður í því efni að játa 
stjórnvöldum eftir atvikum nokkuð svigrúm til ákvörðunar meðal annars með tilliti til þess, 
hvað framkvæmanlegt getur talist. Viðfangsefni þátta þeirra, sem hér eru til umræðu, var 
framganga stjórnmálaflokka á Alþingi liðið kjörtímabil, og var þátturinn í formi „yfirheyrslu“ 
útvarpsmanna. Með hliðsjón af þessu markmiði þáttarins og þeim hætti, sem á honum var 
hafður, tel ég ekki ástæðu til athugasemda við þá ákvörðun Ríkisútvarpsins að takmarka 
þátttöku við fulltrúa þeirra flokka, sem höfðu fengið þingmenn kjörna á þing og buðu fram í 
öllum kjördæmum. Hef ég þar tekið tillit til þess, hvernig kynningu Ríkisútvarpsins á 
stjórnmálaflokkum var hagað í heild fyrir alþingiskosningar vorið 1991, en fyrirkomulaginu er 
lýst í greinargerð útvarpsráðs í II. kafla hér að framan. Tel ég, að þess hafi verið gætt af hálfu 
Ríkisútvarpsins, að stjórnmálaflokkar, þar á meðal X, fengju viðhlítandi tækifæri til að koma 
sjónarmiðum sínum á framfæri, meðal annars með þátttöku í hringborðsumræðum formanna 
stjórnmálaflokka kvöldið fyrir kjördag.“  
 

Þau hlutlægu og málefnalegu sjónarmið sem umboðsmaður telur réttlæta mismunandi 

meðferð eru einkum tengd framkvæmdarlegum atriðum og skoðun á fyrirkomulagi þáttarins 

sjálfs og heildarkynningu Ríkisútvarpsins á stjórnmálaflokkum fyrir alþingiskosningarnar. 

Jafnframt bendir umboðsmaður á að stjórnvald hafi nokkurt svigrúm í þessum efnum.  

Í þessu samhengi má til samanburðar nefna að Mannréttindadómstóll Evrópu skoðar ætíð 

hvort ríki hafi stigið út fyrir svigrúm sitt til mats (e. margin of appreciation) við aðgerðir sem 
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kunna að teljast brot á jafnræði. Þetta svigrúm er talið misvíðtækt og fer einkum eftir 

aðstæðum í hverju máli og því hverju hin meinta mismunun er talin byggjast á. Þannig er talið 

að ríki hafi lítið svigrúm til mats þegar mismunandi meðferð byggist á sambærilegum atriðum 

og nefnd eru í 2. mgr. 11. gr. stjórnsýslulaga. Matið getur verið rýmra þegar um er að ræða 

önnur atriði.165  

Kvartandinn í fyrrnefndu áliti umboðsmanns virðist hafa byggt á því að hin mismunandi 

meðferð hafi byggst á stjórnmálaskoðunum sem er vissulega eitt þeirra atriða sem nefnd eru í 

2. mgr. 11. gr. ssl.166 og á þeim grundvelli mætti ætla að svigrúm til mats væri fremur 

takmarkað. Ályktun umboðsmanns um „nokkuð svigrúm“ virðist hins vegar byggjast á eðli 

þeirra ákvarðana sem um ræddi og þeirrar starfsemi sem Ríkisútvarpið stundar.   

Þá má skoða til samanburðar áðurnefndan Hrd. 1999, bls. 2015 (151/1999), sbr. kafla 2.3, 

sem laut einnig að því hvort Ríkisútvarpið virti jafnræðisreglur í tengslum við 

kosningaumfjöllun. Þess var krafist að Ríkisútvarpinu yrði gert skylt að láta túlka á táknmáli 

framboðsumræður í sjónvarpi kvöldið fyrir kosningar til Alþingis, um leið og þær færu fram. 

Hvað varðar hlutlæg og málefnaleg sjónarmið var m.a. vísað til þess í dómi Hæstaréttar að 

hvorki væri kostnaðarsamt né tæknilega flókið að sjá fyrir táknmálstúlkun. Líkt og í áliti 

umboðsmanns Alþingis vegna kvörtunar stjórnmálasamtakanna virðist þannig gert ráð fyrir 

að sjónarmið um það sem telst framkvæmanlegt geti réttlætt mismunandi meðferð. Við 

samanburð á þessum tveimur úrlausnum ber jafnramt að hafa það í huga að annars vegar er 

um að ræða einn af mörgum þáttum í Ríkisútvarpinu í aðdraganda kosninga en hins vegar 

hringborðsumræður allra stjórnmálaflokka kvöldið fyrir kjördag. Í báðum úrlausnunum er 

vísað til mikilvægis þessara hringborðsumræðna kvöldið fyrir kjördag svo öllum 

stjórnmálaflokkum sé gert kleift að kynna sig fyrir öllum kjósendum. 

Ekki verður annað séð en við greiningu á því hvaða sjónarmið geti réttlætt mismunandi 

meðferð megi hafa a.m.k. nokkra hliðsjón af þeirri aðferðafræði sem rakin er í köflum 2.3 og 

2.4 hér að framan um réttmætisregluna.  

 

3.5.3 Matið á sjónarmiðum og vægi þeirra 

Eins og rakið hefur verið að framan í umfjöllun um samræmisþátt jafnræðisreglu 11. gr. ssl., 

sbr. kafla 3.3.2, hefur því verið haldið fram að þegar stjórnvald hefur byggt matskennda 

stjórnvaldsákvörðun á tilteknum sjónarmiðum og lagt áherslu á ákveðin sjónarmið leiði reglan 

til þess að þegar sambærilegt mál kemur aftur til úrlausnar stjórnvalds á grundvelli sama 

                                                 
165 Clare Ovey og Robin White: Jacobs & White: The European Convention on Human Rights, bls. 429. 
166 Þess ber að geta að álitið er frá árinu 1991 og því tilkomið fyrir setningu stjórnsýslulaga nr. 37/1993. 
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lagaákvæðis beri almennt að leysa úr því á grundvelli sömu sjónarmiða og með sömu áherslu 

og gert var við úrslausn eldri sambærilegra mála.167 Þá liggur einnig ljóst fyrir að þegar 

stjórnvald tekur matskennda stjórnvaldsákvörðun hefur það nokkurt val um þau sjónarmið 

sem ákvörðuninni er ætlað að byggjast á og hvert vægi þeirra sjónarmiða er innbyrðis. Því er 

nauðsynlegt að velta upp þeirri hugleiðingu, þegar um er að ræða stjórnvaldsákvörðun sem 

getur byggst á fleiri en einu og fleiri en tveimur málefnalegum sjónarmiðum, hvort sú staða 

geti komið upp að leysa megi úr sambærilegu máli á grundvelli annarra sjónarmið en urðu 

fyrir valinu í fyrra máli. Til nánari skýringar er sett upp eftirfarandi dæmi:  

 
Taka á stjórnvaldsákvörðunina A. Ákvörðunin getur byggst á sjónarmiðum X, Y, Z, Þ og Æ 
sem öll eru málefnaleg. Stjórnvaldið ákveður að byggja á sjónarmiðunum X og Y við 
ákvörðunartökuna. Næst á að taka stjórnvaldsákvörðun B. Er sú ákvörðun sambærileg A en 
stjórnvaldið velur að byggja hana á sjónarmiðum Z og Æ. Staðan er því sú að tvær 
sambærilegar stjórnvaldsákvarðanir eru teknar sem byggja á málefnalegum sjónarmiðum sem 
þó eru ekki þau sömu, þ.e. samræmis var ekki gætt við val sjónarmiða.  
 

Spurningin er því sú hvort um er að ræða réttlætanlegt frávik frá jafnræðisreglu eða 

einfaldlega þá stöðu að málin eru ekki sambærileg. Sem dæmi í þessa veru má hugsa sér tvær 

skipanir dómara við Hæstarétt Íslands. Við skipun eitt ræður sjónarmið um þekkingu í 

refsirétti niðurstöðunni en við skipun tvö sjónarmið um þekkingu í kröfurétti.168 Í þeim 

tilvikum þar sem liggur fyrir á hvaða sjónarmiðum tilteknar ákvarðanir munu byggjast má 

ætla að erfitt geti verið fyrir aðila máls að bera fyrir sig samræmisþátt jafnræðisreglunnar þar 

sem ekki er hægt að vísa til réttmætra væntinga. Þetta á þá sérstaklega við um tilvik þar sem 

skýr stjórnsýsluframkvæmd er ekki fyrir hendi.169 Velta má fyrir sér hvort um tvöfalda prófun 

á málefnalegum sjónarmiðum getur verið að ræða. Fyrst er greint hvaða sjónarmið eru 

málefnaleg, þ.e. hvort málefnalegt er að byggja ákvörðun um skipun dómara á þekkingu í 

kröfurétti. Ef þeirri spurningu er svarað játandi er kannað hvort jafnræðisreglan á við, þ.e. 

hvort ákvörðunin er sambærileg annarri ákvörðun og hvaða sjónarmið lágu að baki fyrri 

sambærilegri ákvörðun. Ef talið er að ráðning eins dómara sé sambærileg ráðningu annars 

verður næst að kanna hvort málefnalegt sé að byggja síðari ákvörðunina á öðrum 

sjónarmiðum en hina fyrri þar sem samræmisþáttur jafnræðisreglunnar gerir þá kröfu að sömu 

sjónarmið skuli liggja að baki sambærilegum ákvörðunum nema málefnaleg sjónarmið 

réttlæti annað. Því næst þarf að kanna hvort réttlætanlegt er í þessu tilviki að byggja á 

                                                 
167 Páll Hreinsson: „Litróf jafnræðisreglna“, bls. 341. 
168 Sjá til hliðsjónar um skipanir dómara við Hæstarétt Íslands og sjónarmið í því sambandi UA 3. maí 2004 

(3882/2003, 3909/2003 og 3980/2003). 
169 Hér má einnig vísa til umfjöllunar um breytta stjórnsýsluframkvæmd í kafla 3.2.2. 
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þekkingu í kröfurétti en ekki refsirétti. Þar hljóta almenn sjónarmið um þarfir dómstólsins á 

því að dómarar hafi sem fjölbreyttasta þekkingu að vega þungt.     

Af umfjöllun um samræmisþátt jafnræðisreglunnar verður þó, þrátt fyrir dæmið hér að 

framan, að draga þá almennu ályktun að svigrúm stjórnvalds til vals á þeim sjónarmiðum sem 

lögð eru til grundvallar sé vissum takmörkunum háð vegna fyrri ákvarðana í sambærilegum 

málum. 

 

3.5.4 Forgangsreglur og sértækar aðgerðir 

Meginreglan er sú að stjórnvald hefur almennt við töku matskenndra stjórnvaldsákvarðana val 

um það vægi sem það ljær ákveðnum sjónarmiðum,170 sbr. einnig kafla 1.3. Reglur sem 

ákveða sérstaklega vægi sjónarmiða eða mæla fyrir um aukið vægi sjónarmiða, s.s. 

forgangsreglur (d. prioriteringsregler), eru undantekningar frá þeirri meginreglu171 og geta 

haft mikil áhrif á töku matskenndra stjórnvaldsákvarðana, þ.e. við matið á þeim sjónarmiðum 

sem ákvörðun getur byggst á. Mest hefur reynt á fyrir dómstólum svokallaða forgangsreglu 

laga um jafnan rétt og jafna stöðu kvenna og karla, sbr. núgildandi lög nr. 10/2008.172 Reglan 

var mótuð af Hæstarétti Íslands í Hrd. 1993, bls. 2230 í máli Helgu Kress173 sem laut að 

veitingu tímabundinnar lektorsstöðu við Háskóla Íslands. Dómnefnd taldi Helgu og annan 

umsækjanda hæfust en mælti með því að Helgu yrði veitt staðan þar sem hún var talin hafa 

víðtækari reynslu sem háskólakennari og fræðimaður. Þrátt fyrir álit dómnefndar veitti 

menntamálaráðherra hinum aðilanum, karlmanni, stöðuna. Jafnréttisráð krafðist þess því fyrir 

dómi að viðurkennt yrði að sú ákvörðun menntamálaráðherra væri ólögmæt með vísan til 

þágildandi laga um jafnan rétt kvenna og karla nr. 65/1985. Eftirfarandi kemur m.a. fram í 

dóminum: 

 
Í 1. gr. laga nr. 65/1985 segir, að tilgangur þeirra sé að koma á jafnrétti og jafnri stöðu kvenna 
og karla á öllum sviðum. Í 2. gr. segir, að konum og körlum skuli með stjórnvaldsaðgerðum 
tryggðir jafnir möguleikar til atvinnu og menntunar. Þá segir í 3. gr. meðal annars: „Hvers kyns 
mismunun eftir kynferði er óheimil. Þó teljast sérstakar tímabundnar aðgerðir, sem ætlaðar eru 
til að bæta stöðu kvenna til að koma á jafnrétti og jafnri stöðu kynjanna, ekki ganga gegn lögum 
þessum. ...“ Loks segir í 9. gr. meðal annars: „Atvinnurekendur skulu vinna markvisst að því að 
jafna stöðu kynjanna innan fyrirtækis síns eða stofnunar...“ 
Af þessu er ljóst, að með lögunum er leitast við að stemma stigu við mismunun. Erfitt er oft og 
tíðum að sanna, að um hana hafi verið að ræða. Lögin yrðu að þessu leyti þýðingarlítil, nema 
megin reglurnar í 1., 2., 3. og 9. gr. séu skýrðar svo við núverandi aðstæður, að konu skuli 

                                                 
170 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. Skýringarrit, bls. 139. 
171 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Endurskoðunarvald dómstóla á matskenndum stjórnvaldsákvörðunum – hvaða 
þættir ákvörðunar hafa komið til endurskoðunar dómstóla“, bls. 274.   

172 Hér verður notast við styttinguna jafnréttislög. 
173 Hvað umfjöllun um dóminn varðar vísast m.a. til: Róbert R. Spanó: „Takmörk markmiðsskýringar: 

hugleiðingar um hrd. 1993, bls. 2230“, bls. 131-150 og Lögskýringar, bls. 223-228. 
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veita starf, ef hún er að minnsta kosti jafnt að því komin, að því er varðar menntun og 
annað, sem máli skiptir, og karlmaður, sem við hana keppir, ef á starfssviðinu eru fáar 
konur. Ber að leggja þá skýringu til grundvallar í máli þessu. (Áhersla mín). 
 

Þá hefur þessi regla verið staðfest í síðari dómum, sbr. t.d. Hrd. 2006, bls. 4891 

(195/2006) sem varðaði veitingu stöðu sendiráðsprests í Lundúnum. Dómstóllinn tók 

eftirfarandi fram um þá forgangsreglu sem hann hafði áður mótað: 

 
Að þessu virtu verður talið að stefnda hafi sýnt fram á að starfsreynsla hennar og menntun nýtist 
henni þannig að hún hafi verið sr. Sigurði jafnhæf eða hæfari til að gegna embætti 
sendiráðsprests í London. Samkvæmt 1. gr. laga nr. 96/2000 um jafna stöðu og jafnan rétt karla 
og kvenna er markmið þeirra að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og 
karla og jafna þannig stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins. Markmið III. kafla laganna 
er að stemma stigu við mismunun á vinnumarkaði, en erfitt getur verið að sanna að um hana 
hafi verið að ræða. Lögin yrðu að þessu leyti þýðingarlítil nema meginreglur kaflans væru 
skýrðar svo, að konu skuli veita starf ef hún er að minnsta kosti jafnt að því komin og 
karlmaður, sem við hana keppir, að því er menntun varðar og annað sem máli skiptir, þegar á 
starfssviðinu eru fáar konur. Ber að fylgja fordæmum réttarins um þessa lögskýringu, sbr. 
H.1993:2230, H.1996:3760 og H.1998:3599. Fram er komið að engin kona gegndi prestsstarfi 
erlendis. Að svo komnu var það áfrýjanda að sýna fram á að aðrar ástæður en kynferði hafi 
legið til grundvallar þeirri ákvörðun að skipa sr. Sigurð í embættið. Með vísan til þess sem að 
framan er rakið um rökstuðning hæfisnefndarinnar hefur áfrýjandi ekki gert það. Verður því 
talið að brotið hafi verið gegn 1. mgr. 24. gr. laga nr. 96/2000 með skipuninni. 
 

Þessi regla jafnréttislaga hefur verið nefnd skilorðsbundin forgangsregla, þ.e. að ekki 

kemur til beitingar hennar fyrr en búið er að leggja mat á hæfni umsækjenda á grundvelli 

ákveðinna sjónarmiða.174 Þá er í lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992 einnig svokölluð 

forgangsregla,175 en sú regla felur í sér að fólk með fötlun skuli eiga forgang að vinnu hjá ríki 

og sveitarfélagi sé hæfni þess a.m.k. jöfn hæfni annarra umsækjenda.176  

Forgangsreglur þær sem hér hafa verið nefndar hafa oft verið taldar fela í sér svokallaða 

„jákvæða mismunun“,177 (e. positve discrimination).178 Þorgerður Einarsdóttur, prófessor í 

kynjafræði, hefur bent á eftirfarandi skilgreiningu á hugtakinu jákvæð mismunun:  

 
Það er jákvæð mismunun þegar einstaklingur af því kyni sem hallar á er ráðinn í starf, að 
uppfylltum lágmarksskilyrðum, jafnvel þótt hæfari einstaklingur af hinu kyninu sé meðal 
umsækjenda.179 

                                                 
174 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Endurskoðunarvald dómstóla á matskenndum stjórnvaldsákvörðunum – hvaða 
þættir ákvörðunar hafa komið til endurskoðunar dómstóla“, bls. 274. 

175 Hér má vísa til Hrd. 29. mars 2007 (516/2006) þar sem ekki var talið að forgangsregla laganna hefði verið 
brotin við ráðningu. 

176 Sjá 32. gr. laga nr. 59/1992 um málefni fatlaðra. 
177 Árni Magnússon: Dægurmálaútvarp Rásar tvö, 24. ágúst 2004. Þess ber að geta að á þeim tíma var Árni 

Magnússon félagsmálaráðherra en undir það ráðuneyti falla jafnréttismál.  
178 Þá hefur jákvæð mismunun einnig verið þýdd á ensku sem reverse discrimination.  
179 Þorgerður Einarsdóttir: „Opið bréf til Árna Magnússonar ráðherra jafnréttismála“. Morgunblaðið, 27. ágúst 

2004, bls. 25. Í þessu samhengi vísar hún til þess að í Bandaríkjunum, Noregi og Svíþjóð hafi það t.d. tíðkast 
að veita tilteknum fjölda karla skólavist í kennaranámi jafnvel þótt hæfari konur hafi verið meðal 
umsækjenda. Beiting slíkrar jákvæðrar mismununar fer þó eftir ströngum skilyrðum. 
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Hún vísar til þess að jafnréttislögin hafi oft verið rangtúlkuð á þann veg að konur á Íslandi 

njóti sérmeðferðar á kostnað hæfari karla í krafti laganna. Reglu jafnréttislaga skýrir hún á 

eftirfarandi hátt:  

 
Í jafnréttisumræðunni hérlendis er þessari jákvæðu mismunun þráfaldlega ruglað saman við 
ákvæði jafnréttislaga um bann við mismunun. Meginreglur íslensku laganna hafa verið skýrðar 
þannig að þegar val stendur milli tveggja JAFNHÆFRA einstaklinga skuli veita starfið 
einstaklingi af því kyni sem er í minnihluta. Enginn afsláttur er því gefinn í samkeppni um 
hæfni. Þetta má kalla forgangsreglu jafnréttislaganna. Þessi túlkun er viðtekin og þykir sjálfsögð 
og eðlileg leið til að leiðrétta kynjahlutföll í nútímasamfélögum.180 
 

Er þessi skýring á forgangsreglunni í samræmi við áðurnefnda dóma, Hrd. 1993, bls. 2230, 

Helgu Kress málið, og Hrd. 2006, bls. 4891 (195/2006) sem varðaði veitingu stöðu 

sendiráðsprests í Lundúnum. Þessi forgangsregla hefur einnig verið kölluð reglan um sértækar 

aðgerðir (e. affirmative action),181 en þó verður að telja að hugtakið sértækar aðgerðir rúmi 

fleiri tegundir af aðgerðum en forgangsreglu við ráðningar í störf. Í 6. tölul. 2. gr. 

jafnréttislaga eru sértækar aðgerðir skilgreindar sem „[s]érstakar tímabundnar aðgerðir sem 

ætlað er að bæta stöðu eða auka möguleika kvenna eða karla í því skyni að koma á jafnri 

stöðu kynjanna á ákveðnu sviði þar sem á annað kynið hallar. Þar getur þurft tímabundið að 

veita öðru kyninu forgang til að ná jafnvægi.“ Nauðsynlegt er að geta þess að í 2. mgr. 24. gr. 

jafnréttislaga er tekið fram að sértækar aðgerðir ganga ekki gegn lögunum, þ.e. fela ekki í sér 

mismunun.182  

Til viðbótar má nefna að sérlegur skýrslugjafi (e. special rapporteur) mannréttindaráðs 

Sameinuðu þjóðanna hefur gengið enn lengra í umfjöllun um hugtakið jákvæða mismunun og 

tengsl þess við sértækar aðgerðir: 

 
“Affirmative action” is a term used frequently, but, unfortunately, not always with the same 
meaning. While in the minds of some the concept of “affirmative action” is also covered by the 
term “positive discrimination”, it is of the utmost importance to stress that the latter term makes 
no sense.183 
 

                                                 
180 Þorgerður Einarsdóttir: „Opið bréf til Árna Magnússonar ráðherra jafnréttismála“. Morgunblaðið, 27. ágúst 

2004, bls. 25.  
181 „Sértækar aðgerðir (e. affirmative action)“,  

http://www.jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=ReadDocument&ID=37&DocCatID=20, (skoðað 26. mars 2010). 
182 Það sama eigi við ef gild rök mæla með því að ráða til starfa einstakling af ákveðnu kyni vegna hlutlægra 
þátta er tengjast starfinu og í 3. mgr. 24. gr. jafnréttislaga kemur fram að það teljist ekki mismunun að taka 
sérstakt tillit til kvenna vegna meðgöngu og barnsburðar. 

