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Efnahagsleg og félagsleg réttindi eru a!alumfjöllunarefni "essarar ritger!ar. Ver!ur 
viki! a! "eirri "róun sem or!i! hefur í vi!horfum til efnahagslegra, félagslegra og 
menningarlegra réttinda á al"jó!avettvangi, sérstaklega "eirra a! réttindin hafi í raun 
bein, lagaleg áhrif. Vi! "á umfjöllun ver!ur 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrár l#!veldisins 
Íslands nr. 33/1944 tengd og skyldur íslenska ríkisins samkvæmt henni sko!a!ar, 
s.s. me! hli!sjón af dómaframkvæmd og al"jó!legum skuldbindingum ríkisins. 

Í framhaldi af ofangreindu ver!ur liti! til tveggja dæma um lagasetningu sem 
íslenski löggjafinn hefur sett til "ess a! uppfylla skyldur ríkisins samkvæmt 
efnahagslegum og félagslegum réttindum og 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrár. Ver!ur 
fjalla! um lög um almanna- og lífeyrissjó!stryggingar sem eru tvær meginsto!ir 
íslenska lífeyriskerfisins. $ær sto!ir eru ólíkar í e!li sínu, önnur opinbers réttarlegs 
e!lis en hin einkaréttarlegs e!lis. Fari! ver!ur lauslega ofan í "ær reglur sem ríki! 
hefur sett um réttindi manna innan "essara kerfa, stjórn "eirra, ábyrg! og eftirlit me! 
"eim, og "ær sko!a!ar í samhengi vi! al"jó!legar skuldbindingar ríkisins og 1. mgr. 
76. gr. stjórnarskrár.  

Helstu ni!urstö!ur eru "ær a! löggjafinn "urfi í meira mæli a! hafa gætur á 
"eim einstaklingum sem eingöngu hafa tekjur frá lífeyristryggingum 
almannatrygginga og ö!rum "eim bóta"egum sem lágar tekjur hafa. $á a! frekari 
reglusetninga sé "örf um lífeyrissjó!stryggingar, svo sem um málsme!fer!, til "ess 
a! réttaröryggis sjó!félaga sé gætt. Einnig "urfi a! laga kerfi! a! kröfum um a! 
stjórnvöld taki ábyrg! á virkri stjórnun "ess. $á "urfi a! sk#ra reglur sem gilda um 
samspil almanna- og lífeyrissjó!strygginga og sko!a hvort reglur um Lífeyrissjó! 
starfsmanna ríkisins og Lífeyrissjó! hjúkrunarfræ!inga fari gegn ákvæ!i 
al"jó!asamnings um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi um bann vi! 
mismunun e!a jafnræ!isreglu stjórnarskrár, vegna "eirra ívilnana sem sjó!félögum 
"eirra eru veittar.  
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Economic and social rights are the main topic of this dissertation. Firstly, the change 
in international attitudes towards economic, social and cultural rights will be 
examined, especially that these rights have in fact direct legal obligations. In 
connection to the topic, Art 76, Para 1, of the Icelandic Constitution and the 
commitments it lays on the Icelandic legislator will be discussed, in relation to case 
law and the state’s international obligations. 

Subsequently, two enactments of law, on social security and pension funds, by 
the Icelandic legislator, to fulfil its duties in accordance with economic and social 
rights, will be explored. The two legislations establish two pillars of the Icelandic 
pension scheme but are in inherently different, as one is of public law nature but the 
other of private law. Regulation regarding personal rights within these schemes, their 
management, accountability, and surveillance will be examined in context with 
international obligations and Art 76, Para 1 of the Icelandic Constitution. 

The main results are that the legislator needs to keep a closer look on persons, 
whose only income is pension from the social security system and other low-income 
benefit recipients. Further regulation is also needed regarding private pension funds, 
such as procedure rules, to guarantee legal certainty to the members. The system 
also needs to be adjusted to requirements that the government has to be actively 
involved in its management and regulations regarding the interaction between social 
security and pension schemes need to be clarified. In addition, rules about the 
Pension Fund for State Employees and the Pension Fund for Nurses need to be 
examined in order to determine whether they are in breach of the International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights clause on no discrimination or the 
Constitution’s principle of equality, due to member concessions. 
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Ritger! "essi er skrifu! til ML prófs í lögfræ!i vi! lagadeild Háskólans í Reykjavík, 

fyrri hluta árs 2010. Vi!fangsefni ritger!arinnar valdi ég sem tilraun til "ess a! 

sameina helstu áhugasvi! mín innan lögfræ!i, ".e. mannréttindi og bótarétt. Vi! vali! 

naut ég dyggrar a!sto!ar lei!beinanda míns, Ragnhildar Helgadóttur. 

Á sí!ustu mánu!um hafa umræ!ur um íslenska lífeyriskerfi! fari! hátt í 

samfélaginu, einkum um lífeyrissjó!i. %mis álitaefni í tengslum vi! "á og fall íslensku 

bankanna hausti! 2008 hafa veri! rædd, svo sem um fjárfestingar, ábyrg! og 

si!fer!i. $á hafa lækkanir á lífeyrisréttindum sjó!félaga í #msum sjó!um veri! 

umdeildar og auk "ess hefur ágreiningur um stjórn lífeyrissjó!s og takmörku! áhrif 

sjó!félaga til "ess a! hafa áhrif á val á stjórnarmönnum vaki! athygli. Hva! 

almannatryggingar var!ar, ver!ur kostna!ur vi! "ær augljóslega tí!ræddur á tímum 

efnahagslegra læg!a. Einnig hafa dæmi um bótasvik veri! rædd. Vi! skrif 

ritger!arinnar gafst "ví mi!ur ekki tími e!a svigrúm til "ess a! sko!a "essi atri!i og 

"#!ingu "eirra ofan í kjölinn. $rátt fyrir a! "au séu athyglisver!, var! ég, me! 

nokkurri eftirsjá "ó, a! takmarka vi!fangsefni ritger!arinnar. Ég vona engu a! sí!ur 

a! hún svari einhverjum spurningum sem komi! hafa til álita. 

A! lokum vil ég færa Berg"óru Gu!jónsdóttur bestu "akkir fyrir yfirlestur á 

ritger!inni og a!ra a!sto!, sem og Ragnhildi Helgadóttur lei!beinanda mínum. 

 

Reykjavík, 16. maí 2010 

 

Tinna Björk Gunnarsdóttir 
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$ví hefur veri! haldi! fram a! „[m]eginsto!ir lífeyriskerfis "jó!arinnar [séu] "rjár; 

lögbundnir lífeyrissjó!ir, almannatryggingar og frjáls lífeyrissparna!ur.“1 $a! var gert 

í áliti vinnuhóps um endursko!un almannatrygginga og samspil "ess vi! skattkerfi! 

og lífeyrissjó!i frá maí 2001. Var "ví ennfremur l#st í álitinu a!:  

Hver "essara sto!a [væri] styrk og í sameiningu [næ!u] "ær vel flestum "eim 
markmi!um sem setja má lífeyriskerfi án "ess a! valda óhóflegum kostna!i. 
Lífeyrissjó!irnir og hinn frjálsi lífeyrissparna!ur [standi] undir lífeyri sem byggir á 
i!gjaldagrei!slum hinna trygg!u og [stu!li] "annig a! "ví a! tryggja ævitekjur "eirra. 
Almannatryggingar [væru] fyrst og fremst fyrir "á sem eiga lítil lífeyrisréttindi.2 
 

Me! hli!sjón af "essu og mikilvægi "ess a! lífeyriskerfi "jó!arinnar gegni hlutverki 

sínu, er rökrétt a! velta fyrir sér hva!a reglur gildi um lífeyriskerfi! sem slíkt, hver 

ábyrgist a! "a! sé tryggt og hver vi!hafi eftirlit me! "ví svo fátt eitt sé nefnt. Slíkar 

vangaveltur eiga sérstaklega rétt á sér var!andi almannatryggingar sem eru sí!asta 

öryggisneti!, ef svo má á or!i komast, "ar sem "ær eiga a! sty!ja "á sem eiga lítil 

e!a engin lífeyrisréttindi. $a! á "ó einnig vi! um lögbundinn lífeyrissparna! enda 

hefur löggjafinn skylda! allflesta launamenn landsins til "ess a! leggja hluta af 

launum sínum í lífeyrissjó!i.  

$a! er fleira í "essu sambandi sem skiptir máli. Íslenska ríki! hefur gengist 

undir al"jó!legar skuldbindingar um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg 

mannréttindi. Er markmi! "eirra m.a. a! sjá til "ess a! borgurum séu trygg! ákve!in 

lágmarksréttindi "annig a! "eir njóti vi!unandi lífsskilyr!a. $á er einnig a! finna 

ákvæ!i í stjórnarskrá l#!veldisins sem leggur skyldur af sama tagi á her!ar ríkisins.  

Markmi! ritger!arinnar er fyrst og fremst a! varpa ljósi á "ær reglur sem gilda 

um íslenska lífeyriskerfi!, ".e. almannatryggingar og lífeyrissjó!stryggingar, bæ!i um 

réttindin sem slík og önnur atri!i líkt og stjórnkerfi, eftirlit og ábyrg!ara!ila. Í "ví 

sambandi ver!ur einnig a! varpa ljósi á á!urnefndar skuldbindingar íslenska ríkisins. 

Í fyrsta kafla ver!ur "ví fjalla! um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, 

sögu "eirra og skyldur a!ildarríkja al"jó!asamnings um efnahagsleg, félagsleg og 

menningarleg réttindi. Í ö!rum kafla ver!ur fjalla! um ákvæ!i 1. mgr. 76. gr. 

stjórnarskrár l#!veldisins Íslands nr. 33/1944, sögu "ess, "#!ingu í dag og tengsl vi! 

al"jó!asamning um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Vinnuhópur um endursko!un almannatrygginga og samspil "ess vi! skattkerfi! og lífeyrissjó!i, „Álit 
vinnuhóps um endursko!un almannatrygginga og samspil "ess vi! skattkerfi! og lífeyrissjó!i,“ maí 
2001. A!gengilegt á http://www.forsaetisraduneyti.is/utgefid-efni/nr/689, bls. 11. 
2 Sama heimild. 
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almannatryggingar og lífeyrissjó!i. $á ver!ur í "ri!ja og fjór!a kafla fari! yfir 

almanna- og lífeyrissjó!stryggingar. A! lokum ver!a, í fimmta kafla, dregnar saman 

helstu ni!urstö!ur. 

DE(F5(1*+,-,./01.G(*30,./01.(2.(51++4+.,$01.($3""4+#4(
Mannréttindi eru ekki einungis lagalegs e!lis. $au eru nátengd si!fer!i, grunngildum 

mannlegs samfélags og hva! "a! er a! vera manneskja. Mannréttindi eiga "ví a! 

vissu leyti a! vera hafin yfir lög.3 $ó a! a!alvi!fangsefni "essarar ritger!ar sé ekki 

heimspekilegar vangaveltur um "a! hva! séu mannréttindi, í ví!tækri merkingu, 

hefur "a! ákve!i! gildi a! velta "ví fyrir sér. Ástæ!an er sú a! "ess hefur löngum 

gætt í umræ!u um mannréttindi a! "eim sé skipa! í flokka og jafnvel a! sum "eirra 

séu talin „óæ!ri“ ö!rum.4 Efni "essarar ritger!ar tengist einmitt hluta af hinum óæ!ri 

mannréttindum, ".e.a.s. efnahagslegum og félagslegum réttindum. Er hér me! lög! 

áhersla á a! framangreint ver!i ávallt haft í huga, ".e. a! mannréttindi snúast um 

fleira en lagalegar skyldur.  

Vi! flokkun mannréttinda er oft stu!st vi! flokkun sem tekur mi! af kynsló!um. 

Samkvæmt henni eru borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi fyrstu kynsló!ar 

mannréttindi, efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi annarar kynsló!ar og 

„n#“ réttindi, eins og réttur til fri!ar, "róunar og hreins umhverfis "ri!ju kynsló!ar.5 

$essi flokkun, sem vir!ist skipa borgaralegum og stjórnmálalegum réttindum hærri 

sess en ö!rum, er jafnan rökstudd me! vísan til "ess a! "au eigi m.a. rætur a! rekja 

jafn langt aftur og til uppl#singarinnar og frönsku byltingarinnar og séu í raun kjarni 

mannréttinda. Hinir flokkarnir tveir hafi hins vegar "róast sí!ar og séu annars e!lis.6  

Hva! e!li! var!ar, "á er oft stu!st vi! flokkun sem byggir á "ví a! sum 

mannréttindi séu neikvæ! í e!li sínu en önnur jákvæ!. Er annars vegar byggt á "ví 

a! borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi séu neikvæ! "ar sem "au leggi 

athafnaleysisskyldur á ríki, ".e. skyldur til a! a!hafast ekkert sem takmarkar "au. 

Efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, hins vegar, séu jákvæ! "ar sem 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Sjá t.d. Rosas, Allan og Scheinin, Martin, „Categories and Beneficiaries of Human Rights.“ Í Hanski, 
Raija og Suksi, Markku (ritstj.), An Introduction to the International Protection of Human Rights. A 
Textbook. Turku/Åbo 1999, bls. 3 og Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi. Reykjavík 
2008, bls. 35. 
4 Eide, Asbjørn, „Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights.“ Í Eide, Asbjørn; Krause, 
Catarina og Rosas, Allan (ritstj.), Economic, Social and Cultural Rights. A Textbook. 
Dordrecht/Boston/London 1994, bls. 22. 
5 Rosas og Scheinin, „Categories and Beneficiaries of Human Rights,“ bls. 49. 
6 Sama heimild, bls. 49 og 54-55. 



 4  

"au leggi athafnaskyldur á ríki, ".e. skyldur til a! grípa til athafna til "ess a! "au séu 

trygg!.7 Má segja a! "essi flokkun feli í sér "ónokkra einföldun, m.a. vegna "ess a! 

"a! er ekki algilt a! borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi séu neikvæ! í "essum 

skilningi.8 A! lokum er rétt a! halda "ví til haga a! flokkun mannréttinda getur aldrei 

veri! einhlít, t.d. standa réttur til atvinnu og félagafrelsi á mörkum beggja flokka 

mannréttinda.9 

Í gegnum tí!ina hefur miki! veri! skrifa! og deilt um e!li mismunandi flokka 

mannréttinda. $á einkum um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi og sér 

í lagi um "a! hvort "au séu án beinna, lagalegra áhrifa í samanbur!i vi! borgaraleg 

og stjórnmálaleg réttindi. Ver!ur "a! eitt a!alvi!fangsefni "essa kafla en á!ur en 

frekari grein ver!ur ger! fyrir "ví er rétt a! staldra a!eins vi! "á spurningu hva! séu 

efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi í hef!bundnum skilningi og stikla á 

stóru í sögu "eirra. 

DED(>3""4+#4+(2.(/,.,(H14$$,(
Yfirleitt er tala! um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi í sömu andrá án 

"ess a! hver tegund sé skilgreind sérstaklega. $a! hefur "ó veri! reynt a! skilja á 

milli "eirra a! einhverju leyti. Til dæmis hefur veri! sagt a! efnahagsleg réttindi 

„tengist möguleikum manns til afkomu og a! afla sér tekna til "ess a! hann megi 

njóta efnahagslegs öryggis.“10 Me! félagslegum réttindum sé „gjarnan skírskota! til 

félagslegs öryggis“ og a! me! menningarlegum réttindum sé „átt vi! rétt manna til a! 

taka "átt í menningarlífi og njóta lista og ábata af vísindalegum framförum.“11 Einnig 

hefur veri! sagt a! hægt sé a! flokka eignarétt, rétt til a! vinna og til félagslegs 

öryggis sem efnahagsleg réttindi en rétt til vi!unandi lífsafkomu og fjölskyldunnar, 

mæ!ra og barna til verndunar sem félagsleg réttindi. Var!andi menningarleg réttindi 

má bæta "ví vi! framansagt a! réttur til menntunar er "eim nátengdur enda 

menningarleg "róun hæpin án menntunar.12  

Rétt er a! láta Mannréttindayfirl#singu Sameinu!u "jó!anna frá 1948 marka 

upphaf umfjöllunar um sögu efnahagslegra, félagslegra og menningarlegra 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur. Reykjavík 1999, bls. 450-451.  
8 Sjá t.d. Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 37 og Rosas og Scheinin, 
„Categories and Beneficiaries of Human Rights,“ bls. 53. 
9 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur, bls. 451-452. 
10 Björg Thorarensen, „Beiting ákvæ!a um efnahagsleg og félagsleg mannréttindi í stjórnarskrá og 
al"jó!asamningum.“ Tímarit lögfræ!inga 2001 (2), bls. 77. 
11 Sama heimild, bls. 77-78. 
12 Eide, „Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights,“  bls. 31-32.  
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réttinda.13 Me! henni ná!ist í fyrsta sinn al"jó!leg samsta!a um vi!urkenningu "ess 

a! mannréttindi væru algild, óafsalanleg og undirsta!a frelsis, réttlætis og fri!ar í 

heiminum.14 Me!al réttinda sem yfirl#singin vi!urkennir eru réttur til félagslegs 

öryggis (22. gr.), til vinnu og sanngjarnra launa (23. gr.), til félagslegrar a!sto!ar (25. 

gr.), til menntunar (26. gr.) og réttur til a! taka "átt í menningarlífi og njóta lista (27. 

gr.). $essi réttindi teljast jafnan til efnahagslegra, félagslegra og menningarlegra 

réttinda. Yfirl#singin haf!i tímamótaáhrif á stö!u efnahagslegra, félagslegra og 

menningarlegra réttinda í heiminum.15 Hún var reyndar ekki samin me! "a! í huga 

a! vera bindandi í lagalegum skilningi. $ví hefur "ó veri! haldi! fram a! hún hafi 

or!i! "a!, ".e. fyrir venju og "au ví!tæku áhrif sem hún hefur haft bæ!i á 

stjórnarskrár ríkja og al"jó!lega samninga og sáttmála um mannréttindi.16 

Sú samsta!a sem ná!ist um hin algildu mannréttindi sem talin eru upp í 

Mannréttindayfirl#singunni var! ekki jafn langvinn og vonir stó!u til. $egar kom a! 

"ví a! gera bindandi al"jó!asamning um mannréttindi á vettvangi Sameinu!u 

"jó!anna kom upp ágreiningur me!al "jó!a um réttindin og hvernig ætti a! haga 

samningnum. Sá ágreiningur er sennilega ástæ!an fyrir "eirri flokkaskiptingu sem 

á!ur var viki! a!.17 

Umræddur ágreiningur stó! fyrst og fremst um efnahagsleg, félagsleg og 

menningarleg réttindi. Annars vegar var sú sko!un útbreidd a! efnahagsleg, 

félagsleg og menningarleg réttindi væru æ!ri borgaralegum og stjórnmálalegum 

réttindum og ".a.l. ætti a! leggja ríkari áherslu á "au. $etta átti einkum vi! um ríki 

kommúnista og var m.a. rökstutt me! vísan til sjónarmi!a um a! sveltandi menn 

muni ekki njóta "ess a! hafa tjáningarfrelsi vegna a!stö!u sinnar. Hins vegar var sú 

sko!un útbreidd í vestrænum ríkjum a! efnahagsleg, félagsleg og menningarleg 

réttindi gætu ekki talist réttindi í hef!bundnum skilningi. $ar var liti! svo á a! "au 

réttindi myndu grafa undan hinum frjálsa marka!i og einstaklingsfrelsi vegna hinna 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Ályktun Allsherjar"ings Sameinu!u "jó!anna nr. 217 A (III) frá 10. desember 1948. 
14 Sbr. inngangsor! Mannréttindayfirl#singarinnar. 
15 $ess má geta a! ákvæ!i um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi fundust í 
stjórnarskrám ríkja fyrir "ennan tíma, t.d. í stjórnarskrá „um hin sjerstaklegu málefni Íslands“ frá 5. 
janúar 1874. $á má nefna a! stofnun Al"jó!avinnumálastofnunarinnar (ILO) ári! 1919 markar upphaf 
al"jó!legrar vi!urkenningar á efnahagslegum, félagslegum og menningarlegum réttindum. Markmi! 
stofnunarinnar var m.a. a! tryggja verkafólki sanngjörn og mannú!leg vinnuskilyr!i. Sjá Steiner, 
Henry J.; Alston, Philip og Goodman, Ryan, International Human Rights in Context. Law, Politics, 
Morals. Text and Materials. Third Edition. Oxford 2008, bls. 269.  
16 Shaw, Malcolm N., International Law. Fifth Edition. Cambridge 2003, bls. 259-260. 
17 Rosas og Scheinin, „Categories and Beneficiaries of Human Rights,“ bls. 52. 
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ví!tæku ríkisa!ger!a sem "au krefjast.18 Önnur röksemd vestrænna ríkja var sú a! 

me! hli!sjón af "ví hversu kostna!arsamt væri a! uppfylla skyldur samkvæmt 

efnahagslegum, félagslegum og menningarlegum réttindum myndi "a! koma í veg 

fyrir a! ríki myndu fullgilda bindandi saming "ar um.19 Vegna "essa var! ni!ursta!an 

sú a! gera tvo a!skilda samninga um mannréttindi.20  

Í kjölfari! var al"jó!asamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg 

réttindi21 sam"ykktur af Allsherjar"ingi Sameinu!u "jó!anna, ".e. 16. desember 

1966. Hann fékk gildi "ann 3. janúar 1976 og hafa nú 160 ríki fullgilt samninginn, 

".á.m. Ísland.22 Samningurinn verndar a!eins efnahagsleg, félagsleg og 

menningarleg réttindi, svo sem rétt til vinnu (6. gr.), félagslegs öryggis (9. gr.), 

vi!unandi lífsafkomu (11. gr.), heilsu (12. gr.), menntunar (13. gr.) og rétt til 

menningar (15. gr.). Mun ítarlegri grein er ger! fyrir réttindunum og inntaki "eirra en í 

Mannréttindayfirl#singunni. Or!alagi! er "ó oft veikara hva! var!ar inntak skyldna 

ríkja og hefur "a! leitt til "ess a! samningurinn er oft talinn án beinna lagalegra 

áhrifa.23  

$ó a! samningurinn um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi sé 

bygg!ur upp á svipa!an hátt og al"jó!asamningur Sameinu!u "jó!anna um 

borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi,24 eru a.m.k. tvö atri!i mjög ólík. Anna! er a! 

me! samningnum um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi fylgdi valfrjáls bókun um 

kærulei! fyrir einstaklinga til mannréttindanefndar vegna brota á samningnum.25 Um 

vi!líka bókun vi! samninginn um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi var 

ekki komist a! samkomulagi fyrr en ári! 2008.26 Sú bókun hefur enn ekki fengi! gildi. 

Má líklega tengja "essa stö!u beint vi! vi!horf um a! efnahagsleg, félagsleg og 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Steiner o.fl., International Human Rights in Context. Law, Politics, Morals. Text and Materials, bls. 
263-264. 
19 Eide, „Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights,“ bls. 22-23. 
20 Al"jó!asamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, 16. desember 1966 og 
Al"jó!asamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, 16. desember 1966. Stjórnartí!indi, C-
deild, nr. 10/1979.  
21 Skammstafa! SEFMR eftir atvikum. 
22 Mi!a! vi! 16. maí 2010, sbr. al"jó!asamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, 
19. desember 1966, 993 U.N.T.S. 3. Til samanbur!ar má nefna a! 165 ríki hafa fullgilt 
al"jó!asamning um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi frá 19. desember 1966, sbr. 999 U.N.T.S. 
171. $a! rættist "ví ekki úr svarts#num spám vestrænna ríkja um SEFMR.  
23 Björg Thorarensen, „Beiting ákvæ!a um efnahagsleg og félagsleg mannréttindi í stjórnarskrá og 
al"jó!asamningum,“ bls. 87-88. 
24 Skammstafa! SBSR eftir atvikum. 
25 Valfrjáls bókun vi! al"jó!asamning um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, 16. desember 1966. 
Stjórnartí!indi, C-deild, nr. 10/1979.  
26 Valfrjáls bókun vi! al"jó!asamning um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, 10. 
desember 2008, U.N. Doc. A/63/435. 
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menningarleg réttindi hafi ekki bein lagaleg áhrif líkt og borgaraleg og stjórnmálaleg 

réttindi.27 Eftirlit me! SEFMR fer "ví fyrst og fremst fram samkvæmt IV. hluta 

samningsins e!a me! sk#rslugjöf a!ildarríkja um "a! hvernig "au uppfylla skyldur 

samningsins. Hitt atri!i! sem er ólíkt, er hvernig inntaki skyldna ríkja samkvæmt 

samningunum er l#st en um "a! ver!ur nánar fjalla! í kafla 1.2. 

Sí!an al"jó!asamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi 

tók gildi hefur nokku! veri! gert til "ess a! sty!ja frekar vi! hann og stö!u 

efnahagslegra, félagslegra og menningarlegra réttinda. Til dæmis má nefna a! ári! 

1985 var stofnu! nefnd á vettvangi Sameinu!u "jó!anna um efnahagsleg, félagsleg 

og menningarleg réttindi og er hlutverk hennar a! fylgjast me! framfylgd 

samningsins.28 $á má nefna a! á árinu 1993, á heimsrá!stefnunni um mannréttindi í 

Vín, ná!ist aftur samsta!a me!al "jó!a, a.m.k. formlega, um a! öll mannréttindi 

væru algild, óskiptanleg, há! innbyr!is og tengd.29 Hefur t.d. veri! tali! í kjölfar 

"essa a! al"jó!asamfélagi! hafi me! ákve!nari hætti en á!ur gengist vi! skyldum 

efnahagslegra, félagslegra og menningarlegra réttinda og gert stö!u "eirra 

óumdeilda.30 Sta!reyndin er "ó sú a! ni!urstö!ur heimsrá!stefnunnar eru í raun "ær 

sömu og í Mannréttindayfirl#singunni frá 1948. $á reyndi Allsherjar"ing Sameinu!u 

"jó!anna enn a! hnykkja á stö!u "essara réttinda me! stofnun Mannréttindará!sins 

ári! 2006.31 Ekki er erfitt a! spá sem svo a! raunverulegar breytingar tengdar stö!u 

efnahagslegra, félagslegra og menningarlega mannréttinda ver!i ekki á"reifanlegar 

fyrr en valfrjáls bókun vi! SEFMR fær gildi og kærulei!ir vegna brota á samningnum 

opnast a! einhverju leyti.  

Al"jó!asamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi er sá 

al"jó!asamningur sem mestu máli skiptir var!andi "ennan flokk mannréttinda og "ar 

me! efni "essarar ritger!ar. $a! má "ó nefna Félagssáttmála Evrópu frá 196132 

einnig og #msa sáttmála e!a samninga á vegum Sameinu!u "jó!anna sem vernda 

bá!a flokka réttinda, t.d. samninginn um afnám allrar mismununar gegn konum frá 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Steiner o.fl., International Human Rights in Context. Law, Politics, Morals. Text and Materials, bls. 
272. 
28 Ályktun Efnahags- og félagsrá!s Sameinu!u "jó!anna nr. 1985/17 frá 28. maí 1985. 
29 Vienna Declaration and Programme of Action. World Conference on Human Rights, 14.-25. júní 
1993, U.N. Doc. A/CONF.157/23, mgr. 5. 
30 „The Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights.“ Human Rights 
Quarterly 1998 (3), mgr. 3-4. 
31 Steiner o.fl., International Human Rights in Context. Law, Politics, Morals. Text and Materials, bls. 
263 og ályktun Allsherjar"ings Sameinu!u "jó!anna nr. 60/251 frá 15. mars 2006.  
32 Félagssáttmáli Evrópu, 18. október 1961. Stjórnartí!indi, C-deild, nr. 3/1976. 
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1979,33 samninginn um réttindi barnsins frá 198934 og samninginn um réttindi 

fatla!ra frá 2006.35 Einnig má benda á a! "rátt fyrir a! Mannréttindasáttmáli Evrópu 

frá 1950 verndi fyrst og fremst borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, verndar hann 

einnig rétt til menntunar sem flokkast jafnan me! efnahagslegum, félagslegum og 

menningarlegum réttindum.36  

DEI( =890#&$( ,0HJK6,/,5+4+./( &5( 1*+,-,./01.G( *30,./01.( 2.( 51++4+.,$01.(
$3""4+#4(
Me! hli!sjón af "eirri útbreiddu sko!un a! efnahagsleg, félagsleg og menningarleg 

mannréttindi séu án beinna lagalegra áhrifa og "ví a!eins áætlanir e!a pólitískar 

stefnuyfirl#singar, hefur "a! veri! mjög umdeilt hverjar séu skyldur ríkja samkvæmt 

SEFMR og ö!rum vi!líka samningum. Eins og á!ur var nefnt eru 

al"jó!asamningarnir tveir, um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi annars vegar og 

um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi hins vegar, ólíkir a! "ví leyti 

hvernig skyldum a!ildarríkja er l#st. Til samanbur!ar má líta til 2. gr. beggja 

samninga sem l#sa skyldum ríkja almennt.37 2. gr. al"jó!samnings um borgaraleg og 

stjórnmálaleg réttindi er eftirfarandi: 

2. gr. 1. Sérhvert ríki sem a!ili er a! samningi "essum tekst á hendur a! vir!a og 
ábyrgjast öllum einstaklingum innan landsvæ!is síns og undir lögsögu sinni réttindi "au 
sem vi!urkennd eru í samningi "essum án nokkurs konar mismununar svo sem vegna 
kyn"áttar, litarháttar, kynfer!is, tungu, trúarbrag!a, stjórnmálasko!ana e!a annarra 
sko!ana, "jó!ernisuppruna e!a félagslegs uppruna, eigna, ætternis e!a annarra 
a!stæ!na. 
2. Sérhvert ríki sem a!ili er a! samningi "essum tekst á hendur, sé ekki "egar gert rá! 
fyrir "ví í lagaákvæ!um sem fyrir eru e!a me! ö!rum rá!stöfunum, a! gera 
nau!synlegar rá!stafanir í samræmi vi! stjórnskipulega me!fer! og ákvæ!i "essa 
samnings, a! koma á slíkum lögum e!a ö!rum rá!stöfunum er kunna a! vera 
nau!synlegar til "ess a! réttindum samkvæmt samningi "essum sé framfylgt. 
3. Sérhvert ríki sem a!ili er a! samningi "essum tekst á hendur: 
 (a) a! ábyrgjast a! sérhver ma!ur sem hefur vi!urkenndan rétt e!a frelsi eins og hér er 
vi!urkennt og broti! hefur veri! á honum, skuli fá raunhæfar úrbætur, enda "ótt 
sker!ingin hafi veri! framin af mönnum sem fara me! stjórnvald; 
 (b) a! ábyrgjast a! sérhver ma!ur sem krefst slíkra úrbóta skuli fá rétt sinn til "essa 
ákve!inn af lögbæru dóms-, stjórn- e!a löggjafarvaldi e!a einhverju ö!ru lögbæru 
yfirvaldi sem gert er rá! fyrir í réttarkerfi ríkisins, og hlutast til um möguleika á úrbótum 
samkvæmt dómi; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Samningurinn um afnám allrar mismununar gegn konum, 18. desember 1979. Stjórnartí!indi, C-
deild, nr. 5/1985. 
34 Samningurinn um réttindi barnsins, 20. nóvember 1989. Stjórnartí!indi, C-deild, nr. 18/1992. 
35 Samningurinn um réttindi fatla!ra, 13. desember 2006, U.N. Doc. A/61/611. Samningurinn var 
undirrita!ur af hálfu Íslands "ann 30. mars 2007 en hefur ekki veri! fullgiltur.  
36 Sjá 2. gr. 1. samningsvi!auka vi! Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994. 
37 $a! er "ó einnig hægt a! horfa til or!alags einstakra ákvæ!a. Flest ákvæ!i byrja á yfirl#singu um 
a! ríki vi!urkenni rétt manna og er skyldum til a! gera rá!stafanir til a! framfylgja réttinum l#st. $essi 
framsetning hefur veri! talin lei!a til "ess a! réttindin teljist ekki bein efnisréttindi me! lagalegum 
áhrifum. Sjá Björg Thorarensen, „Beiting ákvæ!a um efnahagsleg og félagsleg mannréttindi í 
stjórnarskrá og al"jó!asamningum,“ bls. 87-88. 
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 (c) a! ábyrgjast a! lögbær yfirvöld skuli framfylgja slíkum úrbótum sem veittar hafa 
veri!. [Leturbreytingar höfundar]. 
 