183 Lokaskýrsla sérstaks skýrslugjafa Sameinuðu þjóðanna hr. Marc Bossuyt: PREVENTION OF 
DISCRIMINATION The concept and practice of affirmative action. Final report submitted by Mr. Marc 
Bossuyt, Special Rapporteur, in accordance with Sub-Commission resolution 1998/5, UN doc. 
E/CN.4/Sub.2/2002/21, 17. júní 2002, bls. 2. 
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Þetta álit skýrslugjafa byggist á því að orðið mismunun (e. discrimination) er aðeins notað í 

þeirri merkingu að um ólögmæta eða gerræðislega háttsemi hafi verið að ræða. Sértækar 

aðgerðir (e. affirmative action) fela því að mati skýrslugjafans ekki í sér slíka háttsemi og 

hafnar hann alfarið þeirri nálgun að mismunun geti verið jákvæð. Af því má ráða að hann eigi 

við að það sem kallað hefur verið jákvæð mismunun feli í raun ekki í sér mismunun af nokkru 

tagi heldur feli einfaldlega í sér að verið sé að rétta hlut þess sem lakar er settur. 

Áður en lengra er haldið er nauðsynlegt að gera greinarmun á sértækum aðgerðum og 

jákvæðum skyldum (e. positive obligations), sbr. umfjöllun í kafla 3.2.1. Með jákvæðum 

skyldum er átt við athafnaskyldur, þ.e. að ríki geti talist hafa framið mannréttindabrot með 

aðgerðarleysi um að tryggja mannréttindi. Sértækar aðgerðir eru hins vegar aðgerðir sem 

ætlað er að stuðla með virkum hætti að jafnrétti á þeim sviðum þar sem það ríkir ekki í 

raun.184     

Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna hefur skýrlega látið í ljós að sértækar aðgerðir 

eru ekki einungis heimilar heldur getur ríkjum verið skylt að grípa til slíkra aðgerða á 

grundvelli jafnræðisreglu: 

 
The Committee also wishes to point out that the principle of equality sometimes requires States 
parties to take affirmative action in order to diminish or eliminate conditions which cause or 
help to perpetuate discrimination prohibited by the Covenant. For example, in a State where the 
general conditions of a certain part of the population prevent or impair their enjoyment of 
human rights, the State should take specific action to correct those conditions. Such action may 
involve granting for a time to the part of the population concerned certain preferential treatment 
in specific matters as compared with the rest of the population. However, as long as such action 
is needed to correct discrimination in fact, it is a case of legitimate differentiation under the 
Covenant.185 
 

Þetta vekur spurningar um hvað felst í 65. gr. stjskr., sérstaklega m.t.t. 2. mgr., og hvort því 

hefur verið slegið föstu að ríkinu sé skylt að grípa til aðgerða að þessu tagi. Í nefndaráliti 

stjórnarskrárnefndar um 2. mgr. 65. gr. stjskr., sbr. 3. gr. laga nr. 97/1995 segir:  

 
[Með breytingartillögu við frumvarpið þar sem 2. mgr. var bætt við ákvæði 65. gr. er] komið til 
móts við það sjónarmið að í frumvarpinu vanti sérstakt ákvæði um jafnrétti karla og kvenna þótt 
fjallað sé um það í raun með orðum 3. gr. Er sérstöku ákvæði bætt við til þess að leggja frekari 
áherslu á jafnan rétt kvenna og karla á öllum sviðum þjóðlífs. 
[...] 
Hvað varðar svonefnda „jákvæða mismunun“ telur nefndin að það gæti verið réttlætanlegt að 
gera ákveðnum hópum hærra undir höfði en öðrum með það að markmiði að rétta skertan hlut 
þeirra. Er nú þegar dæmi um slíkt í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna. 

                                                 
184 Oddný Mjöll Arnardóttir: „Viðauki nr. 12 við Mannréttindasáttmála Evrópu“, bls. 310. 
185 Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna: General comment No. 18: Non-discrimination, 10. mgr. Birt í 

Compilation of general comments and general recommendations adopted by human rights treaty bodies, UN 
Doc. HRI/GEN/1/Rev.7, 12. maí 2004, bls. 148. 
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Nefndin álítur að í jafnræðisreglunni felist þessi heimild ef beiting hennar byggist á 
málefnalegum forsendum.186 
 

Þarna er ljóst að stjórnarskrárnefnd metur það svo að ríkinu sé a.m.k. heimilt að grípa til 

aðgerða af þessu tagi en af nefndarálitinu má ekki draga þá ályktun að ríkinu sé það beinlínis 

skylt.  

Stjórnarskrárnefnd notar hugtakið jákvæð mismunun og vísar til þess að regla um jákvæða 

mismunun sé í jafnréttislögum. Hér verður að telja að um ranga hugtakanotkun sé að ræða 

enda hefur það verið rakið hér að framan að í jafnréttislögum felist ekki regla um jákvæða 

mismunun heldur einungis regla um sértækar aðgerðir. Velta má þó fyrir sér hvort verið er að 

vísa beinlínis til forgangsreglunnar sem Hæstiréttur hefur talið felast í jafnréttislögunum eða 

sambærilegs ákvæðis 2. mgr. 24. gr. núgildandi jafnréttislaga sem lýtur að því að sértækar 

aðgerðir ganga ekki gegn banni við mismunun.  

Í þessu samhengi má ennfremur velta fyrir sér lagareglum sem lúta að kynjakvóta, þ.e. 

regla 1. mgr. 15. gr. jafnréttislaga nr. 10/2008,187 hlutafélagalaga nr. 2/1995 og laga um 

einkahlutafélög nr. 138/1994, sbr. 2. gr.188 og 8. gr.189 breytingalaga nr. 13/2010. Ákvæðin 

mæla fyrir um tiltekið kynjahlutfall við skipun í nefndir á vegum ríkis og sveitarfélaga190 

annars vegar og hins vegar við skipun stjórnarmanna fyrirtækja. Þess ber þó að geta að 

umfjöllun um skipun stjórnarmanna einkafyrirtækja er í sjálfu sér utan umfjöllunarefnis 

þessarar ritgerðar þar sem ekki er um stjórnvaldsákvarðanir að ræða. Hins vegar er um að 

ræða sértækar aðgerðir í þeim skilningi sem fjallað hefur verið um að framan. Þær raddir hafa 

heyrst að slík ákvæði kunni að fela í sér brot á jafnræðisreglum. Á þeim nótum má þó til 

samanburðar benda að að mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna hefur talið 

kynjakvótareglu í indversku stjórnarskránni samræmast jafnræðisreglum alþjóðasamnings 

                                                 
186 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 3883. 
187 „Við skipun í nefndir, ráð og stjórnir á vegum ríkis og sveitarfélaga skal þess gætt að hlutfall kynjanna sé sem 

jafnast og ekki minna en 40% þegar um fleiri en þrjá fulltrúa er að ræða. Þetta gildir einnig um stjórnir 
opinberra hlutafélaga og fyrirtækja sem ríki eða sveitarfélag er aðaleigandi að.“ 

188 „Í stjórn hlutafélags skulu eiga sæti fæst þrír menn. Í stjórnum opinberra hlutafélaga og hlutafélaga þar sem 
starfa fleiri en 50 starfsmenn að jafnaði á ársgrundvelli skal hvort kyn eiga fulltrúa í stjórn þegar stjórn er 
skipuð þremur mönnum og þegar stjórnarmenn eru fleiri en þrír í slíkum félögum skal tryggt að hlutfall hvors 
kyns sé ekki lægra en 40%. Sama gildir um kynjahlutföll meðal varamanna í slíkum félögum en hlutföllin í 
stjórn og varastjórn skulu þó í heild vera sem jöfnust. Náist ekki viðhlítandi niðurstaða má samþykkja 
nauðsynlega breytingu með nýrri ákvörðun hluthafafundar en ákvæði um þetta efni skal taka upp í samþykktir 
félags. Í tilkynningum um stjórnir til hlutafélagaskrár skal sundurliða upplýsingar um hlutföll kynjanna í 
stjórn. Í hlutafélögum, þar sem starfa fleiri en 25 starfsmenn að jafnaði á ársgrundvelli, skal jafnframt 
sundurliða upplýsingar um hlutföll kynjanna meðal starfsmanna og stjórnenda félagsins. “ 

189 Um er að ræða samskonar ákvæði og tekið er upp í neðanmálsgrein að framan en í stað orðsins hlutafélag 
kemur einkahlutafélag.  

190 Um skipun nefnda á vegum sveitarfélaga vísast til: Kári Hólmar Ragnarsson: „Kosningar í nefndir, ráð og 
stjórnir sveitarfélaga samkvæmt sveitarstjórnar- og jafnréttislögum“, bls. 173-215.  
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Sameinuðu þjóðanna um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi.191 Þá hefur kvennanefnd 

Sameinuðu þjóðanna beinlínis hvatt til notkunar kynjakvóta og reyndar einnig hvatt til þeirrar 

reglu að þegar kemur að opinberum nefndum skuli fulltrúar hvors kyns um sig vera a.m.k. 

40%.192 

Eitt tilvik sértækra aðgerða hefur komið til skoðunar umboðsmanns Alþingis.193 Málið 

laut að starfsemi Lánatryggingasjóðs kvenna sem stofnaður var árið 1997 af 

félagsmálaráðuneytinu, iðnaðarráðuneytinu og Reykjavíkurborg. Sjóðnum var ætlað það 

hlutverk að styðja við framtak kvenna til nýsköpunar og var karlmönnum óheimilt að sækja í 

sjóðinn. Einn slíkur kvartaði til umboðsmanns. Til þess var m.a. vísað af hálfu hlutaðeigandi 

stjórnvalda að konur stæðu verr að vígi en karlar þegar litið væri til atvinnu- og 

tekjumöguleika þeirra, atvinnuleysi bitnaði frekar á þeim og mun færri konur en karlar rækju 

eigin fyrirtæki. Vísað var til þess að konur væru varkárari fjárhagslega, tækju síður áhættu og 

veðsettu heimili sín síður en karlar enda virtust þær hafa ríkari tilhneigingu en karlar til að 

hafa fjárhagslega hagsmuni og öryggi fjölskyldunnar að leiðarljósi. Umboðsmaður tók fram 

að áðurgildandi lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, lög nr. 28/1991, sbr. nú lög 

nr. 10/2008, hefðu heimilað sérstakar tímabundnar aðgerðir til að bæta stöðu kvenna. Með 

vísan til þess, áður tilvitnaðs nefndarálits stjórnarskrárnefndar um 2. mgr. 65. gr. 

stjórnarskrár, og þess að starfsemi sjóðsins væri takmörkuð við ákveðinn tíma taldi 

umboðsmaður ekki tilefni til frekari athugunar á málinu.  

Í þessu samhengi má benda á styrki sem félags- og tryggingamálaráðuneytið hefur síðan 

1991 veitt til kvenna sem hafa góðar viðskiptahugmyndir en það var þáverandi 

félagsmálaráðherra Jóhanna Sigurðardóttir sem kom því verkefni af stað. Á þeim tíma var 

atvinnuleysi kvenna töluvert og styrkirnir ætlaðir sem mótvægi við það og sem tækifæri fyrir 

konur í viðskiptum með því að auka aðgengi kvenna að fjármagni. Styrkirnir eru veittir 

samkvæmt reglum sem birtar eru á heimasíðu verkefnisins.194 Hér er um að ræða úthlutun 

ríkisins á takmörkuðum gæðum og er sú úthlutun bundin kynferði umsækjanda. Verður að 

telja, miðað við tilgang og markmið styrkjanna, að um sé að ræða sértækar aðgerðir í þágu 

kvenna vegna þess að á þessu sviði hefur hallað á konur. Slíkar aðgerðir brjóta ekki í bága við 

jafnréttislög, sbr. 2. mgr. 24. gr. laganna. Vert er þó að taka fram að jafnréttislögin gera ráð 
                                                 
191 Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna: Lokaathugasemdir um Indland, 10. mgr., UN Doc. 

CCPR/C/79/Add.81, 4. ágúst 1997, bls. 2-3. 
192 Sarah Joseph, Jenny Schultz og Melissa Castan: The International Convention on Civil and Political Rights, 

bls. 561. 
193 Málinu lauk þó ekki með áliti umboðsmanns heldur lauk umboðsmaður athugun sinni með bréfi að fengnum 

skýringum stjórnvalds á grundvelli a-lið 2. mgr. 10. gr. laga nr. 85/1997 um umboðsmann Alþingis, sbr. 
lokabréf UA 31. október 2002 (3580/2002). 

194 Vefsíða atvinnumála kvenna, http://www.atvinnumalkvenna.is/, (skoðað 13. apríl 2010). 
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fyrir því að sértækar aðgerðir séu tímabundnar. Í tilvitnuðu lokabréfi hér að framan um 

Lánatryggingasjóð kvenna var eitt af þeim atriðum sem umboðsmaður benti á því til 

rökstuðnings að ekki væri tilefni til frekari athugunar á málinu að sjóðnum var markaður 

tiltekinn tími. Styrkjum ráðuneytisins er ekki markaður fyrirfram ákveðinn tími en þeir eru 

bundnir við tilteknar aðstæður, þ.e. að á konur hallar í viðskiptum. Velta má fyrir sér hvort 

þetta fyrirkomulag felur bæði í sér brot á jafnréttislögum og jafnræðisreglum stjórnsýslulaga 

og stjórnarskrár eða hvort styrkirnir geta falið í sér tímabundnar sértækar aðgerðir sem 

miðaðar eru við þann tíma sem þessar aðstæður eru fyrir hendi.195  

Sértækar aðgerðir og forgangsreglur byggjast á því að til þess að tryggja jafnrétti eða 

jafnræði sé heimilt eða skylt að líta til sjónarmiða sem annars teldust ómálefnaleg við 

ákvörðunartöku. Almennt er óheimilt að líta til kynferðis við ráðningu í störf, skipun í 

nefndir, úthlutun takmarkaðra gæða o.s.frv. en vegna þess langvarandi ójafnréttis sem ríkt 

hefur þykir rétt að líta til kynferðis með það fyrir augum að tryggja jafnrétti. Í því felst ekki 

mismunun heldur þvert á móti að verið er að tryggja jafnrétti/jafnræði í reynd. Ekki verður 

skýrlega ráðið af umfjöllun í dómum, fræðiritum eða öðrum lögfræðilegum heimildum hvort 

líta beri svo á að sértækar aðgerðir falli undir þann þátt jafnræðisreglunnar sem lúti að 

hlutlægum og málefnalegum sjónarmiðum sem réttlæta mismunandi meðferð eða hvort líta 

beri svo á að um ósambærileg tilvik sé að ræða vegna þess að t.d. konur eða fólk með fötlun 

teljist í ósambærilegri stöðu á við karlmenn og fólk án fötlunar vegna langvarandi 

mismununar eða ójafnréttis. Hins vegar er ljóst að sértækar aðgerðir teljast ekki brot á 

jafnræðisreglum og málefnalegt er að beita slíkum aðgerðum ef þörf krefur og við mat á þeirri 

þörf hlýtur að vera rétt að beita einhverskonar meðalhófsreglu.196   

Þeirri spurningu er ósvarað hvaða kröfur verða gerðar til lagaheimildar, þ.e. hvort 65. gr. 

stjórnarskrárinnar geta falið í sér heimild til að beita sjónarmiðum af þessum toga eða hvort 

nauðsynlegt er að krefjast skýrrar lagaheimildar til beitingar tiltekinna sértækra aðgerða. Til 

útskýringar er vert að bera saman annars vegar forgangsreglu jafnréttislaga og hins vegar 

forgangsreglu laga um málefni fatlaðra nr. 59/1992. Í fyrrnefndum lögum er ekki skýr 

forgangsregla heldur einungis ákvæði sem vísar til þess að sértækar aðgerðir fari ekki í bága 

við bann við mismunun, sbr. 2. mgr. 24. gr., meðan í síðarnefndu lögunum er mjög skýrt 

ákvæði sem beinlínis tekur fram að ef fólk með fötlun er jafnhæft öðrum beri að veita því 

                                                 
195 Nauðsynlegt er að taka fram að styrkirnir eru ekki á sérstöðum lið í fjárlögum heldur hluti þess fjár sem 

rennur til Vinnumálastofnunar þar sem verkefnið er vistað skv. upplýsingum sem starfsmaður verkefnisins 
veitti ritgerðarhöfundi símleiðis. Sjá einnig: Fjárlög 2010, bls. 253 þar sem fjallað er um fjárveitingu til 
Vinnumálastofnunar án þess að styrkir til atvinnumála kvenna séu sérstaklega tilgreindir.    

196 Sbr. 12. gr. ssl. þegar um er að ræða töku matskenndra stjórnvaldsákvarðana. 
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forgang í störf hjá ríkinu og sveitarfélögum, sbr. 32. gr. Hæstiréttur skýrði ákvæði 

jafnréttislaga, eins og áður hefur ítarlega verið rakið, í Hrd. 1993, bls. 2230 með sama hætti 

og ákvæði 32. gr. laga um málefni fatlaðra. Frá þeim dómi hafa tvívegis verið sett ný 

jafnréttislög, lög nr. 96/2000 og núgildandi lög nr. 10/2008, en þrátt fyrir það hefur löggjafinn 

ekki séð ástæðu til þess að taka upp í lögin skýra forgangsreglu sambærilega þeirri sem er í 

lögum um málefni fatlaðra. Æskilegra hefði verið að taka regluna upp í jafnréttislögin en 

þessi þögn löggjafans vekur spurningar um hvort sú lögskýring sem dómstólar hafa beitt 

uppfyllir þær kröfur sem verður að gera til þess að heimilt sé að byggja á sjónarmiðum sem 

almennt teljast ómálefnaleg, þ.e. að skýr lagaheimild sé til staðar. Þann fyrirvara má þó setja 

að vera kann að um sé að ræða ósambærileg tilvik og af þeim sökum sé hægt að beita 

meginreglum 65. gr. stjórnarskrár án þess að spurningar um mismunun komi til skoðunar.  

Í kjölfar framangreindrar umfjöllunar um forgangsreglu laga um jafnan rétt og jafna stöðu 

kvenna og karla, þ.e. hina svonefndu skilorðsbundnu forgangsreglu, er nauðsynlegt að velta 

fyrir sér hvaða þýðingu reglan hefur í framkvæmd. Þannig er rétt að spyrja hvernig beri að 

meta það hvort umsækjendur um tiltekið starf séu jafnhæfir, þ.e. hversu langt stjórnvald getur 

gengið til þess að greina aðstöðumun milli umsækjenda sem geri það að verkum að ekki komi 

til beitingar forgangsreglna. Umboðsmaður Alþingis hefur tekið fram að þær rúmu heimildir 

sem stjórnvald hefur til að ákveða á hvaða sjónarmiðum niðurstaða um ráðningu í starf skuli 

byggjast og hvert vægi einstakra atriða eigi að vera í því sambandi geti leitt til þess að það 

geti verið miklum vandkvæðum bundið að meta það hvort ályktun stjórnvalds af gögnum 

málsins, um hver umsækjenda sé í raun hæfastur, sé rétt. Gera verði þá kröfu að heildstæður 

samanburður fari fram á umsóknum áður en ákvörðun er tekin á grundvelli þeirra atriða sem 

varpað geta ljósi á væntanlega frammistöðu í því starfi sem ráða á í.197  

Færa má fyrir því rök að í afar fáum tilvikum geti sú staða verið fyrir hendi að tveir 

umsækjendur séu nákvæmlega jafnhæfir og má í því sambandi nefna sératkvæði eins dómara í 

Hrd. 1993, bls. 2230, Helgu Kress málinu, en þar er á því byggt að álit dómnefndar sem kosin 

var af heimspekideild Háskóla Íslands og falið var að leggja mat á hæfni umsækjenda, væri 

byggt á málefnalegum grunni. Heimspekideild mælti með því við menntamálaráðherra að 

Helga fengi stöðuna á grundvelli þess álits þar sem skýrlega kæmi fram að hún væri hæfust 

umsækjenda. Að því virtu taldi einn hæstaréttardómari að Helga hefði í raun verið hæfari og 

því hefði átt að veita henni stöðuna á þeim grundvelli en ekki á þeim grundvelli að hún og sá 

                                                 
197 UA 3. maí 2004 (3882/2003, 3909/2003 og 3980/2003). 
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sem fékk stöðuna hefðu verið jafnhæf og því hefði átt að veita henni stöðuna á grundvelli 

forgangsreglu jafnréttislaga.198  

Það sem ritgerðarhöfundur er að reyna að setja í orð er að veigamiklir gallar eru á 

forgangsreglu jafnréttislaga vegna þess hversu erfitt er að beita reglunni í ljósi víðtæks mats 

stjórnvalda á því á hvaða sjónarmiðum þau geta byggt í málum sem þessum. Þetta má greina í 

nýrri dómum Hæstaréttar t.d. í máli Hrd. 2002, bls. 3066 (121/2002), skipun í embætti 

sýslumanns á Keflavíkurflugvelli. Í því máli hafði bæði kærunefnd jafnréttismála og 

héraðsdómur talið að um hefði verið að ræða brot á forgangsreglunni en Hæstiréttur komst að 

öndverðri niðurstöðu. Sýnt var fram á að sá sem stöðuna fékk hefði í raun verið hæfasti 

umsækjandinn með vísan til þeirra sjónarmiða sem ákvörðunin var byggð á og var 

stjórnvaldinu í raun léð mikið vald til að meta aðra þætti en menntun og starfsreynslu sem 

almennt verður að telja að fyrst komi til skoðunar við ráðningar í opinber störf enda þeir 

þættir sem oftast er auðvelt að leggja mat á með hlutlægum hætti. Aðra þætti sem lúta að 

persónulegum eiginleikum og almennri hæfni umsækjenda er erfiðara að leggja mat á með 

hlutlægum hætti og að sama skapi er erfiðara að endurskoða mat stjórnvaldsins t.d. þegar 

ráðningarmál kemur til kasta dómstóla. Með öðrum orðum, vægi forgangsreglunnar kann að 

vera miklum mun minna en ætla mætti við fyrstu sýn vegna þess að stjórnvöld geta í mjög 

mörgum tilvikum fundið einhver sjónarmið til þess að greina á milli umsækjendanna og 

komast að því að annar sé hæfari en hinn. Afar erfitt er að slá því föstu að einhverjir tveir 

umsækjendur séu nákvæmlega jafnhæfir til tiltekinna starfa. Reglan í núverandi formi gerir 

einungis ráð fyrir því að líta megi til kyns umsækjanda þegar öll önnur málefnaleg sjónarmið 

hafa verið skoðuð og opnar þannig mögulega fyrir að stjórnvöld geti eftir á réttlætt ráðningar. 