Áhersla ákvæ!isins er á a! a!ildarríki skuli tryggja öllum einstaklingum "au réttindi 

sem samningurinn tekur til og gera til "ess nau!synlegar rá!stafnir. $á eiga 

einstaklingar a! geta sótt réttindi sín, samkvæmt lögum, innan réttarkerfis 

a!ildarríkja og fá raunhæfar úrbætur sé broti! á "eim. Ef liti! er til 2. gr. 

al"jó!asamnings um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, er or!alagi! 

eftirfarandi: 

2. gr. 1. Sérhvert ríki sem a!ili er a! samningi "essum tekst á hendur a! gera "ær 
rá!stafanir, eitt sér e!a fyrir al"jó!aa!sto! og -samvinnu, sérstaklega á svi!i efnahags 
og tækni, sem "a! frekast megnar me! "eim rá!um sem "ví eru tiltæk, í "eim tilgangi 
a! réttindi "au sem vi!urkennd eru í samningi "essum komist í framkvæmd í áföngum 
me! öllum tilhl#!ilegum rá!um, "ar á me!al sérstaklega me! lagasetningu. 
2. Ríki "au sem a!ilar eru a! samningi "essum takast á hendur a! ábyrgjast a! 
réttindum "eim sem greind eru í samningi "essum muni ver!a framfylgt án nokkurrar 
mismununar vegna kyn"áttar, litarháttar, kynfer!is, tungu, trúarbrag!a, 
stjórnmálasko!ana e!a annarra sko!ana, "jó!ernisuppruna e!a félagslegs uppruna, 
eigna, ætternis e!a annarra a!stæ!na. 
3. $róunarlönd mega ákve!a, me! tilhl#!ilegu tilliti til mannréttinda og efnahags "jó!a 
"eirra, a! hva!a marki "au mundu ábyrgjast "au efnahagslegu réttindi sem vi!urkennd 
eru í samningi "essum til handa "eim sem ekki eru "egnar "eirra. [Leturbreytingar 
höfundar]. 
 

Áherslur ákvæ!isins er allt a!rar en í "ví fyrrnefnda. Í fyrsta lagi skulu a!ildarríki gera 

rá!stafanir eftir "ví sem "au frekast megna me! "eim rá!um sem "eim eru tiltæk til 

"ess a! réttindi samningsins ver!i vi!urkennd. Í ö!ru lagi eiga réttindi samningsins 

a! komast í framkvæmd í áföngum me! öllum tilhl#!ilegum rá!um. Í "ri!ja lagi eru 

ákve!num a!ildarríkjum veittar tilslakanir m.t.t. efnahags. Ekki er kve!i! á um a! 

einstaklingar eigi a! geta sótt réttindi sín innan réttarkerfa a!ildarríkja e!a a! "eir 

eigi a! fá raunhæfar úrbætur sé broti! á "eim. Séu "essi tvö ákvæ!i borin saman, 

án "ess a! grafi! sé mjög djúpt í undirstö!ur "eirra, er ekki skr#ti! a! borgaraleg og 

stjórnmálaleg réttindi séu talin hafa bein og lagaleg áhrif en a! efnahagsleg, 

félagsleg og menningarleg réttindi séu frekar talin vera áætlanir e!a pólitískar 

stefnuyfirl#singar. 

Án "ess a! dvali! ver!i frekar vi! 2. gr. SBSR er rétt a! líta til "ess hvernig 2. 

gr. SEFMR hefur veri! túlku!. Á vettvangi Sameinu!u "jó!anna, ".e. nefndar um 

efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, hefur sérstaklega veri! leitast vi! a! 

túlka 1. mgr. 2. gr. SEFMR.38 Nefndin túlkar ákvæ!i! á "ann veg, a! "rátt fyrir a! 

stefna megi a! fullri vi!urkenningu réttindanna í áföngum, skuli a!ildarríki strax taka 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 The nature of States parties obligations. (Art. 2, para. 1 of the Covenant). General Comment 3 of 
the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, U.N. Doc. E/1991/23. 
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skref í "á átt og vinna í kjölfari! a! fullri vi!urkenningu "eirra eins fljótt og mögulegt 

er. $a! ver!i a! halda "ví til haga a! fullri vi!urkenningu á "essum réttindum ver!i 

varla ná! á stuttum tíma. Ákvæ!i! hafi "ví a!eins a! hluta til bein og tafarlaus 

áhrif.39 Einnig er lög! áhersla á "etta í Limburg reglunum svoköllu!u sem nefndin 

hefur starfa! eftir.40 Í reglunum er a! auki bent á a! sumar skyldur SEFMR ver!i a! 

uppfylla tafarlaust, t.d. a! koma í veg fyrir mismunun samkvæmt 2. mgr. 2. gr. 

samningsins.41 

Nefndin hefur einnig túlka! sérstaklega or!in „me! öllum tilhl#!ilegum rá!um, 

"ar á me!al sérstaklega me! lagasetningu.“ Hún telur a! "au hafi "á "#!ingu a! 

lagasetning til verndunar á réttindunum sé í mörgum tilfellum mjög æskileg og í 

sumum tilfellum jafnvel ómissandi.42 Önnur tilhl#!ileg rá! til verndunar á réttindum 

séu t.d. a! ríki veiti lagaleg úrræ!i innan landsréttarins, einstaklingum til handa, sé 

broti! á réttindum "eirra.43 Samkvæmt Limburg reglunum er lagasetning ekki næg 

ein og sér til a! tryggja réttindin en "ó oft nau!synleg, sérstaklega ef gildandi 

lagasetning er í andstö!u vi! samninginn. Í reglunum er einnig nefnt a! a!ildarríki 

skuli veita einstaklingum virk úrræ!i vi! brotum á SEFMR, "ar á me!al lagaleg "ar 

sem vi!eigandi er.44 Samkvæmt Maastricht lei!beiningarreglunum, sem samdar voru 

í tilefni af tíu ára afmæli Limburg reglnanna, skulu "eir sem hafa veri! fórnarlömb 

brota á efnahagslegum, félagslegum og menningarlegum réttindum eiga rétt á 

bótum, t.d. í formi fébóta e!a tryggingar á "ví a! broti! ver!i ekki endurteki!.45  

A! lokum er rétt er a! ítreka a! nefndin leggur mikla áherslu á a! SEFMR leggi 

sk#rar skyldur á a!ildarríki a! vi!urkenna réttindin, eins hratt og mögulegt er og a! 

"au eigi a! nota til "ess allt tiltækt fjármagn. $rátt fyrir a! fullri vi!urkenningu ver!i 

ekki strax ná!, feli samningurinn alltaf í sér ákve!nar lágmarksskyldur til a! tryggja 

einstök réttindi. $essar lágmarksskyldur eru til sta!ar jafnvel "ó a! tiltækt fjármagn í 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 The nature of States parties obligations. (Art. 2, para. 1 of the Covenant), mgr. 2 og 9. 
40 The Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights. The Commission on Human Rights, U.N. Doc. E/CN.4/1987/17, Annex, mgr. 21. 
41 Sama heimild, mgr. 22. 
42 The nature of States parties obligations. (Art. 2, para. 1 of the Covenant), mgr. 3.  
43 Sama heimild, mgr. 4. 
44 The Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights, mgr. 18-19. 
45 „The Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights,“ mgr. 23. 
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a!ildarríkjunum sé líti!, t.d. vegna efnahagslegra læg!a.46 Á "etta er einnig lög! 

áhersla í Limburg reglunum og Maastricht lei!beiningarreglunum.47 

$ótt "essar reglur og lei!beiningar um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg 

réttindi hafi legi! fyrir í "ónokkurn tíma hafa framfarir innan "essa svi!s veri! hægar 

eins og á!ur hefur veri! minnst á. Líklega, e!a a.m.k. vonandi, ver!a "ó breytingar 

"ar á "egar e!a ef a!ildarríkin fullgilda hina valfrjálsu bókun vi! SEFMR.48 $a! er "ó 

ekki anna! hægt en a! nefna "au áhrif sem framsækin túlkun mannréttindanefndar 

sem starfar samkvæmt SBSR og sérstaklega Mannréttindadómstóls Evrópu hefur 

haft. Sú túlkun hefur fari! langt út fyrir hef!bundna túlkun á borgaralegum og 

stjórnmálalegum réttindum og hafa a!ildarríki veri! dregin til ábyrg!ar fyrir brotlegt 

athafnaleysi jafnt sem brotlegar athafnir.49 $annig hefur hef!bundin flokkun 

mannréttinda veri! sveig! og líklegra en ekki a! "a! sty!ji vi! "au vi!horf a! 

efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi geti talist hafa bein lagaleg áhrif, 

eins og lög! hefur veri! áhersla á innan mannréttindastofnana Sameinu!u "jó!anna. 

$a! er augljóst, "rátt fyrir a! SEFMR hafi viss bein og tafarlaus áhrif a! mati 

nefndar um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi og annarra álitsgjafa, a! 

samningurinn veitir ríkjum meira svigrúm heldur en SBSR. $a! er "ví sennileg 

ástæ!a "ess a! efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi séu af sumum talin 

pólitískari heldur en borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi.50 Me! hli!sjón af öllu 

ofansög!u ver!ur "ó a! hafa í huga a! svigrúmi! er ekki algjört. Í framhaldi af 

"essari umfjöllun ver!ur sko!a! hvernig íslenski löggjafinn hefur leyst úr "ví verkefni 

a! tryggja réttindi SEFMR. Ekki ver!ur fjalla! sérstaklega um menningarleg réttindi 

heldur einblínt á "a! hvernig ákve!in efnahagsleg og félagsleg réttindi eru trygg!, 

".e. me! 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrár l#!veldisins Íslands, nr. 33/1944. Á!ur en viki! 

ver!ur a! "ví er "ó rétt a! sko!a lítillega hvernig skyldur ákvæ!a SEFMR um á"ekk 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 The nature of States parties obligations. (Art. 2, para. 1 of the Covenant), mgr. 9-12.  
47 The Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights, mgr. 25-28 og „The Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and 
Cultural Rights,“ mgr. 10. 
48 Sú ályktun hefur veri! dregin a! skortur á al"jó!legum eftirlitsúrræ!um til a! fylgja eftir 
skuldbindingum SEFMR, ".e. ö!rum en sk#rslugjöf a!ildarríkja, gæti hafa haft "au áhrif a! "róun á 
túlkun efnahagslegra og félagslegra réttinda hafi veri! hægari en hva! var!ar borgaraleg og 
stjórnmálaleg réttindi. Sjá Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 541. 
49 Björg Thorarensen, „Beiting ákvæ!a um efnahagsleg og félagsleg mannréttindi í stjórnarskrá og 
al"jó!asamningum,“ bls. 89-90. 
50 Sjá líka Asbjørn Eide, „Hvernig ber a! vernda efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi a! 
landslögum?“ Úlfljótur 1995 (4), bls. 458. 
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atri!i og fjalla! er um í 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrár eru túlka!ar. Munu 9., 11. og 12. 

gr. samningsins helst koma til sko!unar.51  

DEIED(>3""&$("40(*30,./01./(L$9..4/G(M46&+,+#4(07*/,*825&(2.(-140/&(
Fjalla! er um rétt til félagslegs öryggis í 9. gr. SEFMR, rétt til vi!unandi lífsafkomu í 

11. gr. og rétt til heilsu í 12. gr. $essi ákvæ!i byrja öll me! "eim or!um a! 

a!ildarríkin skuli „vi!urkenna“ (e. recognize) rétt allra einstaklinga til "essara réttinda. 

$a! vekur strax athygli a! ekki sé notast vi! sterkara or!, t.d. "annig a! lagt væri a! 

a!ildarríkjunum a! „tryggja“ öllum "essi réttindi. Vi! túlkun á "essum ákvæ!um er "ó 

alltaf nau!synlegt a! hafa 2. gr. SEFMR í huga og túlkun á henni, sbr. framangreint.  

Samkvæmt Maastricht lei!beiningarreglunum fela efnahagsleg, félagsleg og 

menningarleg réttindi, líkt og borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, í sér "rjár ólíkar 

tegundir af skyldum, ".e. skyldu til a! vir!a, vernda og uppfylla (e. respect, protect 

and fulfil). Skyldan til a! vir!a felur í sér a! ríki megi ekki skipta sér af "egar 

réttindanna er noti!. Skyldan til a! vernda felur í sér a! ríki ver!i a! koma í veg fyrir 

a! "ri!ji a!ili brjóti á réttindunum og skyldan til a! uppfylla felur í sér a! ríki ver!i a! 

grípa til vi!eigandi a!ger!a, t.d. lagalegra, stjórnunarlegra e!a fjárhagslegra, til "ess 

a! réttindin ver!i vi!urkennd a! fullu.52 Anna! sem skiptir gífurlegu máli er a! 

jafnræ!is sé gætt, sbr. 2. mgr. 2. gr. SEFMR, en eins og á!ur hefur komi! fram er 

"a! ákvæ!i tali! hafa bein og tafarlaus áhrif. $a! má "ví ekki einblína eingöngu á 

or!aval í ákvæ!um SEFMR. 

Nefnd um efnhagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi hefur gert einstök 

ákvæ!i og málsgreinar í SEFMR a! umfjöllunarefni sínu. Fyrst má nefna a! nefndin 

hefur fjalla! um 9. gr. samningsins um félagslegt öryggi. Hún leggur áherslu á a! í 

ákvæ!inu felist réttur, án mismununar, til a! fá styrki e!a grei!slur, ef "a! er skortur 

á launum e!a annarri innkomu, t.d. vegna veikinda, fötlunar, "ungunar, vinnuslysa, 

atvinnuleysis, öldrunar e!a dau!sfalls í fjölskyldunni. Í ákvæ!inu er einnig talinn 

felast réttur til a!gangs a! heilsugæslu sem einstaklingar hafa annars ekki efni á og 

til stu!nings vi! fjölskyldur sé innkoma ekki fullnægjandi, sérstaklega ef um börn e!a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 Í greinarger! me! frumvarpi til stjórnarskipunarlaga, sem sí!ar var! a! lögum nr. 97/1995, er 
sérstaklega vísa! til "ess a! í SEFMR og Félagssáttmála Evrópu séu ákvæ!i um á"ekk atri!i og 
núverandi 76. gr. stjórnarskrár fjallar um. Vísa! er til 12. og 13. gr. Félagssáttmála Evrópu og 11. og 
12. gr. SEFMR. Sjá frumvarp til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá l#!veldisins Íslands, 
nr. 33/1944, me! sí!ari breytingum, "skj. 389, 297. mál. Um 14. gr. frumvarpsins. Vefútgáfa 
Al"ingistí!inda, sló!: http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html. [Sótt á vefinn 16. maí 2010].  
52 „The Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights,“ mgr. 6. 
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ósjálfbjarga fullor!na er a! ræ!a.53 Styrkir samkvæmt 9. gr. eiga a! auki a! stu!la 

a! "ví a! einstaklingar og fjölskyldur hafi a!gang a! lágmarks húsaskjóli, vatni, 

hreinlætisa!stö!u, matvælum og grunnmenntun.54 

$ó a! a!ildarríkin njóti nokkurs svigrúms um "a! hvernig "au tryggi réttindi 9. 

gr. SEFMR er ger! krafa um a! ríkin setji upp „kerfi“ í "eim tilgangi, hvort sem "a! er 

eitt heildarkerfi e!a nokkur smærri, innan síns landsréttar. Á "essu „kerfi“ skulu 

stjórnvöld taka ábyrg!, ".e. bæ!i á virkri stjórnun "ess og eftirliti me! "ví.55 $ó svo 

a! vi!urkennt sé a! ákvæ!inu fylgi miklar fjárhagslegar byr!ar, er á móti bent á 

mikilvægi ákvæ!isins fyrir mannlega vir!ingu. Ríkin eigi ".a.l. a! veita "ví áke!inn 

forgang a! tryggja réttindi ákvæ!isins, bæ!i me! lögum og ö!rum a!ger!um. $a! sé 

einnig ástæ!a til a! ætla a! a!ger!ir e!a ákvar!anir sem fela í sér afturhvarf e!a 

minna félagslegt öryggi en á!ur hefur veri! ná!, séu banna!ar samkvæmt SEFMR. 

Ríki ver!i a! s#na fram á, me! gó!um rökum, a! slíkt afturhvarf sé nau!synlegt.56  

Nefndin hefur einnig fjalla! um ákvæ!i 11. gr. SEFMR, bæ!i um 1. mgr. (um 

rétt til vi!unandi húsnæ!is) og 2. mgr. (um rétt til vi!unandi matar). Um 1. mgr. segir 

nefndin a! í henni felist réttur til "ess a! lifa í öryggi, fri!i og me! vir!ingu. Nefndin 

telur ekki a! túlka eigi ákvæ!i! "röngt, t.d. "annig a! í "ví felist a!eins réttur til "ess 

a! hafa "ak yfir höfu!i!.57 Nefndin leggur mikla áherslu á a! skyldur ákvæ!isins 

ver!i a! uppfylla, jafnt á tímum efnahagslegs samdráttar líkt og á ö!rum tímum og 

jafnvel enn frekar "á en annars. $ó a! a!ildarríkin hafi ákve!i! svigrúm í vali á 

a!ger!um til "ess a! ná fullri vi!urkenningu á réttinum, ver!i "au a! taka skref í "á 

átt tafarlaust.58 Um 2. mgr. segir nefndin a! fullri vi!urkenningu á réttinum ver!i ná!, 

"egar hver ma!ur, kona og barn, hafa bæ!i á"reifanlegan og efnahagslegan a!gang 

a! nægum mat e!a möguleika til "ess a! afla sér hans á öllum tímum. Nefndin 

bendir aftur á a! ekki megi túlka ákvæ!i! "röngt, t.d. "annig a! nægur matur teljist 

einungis vera ákve!inn lágmarksskammtur af næringarefnum. Nefndin leggur 

áherslu a! réttinum skuli ná í áföngum en a! a!ildarríki hafi "ó "á meginskyldu a! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 The right to social security (art. 9). General Comment 19 of the Committee on Economic, Social 
and Cultural Rights, U.N. Doc. E/C.12/GC/19, mgr. 2. 
54 Sama heimild, mgr. 59. 
55 Sama heimild, mgr. 10-11. 
56 Sama heimild, mgr. 40-42. 
57The right to adequate housing (Art. 11 (1)). General Comment 4 of the Committee on Economic, 
Social and Cultural Rights, U.N. Doc. E/1992/23, mgr. 7. 
58 Sama heimild, mgr. 11-12. 
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grípa til nau!synlegra a!ger!a til a! draga úr hungri á öllum tímum, jafnvel á tímum 

náttúruhamfara e!a annarra slæmra tíma.59  

A! lokum hefur nefndin gert 12. gr. samningsins um rétt til heilsu a! 

umfjöllunarefni sínu. $a! má ekki misskilja ákvæ!i! á "ann veg a! "a! ver!i tali! 

fela í sér rétt til "ess a! vera heilbrig!ur. Réttur til heilsu felur í sér a! einstaklingar 

eigi rétt á a! stjórna eigin líkama og vera frjálsir frá pyntingum, ósam"ykktri 

læknisfræ!ilegri me!fer! og/e!a tilraunum. Ákvæ!i! felur einnig í sér rétt til 

heilsugæslu, sem tryggir jöfn tækifæri fyrir einstaklinga til "ess a! ná bestu 

mögulegu heilsu mi!a! vi! a!stæ!ur. Ákvæ!i! felur "ví í sér a! einstaklingar eigi 

rétt á fjölbreyttri a!stö!u, "jónustu og vörum sem eru nau!synlegar til "ess a! "ví 

takmarki ver!i ná!.60 Líkt og önnur ákvæ!i SEFMR sem fjalla! hefur veri! um, felur 

12. gr. í sér tafarlausa skyldu a!ildarríkja til a! taka strax skref í átt a! fullri 

vi!urkenningu réttindanna. Nefndin bendir einnig á, líkt og á!ur hefur veri! minnst á 

var!andi 9. gr. SEFMR, a! eins og me! öll önnur réttindi samningsins sé ekki 

ólíklegt a! afturhvarf, a!ger!ir e!a ákvar!anir sem fela í sér minni vernd en á!ur var 

ná! séu banna!ar.61 Ekki ver!ur fjalla! sérstaklega um 12. gr. SEFMR frekar í 

"essari ritger! en 9. gr. samningsins mun koma til nánari sko!unar sí!ar ásamt 11. 

gr. hans. 

IE(F5(DE(5.$E(NOE(.$E(/"JK$+,$/8$%$(
Samkvæmt 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrár l#!veldisins Íslands, nr. 33/1944, skal öllum 

sem "ess "urfa trygg!ur, í lögum, réttur til a!sto!ar vegna sjúkleika, örorku, elli, 

atvinnuleysis, örbirg!ar og sambærilegra atvika. Af hálfu íslenska ríkisins hefur "ví 

veri! l#st a! 76. gr. sé helsta ákvæ!i stjórnarskrárinnar sem verndi efnahagsleg, 

félagsleg og menningarleg réttindi samkvæmt SEFMR.62 Me! 1. mgr. 76. gr. 

stjórnarskrár má segja a! löggjafinn leitist vi! a! tryggja helstu félagsleg og 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59 The right to adequate food (Art. 11): Substantive Issues Arising in the Implementation of the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. General Comment 12 of the 
Committee on Economic, Social and Cultural Rights, U.N. Doc. E/C.12/1999/5, mgr. 6. 
60 The right to the highest attainable standard of health: Substantive Issues Arising in the 
Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. General 
Comment 14 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, U.N. Doc. E/C.12/2000/4, 
mgr. 8-9. 
61 Sama heimild, mgr. 30-32. 
62 Ríkisstjórn Íslands, „Iceland’s Third Periodic Report under Articles 16 and 17 of the International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,“ september 2001. A!gengilegt á 
http://www.domsmalaraduneyti.is/utgefid-efni/til_nefnda/nr/586, bls. 3.  
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efnahagsleg réttindi.63 Á!ur en lengra er haldi! er rétt a! vekja sérstaka athygli á 

or!alagi ákvæ!isins. Ekki er kve!i! á um a! öllum beri réttur til a!sto!ar séu 

einhverjar "eirra a!stæ!na uppi sem í ákvæ!inu eru taldar, líkt og gert er me! 

svipu!um hætti í ö!rum mannréttindaákvæ!um stjórnarskrár. Kve!i! er á um a! 

öllum skuli me! lögum trygg!ur réttur til a!sto!ar vegna "eirra. $#!ing "essa ver!ur 

nánar rakin hér á eftir en me! hli!sjón af umfjöllun 1. kafla kemur "etta or!alag 

vissulega ekki á óvart.  

Ákvæ!i 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrár hefur ekki oft veri! beitt af íslenskum 

dómstólum, raunar hefur Hæstiréttur Íslands a!eins einu sinni beitt "ví. Má "ví segja 

a! enn sé margt á huldu var!andi inntak ákvæ!isins, a.m.k. meira en óskandi væri. Í 

"essum kafla ver!ur ákvæ!i! sko!a!, fyrst í sögulegu samhengi og svo hver "#!ing 

"ess er í dag. Í sambandi vi! sí!arnefnda atri!i! ver!ur liti! til "eirra dóma um 

ákvæ!i! sem "ó eru til sta!ar og fræ!ilegrar umfjöllunar. Einnig ver!a tengsl 

ákvæ!isins vi! lög nr. 100/2007 um almannatryggingar og lög nr. 129/1997 um 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjó!a sko!u!. 

IED(="&""01.,(&5(/L.&(%8MP64/4+/(
Ákvæ!i um framfærslua!sto! vegna ákve!inna a!stæ!na hefur veri! í íslensku 

stjórnarskránni allt frá "ví a! Íslendingar fengu sína fyrstu stjórnarskrá a! gjöf, ári! 

1874, frá Kristjáni níunda "áverandi konungi ríkisins.64 Í 52. og 53. gr. stjórnarskrár 

„um hin sjerstaklegu málefni Íslands“ frá 5. janúar 1874 segir eftirfarandi: 

52. grein. 
Sá sem ekki getur sje! fyrir sjer og sínum, og sje hann ekki skyldu-ómagi annars 
manns, skal eiga rjett á a! fá styrk úr almennum sjó!i, en "á skal hann há!ur vera 
skyldum "eim, er lögin áskilja. 
 

53. grein. 
Hafi foreldrar eigi efni á a! fræ!a börn sín, e!a sjeu börnin muna!arlaus og öreigar, er 
"a! skylda hins opinbera a! sjá "eim fyrir uppfræ!ingu og framfæri.65 
 

Ákvæ!in eiga sér fyrirmynd í 89. og 90. gr. dönsku stjórnarskrárinnar frá 1849 og eru 

nánast bein "#!ing á "eim ákvæ!um.66 Gott er a! hafa í huga a! danska 

stjórnarskráin var nokku! frjálslynd mi!a! vi! "ann tíma og "á kannski sérstaklega 

mannréttindakafli hennar sem m.a. haf!i a! geyma 89. og 90. gr.67 Réttur manna til 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 Hluti "eirra er einnig trygg!ur me! ákvæ!i 75. gr. stjórnarskrár um atvinnufrelsi og me! 3. mgr. 76. 
gr. stjórnarskrár um vernd barna og ummönnun. 
64 Al"ingistí!indi, II. hluti, 1875, bls. 392.  
65 Sama heimild. 
66 Gunnar Helgi Kristinsson, $róun íslensku stjórnarskrárinnar. Reykjavík 1994, bls. 131-132. 
67 Sama heimild, bls. 16-17. 
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framfærslustyrks frá ríkjum var almennt ekki talinn til sjálfsag!ra mannréttinda í 

Evrópu á "essum tíma.68 Me! hli!sjón af sérstöku e!li ákvæ!is 89. gr. dönsku 

stjórnarskrárinnar var lengi umdeilt hvort "a! fæli í sér efnisbundinn rétt 

einstaklingunum til handa. Hugmyndum um a! hægt væri a! leggja fram kröfu fyrir 

dómstólum um a!sto! samkvæmt ákvæ!inu var lengi vel hafna!.69 $á má til 

gamans geta "ess a! í sk#ringum me! stjórnarskrá sem Fri!rik sjöundi lag!i fram á 

"jó!fundi Íslendinga ári! 1851, segir um 90. gr. hennar, sem var samhljó!a sama 

ákvæ!i í dönsku stjórnarskránni, a! ekki megi skilja ákvæ!i! beinlínis eftir or!anna 

hljó!an, "ar sem "a! liggi í augum uppi a! "a! sé ómögulegt.70 Má ætla a! "a! 

sama hafi gilt a! einhverju leyti um 89. gr. stjórnarskrárinnar sem var af sama toga 

og 90. gr.  

Ákvæ!in um framfærslua!sto! í íslensku stjórnarskránni tóku ekki miklum 

breytingum fyrr en ári! 1995. $au "oku!ust "ó jafnt og "étt aftar í stjórnarskrána 

ásamt "ví a! smávægilegar or!alagsbreytingar voru ger!ar. Í 

l#!veldisstjórnarskránni frá 1944 voru ákvæ!in í 70. og 71. gr. og hljó!u!u svo: 

70. gr. 
Sá skal eiga rétt á styrk úr almennum sjó!i, sem eigi fær sé! fyrir sér og sínum, og sé 
eigi ö!rum skylt a! framfæra hann, en "á skal hann vera skyldum "eim há!ur, sem lög 
áskilja. 

71. gr. 
Hafi foreldrar eigi efni á a! fræ!a sjálf börn sín e!a séu börnin muna!arlaus og öreigar, 
er skylt a! sjá "eim fyrir uppfræ!ingu og framfæri af almannafé.71 
 

Um 70. og 71. gr. stjórnarskrárinnar segir eftirfarandi í annarri útgáfu af riti Ólafs 

Jóhannessonar, Stjórnskipun Íslands, frá 1978: „$ær stjórnarskrárgreinar eru "ó eins 

og næsta grein á undan fyrst og fremst stefnuyfirl#singar en hafa takmarka!a 

réttarlega "#!ingu, "ar sem löggjafanum er a! mestu leyti í sjálfsvald sett, hverjar 

reglur hann setur um efni!.“72 Er "etta í takt vi! ríkjandi vi!horf á al"jó!legum 

vettvangi á "essum tíma, sbr. umfjöllun 1. kafla. $ess má geta a! umfjöllun um 

ákvæ!in í riti Ólafs nær rétt tæplega yfir eina og hálfa bla!sí!u en til samanbur!ar 

eru u.".b. "rjár bla!sí!ur í umfjöllun um fri!helgi heimilis sem "á var vernda! í 66. gr. 

stjórnarskrárinnar og rúmar sex bla!sí!ur í umfjöllun um félagafrelsi sem "á var 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68 Björg Thorarensen, „Beiting ákvæ!a um efnahagsleg og félagsleg mannréttindi í stjórnarskrá og 
al"jó!asamningum,“ bls. 82. 
69 Zahle, Henrik, Dansk Forfatningsret 3. Menneskerettigheder. Kaupmannahöfn 2000, bls. 202. 
70 Tí!indi frá "jó!fundi Íslendínga ári! 1851, bls. 458 og 463. 
71 Al"ingistí!indi, A-deild, 1944, bls. 8.  
72 Ólafur Jóhannesson, Stjórnskipun Íslands. Reykjavík 1978, bls. 461. 
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vernda! í 73. gr. stjórnarskrárinnar.73 Ákvæ!in um framfærslua!sto! vir!ast "ví ekki 

hafa haft mikla "#!ingu á "essum tíma e!a ekki gefi! ærlegt tilefni til umfjöllunar. 

Löggjafinn haf!i "ó sett lög í "eim tilgangi a! uppfylla skyldur sínar samkvæmt 

ákvæ!inu, t.d. um almannatryggingar,74 en "a! segir sennilega meiri sögu a! á 

ákvæ!in haf!i aldrei reynt fyrir dómstólum. 

Ári! 1995 voru ger!ar umfangsmiklar breytingar á mannréttindakafla íslensku 

stjórnarskrárinnar. Var tilgangur "eirra í fyrsta lagi sá a! efla, samhæfa og samræma 

mannréttindaákvæ!in "annig a! "au gegndu betur "ví hlutverki a! vera vörn 

almennings í samskiptum vi! "á sem fara me! ríkisvald. Í ö!ru lagi var tilgangurinn 

sá a! færa #mis ákvæ!i mannréttindakaflans til nútímalegra horfs enda höf!u 

ákvæ!in nánast sta!i! óbreytt frá 1874. Í "ri!ja og sí!asta lagi var tali! tímabært a! 

endursko!a ákvæ!in m.t.t. al"jó!legra skuldbindinga Íslands.75 Vi! "essar breytingar 

komst ákvæ!i! í "a! horf sem gert var grein fyrir í upphafi 2. kafla.  

IEI(QR64+.(%8MP64/4+/(7(#,.(
„Allir, sem "ess "urfa, skulu eiga rétt á a!sto! vegna sjúkleika, örorku, elli, 

atvinnuleysis og sambærilegra atvika eftir "ví sem er nánar ákve!i! í lögum.“76 Svo 

hljó!a!i ákvæ!i 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrár í frumvarpi "ví sem sí!ar var! a! 

breytingalögum vi! stjórnarskrá nr. 97/1995. Breytingar frá eldra ákvæ!i fela annars 

vegar í sér a! fellt er ni!ur skilyr!i um a! einstaklingar ættu a!eins framfærslurétt ef 

engum ö!rum var skylt a! framfæra "á og hins vegar er fellt ni!ur a! "eir "yrftu a! 

vera í "eirri a!stö!u a! geta ekki sé! fyrir sér og sínum. Er "annig lög! meiri áhersla 

á einstaklinginn og "arfir hans en á!ur.77 Or!alag ákvæ!isins breyttist svo lítillega í 

me!förum "ingsins og var! líkt og "a! er í dag. A! áliti stjórnarskrárnefndar var "örf 

á breytingum til "ess „a! skerpa nokku! or!alagi! um "essi réttindi.“78  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73 Ólafur Jóhannesson, Stjórnskipun Íslands, bls. 461-462, 435-438 og 472-478. 
74 Sama heimild, bls. 461-462. 
75 Frumvarp til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá l#!veldisins Íslands, nr. 33/1944, me! 
sí!ari breytingum, "skj. 389, 297. mál. Inngangur greinarger!ar. Vefútgáfa Al"ingistí!inda, sló!: 
http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html. [Sótt á vefinn 16. maí 2010]. 
76 Sama heimild, sjá 14. gr. frumvarpsins. 
77 Gu!mundur Sigur!sson og Ragnhildur Helgadóttir, „Slysatryggingar almannatrygginga: Opinber 
réttur, einkaréttarleg sjónarmi!.“ Í Pétur Kr. Hafstein; Haraldur Henryson, Páll Hreinsson, Sigrún 
Gu!mundsdóttir og Valborg $. Snævarr (ritn.), Gu!rúnarbók. Afmælisrit til hei!urs Gu!rúnu 
Erlendsdóttur 3. maí 2006. Reykjavík 2006, bls. 214-215. 
78 Nefndarálit um frv. til stjórnarskipunarlaga um breyt. á stjórnarskrá l#!veldisins Íslands, nr. 33/1944, 
me! sí!ari breytingum, "skj. 758, 297. mál. I. kafli. Vefútgáfa Al"ingistí!inda, sló!: 
http://www.althingi.is/altext/118/s/0758.html. [Sótt á vefinn 16. maí 2010]. 
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Í greinarger! me! á!urnefndu frumvarpi er ákvæ!i! sk#rt a! nokkru leyti. Bent 

er á a! ákvæ!i! svari a! nokkru til ákvæ!is 70. gr. "ágildandi stjórnarskrár en a! 