Athuga ber að ráðning í starf er stjórnvaldsákvörðun þegar slík ákvörðun er tekin af 

stjórnvaldi. Um stjórnvöld gildir sú meginregla að ráða eigi þann hæfasta en sambærileg regla 

gildir ekki á hinum almenna vinnumarkaði, sbr. t.d. Hrd. 2004, bls. 153 (330/2003) sem laut 

að ráðningu leikhússtjóra Leikfélags Akureyrar. Í því máli hafði bæði kærunefnd 

jafnréttismála og héraðsdómur talið að um hefði verið að ræða brot á 1. mgr. 24. gr. laga nr. 

96/2000 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Hæstiréttur komst að öndverðri 

niðurstöðu. Hæstiréttur taldi ekki sýnt fram á að mat atvinnurekandans væri ómálefnalegt og 

var því ekki fallist á mismunun á grundvelli kynferðis. Er það enda meginregla vinnuréttar, að 

atvinnurekandi hefur um það frjálsar hendur, hvern hann velur til starfa í sína þágu. Því vali 

eru þó settar þær skorður, sem leiddar verða af ákvæðum laga nr. 96/2000, þegar kona og karl 

                                                 
198 Þó ber að geta þess að dómarinn var sammála meirihlutanum um inntak forgangsreglunnar. 
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sækja um sama starfið. Samkvæmt 1. mgr. 24. gr. laganna er atvinnurekendum óheimilt að 

mismuna umsækjendum um starf á grundvelli kynferðis. Nauðsynlegt er að árétta að mikill 

munur er á ráðningum hins opinbera annars vegar og ráðningum á hinum almenna 

vinnumarkaði hins vegar. Munurinn felst einkum í því að hinu opinbera ber að ráða hæfasta 

umsækjandann meðan sú skylda hvílir ekki á atvinnurekendum á hinum almenna 

vinnumarkaði heldur gildir þar meginreglan um frelsi atvinnurekenda við ráðningar. 

Forgangsreglan getur því einungis gilt þegar um er að ræða ráðningar hins opinbera þar sem 

beiting hennar er nátengd mati á hæfi umsækjenda. Þrátt fyrir þetta gildir reglan um bann við 

mismunun fullum fetum á hinum almenna vinnumarkaði þannig að atvinnurekendum er 

almennt óheimilt að byggja ráðningar á sjónarmiði um kynferði umsækjenda.    

Með hliðsjón af því sem áður hefur verið rakið um takmarkanir forgangsreglu 

jafnréttislaga vegna þess hversu langt stjórnvöld geta gengið í því að greina mun milli 

umsækejnda má velta fyrir sér hvort hægt er að breyta lagaumhverfi eða framkvæmd ráðninga 

hjá hinu opinbera með það að markmiði að forgangsreglan sé virk. Hér verður þó ekki rætt 

nánar hvort slíkt er æskilegt. Það má hugsa sér að hægt sé að koma ráðningarferli í þann 

búning að við auglýsingar á störfum liggi nákvæmlega fyrir til hvaða sjónarmiða verði horft 

við ráðningar og hvert vægi sjónarmiða sé innbyrðis. Með vísan til jafnréttissjónarmiða væri 

því þrengt það frjálsa mat sem stjórnvald hefur. Ef fleiri en einn umsækjandi uppfyllir þau 

sjónarmið jafnt þá verði horft til þess á hvort kynið halli í því starfi.199 Gallinn við slíkt er þó 

að stjórnvöld geta með þessu klæðskerasniðið auglýsingar um störf að einhverjum tilteknum 

umsækjanda sem þau hafa fyrirfram handvalið til að gegna starfinu. Er það löggjafans að 

meta kosti þess og galla að hafa virka forgangsreglu hvort sem um er að ræða vegna kyns eða 

fötlunar.  

 

3.6 Samantekt 

Jafnræðisregur eru nátengdar hugmyndum um réttlæti og mannréttindi. Mikilvægi 

jafnræðisreglunnar sést m.a. á því að hún hefur verið skráð í stjórnarskrá og er jafnframt ein af 

mikilvægustu efnisreglum stjórnsýsluréttarins. Reglan mælir fyrir um að allir skuli njóta jafns 

réttar, gæta beri samræmis við lagaframkvæmd og allur greinarmunur við úrlausn mála 

byggður á ómálefnalegum sjónarmiðum sé óheimill. Ríki bera vissar jákvæðar skyldur til þess 

að tryggja jafnan rétt og koma í veg fyrir mismunun.  

 

                                                 
199 Þessi sjónarmið geta einnig átt við þegar um er að ræða forgagnsreglu laga um málefni fatlaðra nr. 59/1992.  
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Greina má á milli mismunandi þátta jafnræðisreglunnar:   

 
a. Jafnræðisþáttur. Grundvallarreglan um jafnrétti sem kann að fela í sér tiltekið efnislegt 

inntak en felur jafnframt í sér kröfu um að allir séu í formlega sambærilegri stöðu, t.d. 
þegar kemur að úthlutun takmarkaðra gæða. 

b. Samræmisþáttur. Sambærileg mál skulu fá sambærilega meðferð, ósambærileg mál 
skulu fá ósambærilega meðferð. 

c. Bann við mismunun. Óheimilt er að mismuna á grundvelli tiltekinna sjónarmiða nema á 
grundvelli hlutlægra og málefnalegra ástæðna sem byggjast á heimild í lögum. 

 
Tveir lykilþættir jafnræðisreglunnar hafa verið teknir til nánari skoðunar. Fyrst hvaða 

tilvik teljast sambærileg og því næst hvenær hlutlæg og málefanleg sjónarmið réttlæta 

mismunandi meðferð sambærilegra tilvika. Hvað fyrra atriðið varðar verður sá sem ber fyrir 

sig jafnræðisregluna að sýna fram á að tilvikin séu sambærileg. Vikið var að því að rétt hlýtur 

að vera að mat á því hvaða tilvik teljast sambærileg skuli vera málefnalegt og fara fram í því 

samhengi sem til skoðunar er. Almennt er á könnu stjórnvalda að sýna fram á að hlutlæg og 

málefnaleg sjónarmið séu fyrir hendi sem réttlæta mismunandi meðferð tilvika sem sýnt hefur 

verið fram á að séu sambærileg. Í grundvallaratriðum virðist mega hafa hliðsjón af beitingu 

réttmætisreglunnar við mat á því hvaða sjónarmið teljast málefnaleg.200 

Teknar voru til skoðunar svokallaðar sértækar aðgerður og forgangsreglur sem fela í sér 

að gera ákveðnum hópum hærra undir höfði en öðrum með það að markmiði að rétta skertan 

hlut þeirra. Sérstaklega var skoðuð forgangsregla jafnréttislaga við ráðningar í opinber störf 

en hún felur það í sér að þegar sú staða er fyrir hendi að tveir umsækjendur um opinber störf 

teljast jafnhæfir beri að ráða þann umsækjanda af því kyni sem á hallar. Telja verður að slíkar 

sértækar aðgerðir eigi sér stoð í jafnræðisreglu 65. gr. stjskr. og hefur því verið velt upp hvort 

á ríkjum hvíli jákvæðar skyldur til að grípa til þess háttar aðgerða.  

 

                                                 
200 Sjá þó hér síðar umfjöllun í kafla 5 um í hverju munurinn á beitingu réttmætisreglunnar og jafnræðisreglunnar 

felst. 
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4 Skoðun á tilteknum sviðum  
4.1 Almennt  

Að framan hafa réttmætisreglan og jafnræðisreglan verið skýrðar og reynt hefur verið að 

varpa ljósi á þær aðferðir sem beita má við greiningu á því hvort reglunum hafi verið fylgt eða 

þær brotnar við töku stjórnvaldsákvarðana sem grundvallast af mati. Í kjölfar þeirrar 

umfjöllunar er því nauðsynlegt að kanna hvernig þessum reglum er beitt og hver eru tengsl 

reglnanna. Verður við þá könnun stuðst við valda dóma, valin álit umboðsmanns Alþingis og 

valda úrskurði úrskurðaraðila. Við þá könnun verða skoðuð annars vegar samkeppnistilvik, 

þau tilvik þegar gæði sem stjórnvöld veita eru það takmörkuð að þau verða ekki veitt öllum 

sem eftir þeim sækjast, og hins vegar samanburðartilvik, þegar tvær eða fleiri 

stjórnvaldsákvarðanir eru bornar saman með það að markmiði að kanna hvort stjórnvöld hafa 

gætt samræmis. Ástæða þeirrar flokkunar og vals á þeim flokkum er sú að í báðum tilvikum 

getur jafnræðisregla stjórnsýslulaga gegnt mikilvægu hlutverki enda gerir reglan þær kröfur, 

eins og áður hefur verið rakið í kafla 3.3.2, að stjórnvöld gæti samræmis og jafnræðis við töku 

stjórnvaldsákvarðana, sbr. 1. mgr. 11. gr. ssl. Þá gera réttmætisreglan og reglan um bann við 

mismunun, sbr. 2. mgr. 11. gr. ssl., þá fortakslausu kröfu að ákvarðanir stjórnvalda feli ekki í 

sér mismunun af nokkru tagi. Þessir flokkar eru vel til þess fallnir að varpa ljósi á sem 

fjölbreyttasta þætti reglnanna tveggja og eru því hér til umfjöllunar. 

Vert er að taka fram að einungis er um að ræða valin atriði en á engan hátt er gerð tilraun 

til að fjalla um samkeppnistilvik og samanburðartilvik með algerlega tæmandi hætti enda 

tilvikin víðfeðmari en svo að slíkt sé mögulegt. Þrátt fyrir að matskenndar 

stjórnvaldsákvarðanir séu hér settar upp í flokkana samkeppnistilvik og samanburðartilvik er 

ekki þar með sagt að allar matskenndar stjórnvaldsákvarðanir falli endilega í annan hvorn 

flokkinn. Sú staða getur verið uppi að ótakmörkuðum gæðum sé úthlutað án þess að nokkurt 

tilvik sé til sem hægt er að nýta til samanburðar, t.d. í fyrsta skipti sem ákvörðun á grundvelli 

nýs lagaákvæðis án fordæma er tekin. Í þeim tilvikum gilda réttmætisreglan og regla 2. mgr. 

11. gr. ssl. um bann við mismunun fullum fetum. 
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4.2 Samkeppnistilvik  

4.2.1 Almennt 
Það leiðir af óskráðri grundvallarreglu stjórnsýsluréttar um jafnræði, sbr. til hliðsjónar 11. gr. 
stjórnsýslulaga nr. 37/1993, að við úthlutun takmarkaðra gæða sem mikla þýðingu hafa verða 
stjórnvöld jafnan að leitast við að tryggja að þeir sem til greina koma og sækjast eftir hlutdeild í 
viðkomandi gæðum standi sem jafnast að vígi gagnvart úthlutuninni.201  
 

Eins og fram kemur í tilvitnun hér að ofan gegnir jafnræðisreglan veigamiklu hlutverki þegar 

stjórnvöld úthluta takmörkuðum gæðum og að á stjórnvöldum hvíla umtalsverðar skyldur til 

þess að tryggja jafnrétti. Þá er ljóst að ef keppinautar eigi að standa jafnfætis í 

samkeppnistilvikum um takmörkuð gæði verði þeir að hafa vitneskju um úthlutun þessara 

gæða.202 Í þessu sambandi má t.d. vísa til 7. gr. laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur 

starfsmanna ríkisins,203 en þar kemur fram að auglýsa skuli laus embætti í Lögbirtingablaðinu. 

Er þetta ákvæði, um skyldu til auglýsingar embætta, í samræmi við ákvæði 5. gr. eldri laga 

um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 38/1954 en þar var einnig kveðið á um að 

auglýsa skyldi lausa stöðu í Lögbirtingablaðinu. Í athugasemdum við 5. gr. frumvarpsins sem 

varð að lögum nr. 38/1954 kemur fram að það sé:  

 
…réttlætismál og jafnréttis, að öllum þeim, er hugur leikur á tilteknu opinberu starfi, sé 
veittur þess kostur að sækja um það. Ríkinu ætti þá einnig að vera meiri trygging fyrir því að 
hæfir menn veljist til þjónustu þess.204 (Áhersla mín).  
 

Þessa auglýsingaskyldu ríkisins má leiða beint af nefndu lagaákvæði en til samanburðar er 

vert að benda á að í 57. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998 kemur fram að um starfskjör, 

réttindi og skyldur starfsmanna sveitarfélaga fari eftir ákvæðum kjarasamninga hverju sinni 

og/eða ákvæðum ráðningarsamninga. Þá kemur fram í 1. mgr. 56. gr. laganna að sveitarstjórn 

ræður í helstu stjórnunarstöður en um ráðningu annarra starfsmanna fer eftir samþykkt um 

stjórn en sé slík ekki fyrir hendi gefur sveitarstjórn almenn fyrirmæli um hvernig staðið skuli 

að ráðningu starfsmanna, sbr. 2. mgr. 56. gr. laganna. Hvergi er í settum lögum lögð sú skylda 

á sveitarfélög að auglýsa störf en áður var kveðið á um slíka skyldu í tilteknum tilvikum í 

sérlögum, s.s. lögum nr. 72/1996, um réttindi og skyldur kennara og skólastjórnenda 

grunnskóla205 og lögum nr. 86/1998, um lögverndun á starfsheiti og starfsréttindum 

                                                 
201 UA 30. desember 2003 (3717/2003). 
202 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. Skýringarrit, bls. 143-144. 
203 Sbr. einnig reglur 464/1996 sbr. 279/2002 um auglýsingu á lausum störfum.  
204 Alþt. 1953, A-deild, bls. 421. Sjá einnig Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. Skýringarrit, bls. 144. 
205 Sbr. 1. mgr. 5. gr. „Lausa stöðu skal auglýsa í Lögbirtingablaði, venjulega með fjögurra vikna fyrirvara. 

Heimilt er að taka til greina umsóknir sem berast eftir að liðinn er umsóknarfrestur, enda hafi staðan ekki 
þegar verið veitt eða maður í hana ráðinn eftir að frestur var liðinn.“ 
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grunnskólakennara, framhaldsskólakennara og skólastjóra.206 Í 11. gr. frumvarps til laga nr. 

87/2008, um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla, var upphaflega gert ráð fyrir slíku ákvæði.207 Ákvæðinu var aftur á móti 

breytt í meðförum þingsins með vísan til nýgerðs kjarasamnings launanefndar sveitarfélaga 

og Félags grunnskólakennara og kjarasamningi launanefndar og Skólastjórafélags Íslands, þar 

sem m.a. er fjallað um réttindi og skyldur grunnskólakennara.208 Samningar milli sveitarfélaga 

og stéttarfélaga kunna að mæla fyrir um þessa skyldu. Löggjafinn gæti verið að móta sér þá 

stefnu að fjarlægja ákvæði um skylduna til auglýsingar úr sérlögum. Telja verður, þrátt fyrir 

framangreint, að skyldan sé til staðar á ólögfestum grundvelli með vísan til 

jafnræðissjónarmiða, þ.e. jafnræðisþáttar jafnræðisreglunnar.209 Enda má taka undir það sem 

fram kemur í athugasemdum við nefnda 5. gr. frumvarpsins sem varð að lögum nr. 38/1954 

að um sé að ræða „réttlætismál og jafnréttis“ þeirra sem áhuga hafa á að starfa fyrir stjórnvöld 

hvort sem um er að ræða ríki eða sveitarfélög.        

Úthlutun t.d. styrkja til einstaklinga eða félagasamtaka teljast takmörkuð gæði og geta eðli 

máls samkvæmt ekki verið aðgengileg öllum á öllum tímum. Ríkisendurskoðun hefur brýnt 

fyrir stjórnvöldum að taka mið af kröfum stjórnsýslulaga þegar kemur að málsmeðferð við 

úthlutun styrkja. Hætta sé á því að þegar um sé að ræða styrkveitingar sem ekki eru bundnar í 

lög, þ.e. frjálsar styrkveitingar t.d. á grundvelli ráðstöfunarfjár ráðherra, að ekki sé tekið tillit 

til sjónarmiða um jafnræði og sanngirni. Mikilvægt sé að persónuleg áhugamál ráði ekki 

styrkveitingu.210 Þetta síðastnefnda vísar augljóslega til þess að ákvörðun skuli ekki byggjast 

á ómálefnalegum sjónarmiðum sem er, eins og rakið hefur verið, meginatriði 

réttmætisreglunnar.  

Sú regla að matskenndar stjórnvaldsákvarðanir skuli ávallt byggjast á málefnalegum 

sjónarmiðum er einnig umfjöllunarefni frumkvæðisathugunar umboðsmanns Alþingis um 
                                                 
206 Sbr. 2. mgr. 8. gr. „Auglýsa skal öll laus kennslu- og stjórnunarstörf. Í auglýsingum skal m.a. tilgreina 

sérsvið, þ.e. aðalkennslugreinar, og aldursstig nemenda. Nú er heimilt að ráða stundakennara skv. 9. gr. og 
getur skólastjóri þá ráðið grunnskólakennara án undangenginnar auglýsingar. Stefnt skal að því að ráðningar í 
stöður kennara og skólastjórnenda fari fram eigi síðar en 1. maí ár hvert.“ 

207 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1913. Ákvæðið var svohljóðandi: „Auglýsa skal öll laus störf kennara og 
stjórnunarstörf í leikskóla. Ekki er skylt að auglýsa störf við afleysingar, svo sem vegna orlofs, veikinda, 
fæðingarorlofs eða námsleyfis, enda sé afleysingu ekki ætlað að standa lengur en 12 mánuði samfellt.  

     Ekki er skylt að auglýsa störf sem eiga að standa í tvo mánuði eða skemur eða tímabundin störf í minna en 1/3 
hluta starfs. 

     Ráða skal til starfa samkvæmt 1. og 2. mgr. með ráðningarsamningi með þriggja mánaða gagnkvæmum 
uppsagnarfresti sem er þó einn mánuður á fyrstu þremur mánuðum í starfi enda sé ráðningu ætlað að standa í 
a.m.k. þrjá mánuði.“  

208 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 6323, sbr. Alþt. 2007-08, B-deild, bls. 8142-8143.   
209 Óhætt er að draga þá ályktun enda um takmörkuð gæði að ræða sem öllum verður að standa jafnt til boða, í 
þessu samhengi á vísa til álits UA 28. desember 2006 (4478/2005) sem laut að nýtingu námuréttinda í eigu 
Akureyrarkaupstaðar. Að álitinu verður vikið í kafla 4.2.2. 

210 Endurskoðun ríkisreikninga 2002, bls. 41. 
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ráðningar í sumarstörf hjá hinu opinbera en þar er sérstaklega tekið fram að ákvörðun skuli 

byggjast á þeim málefnalegu sjónarmiðum sem lögð hafa verið til grundvallar til að gera upp 

á milli umsækjenda. Eftirfarandi kemur m.a. fram í álitinu: 

 
Hefur umboðsmaður Alþingis lagt til grundvallar að veitingarvaldshafi verði að sýna fram á að 
heildstæður samanburður á umsækjendum hafi farið fram þar sem megináhersla hafi verið lögð 
á atriði sem geta varpað ljósi á væntanlega frammistöðu umsækjenda í starfinu út frá þeim 
málefnalegu sjónarmiðum sem lögð hafa verið til grundvallar við val á umsækjendum af hálfu 
stjórnvaldsins[.]211 
 

Ekki er vísað í álitinu með beinum hætti til jafnræðisreglunnar heldur er lögð áhersla á að 

málefnaleg sjónarmið verði að liggja ákvörðun til grundvallar, þ.e. efnislegs inntaks 

réttmætisreglunnar. Allt að einu er augljóst að umfjöllun umboðsmanns snýr að því að gæta 

jafnræðis milli umsækjenda þannig að þeim sé ekki mismunað heldur sé sá hæfasti ráðinn á 

grundvelli málefnalegra sjónarmiða. Álitið sýnir því vel hversu nátengdar reglurnar tvær eru í 

slíkum tilvikum, þ.e. þegar um er að ræða samkeppni um takmörkuð gæði.  

Verður nú í framhaldinu vikið að völdum dómum og álitum umboðsmanns Alþingis sem 

lúta að samkeppnistilvikum.  

 

4.2.2 Skoðun á samkeppnistilvikum 

Í áliti UA 3. apríl 1996 (1532/1995) var fjallað um inngöngu nýnema við Menntaskólann í 

Reykjavík og reyndi á það hvort um væri að ræða brot á jafnræðisreglu og hvort þau 

sjónarmið sem ákvörðun um skólavist grundvallaðist á væru málefnaleg.  