"a! sé ítarlegra en á!ur, "ar sem nú sé teki! nánar fram hvers konar a!stæ!ur geti 

or!i! til "ess a! einstaklingur "arfnist a!sto!ar.79 Sk#rt er a! ákvæ!i! feli ekki í sér 

breytingu frá "ágildandi reglu, a! "ví leyti a! "a! sé ekki rá!gert a! "eir sem geti 

nægilega sé! fyrir sér sjálfir skuli eiga rétt til a!sto!ar. Löggjafanum sé "ó heimilt a! 

veita "eim "ann rétt ef hann k#s svo.80 $á er bent á a! gert sé rá! fyrir "ví a! nánari 

reglur um félagslega a!sto! af "essu tagi ver!i settar me! lögum.81 A! lokum er 

vísa! til "ess a! í Félagssáttmála Evrópu og SEFMR séu ákvæ!i af sama toga og 

hér um ræ!ir. Sérstaklega er vísa! til 12. og 13. gr. Félagssáttmálans og 11. og 12. 

gr. SEFMR.82 $#!ing "essa hefur veri! nokkur í dómaframkvæmd. Er hér vakin 

athygli á "ví a! 9. gr. SEFMR hljóti einnig a! skipta höfu!máli var!andi 1. mgr. 76. 

gr. stjórnarskrár auk 11. og 12. gr. samningsins.83  

Fleiri vísbendingar um merkingu ákvæ!isins er ekki a! finna í umræddri 

greinarger!. Enn er "eirri spurningu ósvara! a! mestu leyti hva!a "#!ingu sérstakt 

or!alag ákvæ!isins hefur og "á sérstaklega hverjar séu skyldur ríkisins samkvæmt 

"ví. $ær sko!anir manna a! ákvæ!i! fæli ekki í sér efnislegan rétt einstaklinga til 

framfærslu hafi "eir "örf á henni, ".e.a.s. a! ákvæ!i! hafi ekki bein lagaleg áhrif, 

hafa nú a! mestu leyti "urft a! víkja. Ástæ!an er helst sú a! í Hrd. 125/2000, e!a í 

svoköllu!u Öryrkjamáli, sta!festi Hæstiréttur a! ákvæ!i! fæli í sér efnisleg réttindi 

einstaklingum til handa. Var "a! fyrsta dómsmáli! "ar sem ákvæ!i 1. mgr. 76. gr. 

stjórnarskrár var beitt af Hæstarétti.  

Máli! var höf!a! af Öryrkjabandalagi Íslands gegn Tryggingastofnun ríkisins en 
bandalagi! taldi a! stofnuninni hef!i veri! óheimilt á ákve!nu tímabili a! sker!a 
tekjutryggingu örorkulífeyris"ega í hjúskap vegna tekna maka, sem ekki var lífeyris"egi. 
$a! hafi einnig veri! óheimilt á tímabili eftir a! heimild til slíkrar sker!ingar var lögfest.  

Hæstiréttur sag!i m.a. í dómnum a! "a! sé vi!urkennd regla a! norrænum rétti a! 
sk#ra ver!i lög í samræmi vi! al"jó!asamninga sem ríki hefur sta!fest eftir "ví sem 
kostur er og benti sérstaklega á a! í athugasemdum vi! stjórnarskrárfrumvarp me! 
lögum nr. 97/1995 hafi veri! vakin athygli á ákvæ!um 12. og 13. gr. Félagssáttmála 
Evrópu sem og 11. og 12. gr. SEFMR. Í kjölfari! sag!i rétturinn a! sk#ra yr!i 76. gr. 
stjórnarskrárinnar „á "ann veg a! skylt sé a! tryggja a! lögum rétt sérhvers einstaklings 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 Frumvarp til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá l#!veldisins Íslands, nr. 33/1944, me! 
sí!ari breytingum, "skj. 389, 297. mál. Um 14. gr. frumvarpsins. Vefútgáfa Al"ingistí!inda, sló!: 
http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html. [Sótt á vefinn 16. maí 2010]. 
80 Sama heimild. 
81 Sama heimild. 
82 Sama heimild. 
83 Sjá Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur, bls. 611. Er "ar bent á a! sambærileg réttindi og 
verndu! eru í 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrár séu verndu! í 9.-11. gr. SEFMR. Einnig mætti benda á 
umfjöllun í Hrd. 125/2000, kafla V. 
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til a! minnsta kosti einhverrar lágmarks framfærslu eftir fyrirfram gefnu skipulagi, sem 
ákve!i! sé á málefnalegan hátt.“84 Rétturinn benti svo á a! "a! skipulag, sem löggjafinn 
ákve!i, ver!i „"ó a! fullnægja "eim lágmarksréttindum, sem felast í ákvæ!um 76. gr. 
stjórnarskrárinnar“ og "á a! skipulagi! ver!i einnig „a! uppfylla skilyr!i 65. gr. 
stjórnarskrárinnar um a! hver einstaklingur njóti samkvæmt "ví jafnréttis á vi! a!ra sem 
réttar njóta, svo og almennra mannréttinda.“85 Rétturinn tók sí!an fram a! "rátt fyrir a! 
löggjafinn hafi ákve!i! svigrúm til mats á "ví hvernig ofangreind lágmarksréttindi skuli 
ákvör!u! geti dómstólar ekki viki! sér undan "ví a! taka afstö!u til "ess hvort "a! mat 
samr#mist grundvallarreglum stjórnarskrárinnar.  

A! lokum vísa!i rétturinn m.a. til 65. gr. stjórnarskrár og 9. gr. SEFMR og féllst á a! 
óheimilt hef!i veri! a! sker!a tekjutryggingu örorkulífeyris"ega í hjúskap me! "eim 
hætti sem lög "á heimilu!u. $a! skipulag trygg!i ekki "au lágmarksréttindi sem í 76. gr. 
stjórnarskrár felast.86  

 
Hæstiréttur komst "ví a! "eirri ni!urstö!u a! 76. gr. stjórnarskrár feli í sér ákve!in 

efnisleg réttindi einstaklingum til handa. $a! sem vekur sérstaklega athygli er a! 

rétturinn vísar til athugasemda me! ákvæ!inu í frumvarpinu sem sí!ar var! a! 

lögum nr. 97/1995 og ákvæ!a úr al"jó!asamningum sem "ar eru nefnd. Í kjölfar 

"essarar ni!urstö!u vaknar sú spurning hversu miklu máli "a! skipti a! vísa! sé til 

Félagssáttmálans og SEFMR í greinarger!inni. $á vakna einnig vangaveltur um "a! 

a! hversu miklu leyti rétturinn sé a! sk#ra stjórnarskrána me! hli!sjón af 

undirbúningsgögnum og a! hve miklu leyti me! hli!sjón af meginreglu norræns réttar 

um sk#ringu til samræmis vi! al"jó!askuldbindingar. Má í framhaldinu velta fyrir sér 

hvort réttinum hafi fundist öruggara en annars a! leggja meiri áherslu á 

Félagssáttmálann og SEFMR vegna "ess a! "eirra er geti! í umræddri 

greinarger!.87 $essum spurningum ver!ur ekki svara! me! afdráttarlausum hætti 

hér. 

IEIED(SM1$J,(/8,0(,6/"26,(2.(-M1$+4.(
Samkvæmt 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrár er réttur sá sem ákvæ!i! veitir til a!sto!ar 

bundinn vi! "á sem "urfa hennar vi!. Eins og kom fram í umfjöllun um greinarger! 

frumvarps, sem sí!ar var! a! stjórnskipunarlögum nr. 97/1995, hefur "etta ekki "á 

"#!ingu a! löggjafanum sé banna! a! veita ö!rum a!sto! vegna "eirra atvika sem 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84 Hrd. 125/2000, kafli IV. 
85 Sama heimild. 
86 Einnig má benda á a! Hrd. 177/1998 skiptir nokkru máli í "essu sambandi, "rátt fyrir a! "ar sé ekki 
vísa! til 76. gr. stjórnarskrár. Máli! snerist um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi og "ar 
me! jákvæ!ar skyldur ríkisins. Hæstiréttur komst a! "eirri ni!urstö!u a! réttindin feli í sér efnislegan 
rétt og dæmdi "eim einstaklingi sem broti! var á ska!abætur. $á skiptir einnig máli a! Hæstiréttur tók 
fram a! túlka skuli íslenska löggjöf me! hli!sjón af al"jó!legum skuldbindingum ríkisins. Sjá umfjöllun 
í Helgadóttir, Ragnhildur, „The UN Convention in Nordic Domestic Law – Lessons Learned from other 
Treaties.“ Í Arnardóttir, Oddn# Mjöll og Quinn, Gerard (ritstj.), The UN Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities. European and Scandinavian Perspectives. Leiden/Boston 2009, bls. 287-
288. 
87 Sama heimild, bls. 290. 
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talin eru upp í ákvæ!inu "ó a! "eir "urfi hennar ekki vi!. Í "essu sambandi hefur 

veri! bent á a! ekki sé óe!lilegt a! löggjafinn setji vi!mi!unarreglur um "a! hvenær 

menn teljist "urfa á a!sto! a! halda. $ær reglur væri t.d. hægt a! mi!a vi! ákve!nar 

a!stæ!ur manna, svo sem a! ef "eir hafi tekjur undir ákve!nu lágmarki "á eigi "eir 

rétt á a!sto! en annars ekki.88 Einnig hefur veri! bent á a! or!alag 1. mgr. 76. gr. 

stjórnarskrár hindri ekki a! löggjafinn setji reglur um lögheimili e!a lágmarksdvöl hér 

á landi til "ess a! menn ö!list "au réttindi sem ákvæ!i! kve!ur á um, "ar sem anna! 

væri óe!lilegt.89 $ar a! auki hafa önnur skilyr!i löggjafans fyrir rétt á a!sto! veri! 

talin málefnaleg, t.d. í sambandi vi! atvinnuleysisbætur. Einstaklingar "urfa m.a. a! 

vera vinnufærir og í virkri atvinnuleit, sbr. 14. gr. laga nr. 54/2006 um 

atvinnuleysistryggingar, til "ess a! eiga rétt á bótum.90  

Anna! sem ver!ur a! hafa í huga er a! áskili! er, í ákvæ!inu, a! „öllum“ sem 

"ess "urfi skuli veitt a!sto!. Ver!ur ".a.l. alltaf a! hafa jafnræ!isreglu 65. gr. 

stjórnarskrár í huga í tengslum vi! ákvæ!i!. Er "a! einnig í samræmi vi! ni!urstö!u 

Hrd. 125/2000.91 A!sto! ber "ví a! veita á jafnréttisgrundvelli "annig a! tveir menn 

sem búi vi! sömu a!stæ!ur eigi rétt á sambærilegri a!sto!.92 $a! skapa!ist reyndar 

nokkur óvissa eftir a! dómur Hæstaréttar féll í umræddu Öryrkjamáli, tengd 

jafnræ!isreglu og 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrár. Óvissan fólst fyrst og fremst í "ví 

hvort "a! væri alltaf óheimilt innan almannatryggingakerfisins a! láta tekjur maka 

hafa áhrif á tekjutryggingu öryrkja til sker!ingar, vegna "ess a! "a! væri ólögmæt 

mismunun.93 Í Hrd. 549/2002 var óvissunni eytt en "ar fjalla!i Hæstiréttur í anna! 

sinn um 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrár svo einhverju nemi, "ó a! ákvæ!inu sjálfu hafi í 

raun ekki veri! beitt. Hæstiréttur komst a! "eirri ni!urstö!u a! "a! gæti átt vi! 

málefnaleg rök a! sty!jast a! gera nokkurn mun á grei!slum til einstaklinga úr 

opinberum sjó!um, eftir "ví hvort vi!komandi er í sambú! e!a ekki. Ástæ!an er sú 

a! "a! hefur almennt veri! tali! a! sá sem sé í hjúskap e!a sambú! "urfi minna sér 

til framfærslu heldur en sá sem er einn.94 Af "essum dómi og Öryrkjamálinu, hefur 

"ví veri! tali! lei!a a! sko!a ver!i „í hverju tilviki hvort tenging bótaréttar innan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88 Gunnar G. Shcram, Stjórnskipunarréttur, bls. 613. 
89 Sama heimild. 
90 Sjá einnig Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 550. 
91 Sjá einnig Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur, bls. 613. 
92 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 550. 
93 Sama heimild, bls. 546. 
94 Hrd. 549/2002, kafli III. 
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almannatryggingakerfisins vi! tekjur maka gengur of langt til sker!ingar á 

réttinum.“95  

Í 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrár er tali! upp me! ítarlegri hætti en í eldra ákvæ!i 

vegna hva!a a!stæ!na löggjafanum er skylt a! veita "eim sem "ess "urfa a!sto!. 

Teki! er fram a! a!stæ!ur sem lei!i til "ess a! a!sto!ar sé líklega "örf séu sjúkleiki, 

örorka, elli, atvinnuleysi, örbirg! og önnur sambærileg atvik. Hefur sérstaklega veri! 

bent á til hversu ví!tæks svi!s or!i! „örbirg!“ nær. Me! "ví séu ekki ger!ar neinar 

kröfur um orsakir fátæktar e!a "arfar til framfærslua!sto!ar til "ess a! rétturinn ver!i 

virkur.96 $á hefur einnig veri! bent á a! me! "ví a! tiltaka önnur sambærileg atvik 

me! "essum hætti sé "ví haldi! enn opnara en ella í hva!a tilvikum löggjafanum sé 

skylt a! veita a!sto!.97 Sem dæmi um tilvik sem falla undir sambærileg atvik hefur 

a!sto! vi! mæ!ur í barneignarleyfi veri! tiltekin.98 Á "a! væntanlega einnig vi! um 

a!sto! vi! fe!ur í barneignaleyfi me! hli!sjón af tengslum ákvæ!isins vi! 

jafnræ!isreglu.  

Me! hli!sjón af sögulegum grunni ákvæ!isins, hefur veri! tali! a! a!sto! 

samkvæmt "ví merki fyrst og fremst fjárhagsa!sto!.99 $a! ver!ur "ó a! hafa í huga 

a! ekki er lengur tilteki! a! a!sto!ina, e!a styrki, skuli veita úr „almennum sjó!i“ líkt 

og gert var á!ur. Bent hefur veri! á a! hugsanleg "#!ing "essa sé sú a! a!sto! 

samkvæmt ákvæ!inu sé ekki lengur bundin vi! fjárgrei!slur.100 $ó má sjá af 

félagslegri löggjöf í gegnum tí!ina a! a!sto! samkvæmt eldra ákvæ!i hefur ekki 

veri! bundin vi! fjárgrei!slur "rátt fyrir or!alagi!, t.d. hefur tilgangur laga um 

sjúkratryggingar lengi veri! sá a! tryggja einstaklingum a!gang a! 

læknis"jónustu.101  

Anna! sem hægt er a! velta fyrir sér, er hvort a! brottfelling or!anna 

„almennum sjó!i“ úr ákvæ!inu, veiti löggjafanum heimild til a! uppfylla skyldur sínar 

samkvæmt "ví ekki a!eins me! „sjó!um“ e!a úrræ!um sem eru opinbers e!lis, 

heldur einnig me! úrræ!um sem eru einkaréttarlegs e!lis. $ví ver!ur ekki haldi! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
95 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 547. 
96 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur, bls. 614.  
97 Sama heimild.  
98 Sama heimild. 
99 Sama heimild, bls. 612. 
100 Sama heimild. 
101 Ólafur Jóhannesson, Stjórnskipun Íslands, bls. 462. T.d. er bent á í "essu sambandi a! ári! 1911, 
me! lögum nr. 39/1911 um sjúkrasamlög, hvatti löggjafinn til "ess a! al"#!a manna trygg!i heilsu 
sína me! lofor!i um styrk til sjúkrasamlaga "eirra, sbr. 2. gr. laganna. Sjó!ir samlaganna voru a! ö!ru 
leyti bygg!ir upp af i!gjöldum félaga "eirra. Sjá Al"ingistí!indi, A-deild, 1911, bls. 454-456. 
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fram hér a! löggjafanum hafi veri! óheimilt, fyrir stjórnarskrárbreytinguna ári! 1995, 

a! koma á fót einkaréttarlegum sjó!um í "eim tilgangi a! veita framfærslua!sto!. $ó 

er "ess vir!i a! velta fyrir sér hvort a!sto! í "ví formi hef!i ekki "urft a! vera 

algjörlega óhá! a!sto! samkvæmt fyrrverandi 70. og 71. gr. stjórnarskrár og "eim til 

vi!bótar en ekki til uppfyllingar.  

IEIEI(?1+./0(M46(=)CT>G(,05,++,"$9..4+.,$(2.(07*19$4//JK64(
Hægt er a! nefna #msa löggjöf sem hefur "ann tilgang a! uppfylla skyldur íslenska 

ríkisins samkvæmt 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrár. Til dæmis lög nr. 112/2008 um 

sjúkratryggingar, lög nr. 40/1991 um félags"jónustu sveitarfélaga, lög nr. 59/1992 um 

málefni fatla!ra, lög nr. 99/2007 um félagslega a!sto!, lög  nr. 125/1999 um málefni 

aldra!ra, lög nr. 113/1994 um eftirlaun til aldra!ra o.s.frv. Umfjöllun "essa kafla 

ver!ur "ó a!eins tengd lögum nr. 100/2007 um almannatryggingar og lögum nr. 

129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjó!a.102  

Almannatryggingar og lífeyrissjó!stryggingar gegna vi!amiklu hlutverki hva! 

var!ar skyldur ríkisins samkvæmt 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrár.103 $ar me! gegna 

"essi tvö kerfi einnig vi!amiklu hlutverki hva! var!ar skyldur ríkisins samkvæmt 

SEFMR. Í "ri!ju sk#rslu íslenska ríkisins samkvæmt 16. og 17. gr. SEFMR er fjalla! 

um löggjöf sem löggjafinn hefur sett til "ess a! uppfylla skyldur sínar samkvæmt 

ákvæ!um samningsins. $ar er "ví l#st a! meginlöggjöfin var!andi félagslegt öryggi 

sé löggjöf um almannatryggingar, sérstaklega hva! var!ar lífeyri t.d. vegna elli e!a 

örorku.104 Í sk#rslunni er "ví einnig l#st a! lífeyrissjó!stryggingar samkvæmt lögum 

nr. 129/1997 séu einskonar vi!bót vi! almannatryggingar hva! var!ar lífeyri.105 A! 

"essu er einnig #ja! í athugasemdum me! frumvarpi "ví sem var! a! lögum nr. 

129/1997, en "ar kemur fram a! lífeyrissjó!stryggingar ættu a! draga úr 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
102 Sjá einnig Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 542 og 548-550. 
103 Sama heimild, bls. 542 og Gu!mundur Sigur!sson og Ragnhildur Helgadóttir, Almannatryggingar 
og félagsleg a!sto!. Reykjavík 2007, bls. 30. 
104 Lög um almannatryggingar voru "á nr. 117/1993. Sjá ríkisstjórn Íslands, „Iceland’s Third Periodic 
Report under Articles 16 and 17 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights,“ bls. 19-21. 
105 Sama heimild, bls. 21. Ekki er fjalla! um almannatryggingar e!a lífeyrissjó!stryggingar me! sama 
hætti í fjór!u sk#rslu íslenska ríkisins samkvæmt 16. og 17. gr. SEFMR sem n#lega var gefin út. $ar 
er a!allega fjalla! um n# lög e!a lög sem hafa breyst frá "ví a! "ri!ja sk#rslan var gefin út og a!ger!ir 
sem ríki! hefur gripi! til "ess a! mæta athugasemdum nefndar um efnahagsleg, félagsleg og 
menningarleg réttindi. Sjá ríkisstjórn Íslands, „Iceland’s fourth Periodic Report under Articles 16 and 
17 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,“ janúar 2010. A!gengilegt 
á http://www.domsmalaraduneyti.is/utgefid-efni/til_nefnda/nr/6918. 
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skattaheimtu og kostna!i vi! almannatryggingar.106 Má draga "á ályktun af "eim 

or!um a! lífeyrissjó!stryggingum sé ætla! a! gegna sama tilgangi og 

almannatryggingum og vera "eim til uppfyllingar. 

Lög um almannatryggingar nr. 100/2007 og lög nr. 129/1997, um 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjó!a, eru "ví "au lög sem hva! 

mestu máli skipta var!andi lífeyrisgrei!slur í tengslum vi! 1. mgr. 76. gr. 

stjórnarskrár, einkum vegna örorku e!a elli. Munurinn á "essum 

lífeyristryggingakerfum er "ó sá a! anna! kerfi!, almannatryggingar, er opinbers 

réttar en hitt, lífeyrissjó!stryggingar, er einkaréttarlegs e!lis.107 Í næstu köflum ver!ur 

leitast vi! a! sk#ra frá reglum sem gilda um "essi tvö lífeyriskerfi. 

UE(:05,++,"$9..4+.,$(
Heildstæ! lög um almannatryggingar hafa veri! í gildi hér á landi allt frá árinu 

1936.108 Lög um almannatryggingar hafa "ó breyst miki! sí!an "á og hafa raunar 

veri! í stö!ugri "róun. Eins og á!ur hefur veri! nefnt eru núgildandi lög um 

almannatryggingar nr. 100/2007.109 $au taka til lífeyris- og slysatrygginga 

almannatrygginga, sbr. 1. gr. "eirra. Lífeyristryggingar taka til ellilífeyris, 

örorkulífeyris, aldurstengdrar örorkuuppbótar, tekjutryggingar, örorkustyrks og 

barnalífeyris, sbr. 16. gr. laganna. Slysatryggingar taka til slysa vi! vinnu, i!nnám, 

björgunarstörf, hvers konar í"róttaæfingar, í"róttas#ningar og í"róttakeppni séu 

önnur skilyr!i laganna uppfyllt, sbr. 27. gr. atl. Samkvæmt 30. gr. grei!a 

slysatryggingar bætur í formi sjúkrahjálpar, dagpeninga, örorkubóta og dánarbóta.  

Hér ver!ur ekki fjalla! frekar um slysatryggingar almannatrygginga. Ver!ur lög! 

áhersla á a! fjalla um "au ákvæ!i atl. sem heyra undir lífeyristryggingar.110 

Umfjöllunin ver!ur afmörku! vi! "a! hvernig skipulagi og stjórn almannatrygginga er 

hátta!, hva!a reglur gilda um málsme!fer!, ábyrg! og eftirlit og loks hva!a réttindi 

lífeyristryggingar veita einstaklingum. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
106 Frumvarp til laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjó!a, "skj. 294, 249. mál. 
Sjá inngang athugasemda vi! frumvarpi!. Vefútgáfa Al"ingistí!inda, sló!: 
http://www.althingi.is/altext/122/s/0294.html. [Sótt á vefinn 16. maí 2010]. 
107 Gu!mundur Sigur!sson og Ragnhildur Helgadóttir, Almannatryggingar og félagsleg a!sto!, bls. 
30. 
108 Gils Gu!mundsson, Almannatryggingar á Íslandi: hálfrar aldar saga Tryggingastofnunar ríkisins. 
Reykjavík 1992, bls. 67-68. Fyrir "ann tíma voru "ó í gildi einstök lög um félagslega a!sto! og 
tryggingar, t.d. slysatryggingu sjómanna. Sjá sömu heimild, bls. 40-64. 
109 Hér eftir skammstafa! atl. 
110 $ó er bent á a! sömu reglur gilda um grei!slu bóta fyrir örorku vegna slysa og um örorkulífeyri, 
sbr. 34. gr. atl.  
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Um skipulag og stjórn almannatrygginga er fjalla! í 1. kafla atl. $a! er í höndum 

félags- og tryggingamálará!herra a! fara me! lífeyristryggingar og yfirstjórn 

Tryggingastofnunar ríkisins samkvæmt 2. gr. laganna. Hins vegar fer 

heilbrig!isrá!herra me! slysa- og sjúkratryggingar samkvæmt sama ákvæ!i. Einnig 

segir í ákvæ!inu a! Tryggingastofnun annist framkvæmd lífeyristrygginga en 

Sjúkratryggingastofnun annist framkvæmd slysatrygginga. $ar sem vi!fangsefni 

"essa kafla er afmarka! vi! lífeyristryggingar ver!ur hvorki fjalla! frekar um hlutverk 

heilbrig!isrá!herra samkvæmt atl. né Sjúkratryggingastofnunar. 

Í hlutverki félags- og tryggingamálará!herra felst a! skipa fimm menn í stjórn 

Tryggingastofnunar, setja stjórninni starfsreglur111 og ákve!a "óknun til 

stjórnarmanna, sbr. 3. gr. atl. Einnig felst í hlutverki félags- og tryggingamálará!herra 

a! skipa forstjóra Tryggingastofnunar a! fenginni tillögu stjórnarinnar, sbr. 5. gr. 

atl.112 Stjórn Tryggingastofnunar skal sta!festa skipulag stofnunarinnar og árlega 

starfs- og fjárhagsáætlun, sbr. 4. gr. atl. Hún skal einnig marka langtímastefnu 

stofnunnarinar. $á skal stjórnin hafa eftirlit me! starfsemi Tryggingastofnunar og 

me! "ví a! rekstur hennar sé innan ramma fjárlaga. Samkvæmt 2. mgr. 4. gr. atl. 

skal forma!ur stjórnarinnar svo og reglulega gera rá!herra grein fyrir starfsemi 

stofnunarinnar og gera honum vi!vart ef starfsemi og "jónusta er ekki í samræmi vi! 

ákvæ!i laga e!a rekstur ekki í samræmi vi! fjárlög. 

Hlutverk forstjóra Tryggingastofnunar er a! rá!a starfsmenn og annast 

daglegan rekstur, sbr. 1. mgr. 6. gr. laganna. Samkvæmt 2. mgr. sama ákvæ!is skal 

rá!herra setja forstjóra erindisbréf "ar sem tilgreind skulu helstu markmi! í rekstri 

stofnunarinnar og verkefni hennar til lengri og skemmri tíma. Á rá!herra "annig a! 

hafa rík áhrif á stefnumótun hjá stofnuninni.113 Forstjóri ber ábyrg! á a! 

Tryggingastofnun starfi í samræmi vi! lög, stjórnvaldsfyrirmæli og erindisbréf og a! 

rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma sé í samræmi vi! fjárlög, sbr. 3. mgr. 6. gr. atl. 

Forstjóri situr einnig fundi stjórnar stofnunarinnar en "ar hefur hann bæ!i málfrelsi og 

tillögurétt, sbr. 3. gr. atl. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111 Sjá starfsreglur stjórnar Tryggingastofnunar ríkisins, 5. október 2004. Stjórnartí!indi, B-deild, nr. 
880/2004. A!gengilegt á http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=814cf4ba-6c8e-427e-b64d-
e24ac4eeda64.  
112 Um almennar eftirlits- og stjórnunarheimildir og skyldur rá!herra rá!herra gagnvart 
Tryggingastofnun ver!ur fjalla! í kafla 3.2.4. 
113 Gu!mundur Sigur!sson og Ragnhildur Helgadóttir, Almannatryggingar og félagsleg a!sto!, bls. 
44. 
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Tryggingastofnun ríkisins "arf a! taka fjölda ákvar!ana á ári hverju sem snerta 

réttindi fólks samkvæmt atl. $arf stofnunin t.d. a! ákve!a, me! hli!sjón af lögunum, 

hvort einstakir umsækjendur um lífeyri uppfylli almenn skilyr!i II. kafla atl. um 

tryggingavernd e!a hvort "eir uppfylli sérstök skilyr!i til "ess a! eiga rétt á 

ákve!num bóta"áttum laganna.114 Nánar ver!ur fjalla! um umrædd skilyr!i í kafla 

3.3. 

Í ljósi "ess sem a! framan greinir vakna ákve!nar spurningar. Hva!a reglur 

gilda um málsme!fer! "egar ákvar!anir eru teknar? Hver ber ábyrg! á og hefur 

eftirlit me! "ví a! "essar ákvar!anir séu teknar í teknar í samræmi vi! lög og 

málefnaleg sjónarmi!? Markmi! "essa kafla er a! svara "eim spurningum. 

3.2.1 Málsme!fer! 
Eins og á!ur sag!i er "a! Tryggingastofnun sem annast framkvæmd 

lífeyristrygginga almannatrygginga, sbr. 2. gr. atl. $a! er "ví á "eim vettvangi sem 

fyrstu ákvar!anir í málum eru langoftast teknar.115 Rísi ágreiningur um ákvar!anir 

var!andi grundvöll, skilyr!i e!a upphæ! bóta samkvæmt atl. er hægt a! kæra 

ákvör!un til úrskur!arnefndar almannatrygginga sem starfar samkvæmt 7.-9. gr. 

atl.116  

Tryggingastofnun "arf, e!li málsins samkvæmt, a! fara eftir ákvæ!um atl. um 

lífeyristryggingar "egar hún tekur ákvar!anir í einstökum málum. $a! ver!ur "ó a! 

hafa í huga a! stofnunin og starfsmenn hennar "urfa einnig a! fara eftir ákvæ!um 

stjórns#slulaga nr. 37/1993 "egar ákvar!anir eru teknar. Stjórns#slulögin117 taka til 

stjórns#slu ríkis og sveitarfélaga og gilda "egar stjórnvöld, "ar á me!al 

stjórns#slunefndir, taka ákvar!anir um rétt e!a skyldu manna, sbr. 1. og 2. mgr. 1. 

gr. laganna. Me! stjórns#slu í "essum skilningi er átt vi! „"á starfsemi sem heyrir 

undir framkvæmdarvaldi! samkvæmt "eirri "rískiptingu ríkisvaldsins sem mælt er 

fyrir um í 2. gr. stjórnarskrárinnar.“118 $eir sem fara me! stjórns#slu í "águ ríkis e!a 

sveitarfélaga falla "ví undir lögin.119  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
114 Hægt er a! sko!a í "essu sambandi sta!tölur frá Tryggingastofnun ríkisins um fjölda bóta"ega, 
„Tafla 1.1. Vi!skiptavinir lífeyristrygginga og íbúafjöldi 1992-2008.“ A!gengilegt á 
http://www.tr.is/stadtolur/toflur_fyrir_arid_2008/.  
115 Ragnhildur Helgadóttir, „Stjórns#sla almannatrygginga og sjónarmi! um réttaröryggi.“ Tímarit 
lögfræ!inga 2006 (2), bls. 173 og 188. 
116 Um nefndina ver!ur nánar fjalla! í kafla 3.2.3.  
117 Hér eftir skammstafa! ssl. 
118 Páll Hreinsson, Stjórns#slulögin. Sk#ringarrit. Reykjavík 1994, bls. 43. 
119 Sama heimild. 
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Ótvírætt er a! Tryggingastofnun fer me! stjórns#slu í ofangreindum skilningi. 

$egar stofnunin tekur ákvar!anir um rétt e!a skyldu manna, ".e. 

stjórnvaldsákvar!anir í skilningi 2. gr. ssl., "arf hún "ví a! gæta a! ö!rum ákvæ!um 

ssl. Í ssl. eru m.a. reglur um hæfi til me!fer!ar máls (3.-6. gr.), lei!beiningarskyldu 

(7. gr.), málshra!a (9. gr.), jafnræ!i (11. gr.) og me!alhóf (12. gr.). $ó a! ekki sé 

svigrúm í "essari ritger! til "ess a! fjalla ítarlegar um einstök ákvæ!i ssl. og "#!ingu 

"eirra vi! ákvar!anatöku hjá Tryggingastofnun, er hér me! lög! áhersla á mikilvægi 

"essa atri!is fyrir einstaklinga sem sækja um réttindi hjá stofnuninni. 