 
Foreldrar kvörtuðu til umboðsmanns fyrir hönd sona sinna vegna úrskurðar menntamálaráðherra 
sem staðfesti ákvörðun rektors um að drengirnir fengju ekki inngögnu í Menntaskólann í 
Reykjavík. Foreldrarnir töldu að um brot á 11. gr. ssl. væri að ræða þar sem ákvörðun rektors 
byggðist á fyrirmælum ráðherra til skólameistara um að taka ekki inn nemendur í 
framhaldsskóla í Reykjavík úr öðrum byggðarlögum fyrr en búið væri að finna nemendum í 
Reykjavík skólapláss. Þá vísuðu foreldrarnir til þess að nemendur utan Reykjavíkur hefðu 
fengið inngöngu vegna ætternis, þar sem systkini og/eða foreldrar hefðu verið í skólanum. Í 
niðurstöðu umboðsmanns kemur eftirfarandi fram hvað varðar forgang nemenda úr Reykjavík: 
„Með vísan til 1. mgr. 16. gr. og 40. gr. laga nr. 57/1988, um framhaldsskóla, tel ég fyrirmæli 
50. og 51. gr. reglugerðar nr. 105/1990, um skiptingu landsins í umdæmi/skólahverfi, eiga sér 
fullnægjandi lagastoð. Þá er það skoðun mín, að ákvörðun rektors um að hafna umsóknum A og 
B, sem báðir voru búsettir utan þess svæðis, sem skólanum hafði verið úthlutað af 
menntamálaráðuneytinu, hafi að þessu leyti verið í samræmi við meginreglu framangreindrar 
reglugerðar, að nemendur eigi forgang í ákveðna skóla á grundvelli búsetu. Að framansögðu 
athuguðu og með vísan til þess að A og B ganga fyrir við val nemenda í því 
umdæmi/skólahverfi, sem þeir búa í, tel ég, að ákvörðun um synjun inngöngu feli ekki í sér brot 
á jafnræðisreglu 11. gr. stjórnsýslulaga, hvað þennan þátt kvörtunarinnar varðar.“ Í niðurstöðu 
umboðsmanns kemur eftirfarandi fram hvað varðar forgang nemenda vegna ætternis: 
„Ákvörðun rektors um, hvaða nemendur yrðu teknir inn í skólann úr hópi þeirra, sem ekki nutu 

                                                 
211 UA 10. febrúar 2010 (5900/2010). 
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forgangsréttar, bar því að byggja á málefnalegum sjónarmiðum, t.d. árangri í námi, sem 
umsækjandi hefði lokið til undirbúnings námi í framhaldsskóla, en ekki á því, hvort umsækjandi 
hefði átt systkini í skólanum eða hvort foreldrar væru gamlir nemendur skólans. Ennfremur tel 
ég, að réttara sé að láta sjónarmið um fyrirliggjandi námsárangur ganga framar óskum um nám í 
bekkjakerfi, enda byggja lög um framhaldsskóla á því, að áfangakerfi skuli vera meginreglan.“ 
Þá kemur eftirfarandi fram í álitinu: „Niðurstaða mín er samkvæmt framansögðu sú, að 
ákvörðun um synjun um skólavist í Menntaskólanum í Reykjavík á grundvelli búsetu 
umsækjenda í Garðabæ feli ekki í sér brot á jafnræðisreglu stjórnsýslulaga. Hins vegar tel ég 
gögn málsins ekki bera með sér, að samræmis og jafnræðis hafi verið fyllilega gætt við val 
þeirra umsækjenda, sem búsettir voru utan umdæmis nefnds menntaskóla. Beini ég þeim 
tilmælum því til menntamálaráðuneytisins, að það hlutist til um, að skólameistarar 
framhaldsskóla setji sér reglur, sem tryggi, að val slíkra nemenda fari eftir lögmætum 
sjónarmiðum.“  
 

Í fyrsta lagi töldu umsækjendur sér vera mismunað hvað varðaði búsetu með fyrirkomulagi 

skólahverfa. Að þessu leyti vísaði umboðsmaður til þess að fyrirkomulagið ætti sér lagastoð 

og að drengirnir ættu sambærilegan forgang í aðra skóla og því væri ekki brotið gegn 

jafnræðisreglu. Umboðsmaður byggir greinilega á því að tilvikin séu sambærileg og fyrir lá í 

málinu að um mismunandi meðferð þessara tilvika væri að ræða. Ennfremur að þessi 

mismunandi meðferð byggðist á búsetu sem segja má að sé samkynja þeim atriðum sem upp 

eru talin í 2. mgr. 11. gr. ssl. Þessi mismunandi meðferð taldist þrátt fyrir allt réttlætanleg á 

þeim grundvelli að fyrirkomulagið væri málefnalegt og byggðist á settum lögum. 

Umboðsmaður komst þannig að því að málefnalegt væri að beita sjónarmiði sem almennt 

þætti ómálefnalegt, þ.e. sjónarmiði um búsetu. Í þessu samhengi má benda á að 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur vísað til þess að þegar um er að ræða mismunandi 

meðferð vegna landfræðilegs gildissviðs laga beri að játa ríkjum rúmt svigrúm til mats á því 

hvort hlutlæg og málefnaleg sjónarmið réttlætta mismunandi meðferð sambærilega tilvika á 

grundvelli 14. gr. MSE.212 Í máli Magee gegn Bretlandi frá 6. júní 2000 var til skoðunar hvort 

mismunandi reglur um aðgang þeirra, sem grunaðir væru um hryðjuverk, annars vegar á 

Englandi og Wales og hins vegar á Norður-Írlandi, að lögmanni fælu í sér mismunun á 

grundvelli 14. gr. MSE. Eftirfarandi kemur m.a fram í dóminum: 

 
For the Court, in so far as there exists a difference in treatment of detained suspects under the 
1988 Order and the legislation of England and Wales on the matters referred to by the applicant, 
that difference is not to be explained in terms of personal characteristics, such as national origin 
or association with a national minority, but on the geographical location where the individual is 
arrested and detained. This permits legislation to take account of regional differences and 
characteristics of an objective and reasonable nature. In the present case, such a difference does 
not amount to discriminatory treatment within the meaning of Article 14 of the Convention.213  
  

                                                 
212 Oddný Mjöll Arnardóttir: „Bann við mismunun“, bls. 454. 
213 MDE, Magee gegn Bretlandi,  6. júní 2000 (28135/95). 
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Þó að umfjöllunarefnin séu nokkuð ólík, þ.e. annars vegar innganga í menntaskóla og hins 

vegar aðgangur grunaðra hryðjuverkamanna að lögmanni, er í báðum tilvikum um það að 

ræða að mismunandi meðferð byggist á búsetu, þ.e. landfræðilegri staðsetningu, en ekki 

persónulegum einkennum eða bakgrunni þess sem um ræðir.  

Í öðru lagi töldu umsækjendur í áliti umboðsmanns varðandi inngöngu í Menntaskólann í 

Reykjavík sér hafa verið mismunað vegna ætternis síns. Umboðsmaður nálgast álitaefnið ekki 

út frá jafnræðisreglunni eins og í fyrra álitaefninu heldur virðist ganga út frá því að sjónarmið 

um ætterni sé almennt ómálefnalegt. Ekki er vísað til réttmætisreglunnar í því tilviki enda 

hafði það hugtak ekki náð fótfestu á þessum tíma, sbr. umfjöllun um hugtakið að framan í 

kafla 2.1 og 2.2. Umboðsmaður tekur þó fram að samræmis og jafnræðis hafi ekki verið gætt 

við val umsækjenda og beinir þeim tilmælum til ráðherra að skólameistarar setji sér reglur um 

valið byggðar á málefnalegum sjónarmiðum. Ef umboðsmaður hefði nálgast álitaefnið út frá 

jafnræðisreglunni hefði hann getað slegið því föstu að þau tilvik sem um ræddi væru 

sambærileg, þ.e. um væri að ræða tiltekinn hóp nemenda, sem ekki var tryggður forgangur,214 

sem sóttist eftir takmörkuðu plássi í menntaskóla. Við skoðun á tilvikunum kæmi í ljós að 

meðferð þeirra væri ósambærileg, þ.e. nemendur af tilteknum ættum ættu forgang fram yfir 

aðra. Því næst þyrti að kanna hvort sú mismunandi meðferð væri réttlætanleg með könnun á 

því hvort sjónarmiðið um ætterni væri málefnalegt. Mismunun vegna ætternis er eitt þeirra 

atriða sem upp eru talin í 2. mgr. 11. gr. ssl. og liggur því í augum uppi að almennt sé óheimilt 

að horfa til þess sjónarmiðs. Ákvörðun um inntöku nemenda í framhaldsskóla er 

stjórnvaldsákvörðun215 og gilda því stjórnsýslulögin fullum fetum um þá ákvörðun. Hér er að 

sjálfsögðu aðeins verið að fjalla um mismunandi aðferðir að sömu niðurstöðu. Ef 

réttmætisreglunni er beitt er kannað hvort sjónarmið sem ákvörðun byggist á telst 

málefnalegt. Ef svo er ekki er um brot á reglunni að ræða, nema unnt sé að „bjarga“ reglunni 

með vísan til þess að önnur sjónarmið sem teljast málefnaleg hefðu getað leitt til sömu 

niðurstöðu. Við beitingu jafnræðisreglu er byrjað á því að kanna hvort tilvik sem eru til 

skoðunar eru sambærileg og hvort þau hafa hlotið mismunandi meðferð. Ef meðferðin er 

mismunandi er kannað hvort hlutlæg og málefnaleg sjónarmið geta „bjargað“ ákvörðuninni. 

Ef slíkt er ekki fyrir hendi er um brot á reglunni að ræða. Af þessu leiðir að niðurstaðan hefði 

verið sú sama við beitingu hvorrar reglunnar fyrir sig.  

                                                 
214 Enda var umboðsmaður búinn að komast að þeirri niðurstöðu að sjónarmið um búsetu væri ekki ómálefnalegt 

og því gat samanburður tilvika hvað sjónarmið um ætterni varðaði einungis átt við um þá einstaklinga sem 
ekki var tryggður forgangur. 

215 Sbr. skilgreiningu á stjórnvaldsákvörðun í kafla 1.1. 



 81 

Hér hafa verið til umfjöllunar tvö sjónarmið sem almennt hefur verið talið ómálefnalegt 

að byggja stjórnvaldsákvarðanir á, þ.e. sjónarmið um búsetu og ætterni. Kanna má nánar hvað 

veldur því að í öðru tilvikinu hafi almennt ómálefnalegt sjónarmið verið talið réttlætanlegt en 

í hinu ekki. Eins og rakið hefur verið byggir umboðsmaður í öðru tilvikinu á 

lögmætisreglunni við skoðun á því hvort brotið hafi verið gegn jafnræðisreglunni og metur 

hvort hlutlægar og málefnalegar ástæður réttlæti mismunandi meðferð sambærilegra tilvika, 

en í hinu tilvikinu fer ekki sama mat fram, þ.e. gengið er út frá því að sjónarmið um ætterni 

séu almennt ómálefnaleg án þess að skoða hvort mögulegt sé að réttlæta það með vísan til 

hlutlægra og málefnalegra ástæðna. Ástæðan getur verið sú að sjónarmið um búsetu átti sér 

lagastoð, þ.e. sjónarmið um skiptingu landsins í skólahverfi meðan sjónarmið um ætterni áttu 

sér ekki lagastoð. Önnur ástæða gæti verið sú að umboðsmaður teldi það liggja í augum uppi 

að engar málefnalegar ástæður gætu réttlætt mismunandi meðferð byggða á ætterni í þessu 

tilviki.  

Í Hrd. 11. mars 2010 (370/2009) var einnig um að ræða inntöku nemenda. Í þetta skiptið 

var um að ræða inntöku nýnema í Lögregluskóla ríkisins. Einn umsækjandi taldi að reglur um 

málefnalegar forsendur stjórnarathafna hefðu verið brotnar. Hann vísaði til þess að 

jafnræðisregla stjórnsýslulaga hefði verið brotin á sér, líklega vegna þjóðernis hans, sem hann 

taldi vera ómálefnalegt sjónarmið og því ætti hann rétt á bótum frá íslenska ríkinu. 

Umsækjandinn var 39 ára íslenskur ríkisborgari, fæddur í Sarajevó í Bosníu þar sem hann 

hafði sinnt herþjónustu og gengið í lögregluskóla. Eitt af skilyrðum inntöku var að 

umsækjendur væru á aldrinum 20-35 ára en víkja mátti frá því skilyrði við sérstakar aðstæður. 

Hæstiréttur vísaði til þess að með úrskurði dóms- og kirkjumálaráðuneytisins frá 13. febrúar 

2007 var komist að þeirri niðurstöðu að valnefnd Lögregluskóla ríkisins hefði ekki gætt 

jafnræðis, sbr. 11. gr. stjórnsýslulaga, er hún með ólögmætum hætti hefði gert upp á milli 

gagnáfrýjanda og annars umsækjanda við veitingu undanþágu frá almennu skilyrði um 

hámarksaldur til að þreyta inntökupróf í Lögregluskólann. Var sú niðurstaða ráðuneytisins 

lögð til grundvallar í dómi Hæstaréttar og bætur dæmdar. Í niðurstöðu héraðsdóms var nánar 

fjallað um þessa niðurstöðu ráðuneytisins. Þar kemur m.a. fram:  

 
Upplýst er að einum umsækjanda sem var eldri en 35 ára var veitt undanþága til að gangast 
undir inntökupróf. Telur ráðuneytið í úrskurði sínum að veita hefði átt stefnanda slíka 
undanþágu. Dómurinn er sammála því. Augljóst er að stefnandi býr yfir mikilli reynslu sem 
kæmi honum að notum í starfi sem lögreglumaður. Er það rétt mat hjá ráðuneytinu að ekki verði 
á því byggt að sú reynsla sé fengin í öðru lagaumhverfi. Íslensk lög og reglur eru meðal þess 
sem hann hefði lesið í skólanum, hefði hann fengið inngöngu. Þá er ekki byggt á því í 
málflutningi stefnda að íslenskukunnátta stefnanda væri ekki næg. Liggur heldur ekki fyrir neitt 
marktækt mat í því efni, en upplýst er að hann hefur lokið sem svarar til grunnskólaprófs í 
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íslensku. Önnur atriði sem nefnd eru í bréfum valnefndarinnar eru ekki nægileg til að breyta 
þeirri niðurstöðu að hin sérstaka reynsla stefnanda hefði mátt vera næg ástæða til að honum yrði 
veitt undanþága frá aldursskilyrði laganna til að þreyta inntökupróf. Er niðurstaða í aðra veru 
með öllu órökstudd og blasir við að málefnaleg sjónarmið hafa ekki ráðið niðurstöðu 
valnefndarinnar. 
 

Til þess að fá undanþágu frá aldursskilyrði þurftu að vera fyrir hendi „sérstakar aðstæður“, 

samkvæmt 2. mgr. 38. gr. lögreglulaga nr. 90/1996.216 Málið snerist að hluta um hvaða 

sjónarmið skyldu ráða við mat á því hvort um sérstakar aðstæður væri að ræða. Fyrst ber að 

nefna að við upphaflega ákvörðun virðist hafa verið byggt á því að sjónarmið um fyrri reynslu 

af lögreglustörfum bæri ekki að leggja til grundvallar þar sem reynslan var úr öðru 

lagaumhverfi. Niðurstaðan var hins vegar sú að við mat á því hvað væru sérstakar aðstæður 

hefði verið málefnalegt að horfa til fyrri lögreglustarfa. Ekki skipti máli þó að þau störf hefðu 

verið unnin í öðru lagaumhverfi enda hefði umsækjandinn lesið íslensk lög og reglur í 

Lögregluskóla ríkisins hefði hann fengið tækifæri til. Ekki er vísað til þess í dómnum en í 

athugasemdum með frumvarpi til laga nr. 49/2000, um breytingu á lögreglulögum nr. 

90/1996, þar sem téðu undanþáguákvæði var bætt við lögreglulögin kemur fram: 

 
Samkvæmt a-lið 2. mgr. 38. gr. laganna skulu lögreglumannsefni vera 20 til 35 ára. Í a- lið 1. gr. 
frumvarpsins er lagt til að víkja megi frá aldurshámarki laganna við sérstakar aðstæður. Í 
framkvæmd hefur reynt á þau tilvik að þetta skilyrði sé of strangt þannig að ekki hefur verið 
unnt að taka inn nemendur sem hafa ákjósanlega reynslu til að starfa sem lögreglumenn og 
hafa sinnt afleysingarstörfum með góðum árangri um langa hríð.217 (Áhersla mín).  
 

Ályktun um að reynsla af lögreglustörfum teljist málefnlegt sjónarmið við mat á því hvort 

sérstakar aðstæður teljist vera fyrir hendi byggist því á skýrum ummælum í 

lögskýringargögnum.  

Velta má fyrir sér hvenær borgarinn á rétt á því að undanþágum, sem fela í sér heimild 

stjórnvalds sem háð er víðtæku mati, verði beitt í máli hans. Í málinu varðandi Lögregluskóla 

ríkisins lá fyrir að undanþágunni hafði verið beitt í einu tilviki þó að ekki liggi fyrir hvaða 

sjónarmið lágu að baki þeirri ákvörðun. Telja verður að ef stjórnvald velur að beita 

undanþágu sem því er heimilt en ekki skylt að beita218 verði það að beita þeirri undanþágu 

                                                 
216 Lögreglulögum var breytt með lögum nr. 40/2006 þess efnis að ekki er lengur til staðar þessi 

undanþáguheimild frá aldursskilyrðum laganna.  
217 Alþt. 1999-00, A-deild, bls. 3922-3923.  
218 Velta má fyrir sér hver staðan væri ef stjórnvald væri að beita undanþágunni í fyrsta skipti og veldi að hafna 

umsókn um undanþágu. Spurningin er hversu langt stjórnvald geti gengið í því að hafna beitingu 
undanþáguákvæðis með því að túlka skilyrði undanþágunnar þröngt. Í þessu tilviki vegast á þau sjónarmið 
annars vegar að almennt eigi að túlka undanþáguákvæði þröngt og hins vegar að við allar 
stjórnvaldsákvarðanir beri stjórnvöldum að byggja á málefnalegum sjónarmiðum og gæta meðalhófs. Þannig 
yrði höfnun á undanþágu ávallt að byggjast á málefnalegum sjónarmiðum, þ.e. stjórnvald getur ekki á 
grundvelli huglægrar afstöðu sinnar hafnað beitingu undanþágu. Þetta álitaefni þarfnast þó nánari skoðunar 
sem ekki er unnt að veita hér.   
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jafnt um alla á grundvelli þeirra sjónarmiða sem geta talist málefnaleg á grundvelli 

lögskýringar þess ákvæðis sem um ræðir. Slíka kröfu má leiða af samræmisþætti 

jafnræðisreglunnar. Sömuleiðis ber stjórnvaldi að beita undaþágu í sambærilegum málum á 

grundvelli sömu sjónarmiða.  

Í niðurstöðu ráðuneytisins sem lögð var til grundvallar í dómi Hæstaréttar kemur fram að 

við ákvörðunina hafi ekki verið gætt 11. gr. ssl. enda hafi verið með ólögmætum hætti gert 

upp á milli stefnanda dómsmálsins og annars umsækjanda sem veitt var undanþága. Í 

forsendum héraðsdóms, sem teknar eru upp hér að framan, virðist meiri áhersla vera lögð á að 

ákvörðun um að hafna undanþágunni hafi ekki byggst á málefnalegum sjónarmiðum en ekki 

er vísað með beinum hætti til jafnræðisreglunnar. Hér sést því að oft er einungis 

blæbrigðamunur á beitingu jafnræðisreglunnar annars vegar og réttmætisreglunnar hins vegar. 

Þó eru áherslur dómstiganna mismunandi. Héraðsdómur virðist horfa meira til þeirra 

sjónarmiða sem réðu ákvörðun í þessu tiltekna máli meðan Hæstiréttur horfir til niðurstöðu 

ráðuneytisins sem lýtur að samanburði á milli þeirra sem fóru fram á beitingu undanþágunnar. 

Rétt er að geta þess að beiting undanþágunnar telst ekki úthlutun takmarkaðra gæða og því 

ekki um samkeppnistilvik að ræða heldur samanburðartilvik, þó að sjálf inntaka nemenda í 

skólann sé samkeppnistilvik. Ennfremur má benda á að þegar héraðsdómur hafði komist að 

þeirri niðurstöðu að þau sjónarmið sem lágu til grundvallar væru ómálefnaleg lagði 

dómstóllinn á stjórnvaldið að færa fram sjónarmið sem „bjargað“ gætu ákvörðuninni. Slíkt 

tókst stjórnvaldinu ekki. 

Í Hrd. 8. maí 2008 (379/2007) reyndi á það hvort jafnræðis hefði verið gætt þegar íslenska 

ríkið auglýsti til sölu í lokuðu útboði 39,86% eignarhlut sinn í Íslenskum aðalverktökum hf.  

 
Bjóðendur sem fengu ekki eignarhlutinn töldu að sala hlutafjárins hefði verið ólögmæt vegna 
ágalla á undirbúningi og framkvæmd hennar, þ.á m. að fruminnherjum hefði verið heimil 
þátttaka í útboðinu. Taldi Hæstiréttur að jafnræði hefði ekki verið tryggt meðal þeirra sem tóku 
þátt í útboðinu. Eftirfarandi kemur fram í dóminum: „Gögn málsins bera ekki með sér að 
stjórnendur Íslenskra aðalverktaka hf. hafi gengið úr skugga um að trúnaðarupplýsingar væru 
ekki fyrir hendi áður en þeir áttu viðskipti með umrædd verðbréf eða tilkynnt regluverði um 
fyrirhuguð viðskipti sín áður en þau voru gerð. Verður ekki ráðið að virtar hafi verið þær ríku 
skyldur, sem lagðar voru á fruminnherja samkvæmt 32. og 33. gr. laga nr. 13/1996 vegna 
viðskipta þeirra með verðbréf, sbr. einnig reglur Íslenskra aðalverktaka hf. samkvæmt 37. gr. 
sömu laga. Af hálfu stefnda var tekið við tilboði Eignarhaldsfélagsins AV ehf. og síðan samið 
við það félag þrátt fyrir þennan annmarka. Með því að láta þetta undir höfuð leggjast var ekki 
tryggt jafnræði þeirra, sem tóku þátt í útboðinu eða réttra samskiptareglna gætt. Verður því að 
fallast á með áfrýjendum að framkvæmd útboðs stefnda á nefndum eignarhlut í Íslenskum 
aðalverktökum hf. hafi verið ólögmæt.“ Héraðsdómur tók fram að ekki væri á það fallist að 
fruminnherjum væri ekki heimilt að bjóða í eignarhlutann og ekki var á það fallist að 
fruminnherjar hefðu nýtt sér trúnaðarupplýsingar, þ.e að stefnendum hefði ekki tekist að sanna 
að um brot á 11. gr. ssl. eða 65. gr. stjskr. hefði verið að ræða.   
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Sala ríkisins á eignarhluta sínum í Íslenskum aðalverktökum hf. felur augljóslega í sér 

úthlutun takmarkaðra gæða, þ.e. um er að ræða eignarhlut sem fæst keyptur að uppfylltum 

vissum skilyrðum. Hæstiréttur taldi að brotið væri gegn jafnræði þar sem bjóðendur gátu ekki 

allir setið við sama borð. Fyrirkomulag sölunnar kom ekki í veg fyrir að tilteknir aðilar gætu 

nýtt sér að þeir byggju yfir betri upplýsingum en aðrir. Með vísan til fyrri umfjöllunar má 

segja að hér reyni á jafnræðisþátt jafnræðisreglunnar hvað varðar formlega stöðu bjóðenda. Í 

dóminum er ekki vísað til þess að ákvarðanir byggðust eða byggðust ekki á málefnalegum 

sjónarmiðum og er því ágætisdæmi um aðstæður þar sem jafnræðisreglunni er beitt án tengsla 

við réttmætisregluna.   