3.2.2 Ábyrg! starfsmanna Tryggingastofnunar 
Um starfsmenn Tryggingastofnunar gilda lög um réttindi og skyldur starfsmanna 

ríkisins nr. 70/1996, sbr. 1. gr. "eirra, séu "eir skipa!ir, settir e!a rá!nir til "jónustu 

ríkisins til lengri tíma en eins mána!ar, án tillits til "ess hvort og "á hva!a 

stéttarfélagi "eir tilheyra, enda ver!i starf "eirra tali! a!alstarf. Hefur "a! m.a. "á 

"#!ingu a! starfsmenn stofnunarinnar bera skyldur samkvæmt IV. kafla laganna. Til 

dæmis má nefna a! samkvæmt 18. gr. laga nr. 70/1996 er hverjum starfsmanni skylt 

a! gæta "agmælsku um atri!i sem hann fær vitneskju um í starfi sínu og leynt skulu 

fara samkvæmt lögum, fyrirmælum yfirmanna e!a e!li málsins. $agnarskyldan helst 

"ó a! láti! sé af starfi. Efnislega samhljó!a reglu er a! finna í sí!ari málsli! 4. mgr. 

52. gr. atl. sérstaklega um starfsmenn Tryggingastofnunar og umbo!smenn hennar. 

Var ákvæ!i! sett í atl. einnig til "ess a! hnykkja sérstaklega á efni á!urnefndrar 18. 

gr. laga nr. 70/1996 var!andi starfsmenn sem starfa eftir ákvæ!um atl.120 Í ljósi 

"eirra vi!kvæmu persónuuppl#singa sem starfsmenn Tryggingastofnunar hafa undir 

höndum og "urfa eftir atvikum a! fara yfir ver!ur sú rá!stöfun a! teljast e!lileg. 

Breg!ist starfsmenn Tryggingastofnunar skyldum sínum samkvæmt lögum nr. 

70/1996 geta "eir sætt svoköllu!um stjórns#sluvi!urlögum en me! "ví er átt vi! 

vi!urlög önnur en refsingar sem starfsmenn ríkisins geta sætt.121 Stjórns#sluvi!urlög 

eru mismunandi, bæ!i eftir "ví hva!a starfsma!ur á í hlut og hvers e!lis broti! er. 

Starfsmenn ríkisins eru flokka!ir í embætismenn og almenna ríkisstarfsmenn og 

skiptir máli hvor flokknum brotlegur starfsma!ur tilheyrir vi! ákvör!un vi!urlaga. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
120 Gu!mundur Sigur!sson og Ragnhildur Helgadóttir, Almannatryggingar og félagsleg a!sto!, bls. 
435. 
121 Starfsskilyr!i stjórnvalda. Sk#rsla nefndar um starfsskilyr!i stjórnvalda, eftirlit me! starfsemi "eirra 
og vi!urlög vi! réttarbrotum í stjórns#slu. Reykjavík 1999, bls. 114.  
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Eftirfarandi umfjöllun mun a!allega taka mi! af mögulegum vi!urlögum almennra 

ríkistarfsmanna.122 

Fyrst má nefna a! samkvæmt 21. gr. laga nr. 70/1996 skulu forstö!umenn 

stofnana veita starfsmönnum skriflega áminningu ef "eir hafa í starfi sínu s#nt 

óstundvísi e!a a!ra vanrækslu, óhl#!ni vi! löglegt bo! e!a bann yfirmanns síns, 

vankunnáttu e!a óvandvirkni í starfi, hafa ekki ná! fullnægjandi árangri í starfi, hafa 

veri! ölva!ir a! starfi e!a framkoma "eirra e!a athafnir í "ví e!a utan "ess "ykja a! 

ö!ru leyti ósæmilegar, óhæfilegar e!a ósamr#manlegar starfinu. Á!ur en áminnt er 

skal "ó gefa starfsmanni kost á a! tala máli sínu ef "a! er unnt.  

Ef almennur ríkisstarfsma!ur bætir ekki rá! sitt "rátt fyrir áminningu er heimilt 

a! segja honum upp störfum, sbr. 44. gr. laga nr. 70/1996. Starfsmönnum sem sagt 

er upp störfum vegna ástæ!na sem tilgreindar eru í 21. gr. laganna er heimilt a! 

bera uppsögnina undir hluta!eigandi rá!herra. A!eins er heimilt a! víkja almennum 

ríkisstarfsmanni úr starfi fyrirvaralaust ef hann hefur veri! sviptur me! fullna!ardómi 

rétti til a! gegna starfi sínu, sbr. 1. mgr. 45. gr. laga nr. 70/1996, e!a ef hann hefur 

játa! a! hafa gerst sekur um refsiver!a háttsemi sem ætla má a! hef!i í för me! sér 

sviptingu réttinda samkvæmt almennum hegningarlögum.  

Starfsmenn ríkisins geta einnig bori! refsiábyrg!, jafnt almenna sem og 

sérstaka samkvæmt XIV. kafla almennra hegningarlaga nr. 19/1940 me! sí!ari 

breytingum. Ákvæ!i XIV. kafla eiga "ó ekki öll vi! um starfsmenn 

Tryggingastofnunar enda stundum bundin vi! tiltekna opinbera starfsmenn, sbr. t.d. 

130. gr. laganna. Rétt er a! geta "ess a! refsing opinberra starfsmanna fyrir brot 

gegn ákvæ!um kaflans geta var!a! mun "yngri refsingu en brot almennra borgara 

gegn ákvæ!um hegningarlaga um sambærileg brot.123 Er ekki svigrúm til "ess a! 

fjalla ítarlega um öll ákvæ!i kaflans hér, en "ess skal "ó geti! sérstaklega a! 

samkvæmt 1. mgr. 136. gr. laganna skal opinber starfsma!ur, sem segir frá nokkru, 

sem leynt á a! fara og hann hefur fengi! vitneskju um í starfi sínu e!a var!ar 

embætti hans e!a s#slan, sæta fangelsi allt a! einu ári. Hafi hann gert "a! til "ess 

a! afla sér e!a ö!rum óréttmæts ávinnings, e!a noti hann slíka vitneskju í "ví skyni, 

má beita fangelsi allt a! 3 árum. Var!andi refsiábyrg! starfsmanna ríkisins ver!ur "ó 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
122 Hverjir eru embættismenn er skilgreint í 22. gr. laga nr. 70/1996. Af starfsmönnum 
Tryggingastofnunar er "a! helst forstjóri hennar sem telst vera embættisma!ur í skilningi laganna. 
$a! ver!ur einnig a! halda "ví til haga a! rá!uneytis- og skrifstofustjórar Stjórnarrá!sins teljast til 
embættismanna, sbr. 2. tl. 1. mgr. 22. gr. laga nr. 70/1996. Mögulegt er a! rá!uneytis- og/e!a 
skrifstofustjóri félags- og tryggingamálará!uneytis gætu átt a!komu a! starfsemi Tryggingastofnunar. 
123 Sjá til dæmis samanbur! á 134. og 225. gr. almennra hegningarlaga.  
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a! hafa í huga a! hún, líkt og refsiábyrg! almennt, er há! "ví a! höf!a! sé sakamál 

af hálfu ákæruvalds gegn "eim sem braut af sér.124 

Íslenska ríki! og/e!a ríkisstofnanir geta einnig bori! ska!abótaábyrg!, á 

grundvelli reglunnar um vinnuveitendaábyrg!, vegna ska!abótaskyldra verka 

starfsmanna sinna í starfi.125 Reglur um ska!abótaábyrg! í slíkum tilvikum „fylgja í 

meginatri!um sömu reglum og "róast hafa á svi!i einkaréttarins.“126 Sem dæmi um 

mögulega stofnun ska!abótaábyrg!ar Tryggingastofnunar er hægt a! nefna 

vanrækslu starfsmanna á lei!beiningarskyldu. Me!al skyldna starfsmanna ríkisins, 

samkvæmt IV. kafla 70/1996, er a! rækja starf sitt me! alú! og samviskusemi 

hvítvetna og "á er "eim skylt a! gæta kurteisi, lipur!ar og rétts#ni í starfi sínu, sbr. 1. 

mgr. 14. gr. laga nr. 70/1996. Í 2. mgr. sama ákvæ!is segir einnig a! starfsmanni sé 

skylt a! veita "eim sem til hans leita nau!synlega a!sto! og lei!beiningar, "ar á 

me!al benda "eim á, ef svo ber undir, hvert "eir skuli leita me! erindi sín. Reglu af 

svipu!u tagi er einnig a! finna í 4. mgr. 52. gr. atl. um starfsfólk Tryggingastofnunar 

sérstaklega. $ar segir a! starfsfólk Tryggingastofnunar og umbo!smenn hennar 

skuli kynna sér til hlítar a!stæ!ur umsækjenda og bóta"ega og gera "eim grein fyrir 

#trasta rétti "eirra samkvæmt lögunum, regluger!um settum á grundvelli "eirra og 

starfsreglum stofnunarinnar. Ákvæ!i um lei!beiningarskyldu er svo einnig a! finna í 

1. mgr. 7. gr. ssl. eins og á!ur var viki! lítillega a!.  

Í Hrd. 157/1998 reyndi á "a! hvort Tryggingastofnun væri ska!abótaskyld 

vegna vanrækslu á lei!beiningarskyldu.127  

Fyrir dómi reyndi á "a! hverjar væru aflei!ingar "ess a! umsækjanda (H) um bætur 
hef!i ítreka!, á sjö ára tímabili, veri! veittar rangar uppl#singar "ess efnis a! hann ætti 
ekki rétt á "eim. Án "ess a! fari! veri! nánar í málavexti hér, átti H vissulega rétt á 
örorkustyrk. Lokani!ursta!a málsins innan stjórns#slunnar var! sú a! grei!a ætti H 
bætur lengra aftur í tímann en tvö ár, líkt og lög sög!u til um, vegna mistakanna, e!a frá 
"eim tíma sem hann átti rétt á örorkustyrk samkvæmt örorkumati. Hafna! var "ó "eirri 
kröfu H um a! Tryggingastofnun bæri a! grei!a dráttarvexti vegna dráttar á grei!slu 
bótanna.  

Fyrir dómi kraf!ist H dráttarvaxta frá Tryggingastofnun. H kraf!ist "ess "ó til vara a! 
fá dæmdar ska!abætur vegna alvarlegra mistaka starfsmanna stofnunarinnar. 
Hæstiréttur féllst á varakröfu H, m.a. me! vísan til almennra reglna ssl. um 
lei!beiningarskyldu og rannsóknarskyldu. Tali! var a! H hef!i or!i! fyrir tjóni vegna 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
124 Jónatan $órmundsson, Afbrot og refsiábyrg! I. Reykjavík 1999, bls. 37-38. Til dæmis um mál um 
refsiábyrg! opinberra starfsmanna er hægt a! benda á Hrd. 532/2005, "ar sem reyndi á 138. gr. 
almennra hegningarlaga. 
125 Starfsskilyr!i stjórnvalda, bls. 130-131. 
126 Sama heimild, bls. 133. 
127 Sjá frekari umfjöllun í Gu!mundur Sigur!sson og Ragnhildur Helgadóttir, Almannatryggingar og 
félagsleg a!sto!, bls. 431. Bent er á a! ekki reyndi á 4. mgr. 52. gr. atl. í Hrd. 157/1998. 
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rangra vinnubrag!a starfsmanna Tryggingastofnunar og ætti rétt á ska!abótum frá 
stofnuninni vegna "ess.128  
 

Me! hli!sjón af ni!urstö!u "essa dóms, auk úrskur!a úrskur!arnefndar 

almannatrygginga, ver!ur a! teljast ljóst a! ríkar kröfur séu ger!ar til 

lei!beiningarskyldu starfsmanna Tryggingastofnunar.129 

3.2.3 Úrskur!arnefnd almannatrygginga 
Um úrskur!arnefnd almannatrygginga er fjalla! í 7. gr. atl. Segir "ar a! ef 

ágreiningur rís um grundvöll, skilyr!i e!a upphæ! bóta, samkvæmt lögunum, leggi 

sjálfstæ! og óhá! nefnd úrskur! á máli!, ".e. úrskur!arnefnd almannatrygginga.130 

A!ili sem er ósáttur vi! ákvör!un Tryggingastofnunar í máli sínu getur "ó einnig 

höf!a! mál fyrir dómstólum til "ess a! fá úrlausn "ess hvort hún hafi veri! lögmæt 

án "ess a! tæma kærulei! til ÚRAL.131  

Um "a! hverjir geta kært ákvar!anir til ÚRAL gilda almennar reglur 

stjórns#sluréttar. Eru "a! "eir sem eiga einstaklegra, beinna og lögvarinna 

hagsmuna a! gæta af ákvör!un.132 Í flestum tilvikum ríkir ekki vafi um "a! hverjir geti 

kært enda séu "a! bóta"egar e!a umsækjendur bóta.133 Í 1. mgr. 8. gr. atl. er fjalla! 

um hvernig kæru til ÚRAL skuli hátta!. Hún skal vera skrifleg og borin fram innan 

"riggja mána!a frá "ví a! a!ila var tilkynnt ákvör!un. Bent er á a! Tryggingastofnun 

"urfi einnig, á!ur en a! til kæru kemur, a! hafa teki! efnislega ákvör!un í máli til 

"ess a! kæra sé tæk, nema máli! var!i kvörtun á óhóflegum drætti á me!fer! 

máls.134 $a! er svo hlutverk ÚRAL a! úrskur!a hvort ákvör!un hafi veri! tekin í 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
128 Í Hrd. 108/1998 var einnig fjalla! um lei!beiningarskyldu og mögulega bótaskyldu 
Tryggingastofnunar. $ó a! umsækjanda um bætur hafi ekki veri! dæmdar ska!abætur vegna 
vanrækslu á lei!beiningarskyldu var liti! til "ess vi! ákvör!un málskostna!ar a! me!fer! 
Tryggingastofnunar á máli umsækjanda hafi veri! ábótavant. Sjá til frekari uppl#singa III. kafla 
dómsins. 
129 Gu!mundur Sigur!sson og Ragnhildur Helgadóttir, Almannatryggingar og félagsleg a!sto!, bls. 
431-434. Samkvæmt sömu heimild ver!ur einnig a! hafa í huga a! ger!ar eru miklar kröfur til "ess a! 
sanna! sé a! lei!beiningarskyldu hafi ekki veri! sinnt. Til frekari uppl#singa um ska!abótaábyrg! hins 
opinbera er bent á ítarlega umfjöllun í 23. kafla rits Vi!ars Más Matthíassonar, Ska!abótaréttur. 
Reykjavík 2005. 
130 Hér eftir skammstafa! ÚRAL. 
131 Gu!mundur Sigur!sson og Ragnhildur Helgadóttir, Almannatryggingar og félagsleg a!sto!, bls. 
45-46. 
132 Páll Hreinsson, Stjórns#slulögin, bls. 46-48. 
133 Gu!mundur Sigur!sson og Ragnhildur Helgadóttir, Almannatryggingar og félagsleg a!sto!, bls. 
51. 
134 Sama heimild, bls. 53. 
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samræmi vi! lögmætisreglu, ".e. hvort ákvör!unin standist regluger!ir, lög og 

stjórnarskrá e!a hvort hún eigi heimild í lögum.135 

ÚRAL er skipu! af rá!herra samkvæmt 2. mgr. 7. gr. atl. Skal hann skipa "rjá 

menn í nefndina og jafnmarga til vara til sex ára í senn. Tveir mannanna skulu 

tilnefndir af Hæstarétti og skal annar "eirra uppfylla skilyr!i um embættisgengi 

héra!sdómara. Hann skal vera forma!ur nefndarinnar. Hinn skal vera læknir og 

varaforma!ur nefndarinnar. Einn nefndarma!ur skal svo skipa!ur án tilnefningar. 

Varamenn eru tilnefndir á sama hátt og a!almenn og skulu uppfylla sömu 

hæfisskilyr!i. Störfum nefndarinnar er st#rt af formanni en "egar nefndarmenn eru 

ekki sammála ræ!ur meiri hluti ni!urstö!u máls, sbr. 6. mgr. 8. gr. atl. Nefndinni er 

heimilt a! rá!a starfsmenn til undirbúnings almennra mála e!a skrifstofustarfa, sbr. 

3. mgr. 8. gr. atl. Henni er einnig heimilt a! kve!ja sér til rá!gjafar og a!sto!ar 

sérfró!a menn, sbr. 4. mgr. 8. gr. atl. Á nefndarmönnum, starfsmönnum og 

rá!gjöfum nefndarinnar hvílir rík "agnarskylda samkvæmt 5. mgr. 8. gr. atl. Nefndin 

skal "egar henni hefur borist kæra svo fljótt sem unnt er kve!a upp úrskur! sinn í 

máli og ekki sí!ar en tveimur mánu!um frá "ví a! kæra barst, sbr. 6. mgr. 8. gr. atl. 