Álit UA 28. desember 2006 (4478/2005) laut að nýtingu námuréttinda í eigu 

Akureyrarbæjar. Laut kvörtunin að því að tilteknum gæðum var úthlutað án þess að öðrum 

aðilum sem áhuga kynnu að hafa væru veitt tækifæri til aðgangs að þeim. Þar sem ekki var 

um að ræða stjórnvaldsákvörðun í skilningi 1. gr. ssl.219 tók umboðsmaður til skoðunar hvort 

ákvörðunin hefði verið í samræmi við ólögfesta jafnræðisreglu220 og málefnaleg sjónarmið. 

Eftirfarandi kemur m.a. fram í álitinu: 

 
Gerð hins umrædda samnings féll ekki undir ákvæði laga nr. 90/2001, um opinber innkaup. Um 
það er ekki ágreiningur í málinu. Var því ekki skylt að bjóða námuréttindin út samkvæmt þeim 
reglum sem þar koma fram. Aðrar settar lagareglur kveða heldur ekki á um útboðs- eða 
auglýsingaskyldu sveitarfélagsins á þeim gæðum sem hér um ræðir. Eins og fram kom hér að 
framan bar sveitarfélaginu engu að síður að byggja ákvörðun sína um það við hvaða aðila það 
gerði leigusamninginn á málefnalegum sjónarmiðum og óskráðri grundvallarreglu 
stjórnsýsluréttar um jafnræði. 
 

Umboðsmaður taldi að rétt hefði verið að auglýsa námuréttindin til þess að tryggja jafnræði 

þeirra sem kynnu að hafa áhuga á hinum takmörkuðu gæðum. Er hér á ný á ferðinni það sem 

nefnt hefur verið jafnræðisþáttur jafnræðisreglunnar. Umboðsmaður beitir einnig 

réttmætisreglunni og kannar hvort málefnaleg sjónarmið hafi legið að baki ákvörðuninni. Hið 

málefnalega sjónarmið sem sveitarfélagið byggði á var sjónarmið um það hvernig fjármunir 

sveitarfélagsins nýttust með sem bestum hætti, þ.e. hvernig hæst leiguverð fengist. Í 

umfjöllun um réttmætisregluna hér að framan kom fram að almennt teldust fjárhagsleg 

sjónarmið ómálefnaleg. Eðli málsins samkvæmt á sú ályktun ekki við þegar stjórnvöld koma 

fram í sambærilegu hlutverki og einkaréttarlegir aðilar enda almannahagsmunum best borgið 

með þeim hætti. Því má við bæta að sjónarmið um jafnræði kunna að leiða til þess að 

stjórnvöldum sé skylt að taka besta boðinu, þ.e. jafnræði sé tryggt á samkeppnisgrundvelli. 

                                                 
219 Til hliðsjónar má vísa til umfjöllunar um gildissvið stjórnsýslulaga nr. 37/1993 í tengslum við samningsgerð 

stjórnvalda í: Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 141-142 og 192-195. 
220 Þ.e. jafnræðisregla 11. gr. ssl. átti ekki við um tilvikið heldur almenn ólögfest jafnræðisregla stjórnsýsluréttar.   
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Umboðsmaður taldi einnig að sjónarmið um frágang landsvæðisins og framtíðarnotkun þess 

hefðu getað talist málefnaleg enda er það sveitarfélögum í sjálfsvald sett, lögum 

samkvæmt,221 hvernig þau skipuleggja land sitt. Til þessa sjónarmiðs var hins vegar ekki 

vísað af sveitarfélaginu.  

Í áliti UA 22. desember 2006 (4351/2005) kom til umfjöllunar styrkúthlutun til 

tónlistarmanna. Í álitinu benti umboðsmaður á að þegar ekki væri lögbundið til hvaða 

verkefna fjármunir, sem ráðherra fengi ráðstafað af opinberu fé samkvæmt fjárlögum, skyldu 

renna þá væri á því byggt að fénu skyldi varið innan málefnasviðs þess ráðherra sem um 

ræddi og í samræmi við reglur stjórnsýsluréttar.222 Þá áréttaði umboðsmaður að ákvörðun um 

styrkveitingu væri stjórnvaldsákvörðun í skilningi 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga en minnti á 

ákvæði 3. tölul. 2. mgr. 21. gr. laganna þar sem kveðið er á um undantekningu frá skyldu til 

rökstuðnings ákvörðunar þegar um er að ræða styrki á sviði lista og menningar eins og um var 

að ræða varðandi þessa úthlutun.223 Þrátt fyrir þessa undantekningu frá rökstuðningi er 

stjórnvöldum, að mati umboðsmanns, ekki algerlega í sjálfsvald sett hvernig þau úthluta 

styrkjum á þessu sviði heldur verða þær úthlutanir að byggjast á málefnalegum sjónarmiðum 

og vera í samræmi við jafnræðisreglu 11. gr. ssl. Eftirfarandi kemur m.a. fram í álitinu: 

 
Samkvæmt því sem að framan er rakið er það niðurstaða mín að ráðuneytum og öðrum 
stjórnvöldum sem fara með ráðstöfun opinbers fjár af opnum fjárlagaliðum eða safnliðum 
fjárlaga sé rétt, þegar til stendur að úthluta einstaklingum og/eða lögaðilum af því fé með 
styrkjum, framlögum eða annarri fyrirgreiðslu, að huga sérstaklega að verklagi við 
styrkúthlutanir þannig að betur verði tryggt að kröfum um samræmi og jafnræði sem leiða af 11. 
gr. stjórnsýslulaga, óskráðum jafnræðisreglum stjórnsýsluréttarins og sjónarmiðum um vandaða 
stjórnsýsluhætti, sé fullnægt við ákvörðunartökuna, til að mynda með setningu og birtingu 
reglna um styrkúthlutanir og með opinberum auglýsingum um fyrirhugaðar styrkúthlutanir. 
 

Umfjöllun umboðsmanns um jafnræðisregluna í þessu sambandi er nokkuð umfangsmikil en 

eitt meginatriðið er að umboðsmaður telur að stjórnvöldum sé rétt, í vissum tilvikum, að gefa 

öllum aðilum sem eru í sömu stöðu tækifæri á því að nálgast styrktarfé. Þessu kann að vera 

náð fram með auglýsingum um fyrirhugaðar styrkveitingar og er því eðlisskylt þeim álitum 

sem áður hafa verið reifuð varðandi jafnræðisþátt jafnræðisreglunnar. Takmörkuð gæði, sem 

styrkir til listiðkunar eru svo sannarlega, skulu standa öllum jafnt til boða, eins og kostur er. 

                                                 
221 Sjá hér 3. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997. 
222 Í Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 342 kemur eftirfarandi fram um ráðstöfunarfé ráðherra eða 

ráðuneyta og áþekka liði í fjárlögum nefnda safnliði: „Síðastnefndu heimildirnar eru nokkurn veginn opnar 
enda segir í tegundarsundurliðun aðeins að um sé að ræða tilfærslur til einstaklinga, samtaka og heimila; þær 
takmarkast því ekki af öðru en eðlilegu framsali vegna ófyrirséðra útgjalda, málefnasviði hvers ráðherra og 
almennum reglum stjórnsýsluréttar, svo sem um jafnræðis skuli gætt og málefnaleg sjónarmið skuli liggja 
stjórnvaldsákvörðun til grundvallar.“ (Áhersla mín). 

223 Hvað almenna umfjöllun um rökstuðning varðar vísast til: Jörundur Gauksson: „Kröfur stjórnsýslulaga nr. 
37/1993 til efnis rökstuðnings fyrir stjórnvaldsákvörðunum“, bls. 5-80.  
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Umboðsmaður fjallar m.a. um hvaða tilvik geta talist sambærileg í þessu tilliti og virðist álíta 

að ef ráðuneyti hafi ákveðið að styrkja verkefni á einhverju tilteknu sviði þá geti önnur 

verkefni á sama sviði talist sambærileg. Sem tilbúið dæmi til útskýringar má nefna að 

Evróputúr hljómsveitarinnar múm annars vegar og Evróputúr Bubba Morthens hins vegar geta 

talist sambærileg tilvik við úthlutun styrkja til tónleikahalds í Evrópu. Sú staðreynd myndi 

leiða til þess að í það minnsta væri æskilegt, á grundvelli jafnræðisreglunnar, að 

styrkúthlutunin væri auglýst til þess að tryggja að báðir aðilar gætu sótt um. Stjórnvöld gætu 

síðan tekið ákvörðun um að veita einungis öðrum aðilanum styrk. Umboðsmaður hefur tekið 

fram, eins og áður er rakið, að sú ákvörðun verði að byggjast á málefnalegum sjónarmiðum. 

Færa má rök fyrir því að við úthlutanir sem þessar geti sjónarmið sem almennt teljast 

ómálefnaleg verið málefnaleg, t.d. huglægt mat styrkveitanda á listrænu gildi tónlistar múm 

annars vegar og Bubba Morthens hins vegar. Önnur sjónarmið, t.d. sjónarmið sem teljast 

hvort tveggja, huglæg og persónuleg, til að mynda persónuleg óvild styrkveitanda í garð 

hinnar svonefndu krúttkynslóðar teldust hins vegar ómálefnaleg.  

Umfjöllun umboðsmanns virðist í heild miða að því að styrkveitingar á þessu sviði skuli 

vera eins gagnsæjar og fyrirsjáanlegar og hægt er enda sé þannig stuðlað að því að samræmis 

og jafnræðis sé gætt og að ákvarðanir byggist á málefnalegum sjónarmiðum. Þessu megi m.a. 

ná fram með auglýsingum og verklagsreglum um úthlutun þar sem koma fram þau sjónarmið 

sem byggt verður á. 

 

4.2.3 Ályktanir um samkeppnistilvik 

Reifaðir hafa verið nokkrir dómar og álit umboðsmanns sem lúta að samkeppnistilvikum. Að 

virtri þeirri umfjöllun má að minnsta kosti slá því föstu að ávallt þegar um er að ræða 

samkeppnistilvik beri að gæta þess að öllum standi gæðin sem um ræðir hverju sinni jafnt til 

boða, a.m.k. ef þeir uppfylla tiltekin skilyrði. Þá ályktun má draga af þeim þætti 

jafnræðisreglunnar sem nefndur hefur verið jafnræðisþáttur. Í þessu sambandi má vísa til 

enska málsins R. v. Derbyshire Country Council, ex parte Times Supplements Ltd frá 1991 en 

málið laut að ákvörðun skólayfirvalda að auglýsa ekki námsvist í The Times Education 

Supplement. Sú ákvörðun var talin vera... „bad faith decision and not a proper exercise of the 

duty to advertise teaching posts under section 38 of the Education (No. 2) Act 1986.“224 

(Áhersla mín). Um þetta mál er fjallað í tengslum við réttmætisregluna í frönskum 

stjórnsýslurétti til þess að sýna fram á að einhverskonar réttmætisregla sé einnig til staðar í 

                                                 
224 L. Neville Brown og John S. Bell: French Administrative Law, bls. 248. 
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enskum stjórnsýslurétti. Háttsemi sem þessi, þ.e. að stjórnvöld gæti þess ekki að auglýsa 

stöður svo allir sem áhuga hafi geti sótt um, getur falið í sér brot á jafnræðisreglunni í 

íslenskum stjórnsýslurétti, eins og rakið hefur verið, en af tilvitnuðum dómi má þó sjá hversu 

nátengdar þessar reglur eru. 

Niðurstaðan í þeim málum sem fjallað hefur verið um ræðst einkum af því hvort 

ákvarðanir um úthlutun takmarkaðra gæða hafa byggst á málefnalegum sjónarmiðum, þ.e. 

hvort gert hefur verið upp á milli manna eftir verðleikum fremur en geðþótta eða stöðu. Ekki 

er í öllum tilvikum skýrt hvort þetta mat grundvallast á réttmætisreglu eða jafnræðisreglu.  

Jafnræðisreglan hefur þó sjálfstætt gildi umfram réttmætisregluna, eins og rakið var að 

framan, þegar kemur að úthlutun takmarkaðra gæða með þeim hætti að öllum eigi að standa 

þessi gæði jafnt til boða.   

 

4.3 Samanburðartilvik  

4.3.1 Almennt 

Í umfjöllun um jafnræðsregluna hefur verið bent á að reglunni verði ekki beitt nema tilvik séu 

sambærileg, sbr. kafla 3.4 að framan, og að hlutlæg og málefnaleg sjónarmið verði að réttlæta 

mismunandi meðferð sambærilegra tilvika, sbr. kafla 3.5 að framan.225 Jafnræðisreglan leiðir 

almennt til þess að þegar sambærilegt mál kemur aftur til úrlausnar stjórnvalds ber almennt að 

leysa úr því á grundvelli sömu sjónarmiða og með sömu áherslum og gert var í því tilviki sem 

er til samanburðar.226   

Næst er ætlunin að kanna hvert sé samspil réttmætisreglunnar og jafnræðisreglunnar þegar 

um er að ræða svokölluð samanburðartilvik, þ.e. þegar tvær eða fleiri stjórnvaldsákvarðanir 

eru bornar saman með það að markmiði að kanna hvort stjórnvöld hafa gætt samræmis. Það 

getur verið með þeim hætti að einstaklingur fær leyfi stjórnvalds til einhverra athafna og 

annar einstaklingur telur sig eiga rétt á samskonar leyfi enda telji hann aðstæður og mál 

sambærileg.  

Verður nú í framhaldinu vikið að völdum dómum, álitum umboðsmanns Alþingis og 

úrskurðum úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála sem lúta að samanburðartilvikum.  

 

 

 

 

                                                 
225 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3294. 
226 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulög. Skýringarrit, bls. 118-119. 
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4.3.2 Skoðun á samanburðartilvikum 

Í áliti UA 6. febrúar 2001 (2760/1999) var til umfjöllunar hvort sú ákvörðun 

menntamálaráðuneytisins að synja menntaskólanema um undanþágu frá öllum áföngum í 

stærðfræði til stúdentsprófs hefði verið lögum samkvæm. Ráðuneytið samþykkti að útskrifa 

nemann með lokapróf frá skólanum ef hann lyki 140 einingum en taldi sér ekki fært að 

samþykkja að hann útskrifaðist með stúdentspróf enda hafði hann ekki lokið neinum áfanga í 

stærðfræði. Umboðsmaður taldi að með þeirri ákvörðun hefði ráðuneytið með réttu tekið mið 

af meðalhófsreglu 12. gr. ssl. Nemandinn byggði á því að aðrir með sambærilega fötlun hefðu 

fengið undanþágur frá áföngum. Ráðuneytið vísaði til þess að enginn hefði fengið undanþágu 

frá öllum áföngum í stærðfræði enda væri stærðfræði mikilvægur þáttur félagsfræðibrautar og 

stúdentspróf af brautinni án allrar stærðfræði væri takmarkað og gæfi ekki rétta mynd af 

náminu. Í áliti umboðsmanns kemur eftirfarandi m.a. fram um málefnaleg sjónarmið og brot á 

jafnræði:  

 
Með vísan til þess sem rakið er hér að framan tel ég að ákvörðun menntamálaráðuneytisins 6. 
apríl 1999 hafi verið byggð á málefnalegum sjónarmiðum. Þá minni ég á að ráðuneytið hefur 
haldið því fram í þessu máli að það hafi aldrei veitt undanþágu frá allri stærðfræði í 
brautarkjarna á framhaldsskólastigi. Þar sem ekki liggja fyrir gögn sem benda til þess að 
reyndin sé önnur tel ég heldur ekki tilefni til þess að gera athugasemdir við ákvörðun 
ráðuneytisins með vísan til 11. gr. stjórnsýslulaga. 
 

Nemandinn reyndi að byggja á samræmisþætti jafnræðisreglunnar með vísan til þess að aðrir 

með sambærilega fötlun hefðu fengið sömu undanþágur. Ráðuneytið benti í því sambandi á 

að enginn hefði fengið undanþágu frá allri stærðfræði og því væri ekki um að ræða 

sambærileg tilvik. Af þessum sökum kom jafnræðisreglan ekki til frekari skoðunar enda 

byggði umboðsmaður á því að ákvörðunin hefði byggst á málefnalegum sjónarmiðum um 

uppbyggingu náms á grundvelli námskrár fyrir framhaldsskóla frá árinu 1990. Af þessu áliti 

sést að þar sem jafnræðisreglan á ekki við kemur réttmætisreglan til skoðunar. Hér virðast þó 

meðalhófsregla 12. gr. ssl. og réttmætisreglan að einhverju leyti haldast í hendur.  

Meðalhófsreglan telst, ásamt réttmætisreglunni og jafnræðisreglunni, til efnisreglna 

stjórnsýsluréttar sem leggja bönd á stjórnvöld við töku matskenndra stjórnvaldsákvarðana, 

sbr. skýringarmynd í kafla 1.2 á regluverki stjórnsýsluréttar. Á það hefur verið bent að það 

geti verið hugsanlegt að í undantekningartilvikum geti réttmætisreglan og meðalhófsreglan 

náð yfir sömu tilvik.227 Þá er um að ræða þann þátt meðalhófsreglunnar um að ákvörðun skuli 

vera markhæf, þ.e. til þess fallin að ná fram því markmið sem að er stefnt (d. kravet om 

egnethed, þ. der Grundsatz der Geeignetheit). Lítið hefur reynt á þennan þátt 
                                                 
227 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Réttmætisreglan“, 267.  
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meðalhófsreglunnar.228 Þá hefur verið á það bent að almennt verði að ganga út frá því að um 

tvær ólíkar reglur sé að ræða sem nái til ólíkra þátta ákvarðana stjórnvalda og nauðsynlegt sé 

að rugla þeim ekki saman.229 Réttmætisreglan gerir þá kröfu að stjórnvaldsákvarðanir byggist 

á málefnalegum sjónarmiðum meðan meðalhófsreglan gengur lengra og gerir þá kröfu að 

vægasta úrræði sé beitt við það að ná fram þeim lögmætu markmiðum sem stjórnvald stefnir 

að. Því gæti stjórnvaldsákvörðun verið í samræmi við réttmætisregluna, þ.e. byggð á 

málefnalegum sjónarmiðum, en samt sem áður falið í sér brot á meðalhófsreglu 

stjórnsýslulaga. 

Í þessu samhengi má nefna Hrd. 2000, bls. 2174 (69/2000) þar sem deilt var um það hvort 

rekstur kindakjötsframleiðenda og mjólkurframleiðenda væri sambærilegur enda byggju 

framleiðendurnir að flestu leyti við sama lagaumhverfi hvað reksturinn varðaði. Um það var 

deilt hvort heimildir mjólkurframleiðenda í lögum nr. 99/1993, um framleiðslu, verðlagningu 

og sölu á búvörum, til kaupa á viðbótarframleiðslurétti fælu í sér brot á jafnræðisreglu 

stjórnarskrár gagnvart kindakjötsframleiðendum sem nutu ekki sama hagræðis í sínum rekstri.  

Hæstiréttur féllst á það með héraðsdómi að slíkar heimildir fælu ekki í sér brot á 65. gr. 

stjskr. Héraðsdómur tók eftirfarandi m.a. fram:  

 
Ákvæði 65. gr. stjórnarskrárinnar stendur ekki í vegi fyrir því að löggjafinn setji mismunandi 
lagareglur um hinar ýmsu greinar atvinnulífsins. Þá verður ekki séð að sömu lagareglur verði að 
gilda um allar greinar landbúnaðar. Umdeild ákvæði 38. og 39. gr. laga nr. 93/1993, sbr. l. nr. 
124/1995, voru sett í lögin, ásamt fleiri ákvæðum, í lögmætum tilgangi, til þess að ná fram 
ákveðnum markmiðum í sauðfjárrækt og taka lögin til allra þeirra er stunda sauðfjárrækt. Er því 
ekki fallist á þá málsástæðu stefnanda að 4. mgr. 38. gr. laga nr. 99/1993, með síðari 
breytingum, feli í sér ólögmæta mismunun eða samræmist ekki jafnræðisreglu 
stjórnarskrárinnar. 
 

Þá ályktun má draga að um ósambærileg tilvik hafi verið um að ræða og því ekki brot á 

jafnræðisreglu stjórnarskrár. Að lokinni skoðun á því hvort jafnræðisregla hafi verið brotin 

fjallar héraðsdómur um hvort lögin byggist á lögmætum tilgangi og markmiðum. Að því er 

virðist byggir héraðsdómur á reglu um meðalhóf samhliða reglu um málefnaleg sjónarmið og 

sést því á ný hvernig meðalhófsreglan og réttmætisreglan geta tengst. Hér verður þó að árétta 

að um er að ræða álitaefni á sviði stjórnskipunarréttar en ekki stjórnsýsluréttar.  

Ástæða málshöfðunar kindakjötsframleiðendanna var m.a. sú að þeir misstu beingreiðslur 

samkvæmt greiðslumarki af jörð sinni. Var sú ákvörðun tekin af Framleiðsluráði 

landbúnaðarins og var ákvörðunin vitanlega stjórnvaldsákvörðun og um hana gilda því 

stjórnsýslulög fullum fetum. Hvað það atriði varðar vísuðu þeir til eftirfarandi fyrir dómi:  
                                                 
228 Páll Hreinsson: „Meðalhófsregla stjórnsýslulaga“, bls. 507-508. 
229 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Réttmætisreglan“, 268. 
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Einnig verði að líta til þess að ekki verði annað séð en ákvæðinu sé beinlínis ætlað að fækka 
fjárbændum með því að gera þeim erfitt fyrir. Tilgangurinn sé þá að líkindum sá að stuðla að 
gróðurvernd. Að beita sauðfjárbændur slíkum fantabrögðum í þeim tilgangi séu vitanlega 
ómálefnalegar aðgerðir sem brjóti í bága við jafnræðisreglu stjórnsýsluréttar 
(réttmætisregluna). (Áhersla mín). 
 

Tilvísunin hér að ofan ber vott um það hversu nátengdar reglurnar geta verið enda vísa 

kindakjötsframleiðendurnir jöfnum höndum til reglnanna án þess að gera nokkurn greinarmun 

á inntaki þeirra. Að því er virðist telja þeir réttmætisregluna vera einn þátt jafnræðisreglunnar, 

þ.e. að réttmætisreglan felist í jafnræðisreglunni en standi ekki ein sem sjálfstæð regla, eða að 

þeir telja réttmætisregluna einfaldlega vera annað heiti á jafnræðisreglunni. 

Í Hrd. 2000, bls. 4016 (295/2000) var deilt um synjun borgarráðs Reykjavíkurborgar, sem 

staðfest var af úrskurðarnefnd um áfengismál, um beiðni um lengingu veitingartíma áfengis á 

skemmtistaðnum LA Café en staðurinn var staðsettur á svokölluðu miðborgarsvæði 

samkvæmt aðalskipulagi. Á afmörkuðum svæðum miðborgarinnar hafði borgarráð rýmkað 

leyfilegan áfengisveitingartíma en skemmtistaðurinn LA Café var ekki á því svæði. Um 

lögmæti ákvörðunarinnar var deilt og m.a. hvort ákvörðun Reykjavíkurborgar hefði falið í sér 

brot á jafnræði. Vert er að taka fram að ákvæði 1. mgr. 14. gr. áfengislaga nr. 75/1998 sem á 

reyndi í málinu og 5. gr. reglugerðar nr. 177/1999, kváðu svo á að sveitarstjórn skyldi ákveða 

heimilan áfengisveitingatíma á veitingastöðum. Þar var ekki nánar skilgreint hvaða sjónarmið 

skyldu ráða við ákvarðanatöku. Í héraðsdómi, sem sýknaði Reykjavíkurborg af kröfum LA 

Café, kemur m.a. fram: 

 
Veitingatími áfengis allan sólarhringinn var tekinn upp á afmörkuðu svæði í 3 mánuði til 
reynslu, en var síðan framlengdur um 9 mánuði, jafnframt því sem svæðið var þrengt. 
Svæðaskipting sú, sem lögð var til grundvallar við þessa tilraun, byggir á þróunaráætlun fyrir 
Reykjavíkurborg, þar sem miðbænum er skipt í svæði eins og að framan hefur verið lýst. Sú 
skipting byggir á þeim áherzlum, sem ætlunin er að leggja á hvert svæði fyrir sig. Er skiptingin 
byggð á málefnalegum grunni, og jafnræðis gætt innan hvers svæðis fyrir sig. Er ekki fallizt á 
með stefnendum, að einungis megi byggja slíka skiptingu á staðfestu aðalskipulagi. Það liggur 
fyrir, að á svæðinu fyrir ofan Klapparstíg eru mun fleiri íbúar en neðan hans, auk þess sem þar 
er meiri áherzla lögð á verzlun og aðra starfsemi sem fram fer á verzlunartíma. Úrskurður 
úrskurðarnefndar byggir á því, að réttmætt sé að taka tillit til framangreindra atriða, en 
borgaryfirvöld hafi metið það svo, að á svæðinu ofan Klapparstígs séu það margir íbúar að 
óhæft sé að veita þar ótakmarkað áfengisveitingarleyfi um helgar. Sjónarmið þau, sem þarna eru 
lögð til grundvallar, eru málefnaleg og taka til allra, sem eins er ástatt fyrir innan sama svæðis. 
Hefur jafnræðisregla þannig ekki verið brotin.  
 

Í héraðsdómi er vísað til þess að samræmis hafi verið gætt innan svæða, þ.e. annars vegar 

svæðisins ofan Klapparstígs þar sem LA Café var staðsett og svæðisins fyrir neðan 

Klapparstíg þar sem áfengisveitingartími var rýmkaður. Héraðsdómur virðist því byggja á því 

að um sé að ræða tilvik sem séu ósambærileg, ekki kom því til skoðunar hvort hlutlægar og 
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málefnalegar ástæður réttlættu mismunandi meðferð svæða þar sem um væri að ræða 

ósambærileg tilvik. Þar sem jafnræðisreglunni sleppir, þ.e. þegar búið er að útiloka að tilvikin 

séu sambærileg, tekur réttmætisreglan við. Héraðsdómur skoðar ítarlega hvort málefnaleg 

sjónarmið hafi ráðið ákvörðun Reykjavíkurborgar og kemst að þeirri niðurstöðu að sjónarmið 

um fjölda íbúa á svæðinu ofan Klapparstígs ásamt fjölda verslana og fyrirtækja sem veita 

þjónustu á verslunartíma réttlæti þessa svæðaskiptingu og ekki hafi skipt máli þó að 

skiptingin hafi ekki grundvallast á staðfestu aðalskipulagi. Velta má fyrir sér hver niðurstaða 

héraðsdóms hefði orðið ef dómstóllinn hefði talið málin sambærileg. Leiða má að því líkur, 

sbr. umfjöllun um niðurstöðu Hæstaréttar hér á eftir, að ef um hefði verið að ræða ákvörðun 

sem leiða hefði mátt af staðfestu aðalskipulagi hefði mátt rökstyðja það að hlutlægar og 

málefnalegar ástæður réttlættu mismunandi meðferð sambærilegra tilvika. Hins vegar hefur 

áður verið rakið að nokkuð algengt er við beitingu jafnræðisreglunnar að spurningunum um 

hvort tilvik séu sambærileg og hvort hlutlæg og málefnaleg sjónarmið réttlæti mismunandi 

meðferð sé blandað saman og leyst úr þeim samhliða. Því getur verið erfitt að greina af 

dómum hvort fyrst sé horft til jafnræðisreglunnar, hún útilokuð vegna ósambærilegra tilvika 

og því næst horft til réttmætisreglunnar eða reglunum blandað saman og þá oftast undir 

formerkjum jafnræðisreglunnar. Slíka samsuðu má sjá í málatilbúnaði í máli 

kindakjötsframleiðendanna hér að framan og hugsanlega í úrlausn héraðsdóms í máli LA 

Café.  

Í niðurstöðu Hæstaréttar í máli LA Café kemur m.a. fram: 

 
Í 1. mgr. 14. gr. áfengislaga og í 5. gr. reglugerðar nr. 177/1999 er, svo sem áður er getið, 
kveðið svo á að sveitarstjórn skuli ákveða heimilan veitingatíma á veitingastöðum. Þar er ekki 
nánar skilgreint hvaða sjónarmið skuli ráða við ákvarðanatöku. Verður þó að telja ljóst að það 
hafi verið mat löggjafans, að það þjónaði tilgangi laganna, sbr. 1. gr. þeirra, að veitingar áfengis 
á veitingahúsum yrðu háðar reglum og leyfum, meðal annars að því er varðaði veitingatíma. Við 
ákvörðun reglna um þetta yrði jafnframt litið til sjónarmiða, er snúa sérstaklega að löggæslu, 
sbr. til hliðsjónar lögreglusamþykkt fyrir Reykjavík… Einnig yrði litið til sjónarmiða er lúta að 
heilbrigðismálum og skipulags- og byggingamálum, eins og sést af upptalningu umsagnaraðila í 
1. mgr. 14. gr. áfengislaga. Þessi ákvæði fela í sér almenna skerðingu á atvinnufrelsi, sem 
löggjafinn hefur metið nauðsynlega með tilliti til almannaheilla. … Ákvörðun stefnda 20. júlí 
1999 um að rýmka afgreiðslutíma áfengis var tekin í því skyni meðal annars að draga úr 
vandræðum, er tengdust því að flestir skemmtistaðir í miðborg Reykjavíkur þar sem 
vínveitingar voru heimilaðar lokuðu klukkan þrjú að nóttu um helgar. Alkunna er að 
vínveitingastöðum fylgja oft á tíðum vandamál, sem tengjast misnotkun áfengis og snúa að 
allsherjarreglu og jafnframt að friði þeirra, sem í nágrenni vínveitingastaða búa. Verður ekki á 
það fallist með áfrýjendum að almenn stefnumörkun sveitarstjórnar um afgreiðslutíma áfengis á 
tilteknum svæðum innan sveitarfélagsins geti ekki rúmast innan þess markmiðs áfengislaganna 
að vinna gegn misnotkun áfengis og þeirra almennu löggæslusjónarmiða, sem í lögunum felast 
og leiða einnig af öðrum lagaákvæðum. Ákvarðanir byggðar á slíkum sjónarmiðum, sem eiga 
sér lögmæta og málefnalega stoð að öðru leyti, þykja því heimilar samkvæmt 14. gr. 
áfengislaga. 
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Hæstiréttur byggir á því að ákvarðanir sveitarfélaga um leyfi til áfengisveitinga verði ekki 

rökstuddar með stoð í þróunaráætlunum í skipulagsmálum, eins og um var að ræða í þessu 

máli, heldur verði að gera þá kröfu að ákvarðanir eigi sér stoð í skipulagsáætlunum sem hlotið 

hafa lögformlega meðferð. Á þessum grundvelli ógilti Hæstiréttur ákvörðun borgarráðs.  

Í umfjöllun Páls Hreinssonar um dóminn er bent á að Hæstiréttur hafi talið 14. gr. 

áfengislaga standast stjórnarskrá þó að ákvæðið fæli í sér aðstöðumun á milli veitingamanna, 

enda byggðist munurinn á málefnalegum sjónarmiðum. Páll fjallar um dóminn út frá 65. gr. 

stjskr.230 Athygli vekur að Hæstiréttur vísar ekki til jafnræðisreglunnar í niðurstöðukafla 

dómsins heldur aðeins til atvinnufrelsisákvæðis 75. gr. stjskr. Aðferðafræði dómsins er heldur 

ekki í samræmi við þá aðferð sem beitt er til þess að komast að því hvort um sé að ræða brot á 

jafnræði, enda fjallar Hæstiréttur ekki um hvort skemmtistaðarekendur fyrir ofan og neðan 

Klapparstíg séu í sambærilegri stöðu. Forsendur dómsins miða í fyrsta lagi að því að 14. gr. 

áfengislaga standist lagaáskilnaðarreglur stjórnarskrárinnar og í öðru lagi að skýra 14. gr. 

áfengislaga, þ.e. á hvaða sjónarmiðum stjórnvöld geta byggt við beitingu ákvæðisins. Að því 

leyti fellur dómurinn vel að fyrri umfjöllun um réttmætisregluna enda horfir Hæstiréttur m.a. 

til orðalags ákvæðisins,231 tilgangs laganna og lagasamræmis.  

Þá skiluðu tveir dómarar sératkvæðum í málinu og er annað þeirra sérstaklega áhugavert í 

því samhengi sem umfjöllunin hér lýtur að. Eftirfarandi kemur m.a. fram í sératkvæðinu:  

 
Þessi breyting er mikilvæg og verður ekki réttlætt, nema sýnt sé fram á, að veitingastaður 
áfrýjenda standist ekki samanburð við hina staðina að því er varðar röskun gagnvart íbúum í 
nágrenni hans, aðstöðu til löggæslu eða annað, sem verulegu skiptir um tilhögun starfseminnar, 
en það hefur ekki verið gert. Verður á það að fallast með áfrýjendum, að synjun borgarráðs… 
hafi verið ólögmæt, vegna árekstrar við jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. 3. gr. 
stjórnskipunarlaga nr. 97/1997, og meginreglur 1. mgr. 75. gr. stjórnarskrárinnar. 
 

Að því er virðst er gengið út frá því að um sambærileg tilvik sé að ræða og ekki séu fyrir 

hendi hlutlæg og málefnaleg sjónarmið sem réttlæta þá mismunun sem um ræddi, þ.e. ekki 

hafi verið sýnt fram á að röskun gagnvart íbúum í nágrenni, aðstaða til löggæslu og annað 

sem verulegu máli skiptir sé mismunandi milli svæðanna fyrir ofan og neðan Klapparstíg. Hér 

virðist horft til þess hvort mismunurinn sé málefnalegur í því samhengi sem um ræddi, sbr. 

umfjöllun í kafla 3.4.2 um hvaða tilvik teljast sambærileg. 

                                                 
230 Páll Hreinsson: „Litróf jafnræðisreglna“, bls. 352. 
231 Hæstiréttur lítur til þess hverjir eru lögbundnir umsagnaraðilar samkvæmt ákvæði 1. mgr. 14. gr. áfengislaga 

og dregur af því ályktun um hvaða sjónarmið teljist málefnaleg. Þar sem skipulagsyfirvöld eru umsagnaraðilar 
er rétt að líta til skipulagssjónarmiða o.s.frv. Slík skipulagssjónarmið verða hins vegar að eiga sér stoð í 
staðfestu skipulagi. 
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Í þessu sambandi má skoða nánar hvernig skipulagsgerð sveitarfélaga og markmið hennar 

tengjist þeim reglum tveimur sem hér eru til umfjöllunar. Á grundvelli skipulags- og 

byggingarlaga nr. 73/1997 liggur skipulagsvaldið hjá sveitarfélögum. Við beitingu þess valds 

ber sveitarfélögum að fylgja markmiðum laganna sem fram koma í 1. gr. og almennum 

reglum stjórnsýsluréttar eins og endranær þegar kemur að ákvörðunartöku stjórnvalda.232 

Nauðsynlegt er að sveitarfélög virði efnisreglur stjórnsýsluréttar við skipulagsgerð, þ.e. 

lögmætisreglu og meðalhófsreglu 12. gr. ssl. auk reglnanna tveggja sem hér eru sérstaklega til 

umfjöllunar. Þá má leiða af áliti umboðsmanns Alþingis í áliti UA 8. júní 1993 (727/1992) að 

borgarinn eigi að geta vænst þess að ekki sé ráðist í breytingar á mótaðri byggð nema nauðsyn 

beri til, enda geti slíkar breytingar raskað stöðu fasteignareiganda og haft margvísleg 

grenndaráhrif.  

Danski fræðimaðurinn Karsten Revsbech hefur fjallað sérstaklega um skipulagsvaldið og 

tengsl réttmætisreglunnar og jafnræðisreglunnar við það vald.233 Hann hefur bent á að 

skipulagsákvarðanir séu mjög matskenndar og frjálst mat stjórnvalda sé mjög víðtækt. Á þeim 

grundvelli hefur hann velt fyrir sér hvert vægi réttmætisreglunnar geti verið á þessu sviði. 

Hann er þeirrar skoðunar, með hliðsjón af danskri dómaframkvæmd, að réttmætisreglan gildi 

fullum fetum við skipulagsgerð.234 Ætla verður að sveitarstjórnir hafi víðtæka möguleika til 

þess að byggja ákvarðanir er lúta að skipulagi á pólitískum sjónarmiðum þrátt fyrir að pólitísk 

sjónarmið teljist almennt til ómálefnalegra sjónarmiða sem brjóta í bága við réttmætisregluna. 

Í þessu sambandi má nefna að tvær pólitískar fylkingar í sveitarstjórn geta byggt 

skipulagsákvarðanir á sjónarmiðum sem teljast málefnaleg þrátt fyrir að önnur fylkingin 

byggi á sjónarmiðum um nýtingu byggingarsvæðis og kjósi því þéttingu byggðar meðan hin 

fylkingin byggir á sjónarmiðum um fjölskylduvænt umhverfi og kjósi því gisnari byggð.235     

Hvað jafnræðisregluna varðar hefur Karsten Revsbech bent á umfjöllun Bendt Andersen 

sem hefur talið að við skipulagsgerð gildi engin regla um að sambærileg tilvik skuli 

meðhöndla á sambærilegan hátt. Sem dæmi nefnir Bendt Andersen fasteignir A og B sem eru 

í sama sveitarfélagi og eru sambærilegar. Hann telur að jafnræðisreglan geti ekki komið í veg 

fyrir byggðaþróun (d. byudviklingen) á þann hátt að á fasteign A sé skipulögð undir 

iðnaðarhúsnæði en fasteign B sé skipulögð undir einbýlishúsabyggð. Þá telur hann 

jafnræðisregluna ekki koma í veg fyrir að fasteign A sé skipulögð á undan fasteign B. Þetta 
                                                 
232 Skipulagsákvarðanir í íslenskum rétti eru mjög matskenndar en benda má á að í þýskum rétti koma þau 

sjónarmið, sem leggja ber til grundvallar, nokkuð ítarlega fram í lögum. Karsten Revsbech: Planer og 
forvaltningsret, bls. 266.    

233 Karsten Revsbech: Planer og forvaltningsret, bls. 261-268 og 291-293. 
234 Ibid., bls. 267-268. 
235 Jón Jónsson: Stjórnkerfi sveitarfélaga og reglur um málsmeðferð. Fræðslurit 23, bls. 28. 
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gildir þó að fasteignirnar tvær verði misverðmætar fyrir vikið.236 Karsten Revsbech tekur 

undir að í slíkum dæmum hefði jafnræðisreglan almennt lítið vægi. Hann samþykkir þó ekki 

að jafnræðisreglan geti ekki gilt í skipulagsmálum þó að til sanns vegar megi færa að sjaldan 

séu tilvik alveg sambærileg í skipulagsmálum. Hann nefnir hins vegar tilbúið dæmi um slíkt 

þar sem tiltekinn fjöldi lóða í eigu mismunandi aðila er skipulagður á sama svæði. Á öllum 

lóðum nema einni má byggja 180 fermetra hús en á þeirri einu er einungis heimilt að byggja 

150 fermetra hús. Hann telur að jafnræðisreglan geti leitt til ógildingar skipulagsins enda yrði 

erfitt að sýna fram á réttlætingu. Þá telur hann einnig að samræmisþáttur jafnræðisreglunnar 

geti gilt við gerð skipulags.237   

Af vettvangi íslenskra skipulagsmála má nefna USB238 28. apríl 2008 (94/2007) sem laut 

að kæru vegna mismunandi nýtingarhlutfalls lóða í Vesturhverfi í deiliskipulagi samþykktu af 

bæjarstjórn Seltjarnarness. Skoðuð voru þau markmið sem lágu að baki skipulaginu en þau 

voru að samræma stærðir húsa, yfirbragð og nýtingarhlutfall lóða, og gefa lóðarhöfum, 

sérstaklega á syðri hluta svæðisins þar sem nýtingarhlutfall var undir meðalnýtingu, 

möguleika á auknu byggingarmagni og í stöku tilfellum að fjölga íbúðum til samræmis við 

byggð fyrir sunnan hverfið og í samræmi við stefnumörkun aðalskipulags um þéttingu 

byggðar. Úrskurðarnefndin féllst á það að skipulagsmarkmiðin væru lögmæt og málefnaleg 

við skipulagsgerðina og að stefnt væri að þessum markmiðum með því að skipta 

skipulagsreitnum upp í þrjá hluta með mismunandi nýtingarhlutfalli, hækkandi frá norðri til 

suðurs. Þá kemur eftirfrandi m.a. fram í niðurstöðum úrskurðarnefndarinnar:  

 
Eru þess og dæmi að 33,3% munur sé á nýtingarhlutfalli jafn stórra samliggjandi lóða við götu 
þar sem fyrir eru sambærileg hús, svipuð að stærð, svo sem að Vallarbraut 14 og 16 en auk þess 
munar sem er á nýtingarhlutfalli er heimilt að hafa tvær íbúðir á þeirri lóð sem hefur hærra 
nýtingarhlutfall í stað einnar íbúðar eins og nú er á umræddum lóðum. Má, með vísan til 
framanritaðs, fallast á með kærendum að skipulagið feli í sér talsverða mismunun milli 
lóðarhafa á svæðinu. … Framangreint ójafnræði helgast af áðurgreindum skipulagsmarkmiðum 
og fyrri framkvæmd við uppbyggingu svæðisins. Verður ákvörðun um mismunandi 
nýtingarhlutfall lóða á skipulagsreitnum, er felst í hinni kærðu skipulagsákvörðun, að teljast 
lögmæt og til þess fallin að ná þeim markmiðum sem sett eru í greinargerð skipulagsins og er 
hún því ekki þess eðlis að með henni sé farið í bága við jafnræðisreglu stjórnsýsluréttarins. 
 

Þetta mál er kannski ekki ólíkt því dæmi sem Karsten Revsbech setti fram, um mismunandi 

stærðir húsa sem byggja mátti á sambærilegum lóðum, hér að framan. En að því er virðist 

tókst skipulagsyfirvöldum að réttlæta mismunadi meðferð sambærilegra tilvika. Miklu máli 

                                                 
236 Karsten Revsbech: Planer og forvaltningsret, bls. 291. 
237 Ibid., bls. 291-293. 
238 Hér er skammstöfunin USB notuð um úrskurði úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála. 
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skipti að þau sjónarmið sem horft var til komu skýrt fram í greinargerð deiliskipulagsins og 

voru í samræmi við aðalskipulag.  

Þá má nefna USB 28. júlí 2006 (41/2005) sem laut einnig að nýtingarhlutfalli lóða 

samkvæmt deiliskipulagi, nú á svokölluðum Ellingsenreit í gamla Vesturbæ Reykjavíkur. Í 

niðurstöðu úrskurðarnefndarinnar kemur m.a. fram: 

 
Úrskurðarnefndin bendir á að í aðalskipulagi hafi verið gert ráð fyrir þéttingu byggðar á þessum 
slóðum með byggingu um 200 nýrra íbúða. Var einsýnt að með samþykkt deiliskipulags 
Ellingsenreits, þar sem gera má ráð fyrir á annað hundrað íbúðum við endanlega hönnun 
mannvirkja, væri verulega vikið frá stefnumörkun aðalskipulags um uppbyggingu svæðisins, 
enda umræddur reitur óverulegur hluti þess svæðis sem fyrirhuguð uppbygging átti að taka til. 
… Er það niðurstaða úrskurðarnefndarinnar að umrætt deiliskipulag hafi verið í ósamræmi við 
bindandi fyrirmæli aðalskipulags um deiliskipulag blandaðra svæða, um afmörkun 
deiliskipulagssvæða innan núverandi byggðar og um stefnumótun um þéttingu byggðar á 
umræddu svæði, enda hafi með skipulaginu verið raskað óhæfilega möguleikum til jafnræðis í 
uppbyggingu á svæðinu miðað við þær forsendur aðalskipulags sem í gildi voru þegar 
ákvörðunin um deiliskipulagið var tekin. … Enda þótt skipulagsvald sé óefað á hendi 
sveitarstjórna fellst úrskurðarnefndin á það með kæranda að óheimilt sé að mismuna 
lóðarhöfum verulega við ákvörðun um byggingarheimildir nema veigamiklar málefnalegar 
ástæður séu færðar fram er réttlæti slíka mismunun. Þykir skorta nokkuð á að sýnt hafi verið 
fram á að slíkar ástæður væru fyrir hendi áður en ákvörðun um nýtingarhlutfall lóðanna að 
Grandagarði 2 og Mýrargötu 26 var tekin og var rökstuðningi fyrir hinni kærðu ákvörðun að 
þessu leyti áfátt. Breytir síðari rökstuðningur undir rekstri kærumálsins ekki þessari niðurstöðu. 
 

Í þessu máli gat Reykjavíkurborg ekki réttlætt mismunandi meðferðir tilvikanna með vísan til 

málefnalegra sjónarmiða. Hér skiptir miklu máli að deiliskipulagið var ekki í samræmi við 

gildandi aðalskipulag og af þeim sökum var úrskurðarnefndinni ekki mögulegur annar kostur 

en að fella skipulagið úr gildi. Fyrir liggur að áður en úrskurður gekk í málinu var gerð 

breyting á aðalskipulagi Reykjavíkur vegna svæðisins þar sem tekin voru af tvímæli um að 

svæðið norðan Mýrargötu væri hluti þéttingarsvæðis, jafnframt var á svæðinu gert ráð fyrir 

allt að 700 nýjum íbúðum í stað þeirra 200 íbúða sem áður var gert ráð fyrir. Öðlaðist þessi 

breyting á aðalskipulagi gildi með auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda hinn 26. maí 2006.239 

Breytingin felur í sér grundvallarbreytingu á skipulagsforsendum svæðisins. Hinn 26. apríl 

2007 var samþykkt nýtt deiliskipulag fyrir svæðið. Af því má sjá að munur á nýtingarhlutfalli 

lóða er umtalsverður.240 Ef til vill réttlætist sá munur nú af málefnalegum sjónarmiðum sem 

eru í samræmi við gildandi aðalskipulag og koma skýrt fram í greinargerð deiliskipulagsins.  

 

 

                                                 
239 Stjr. 2006, B-deild, bls. 1666. 
240 „Deiliskipulag fyrir Slippa- og Ellingsenreit“,   

http://arcims.rvk.is/website/skipulagssja/upplysingar/DSK_PDF/Slippa%5FEllingsenreitur%5F20070605%2E
pdf, (skoðað 3. apríl 2010).  
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4.3.3 Ályktanir um samanburðartilvik 

Reifaðir hafa verið nokkrir dómar og álit umboðsmanns sem lúta að samanburðartilvikum auk 

tveggja úrskurða úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála. Í umfjöllun um 

samkeppnistilvik að framan kom það skýrt fram að jafnræðisþáttur jafnræðisreglunnar gegndi 

mikilvægu hlutverki en eðli máls samkvæmt getur jafnræðisþátturinn ekki gegnt sama 

hlutverki þegar samanburðartilvik eru til skoðunar enda er ekki um að ræða samkeppni um 

takmörkuð gæði sem öllum þurfa að standa jafnt til boða.  

Þegar efnisgrundvöllur tveggja eða fleiri stjórnvaldsákvarðana er borinn saman er það á 

grundvelli þess samanburðar sem það ræðst hvort yfir höfuð sé hægt að beita 

jafnræðisreglunni og þá er átt við þann þátt hennar sem nefndur hefur verið samræmisþáttur 

jafnræðisreglunnar. Nauðsynlegt er að árétta að það er efnisgrundvöllur tveggja 

stjórnvaldsákvarðana sem þarf að vera sambærilegur til þess að samræmisþætti 

jafnræðisreglunnar sé beitt. Það eitt að um sé að ræða tvær stjórnvaldsákvarðanir sem teknar 

eru á grundvelli sömu lagaheimildar nægir ekki til þess að um sé að ræða sambærilegar 

ákvarðanir. Ef fyrir liggur að þau tvö tilvik sem til samanburðar eru séu ekki sambærileg má 

slá því föstu að hlutverk jafnræðisreglunnar er lítið eða ekki neitt. Jafnræðisreglan væri því 

útilokuð snemma við málsmeðferðina og kæmi því ekki til frekari skoðunar. 

Hvort sem tilvik teljast sambærileg eða ekki skiptir miklu máli að ákvarðanir séu teknar á 

grundvelli málefnalegra sjónarmiða. Af dómum er oft og tíðum erfitt að átta sig á því þegar 

um er að ræða samanburðartilvik hvort fyrst sé horft til jafnræðisreglunnar og kannað hvort 

tilvikin séu sambærileg og hvort málefnaleg sjónarmið réttlæti mismunandi meðferð 

sambærilegra tilvika eða hvort horft sé til jafnræðisreglunnar og það útilokað að tilvikin séu 

sambærileg og í kjölfarið kannað hvort sú ákvörðun sem um ræðir byggist á málefnalegum 

sjónarmiðum, þ.e. réttmætisreglunni. Báðar leiðir geta falið í sér sömu niðurstöðu, þ.e. að 

ákvörðun hafi verið lögmæt vegna þeirra sjónarmiða sem hún var byggð á. Í þessu sambandi 

er þó vert að velta fyrir sér hvort sjónarmið sem almennt teljast málefnaleg við töku 

matskenndra stjórnvaldsákvarðana og sjónarmið sem réttlæta mismunandi meðferð 

sambærilegra tilvika geti í öllum tilvikum runnið saman. Færa má rök fyrir því að svo sé ekki 

enda verður að telja að sjónarmið sem réttlæta eigi frávik frá jafnræðisreglu verði að eiga sér 

lagastoð enda er um stjórnarskrárbundin réttindi að ræða, sbr. umfjöllun í kafla 3.3.1. Þar 

kemur fram að leiða megi það af lögmætisreglunni og lagaáskilnaðarreglu mannréttindakafla 

stjórnarskrárinnar að löggjafinn verði sjálfur að setja þær reglur sem ætlað er að skerða 

stjórnarskrárbundin réttindi. Jafnræðisreglan er bundin í stjórnarskrá og líkt og um önnur 

mannréttindaákvæði verður að gera þær kröfur að takmarkanir komi fram í lögum. Vegna 
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þessa verður að telja nauðsynlegt að skýrt komi fram hvort mál hafi verið sambærileg og hvað 

það sé sem réttlæti þá mismunandi meðferð sem getur verið fyrir hendi hverju sinni. Hvað 

það síðan er sem gerir mál sambærileg er erfitt að festa hendur á.         
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5 Í hverju felst munurinn á beitingu jafnræðisreglna og 

réttmætisreglunnar við töku matskenndra stjórnvaldsákvarðana?  
5.1 Almennt 

Eftir umfjöllun í fyrri köflum ritgerðarinnar má vera ljóst að jafnræðisreglan og 

réttmætisreglan hafa ýmsa snertifleti. Í síðasta kafla var vikið að ýmsum dómum og álitum 

umboðsmanns Alþingis og annarra úrskurðaraðila þar sem þessi tengsl koma í ljós. Í þessum 

kafla verður sjónum á ný beint að þessum tengslum og gerð tilraun til þess að draga saman 

helstu atriði um það hvernig reglunum tveimur er beitt, að hvaða leyti þær eru ólíkar og að 

hvaða leyti þær geta fallið saman. Umfjöllunin verður sem fyrr sett fram í samhengi við 

matskenndar stjórnvaldsákvarðanir. 

Leitast hefur verið við að skýra inntak jafnræðisreglu 11. gr. stjórnsýslulaga og hinnar 

ólögfestu réttmætisreglu við töku matskenndra stjórnvaldsákvarðana. Jafnræðisreglan hefur 

verið talin fela í sér eftirfarandi þrjá þætti: 

 
a. Jafnræðisþáttur. Grundvallarreglan um jafnrétti sem kann að fela í sér tiltekið efnislegt 

inntak en felur jafnframt í sér kröfu um að allir séu í formlega sambærilegri stöðu, t.d. 
þegar kemur að úthlutun takmarkaðra gæða. 

b. Samræmisþáttur. Sambærileg mál skulu fá sambærilega meðferð, ósambærileg mál 
skulu fá ósambærilega meðferð. 

c. Bann við mismunun. Óheimilt er að mismuna á grundvelli tiltekinna sjónarmiða nema á 
grundvelli hlutlægra og málefnalegra ástæðna sem byggjast á heimild í lögum. 

 
Þá hefur verið skýrt að réttmætisreglan felur í sér að óheimilt er að byggja 

stjórnvaldsákvarðanir á ómálefnalegum sjónarmiðum. Afmörkun þeirra sjónarmiða sem 

teljast málefnaleg í hverju tilviki er eðlisskyld hefðbundinni lögskýringu á þeirri lagaheimild 

sem um ræðir. Gera verði þá kröfu að þau sjónarmið sem stjórnvald byggir á eigi sér stoð í 

einhverju þeirra lögskýringarsjónarmiða sem teljast viðurkennd að íslenskum rétti. Að öðrum 

kosti, þ.e. ef sjónarmið stendur ekki í tengslum við lagaákvæði sem beita á eins og það verður 

skýrt samkvæmt viðurkenndum aðferðum, myndi umrætt sjónarmið almennt teljast 

ómálefnalegt. Jafnframt hefur verið skýrt að tiltekin sjónarmið geti almennt talist 

ómálefnaleg, t.d. sjónarmið sem lúta að kynferði eða pólitískum skoðunum.  

Hér að aftan er ætlunin að bera saman reglurnar í tengslum við huglægan og hlutlægan 

mælivarða eins og fjallað hefur verið um þá mælivarða að framan í tengslum við reglurnar. Þá 

verður því velt upp hvert er sjálfstætt gildi réttmætisreglunnar umfram jafnræðisregluna og 

reifuð sjónarmið fræðimanna í því sambandi. Að síðustu verður leitast við að draga upp 

heildstæða mynd af beitingu réttmætisreglunnar og jafnræðisreglu stjórnsýslulaga við töku 

matskenndra stjórnvaldsákvarðana. 
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5.2 Huglægur eða hlutlægur mælikvarði og óbein mismunun 

Í umfjöllun um réttmætisregluna í kafla 2.2 var gerður greinarmunur á huglægum og 

hlutlægum mælikvarða við skoðun á sjónarmiðum sem stjórnvöld leggja til grundvallar við 

töku matskenndra stjórnvaldsákvarðana. Áherslan í umfjöllun um regluna hefur færst frá 

huglægum mælikvarða nær hlutlægum mælikvarða þannig að kannað er hvort ákvörðun 

stjórnvalds hefur í raun leitt til þess að einhverjum aðila hefur verið hyglað eða á rétti hans 

brotið. Í undantekningartilvikum hafa fræðimenn þó talið rétt að beita huglægum mælikvarða 

um gróf brot, þ.e. ef sýnt er fram á að ómálefnaleg huglæg afstaða stjórnvalds hafi ráðið 

ákvörðun eða að ákvörðunin hafi stefnt að ólögmætu markmiði geti það eitt leitt til ógildingar 

ákvörðunar óháð því hvort réttlæta megi efni ákvörðunarinnar á grundvelli annarra 

sjónarmiða.    

Frá sjónarhóli jafnræðisreglunnar er stundum greint á milli beinnar og óbeinnar 

mismununar, sbr. kafla 3.2.2. Óbein mismunun felur í sér að tiltekin meðferð hefur 

mismunandi áhrif á mismunandi hópa fólks. Grundvöllur mismununar er þá ekki sýnilegur á 

yfirborðinu eða sýnilegur en ekki tengdur hefðbundnum ástæðum mismununar en hægt er að 

sýna fram á að sú meðferð sem um ræðir hafi mismunandi áhrif á mismunandi hópa fólks.241 

Þegar um er að ræða óbeina mismunun liggur ekki fyrir huglægur ásetningur til mismununar 

heldur eru það afleiðingar einhverrar háttsemi sem fela í sér mismunun gagnvart einhverjum 

tilteknum hópum einstaklinga. 

Reglurnar tvær gera ráð fyrir því að beiting þeirra byggist einkum á hlutlægum 

mælikvarða, þ.e. markmið stjórnvalds eða huglæg afstaða þess skiptir ekki meginmáli, heldur 

þau áhrif sem athafnir stjórnvalda hafa á tiltekna hópa eða aðila. Í samhengi matskenndra 

stjórnvaldsákvarðana má ímynda sér að stjórnvald ákveði að leggja til grundvallar sjónarmið 

sem á yfirborðinu virðast hafa sömu áhrif á alla þá sem um ræðir en þegar nánar er að gáð 

koma þessi sjónarmið tilteknum hópi illa. Sem einfalt tilbúið dæmi má nefna að stjórnvald 

ákveði að við ráðningu í starf komi þeir einir til greina sem eru hærri en 180 cm. Skilyrðið 

útilokar stóran hóp kvenna, en nefnir þó ekki berum orðum að ætlunin sé að útiloka konur frá 

starfinu. Þetta gæti falið í sér óbeina mismunun, en þó gæti verið mögulegt að starfið væri 

þess eðlis að skilyrðið teldist málefnalegt þar sem lægri einstaklingar gætu einfaldlega ekki 

sinnt því. 

Réttmætisreglan virðist geta verið strangari en jafnræðisreglan að því leyti að í einhverjum 

tilvikum sé heimilt að líta eingöngu til huglægrar afstöðu eða markmiðs stjórnvaldsins. Í 

                                                 
241 Oddný Mjöll Arnardóttir: „Bann við mismunun“, bls. 444. 
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umfjöllun um jafnræðisregluna virðist almennt ekki vísað til þess að hún geti virkað með 

sambærilegum hætti, en þó virðist harla ólíklegt að dæmi þess eðlis hafi komið upp, þ.e. að 

skýr huglæg afstaða stjórnvalds til þess að mismuna fólki liggi fyrir en að ákvörðunin teljist 

allt að einu ekki hafa falið í sér mismunun frá hlutlægu sjónarhorni. Þegar dæmið er sett upp 

með þessum hætti þykir ólíklegt að jafnræðisreglunni yrði beitt með öðrum hætti en 

réttmætisreglunni í slíkum tilvikum, einkum með hliðsjón af því að mælikvarðar 

réttmætisreglunnar og reglunnar um bann við mismunun falla að mestu leyti saman, svo sem 

rakið hefur verið. 

 

5.3 Hvert er sjálfstætt gildi réttmætisreglunnar umfram jafnræðisregluna?  

Fyrir lögfestingu jafnræðisreglunnar með stjórnsýslulögum nr. 37/1993 var á það bent að í 

sumum tilfellum geti réttmætisreglan fallið saman við hina ólögfestu jafnræðisreglu í 

stjórnsýslunni.242 Ólafur Jóhannes Einarsson hefur talið að ef til vill megi ganga svo langt að 

segja að með tilkomu stjórnsýslulaga hafi sá þáttur jafnræðisreglu stjórnsýslulaga sem lýtur 

að banni við mismunun í raun verið lögfesting á réttmætisreglunni.243 Eru þær ályktanir í takt 

við skrif Jens Garde en í skrifum hans kemur m.a. fram:  

 
[N]år magtfordrejningslæren opfattes som ensbetydende med spörgsmålet, om forvaltningens 
afgörelser er båret af sagligt vedkommende hensyn eller præmisser, så har 
magtfordrejningsgrundsætningen nær sammenhæng med og er til dels identisk med kravet om 
lighed.244 
 

Áður hefur verið rakið að danski fræðimaðurinn Ole Krarup benti á að réttmætisreglan 

væri ekki formregla heldur efnisregla, sbr. kafla 2.1. Í sama riti fjallar hann um inntak 

jafnræðisreglunnar og bendir á að í henni felist ekki efnisregla heldur formregla. Hann 

útilokar reyndar ekki að jafnræðisreglan geti haft gildi á tilteknum sviðum en telur ekki rétt að 

fjalla um jafnræðisregluna í samhengi hinna almennu efnisreglna stjórnsýsluréttar eins og 

gengið er út frá í þessari ritgerð. Aðalatriði umfjöllunar hans um jafnræðisregluna er að 

almenn jafnræðisregla hafi ekkert sjálfstætt inntak þar sem sú dómaframkvæmd sem hann 

vísar til bendi ekki til þess að dómstólar gangi lengra heldur en að endurmeta hvort ákvarðanir 

stjórnvalda hafi byggst á málefnalegum sjónarmiðum, þ.e. beiti mælikvarða 

réttmætisreglunnar. Gildi jafnræðisreglu frá sjónarhóli Ole Krarup felst helst í því að virka 

sem formregla þannig að samanburður margra tilvika getur fellt sönnunarbyrði á stjórnvald 

                                                 
242 Ástráður Haraldsson: „Um forsendur stjórnsýsluathafna. Fyrri hluti“, bls. 156. 
243 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Réttmætisreglan“, bls. 264-265.  
244 Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret – Almindelige emner, bls. 252. 
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um að málefnaleg sjónarmið réttlæti ákvörðun.245 Taka má að vissu leyti undir þessi 

sjónarmið enda hefur komið fram í þessari ritgerð að mat dómstóla á þeim þætti 

jafnræðisreglunnar sem lýtur að banni við mismunun annars vegar og réttmætisreglunni hins 

vegar er sambærilegt. Þá má skilja umfjöllun Ole Krarup um gildi jafnræðisreglu sem 

formreglu á sambærilegan hátt og samræmisþáttur jafnræðisreglunnar hefur verið settur fram í 

þessari ritgerð. Enda gerir samræmisþátturinn þá kröfu að stjórnvöld byggi sambærilegar 

ákvarðanir á sömu sjónarmiðum nema stjórnvaldið geti réttlætt annað.     

Karsten Revsbech hefur sett fram ákveðna gagnrýni á þessi skrif Ole Krarup og bendir 

m.a. á að algengara sé að forsendur dóma séu orðaðar á þann hátt að byggt sé á 

jafnræðisreglunni. Hann er hins vegar sammála Ole Krarup um að tengsl jafnræðisreglunnar 

og réttmætisreglunnar séu svo náin að oftast skipti það ekki máli hvorri reglunni er beitt. En í 

sumum tilfellum geti jafnræðisreglan verið víðtækari en réttmætisreglan. Þar á hann við að af 

jafnræðisreglunni leiðir samræmiskrafa,246 þ.e. leysa ber úr sambærilegum málum á 

grundvelli sömu sjónarmiða og vægi sjónarmiða sé hið sama, en þessi krafa verði ekki leidd 

af réttmætisreglunni.247 Í kafla 3.5.3 að framan var þeirri hugleiðingu velt upp hvort sú staða 

gæti komið upp, þegar stjórnvaldsákvörðun getur byggst á fleiri en einu og fleiri en tveimur 

málefnalegum sjónarmiðum, að leysa mætti úr sambærilegum málum á grundvelli 

mismunandi málefnalegra sjónarmiða, þ.e. síðari ákvörðun yrði byggð á öðrum málefnalegum 

sjónarmiðum en fyrri ákvörðun. Í þessu sambandi var sett upp dæmi um tvær skipanir dómara 

þar sem annars vegar réði niðurstöðu málsins sjónarmið um þekkingu í refsirétti og hins vegar 

sjónarmið um þekkingu í kröfurétti og var því velt upp hvort um gæti verið að ræða 

réttlætanleg frávik frá samræmisþætti jafnræðisreglunnar eða einfaldlega þá stöðu að mál 

væru ósambærileg. Talið var að í þeim tilvikum þar sem ekki lægi fyrir á hvaða sjónarmiðum 

tilteknar ákvarðanir myndu byggjast mætti ætla að erfitt gæti verið að byggja á 

samræmisþætti jafnræðisreglunnar enda ekki hægt að vísa til réttmætra væntinga og ætti það 

sérstaklega við um tilvik þar sem skýr stjórnsýsluframkvæmd væri ekki fyrir hendi. Því var 

velt upp hvort um tvöfalda prófun á málefnalegum sjónarmiðum væri að ræða, í fyrsta lagi 

hvort sjónarmið sem byggt væri á væri málefnalegt og í öðru lagi hvort málefnalegt væri að 

byggja á því sjónarmiði ef fyrir lægi að það væri annað en í fyrra sambærilegu tilviki. Í því 

sambandi var vísað til þess að almenn sjónarmið um þarfir dómstólsins á sem fjölbreyttastri 

þekkingu dómara hlyti að vega þungt. Þá almennu ályktun verður þó að draga að svigrúm 

                                                 
245 Ole Krarup: Øvrigheds myndighedens grænser, bls. 144-149 og 152. 
246 Sjá umfjöllun um samræmisþátt jafnræðisreglunnar í kafla 3.3.2. 
247 Karsten Revsbech: Planer og forvaltningsret, bls. 264-265. 
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stjórnvalds til vals á þeim sjónarmiðum sem lögð eru til grundvallar sé vissum takmörkunum 

háð vegna fyrri ákvarðana í sambærilegum málum.    

Þá hafa dönsku fræðimennirnir Claus Haagen Jensen og Carl Aage Nørgaard bent á að 

það sé ekki aðalatriði hvort dómaframkvæmd á þessu sviði er skýrð út frá því hugtaki sem nú 

er kallað réttmætisreglan í íslenskri dómaframkvæmd eða jafnræðisreglunni. Það sé 

aðalatriðið í báðum tilvikum hvort þau sjónarmið sem lögð hafa verið til grundvallar séu 

hlutlægt séð í samræmi við tilgang þeirra lagareglna sem ákvörðun sækir heimild sína í.248 

Taka má undir sjónarmið þeirra að vissu leyti enda hefur sú leið verið farin í þessari ritgerð að 

nálgast spurninguna hvað teljast málefnaleg sjónarmið eins og hverja aðra lögskýringu. Þann 

fyrirvara verður þó að setja hvað varðar jafnræðisregluna að ákvörðun getur byggst á 

málefnalegum sjónarmiðum en farið í bága við jafnræðisregluna vegna kröfu hennar um að 

sambærileg mál hljóti sambærilega meðferð, þ.e. samræmisþátt jafnræðisreglunnar og þann 

hluta reglunnar sem gerir þá kröfu að gæði standi öllum jafnt til boða, þ.e. jafnræðisþátt 

jafnræðisreglunnar. Af þessum sökum getur skipt máli til hvorrar reglunnar er horft við 

úrlausn ágreiningsmála.  

Ennfremur má benda á að sjónarmið getur virst málefnalegt við skoðun á þeim lagareglum 

og lögskýringargögnum sem við eiga en þrátt fyrir það verið í andstöðu við jafnræðisreglu. 

Sem dæmi má hugsa sér að í lögskýringargögnum við tiltekið lagaákvæði komi fram að við 

töku matskenndrar stjórnvaldsákvörðunar á grundvelli ákvæðisins sé heimilt að líta til 

kynhneigðar. Nema um sé að ræða algert undantekningartilvik má slá því föstu að ákvörðun 

byggð á kynhneigð teljist brot gegn jafnræðisreglu. En sjónarmiðið kemur allt að einu fram í 

lögskýringargögnum og teldist því almennt málefnalegt, formlega séð, út frá aðferðarfræði 

réttmætisreglunnar. Hins vegar hefur einnig komið fram að sjónarmið sem fela í sér 

mismunun geti almennt ekki talist málefnaleg í skilningi réttmætisreglunnar og því má líklega 

einnig lýsa hinum tilbúnu aðstæðum sem broti á réttmætisreglunni. 

Í kafla 2.2 er reifað málið Societe philharmonique libre de fumay frá 17. maí 1907. 

Dómurinn er tekinn sem dæmi um klassíska beitingu Conseil d´État á reglunni um 

„détournement de pouvoir“. Bæjarstjóri var talinn hafa misnotað vald sitt með því að meina 

hljómsveit að spila á götu úti enda var ástæða synjunarinnar sú að hann hélt í raun meira upp á 

aðra hljómsveit sem borgin hafði styrkt fjárhagslega og deildi þar að auki 

stjórnmálaskoðunum flokks hans. Þó að málsatvik hafi verið talin fela í sér valdníðslu þá 

mætti einnig lýsa þeim sem broti á þeim þætti jafnræðisreglunnar sem lýtur að banni við 

                                                 
248 Claus Haagen Jensen og Carl Aage Nørgaard: Administration og borger, bls. 193-194. 
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mismunun. Hljómsveitinni sem ekki fékk leyfi til tónlistarflutings var mismunað á grundvelli 

stjórnmálaskoðana. Mismununin kom skýrt í ljós þar sem önnur hljómsveit fékk samskonar 

leyfi. Því má velta fyrir sér hvort samræmisþáttur jafnræðisreglunnar hafi einnig verið brotinn 

í þessu tilviki.  

Eftirfarandi hefur komið fram í skrifum Eiríks Tómassonar um tengsl réttmætisreglunnar, 

jafnræðisreglunnar og lögmætisreglunnar.  
 
Um jafnræðisdómana á við það sama og dómana um ólögmæt sjónarmið að oftast væri unnt að 
byggja á heimildarskorti í lögum í stað þess að lýsa yfir broti á jafnræðisreglu í stjórnarfari. 
Niðurstaðan yrði sú sama, en forsendurnar aðrar. Og þegar öllu er á botninn hvolft þá búa að 
sjálfsögu ólögmæt sjónarmið að baki óleyfilegri mismunun. Þess vegna virðist það þjóna litlum 
tilgangi að gera mikinn mun á umfjöllun dómstóla um lögmæti stjórnvaldsákvarðana annars 
vegar og réttmæti þeirra hins vegar, þ.e. lagaatriðum og matsatriðum.249 

 

Eiríkur Tómasson leggur áherslu á að þegar um er að ræða brot á jafnræði eða 

stjórnvaldsákvörðun sem byggð er á ólögmætum sjónarmiðum má einnig lýsa hinni lagalegu 

aðstöðu þannig að stjórnvaldsákvörðunin sem um ræðir hafi ekki stoð í lögum, þar sem 

lagaákvæðið heimilar hvorki frávik frá jafnræði né þau sjónarmið sem um ræðir. Slíkt teldist 

brot á lögmætisreglunni.250 Hér verður þó ekki fjallað nánar um tengsl reglnanna tveggja við 

lögmætisregluna enda væri slík umfjöllun efni í aðra ritgerð. Eiríkur Tómasson bendir einnig 

á að ólögmæt sjónarmið búi að sjálfsögðu að baki óleyfilegri mismunun og undirstrikar 

þannig tengsl réttmætisreglunnar og reglunnar um bann við mismunun.   

Norski fræðimaðurinn Jan Fridthjof Bernt telur að spurningunni um það hvaða sjónarmið 

sé eðlilegt að leggja til grundvallar stjórnvaldsákvörðun hljóti, ef önnur viðmið skortir, að 

verða að svara út frá þeirri ályktun sem unnt er að draga af almennum sjónarmiðum og 

almennri framkvæmd. Þetta þýðir að ef ekki er um að ræða hrein brot á almennt 

viðurkenndum sjónarmiðum um það hvað leggja skuli til grundvallar stjórnvaldsákvörðun 

hljóti þau takmörk sem unnt er að setja við frelsi stjórnvalda til að velja sér forsendur að 

byggjast á sjónarmiðum í anda jafnræðisreglunnar. Ef tilteknu sjónarmiði hefur ekki verið 

beitt í einu máli er óheimilt að beita því í öðru síðara sambærilegu máli. Jafnræðisviðhorf 

verða þannig ráðandi við mat á því hvaða sjónarmið sé málefnalegt að leggja til grundvallar í 

einstöku tilviki.251 Taka má undir þetta, svo sem fram hefur komið í tengslum við 

                                                 
249 Eiríkur Tómasson: „Takmarkanir á úrskurðarvaldi dómenda skv. 60. gr. stjórnarskrárinnar“, bls. 207. Vert er 

að taka fram að greinin er skrifuð fyrir setningu stjórnsýslulaga nr. 37/1993 og fyrir stjórnarskrárbreytingu 
1995. 

250 Sjá nánar um lögmætisregluna í kafla 1.2. 
251 Ástráður Haraldsson: „Um forsendur stjórnsýsluathafna. Síðari hluti“, bls. 247, sbr. Jan Fridthjof Bernt: 

„Utenforliggende hensyn som ugyldighetsgrunn“, bls. 250.  
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samræmisþátt jafnræðisreglunnar, en hins vegar má á ný minna á að þær aðstæður geta verið 

uppi að ekki eru fyrir hendi sambærileg mál sem hægt er að líta til við afmörkun á því hvaða 

sjónarmið eru málefnaleg, t.d. þegar nýju lagaákvæði er beitt í fyrsta sinn. Í slíkum aðstæðum 

yrði réttmætisreglunni beitt, enda setur hún takmörk, líkt og jafnræðisreglan, við frelsi 

stjórnvalda til þess að velja sjónarmið sem lögð eru til grundvallar við ákvarðanatöku.  

Þau sjónarmið sem almennt er óheimilt að byggja stjórnvaldsákvarðanir á og þau 

sjónarmið sem talin eru upp í reglunni um bann við mismunun í 2. mgr. 11. gr. ssl. falla að 

mestu saman ef horft er til upptalningar í ákvæðinu og skrifa fræðimanna um almennt 

ómálefnaleg sjónarmið, sbr. þá flokka sjónarmiða sem raktir eru kafla 2.4. Má í því sambandi 

benda t.d. á að réttmætisreglan gerir ráð fyrir því að almennt sé ómálefnalegt að byggja 

stjórnvaldsákvarðanir á pólitískum skoðunum og samkvæmt jafnræðisreglunni er óheimilt að 

mismuna fólki á grundvelli pólitískra skoðana. Einnig má benda á að réttmætisreglan gerir ráð 

fyrir því að almennt sé ómálefnalegt að byggja stjórnvaldsákvarðanir á fjárhagslegum 

sjónarmiðum og bannað er að mismuna einstaklingum á grundvelli fjárhags samkvæmt 

jafnræðisreglunni. Til skýringar má nefna UA 4. janúar 1996 (993/1994) sem reifað er í kafla 

2.3 að framan. Synjun sveitarstjórnar um fyrirhugaða leigu á ákveðinni jörð byggðist m.a. á 

því að leigutaki hefði aldrei greitt skatta til sveitarfélagsins. Annars vegar mætti segja að hið 

fjárhagslega sjónarmið sem ákvörðunin byggðist á væri ómálefnalegt í skilningi 

réttmætisreglunnar og hins vegar að einstaklingnum hefði verið mismunað borið saman við þá 

sem höfðu greitt skatt til sveitarfélagsins, þ.e. eftir búsetu.  

Sérstaklega má nefna að í kafla 2.4 var rakið að í íslenskri umfjöllun hefur verið talið að 

tiltekin sjónarmið teljist almennt ómálefnaleg við töku matskenndra stjórnvaldsákvarðana. 

Meðal þessara sjónarmiða eru þau sjónarmið sem talin eru fela í sér mismunun, t.d. kynferði, 

litarháttur og þjóðerni. Hefur þetta verið sett fram með þeim hætti að jafnræðisreglur geymi 

bann við því að tiltekin sjónarmið verði lögð ákvörðun til grundvallar.252 Hluti af beitingu 

réttmætisreglunnar samkvæmt þessari umfjöllun er að kanna hvort þeim sjónarmiðum sem 

óheimilt er að líta til á grundvelli þess hluta jafnræðisreglunnar sem lýtur að banni við 

mismunun hafi verið beitt við töku þeirrar ákvörðunar sem er til skoðunar. Hér sést á ný 

hvernig þessar reglur eru taldar falla saman. 

Þó að tengsl reglnanna séu náin að þessu leyti geta verið til staðar sjónarmið sem fela 

kannski ekki í sér mismunun í skilningi 2. mgr. 11. gr. ssl. en geta verið þess eðlis að óheimilt 

sé að byggja á þeim við töku stjórnvaldsákvörðunar að virtri þeirri lagaheimild sem við á 

                                                 
252 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 33. 
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hverju sinni, þ.e. að á grundvelli viðurkenndra lögskýringarsjónarmiða sé ekki hægt byggja 

stjórnvaldsákvörðun á því sjónarmiði. Í þessu samhengi má nefna UA 18. nóvember 1991 

(458/1991) um nafnið Neptúnus sem reifað var í kafla 2.3 að framan. Niðurstaðan var sú að 

ákvörðun heimspekideildar gat, á grundvelli þágildandi laga nr. 54/1925 um mannanöfn, ekki 

byggst á því sjónarmiði að barni yrði strítt á nafninu enda var heimspekideildinni eingöngu 

ætlað að úrskurða um það hvort nafn var rétt að lögum íslenskrar tungu. Það sjónarmið að 

barni geti verið strítt er ekki almennt ómálefnalegt og erfitt er að sjá að sjónarmiðið feli í sér 

mismunun á grundvelli 2. mgr. 11. gr. ssl. Sjónarmiðið þótti samt sem áður ómálefnalegt með 

vísan til þeirra laga sem giltu um ákvörðunina. 

Nauðsynlegt er að árétta að í mörgum tilvikum fellur réttmætisreglan að reglu 2. mgr. 11. 

gr. ssl. um bann við mismunun en það er þó ekki algilt. Sjálfstætt gildi réttmætisreglunnar 

virðist ekki síst koma í ljós í málum þar sem deilt er um hvort þau sjónarmið sem ákvörðun 

hefur byggst á standi í nægilegum tengslum við lagaákvæðið sem er grundvöllur hinnar 

matskenndu ákvörðunar eða hvort stjórnvald hafi byggt á ótengdum sjónarmiðum sem teljast 

ómálefnaleg án þess þó að fela í sér mismunun í skilningi 2. mgr. 11. gr. ssl. Í slíkum tilvikum 

lýtur beiting réttmætisreglunnar að lagaheimild matskenndrar stjórnvaldsákvörðunar eins og 

hún verður rétt túlkuð. Hér er því augljóst að réttmætisreglan er í nánum tengslum við 

lögmætisregluna enda er meginspurningin sú sama, hvort stjórnvaldsákvörðun styðst við 

heimild í lögum. Talið hefur verið að líta megi svo á að réttmætisreglan taki við þegar 

lögmætisreglunni sleppir, þ.e. fyrst beri að kanna hvort lagaheimild sé fyrir hendi en því næst 

að athuga hvort þau sjónarmið sem ákvörðun byggist á séu málefnaleg.253  

Að öllu ofangreindu virtu má fullyrða að réttmætisreglan teljist sjálfstæð efnisregla 

stjórnsýsluréttar og henni verði beitt í tilteknum tilvikum án tengsla við jafnræðisregluna. Þá 

ber að árétta að þrátt fyrir að ekki sé um að ræða töku matskenndra stjórnvaldsákvarðana beri 

stjórnvöldum ávallt að haga störfum sínum í samræmi við efnisinntak réttmætisreglunnar 

enda er það grundvallarkrafa hvað varðar vandaða stjórnsýsluhætti að allar athafnir 

stjórnvalda byggist á málefnalegum sjónarmiðum.         

 

 

 

 

 

                                                 
253 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Réttmætisreglan“, bls. 266. 
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5.4 Beiting réttmætisreglu og jafnræðisreglu við töku matskenndra 

stjórnvaldsákvarðana 

Til þess að auðveldara sé að átta sig á samspili þessara tveggja reglna við töku matskenndra 

stjórnvaldsákvarðana er eftirfarandi skýringarmynd sett fram:       

 

 

 
Efst til vinstri á skýringarmyndinni neðan fyrirsagnar er kassi án tengingar við aðra kassa, þar 

sem vísað er til jafnræðisþáttar jafnræðisreglunnar. Hann felur m.a. í sér að þegar stjórnvald 

ákveður að úthluta gæðum sem eru takmörkuð verða þau að hafa þann hátt á að öllum sem 

áhuga hafa á að sækjast eftir slíkum gæðum sé það mögulegt, t.d. með auglýsingu tiltekins 

starfs eða sölu á tilteknum eignum ríkisins. Þegar matskenndar stjórnvaldsákvarðanir eru 

teknar er það ekki alltaf svo að gæðin sem um ræðir séu takmörkuð og því er kassinn án 

tengingar við aðra kassa skýringarmyndarinnar. Þess ber að geta að þegar um er að ræða slík 

samkeppnistilvik er þetta alltaf fyrsta skrefið sem ber að skoða þegar kannað er hvort 

stjórnvald hefur í raun fylgt reglunum við úthlutun þeirra takmörkuðu gæða sem um ræðir 

hverju sinni.  

Í næsta skrefi við töku stjórnvaldsákvörðunar þarf stjórnvald að byggja niðurstöðu sína á 

málefnalegum sjónarmiðum án nokkurrar mismununar á grundvelli þeirra atriða sem talin eru 

upp í 2. mgr. 11. gr. ssl. Stjórnvaldið þarf þannig að túlka þá lagaheimild sem liggur til 

grundvallar með hliðsjón af viðurkenndum lögskýringarsjónarmiðum, sem og atvik máls og 

aðstæður málsaðila og greina þau sjónarmið sem teljast málefnaleg við töku þeirrar 
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ákvörðunar sem um ræðir. Í því tilliti renna í meginatriðum saman réttmætisreglan og sá hluti 

2. mgr. 11. gr. ssl. sem lýtur að banni við mismunun. Við þá hluta skýringarmyndarinnar þar 

sem réttmætisreglan og reglan um bann við mismunun eru taldar renna saman er nauðsynlegt 

að gera þann fyrirvara að réttmætisreglan á sér sjálfstætt inntak umfram regluna um bann við 

mismunun, eins og rakið er í umfjöllun um sjálfstætt inntak réttmætisreglunnar í kafla 5.3. 

Næst er samræmisþáttur jafnræðisreglunar prófaður og kannað hvort mál er sambærilegt 

öðru máli. Ef ekki er fyrir hendi sambærilegt tilvik getur stjórnvaldið tekið hina matskenndu 

stjórnvaldsákvörðun á grundvelli þeirra málefnalegu sjónarmiða sem skilgreind hafa verið og 

hafa ekki falið í sér mismunun. Þau gæði sem ákvörðunin lýtur að hafa eftir atvikum staðið 

öllum jafnt til boða. Ef tvö mál eru hins vegar sambærileg ber almennt að taka ákvarðanir í 

þeim á grundvelli sömu sjónarmiða, sbr. samræmisþátt jafnræðisreglunnar. Þó geta hlutlæg og 

málefnaleg sjónarmið réttlætt mismunandi meðferð tveggja sambærilegra tilvika. Þau 

sjónarmið verða að vera málefnaleg og geta ekki falið í sér mismunun. Ef sjónarmiðum er 

ætlað að réttlæta mismunandi meðferð sambærilegra tilvika þá verður að ætla að slíkt verði að 

eiga sér ótvíræða stoð í lögum. 

Eins og skýringarmyndin ber með sér er um að ræða tvöfalda prófun á málefnalegum 

sjónarmiðum. Annars vegar er í upphafi kannað á hvaða sjónarmiðum ákvörðun getur 

grundvallast og hins vegar í lokin hvaða sjónarmið geta réttlætt mismunandi meðferð 

sambærilegra tilvika. Fyrri prófunin fer ýmist fram undir formerkjum réttmætisreglunnar eða 

reglunnar um bann við mismunun meðan síðari prófunin telst hluti af beitingu 

samræmisþáttar jafnræðisreglunnar að teknu tilliti til réttmætisreglunnar og reglunnar um 

bann við mismunun. Með hinu síðastnefnda er við það átt að prófun á því hvort mismunandi 

meðferð verði réttlætt tekur mið af sömu atriðum og réttmætisreglan og reglan um bann við 

mismunun þó þannig að slík sjónarmið verða að eiga sér lagastoð. 
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6 Lokaorð 
Ríkið er til fyrir þjóðina, ekki þjóðin fyrir ríkið…254 
  

Þessi setning varpar ljósi á það þema ritgerðarinnar að ríkið getur ekki gengið fram með 

offorsi án þess að taka tillit til þeirra sem í ríkinu búa og hagsmuna þeirra. Grundvallaratriði 

við réttarríki er að stjórnvöld séu bundin lögum en einnig að þegar stjórnvöldum er léð vald til 

þess að vega og meta ólíka þætti og sjónarmið og taka ákvarðanir byggðar á því mati sé tryggt 

að valdinu sé beitt á málefnalegan hátt þannig að tryggt sé að allir standi jafnt að vígi. Þessi 

grundvallaratriði um að ríkið stjórnist af lögum, málefnalegum sjónarmiðum og jafnræði eru 

nátengd hugmyndum okkar um réttlæti og sanngirni. Jafnvel má ganga svo langt að segja að 

stjórnvöld sem ekki fylgja þessum reglum geti aldrei uppfyllt kröfur okkar um réttlæti.  

Stjórnfesta (e. good governance) er efnislega nátengd mannréttindum og lýðræði sem með 

margvíslegum hætti ná til stjórnsýslunnar og vandaðra stjórnsýsluhátta.255 Meginþættir 

stjórnfestu eru jafnrétti og eining (e. equity and inclusiveness), skilvirkni (e. effectiveness and 

efficiency), ábyrgð (e. accountabillity), þátttaka (e. participation), réttarríki (e. rule of law), 

gegnsæi (e. transparency), viðbragð (e. responsiveness) og samstaða (e. consensus 

oriented).256 Í stjórnfestu felst m.a. að ekki sé fyrir hendi spilling þar sem mútur, 

flokkshollusta eða fjölskyldutengsl ráða afgreiðslu mála. Enda myndi slíkt leiða til 

mismununar og fela í sér brot á jafnræðisreglum. Guðmundur Alfreðsson hefur í 

fræðaskrifum sínum lagt fram tillögur að hugsanlegum upphafskafla stjórnarskrárinnar.257 

Hann telur freistandi að hafa þar einnig eftirfarandi:  

 
Viðmiðunarreglur stjórnfestunnar um ábyrgðarhluta, gegnsæi, upplýsingaaðgang og bann við 
spillingu skulu ávallt hafðar til hliðsjónar við túlkun landsréttar.258 
 

Ætlunin er ekki að taka afstöðu til þess hvort nauðsynlegt og æskilegt sé að binda reglu sem 

þessa í stjórnarskrá en hugmyndinni er varpað fram til umhugsunar.        

                                                 
254 Guðmundur Alfreðsson: „Tillaga um mannréttindi í stjórnarskrá“, bls. 169. 
255 Um inntak stjórnfestunnar og samanburð hennar við mannréttindi má vísa til: Guðmundur Alfreðsson og 

Herdís Þorgeirsdóttir: „Stjórnfesta og mannréttindi“, bls. 197-207. 
256 „What is good governance?“, http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp, 

(skoðað 22. apríl 2010). 
257 Guðmundur Alfreðsson hefur lagt fram eftirfarandi tillögu að upphafskafla stjórnarskrárinnar í stað 

upptalningar réttinda og frelsisákvæða: „1. grein: Ísland er sjálfstætt og fullvalda lýðræðis- og réttarríki. 
Löggjafar-, framkvæmda- og dómsstofnanir skipta með sér ríkisvaldinu. Dómarar, saksóknarar og 
umboðsmaður Alþingis skulu vera sjálfstæðir og óháðir löggjafar- og framkvæmdavaldinu. 2. grein: 
Mannréttindareglur njóta stjórnarskrárverndar, þegar þær eru þjóðréttarlega skuldbindandi fyrir íslenzka ríkið 
samkvæmt staðfestum milliríkjasamningum.“ Guðmundur Alfreðsson: „Tillaga um mannréttindi í 
stjórnarskrá“, bls. 170. 

258 Guðmundur Alfreðsson: „Tillaga um mannréttindi í stjórnarskrá“, bls. 176. 
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Hvað sem líður hugmyndum um breytingar á stjórnarskrá er ljóst að jafnræðisreglan er 

vernduð í stjórnarskránni og vegna hinna miklu tengsla þess þáttar jafnræðisreglunnar sem 

lýtur að banni við mismunun og réttmætisreglunnar má færa rök fyrir því að sú efnisregla sem 

í réttmætisreglunni fellst njóti einnig verndar í stjórnarskrá. 

Mikilvægi þeirra efnisreglna stjórnsýsluréttar sem hér hafa verið til umfjöllunar verður 

varla dregið í efa. Gildir þá einu hvort lagðar eru til grundvallar kröfur um réttlæti, stjórnfestu, 

virðingu fyrir stjórnskipuninni, viðurkenndri aðferðarfræði stjórnsýsluréttarins eða því 

almenna sjónarmiði að ríkið sé til fyrir þjóðina en ekki öfugt. Þrátt fyrir þetta virðist ljóst að 

ekki eru ætíð höfð í heiðri þau sjónarmið sem leiða má af reglunum tveimur. Virðist mega 

finna dæmi þess að stjórnvöld séu algerlega meðvituð um þessar reglur en dulbúi ákvarðanir 

sínar þannig að ekki sé hægt að greina brot á reglunum. Eitt slíkt dæmi til umhugsunar að 

lokum er e.t.v. sala íslenska ríkisins á Landsbankanum ef marka má þá ráðgjöf sem ríkinu var 

veitt:        

 
By defining the criteria and weighting carefully, it is possible to arrive at the “right” result in 
selecting the preferred party, whilst having a semi-scientific justification for the decision that 
will withstand external critical scrutiny.259  

 

 

 

                                                 
259 Úr tölvubréfi Edward Williams, starfsmanns HSBC, til Skarphéðins Berg Steinarssonar, starfsmanns  

framkvæmdanefndar um einkavæðingu, dags. 29. ágúst 2002. Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 
2008 og tengdir atburðir. Rannsóknarnefnd Alþingis, 1. bindi, bls. 263 (spássíutexti). 
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