A! ö!ru leyti en fram hefur komi! hér og fjalla! er um í atl. gilda ákvæ!i ssl. um 

málsme!fer! fyrir nefndinni, sbr. 8. mgr. 8. gr. atl.  

Samkvæmt 1. mgr. 9. gr. atl. er ÚRAL sjálfstæ! í störfum sínum og ver!ur 

úrskur!um hennar ekki skoti! til annarra stjórnvalda. $a! "#!ir m.a. a! úrskur!um 

nefndarinnar ver!ur ekki skoti! til rá!herra.136 Rétt er a! benda á a! á nefndinni 

hvílir skylda til "ess a! birta helstu úrskur!i sína me! a!gengilegum og skipulegum 

hætti en "á án nafna, kennitalna e!a annarra persónugreinanlegra au!kenna, sbr. 4. 

mgr. 9. gr. atl.137 Me! hli!sjón af sjónarmi!um um réttaröryggi var nefndin gagnr#nd 

ári! 2006 fyrir hve fáir úrskur!ir voru birtir.138 Má nú sjá a! fleiri úrskur!ir eru almennt 

birtir en á!ur.139 Höfundur telur "ó, me! hli!sjón af "eim hagsmunum sem í húfi eru 

og fordæmisgildi úrskur!anna, a! enn sé hægt a! gera betur.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
135 Gu!mundur Sigur!sson og Ragnhildur Helgadóttir, Almannatryggingar og félagsleg a!sto!, bls. 
53. 
136 Sjá einnig Starfsskilyr!i stjórnvalda, bls. 90. 
137 Birtir úrskur!ir eru a!gengilegir á http://www.rettarheimild.is/Urskurdarnefnd-almannatrygginga/.  
138 Ragnhildur Helgadóttir, „Stjórns#sla almannatrygginga og sjónarmi! um réttaröryggi,“ bls. 188-190. 
139 Sjá má a! 19 úrskur!ir voru birtir ári! 2009 og 31 ári! 2008. Til hli!sjónar voru birtir 13 úrskur!ir 
ári! 2003 og 14 ári! 2004.  
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3.2.4 Ábyrg!ar- og eftirlitshluverk félags- og tryggingamálará!herra 
Af 14. gr. stjórnarskrár lei!ir a! stjórns#sla almennt er á ábyrg! rá!herra. Á milli 

félags- og tryggingamálará!herra og Tryggingastofnunar ríkisins er beint 

stjórns#slusamband en hann fer me! yfirstjórn stofnunarinnar samkvæmt 2. gr. atl. 

Ákvæ!i um stjórn rá!herra yfir Tryggingastofnun var ekki leitt í lög fyrr en ári! 2004 

en stofnunin var fyrir "ann tíma sjálfstæ! ríkisstofnun. Tilgangur breytingarinnar var 

sá a! færa ríkari ábyrg! á starfseminni og almannatryggingum til rá!herra.140 Liggur 

ábyrg! samkvæmt 14. gr. stjórnarskrárinnar á starfsemi Tryggingastofnunar og 

almannatrygginga "ví nú hjá félags- og tryggingamálará!herra. 

Í ofangreindu felst a! hjá rá!herra liggja almennar stjórnunar- og 

eftirlitsheimildir var!andi Tryggingastofnun.141 $ær heimildir felast m.a. í "ví hann 

getur gefi! stofnuninni fyrirmæli og „undir vissum kringumstæ!um teki! til sín mál og 

leyst úr "eim sjálfur og breytt ákvör!un "ar til hún hefur veri! birt.“142 $á ber honum 

a! tryggja a! ákvar!anataka og störf stofnunarinnar séu „innt af hendi á lögmætan, 

réttmætan og samræmdan hátt.“143 Má a! lokum benda á a! „[t]elji rá!herra, eftir 

atvikum a! fengnum ábendingum stjórnar stofnunarinnar e!a stjórnarformanns, a! 

stjórns#slu stofnunarinnar sé ábótavant hefur hann ekki a!eins heimild heldur ber 

honum skylda til a! grípa inn í me! "ví a! beita einhverjum af stjórnunarheimildum 

sínum.“144  

Breg!ist rá!herra í embættisverkum sínum, getur hann sætt ábyrg! samkvæmt 

lögum nr. 4/1963 um rá!herraábyrg!. Um skilyr!i ábyrg!ar er fjalla! í 2.-10. gr. 

laganna. Má helst nefna a! samkvæmt 2. gr. laganna sætir rá!herra ábyrg!, fyrir 

sérhver störf e!a vanrækt starfa sem hann hefur or!i! sekur um, ef máli! er "annig 

vaxi! a! hann hafi, anna! hvort af ásetningi e!a stórkostlegu hir!uleysi, fari! í bága 

vi! stjórnarskrá l#!veldisins, önnur landslög e!a a! ö!ru leyti stofna!i hagsmunum 

ríkisins í fyrirsjáanlega hættu. Lögin taka "annig til "riggja flokka brota, 

stjórnarskrárbrota, brota á ö!rum landslögum og brota á gó!ri rá!smennsku. Brot 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
140 Ragnhildur Helgadóttir, „Stjórns#sla almannatrygginga og sjónarmi! um réttaröryggi,“ bls. 173 og 
175-176. 
141 Gu!mundur Sigur!sson og Ragnhildur Helgadóttir, Almannatryggingar og félagsleg a!sto!, bls. 
41. Sjá einnig Ragnhildur Helgadóttir, „Stjórns#sla almannatrygginga og sjónarmi! um réttaröryggi,“ 
bls. 176. 
142 Sama heimild, bls. 172. 
143 Starfsskilyr!i stjórnvalda, bls. 83. 
144 Ragnhildur Helgadóttir, „Stjórns#sla almannatrygginga og sjónarmi! um réttaröryggi,“ bls. 176. 
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rá!herra innan hvers flokks geta hvort sem er falist í tiltekinni athöfn e!a 

athafnaleysi.145
!

$a! er á valdi Al"ingis a! kæra rá!herra fyrir brot í starfi, sbr. bæ!i 14. gr. 

stjórnarskrárinnar og 14. gr. laga nr. 4/1963. Brot á lögunum var!a embættismissi, 

sektum e!a fangelsi allt a! tveimur árum, samkvæmt 11. gr. "eirra. Lögin gera einnig 

rá! fyrir a! rá!herra ver!i ska!abótaskyldur hafi hann baka! almenningi e!a 

einstaklingi fjártjón me! framkvæmd e!a vanrækslu, sem er refsiver! samkvæmt 

lögunum, sbr. 13. gr. "eirra. Rétt er a! halda "ví til haga a! ekki hefur reynt á 

ákvæ!i laga nr. 4/1963 enn sem komi! er. Ver!ur í "ví sambandi a! benda á, a! af 

"ingræ!isreglunni lei!ir a! rá!herra ber einnig pólitíska e!a "inglega ábyrg!.146 Mun 

líklegra er a! á hana reyni en hina lagalegu ábyrg! samkvæmt lögum nr. 4/1963. 

3.2.5 Samantekt 
Til "ess a! draga saman helstu ni!urstö!ur kafla 3.1 og 3.2, var!andi ábyrg!, 

stjórnun og eftirlit me! almannatryggingakerfinu, má segja a! um sé a! ræ!a nokku! 

hef!bundi! opinbert kerfi. Félags- og tryggingamálará!herra fer me! yfirstjórn 

lífeyristrygginga og Tryggingastofnunar ríkisins. Í yfirstjórnarhlutverki rá!herra felast 

almennar eftirlits- og stjórnunarheimildir og ber hann samkvæmt "ví ábyrg! á 

málaflokknum, sbr. 14. gr. stjórnarskrár. Tryggingastofnun annast framkvæmd 

lífeyristrygginga samkvæmt atl. og regluger!um settum samkvæmt "eim. Stofnunin 

er í störfum sínum m.a. bundin af ákvæ!um ssl. um málsme!fer! og há! 

endursko!unarvaldi ÚRAL sem er sjálfstæ! og óhá! stjórns#slunefnd, sett 

samkvæmt ákvæ!um atl. Nefndin er einnig bundin af ákvæ!um ssl. $á eru 

starfsmenn Tryggingastofnunar há!ir sérstökum skyldum sem opinberir starfsmenn, 

svo sem samkvæmt lögum nr. 70/1996, og bera ríka refsiábyrg! samkvæmt 

almennum hegningarlögum.  

Eins og á!ur sag!i er ein af "eim skyldum sem 9. gr. SEFMR leggur á 

a!ildarríki a! "au eiga setja upp „kerfi“ í "eim tilgangi a! tryggja réttindi samkvæmt 

ákvæ!inu, hvort sem "a! er eitt heildarkerfi e!a nokkur, innan síns landsréttar. Á 

"essu „kerfi“ skulu stjórnvöld taka ábyrg!, ".e. bæ!i á virkri stjórnun og eftirliti.147 

Ver!ur a! ætla a! íslenska ríki! taki í samræmi vi! ofangreint ábyrg! á virkri 

stjórnun og eftirliti me! almannatryggingum me! fullnægjandi hætti. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
145 Starfsskilyr!i stjórnvalda, bls. 134. 
146 Sama heimild. 
147 The right to social security (art. 9), mgr. 10-11. 
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Lífeyristryggingar samkvæmt atl. taka til ellilífeyris, örorkulífeyris, aldurstengdrar 

örorkuuppbótar, tekjutryggingar, örorokustyrks og barnalífeyris. Ver!ur fjalla! lítillega 

um hvern flokk fyrir sig en á!ur a! "eirri umfjöllun kemur er rétt a! rekja hverjir eru 

almennt trygg!ir samkvæmt lögunum.  

Samkvæmt 12. gr. atl. er almennt skilyr!i "ess a! einstaklingur sé trygg!ur a! 

hann sé búsettur hér á landi.148 Í 2. mgr. 12. gr. atl. er sk#rt vi! hva! er átt me! 

búsetu en "a! er a! eiga hér á landi lögheimili í skilningi lögheimilislaga. Í núgildandi 

lögum um lögheimili, nr. 21/1990, segir í 1. mgr. 1. gr. a! lögheimili manns sé sá 

sta!ur "ar sem hann hefur fasta búsetu. Ma!ur telst hafa fasta búsetu á "eim sta! 

"ar sem hann hefur bækistö! sína, dvelst a! jafna!i í tómstundum, hefur 

heimilismuni sína og svefnsta!ur hans er "egar hann er ekki fjarverandi um 

stundarsakir vegna orlofs, vinnufer!a, veikinda e!a annarra hli!stæ!ra atvika. Í 2. 

mgr. 1. gr. laganna er teki! fram a! dvöl á gistihúsi, fangelsi, vinnuhæli, sjúkrahúsi, 

athvarfi, heimavistarskóla, verbú!, vinnubú!um e!a ö!ru húsnæ!i sem jafna megi til 

"ess, sé ekki ígildi fastrar búsetu. $a! sama gildir um húsnæ!i í skipulag!ri 

frístundabygg!, á skipulög!u i!na!ar-, athafna- og hafnarsvæ!i og ö!rum svæ!um 

innan "éttb#lis sem skipulög! eru fyrir atvinnustarfsemi nema búseta sé "ar heimil. 

$á segir í 1. mgr. 2. gr. lögheimilislaga a! hver sá sem dvelst e!a ætlar a! dveljast á 

Íslandi í sex mánu!i e!a lengur skuli eiga lögheimili hér á landi í skilningi laganna. 

$á er "eim heimilt sem ætla a! dvelja á landinu vegna atvinnu e!a náms í "rjá 

mánu!i e!a lengur a! eiga lögheimili hér. Hefur "etta "á "#!ingu a! "eir sem búa á 

Íslandi lengur en í sex mánu!i heyra a! jafna!i undir atl.149  

Samkvæmt 3. mgr. 12. gr. atl. er "a! Tryggingastofnun sem ákvar!ar hvort 

einstaklingur telst trygg!ur samkvæmt lögunum. Ákvar!anir teknar samkvæmt 

ákvæ!inu eru kæranlegar til ÚRAL, samkvæmt 7. og 9. gr. atl. Rétt er a! benda á a! 

Tryggingastofnun hefur ákve!nar heimildir til "ess a! ákve!a a! einstaklingar sem 

uppfylla ekki skilyr!i 12. gr. atl. séu trygg!ir, sbr. 13. og 14. gr. laganna. $á ber a! 

hafa í huga a! einstaklingar geta veri! trygg!ir "ó a! "eir uppfylli ekki almenn 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
148 Bent er á, í sambandi vi! 9. gr. SEFMR og 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrár, a! heimilt telst a! setja 
slíkt skilyr!i fyrir veitingu réttinda. Sjá var!andi 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrár umfjöllun í Björg 
Thorarensen, Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 548. Var!andi 9. gr. SEFMR er bent á a! skilyr!i 
fyrir veitingu réttinda ver!a a! vera sanngjörn, gegnsæ og "á ver!ur me!alhófs a! vera gætt. Sjá The 
right to social security (art. 9), mgr. 24. 
149 Sjá einnig umfjöllun um "etta efni í Gu!mundur Sigur!sson og Ragnhildur Helgadóttir, 
Almannatryggingar og félagsleg a!sto!, bls. 65-66. 
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skilyr!i 12. gr. atl. ef anna! lei!ir af milliríkjasamningum íslenska ríkisins, sbr. 1. mgr. 

ákvæ!isins og 58. og 68. gr. atl. Sá milliríkjasamningur sem mestu máli skiptir 

var!andi "essi ákvæ!i er EES-samningurinn. Samkvæmt 29. gr. laga nr. 2/1993 

skal, til "ess a! tryggja frjálsa för launafólks og sjálfstætt starfandi einstaklinga milli 

ríkja EES, veita "eim ákve!in réttindi almannatrygginga.150 Var!andi frekari sk#ringu 

á 12.-14. gr. atl., ".e. skilyr!um tryggingarverndar og undan"águm frá almennum 

skilyr!um er bent á ákvæ!i regluger!ar nr. 463/1999 me! sí!ari breytingum um 

framkvæmd almannatrygginga og skráningu í tryggingaskrá. 

UEUED()00407*19$4$(
Ákvæ!i um ellilífeyri í einhverju formi hafa veri! í íslenskum lögum frá árinu 1909.151 

Lög um "etta efni hafa "ó veri! í stö!ugri "róun líkt og löggjöf um almannatryggingar 

og félagslega a!sto! almennt. Í atl. er kve!i! á um rétt til ellilífeyris í 17. gr. Segir "ar 

a! rétt til ellilífeyris eigi "eir sem eru 67 ára og eldri og hafa veri! búsettir hér á landi, 

sbr. II. kafli laganna, a.m.k. "rjú almanaksár frá 16 til 67 ára aldurs. Fjárhæ! fulls 

lífeyris er ákve!in me! lögum og er nú kr. 297.972 á ári, sbr. 1. mgr. 17. gr. atl. Fullur 

ellilífeyrir er greiddur "eim einstaklingum sem búsettir hafa veri! hér landi, sbr. II. 

kafli laganna, a.m.k. 40 almanaksár frá 16 til 67 ára aldurs, sbr. 1. mgr. 17. gr. atl. Sé 

búsetutíminn skemmri grei!ist ellilífeyrir í hlutfalli vi! hann, ".e. einstaklingur sem 

hefur búi! hér á landi í 20 ár á tímabilinu á rétt á helmingi lífeyris. $a! er "ó heimilt 

samkvæmt ákvæ!inu a! mi!a lífeyri hjóna, sem bæ!i fá lífeyri, vi! búsetutíma "ess 

sem hefur búi! hér lengur. Rétt er benda sérstaklega á a! engu máli skiptir var!andi 

rétt til ellilífeyris hvert starfshlutfall vi!komandi var á búsetutímanum.152 

Samkvæmt 2. mgr. 17. gr. atl. er ellilífeyrir "ó skertur ef tekjur ellilífeyris"ega 

fara fram úr ákve!nu hámarki á ári. Tekjuhámarki! er nú kr. 2.056.404. Hva! teljast 

tekjur samkvæmt ákvæ!inu er nánar skilgreint í 16. gr. atl. Tekjuhugtak atl. skiptir 

einnig miklu máli var!andi a!ra bóta"ætti samkvæmt lögunum. Var!andi ítarlegri 

sk#ringu á "ví er hér me! vísa! í 2.-12. mgr. 16. gr. atl. og bent á greinargó!a 

umfjöllun í riti Gu!mundar Sigur!ssonar og Ragnhildar Helgadóttur, 

Almannatryggingar og félagsleg a!sto!. Fjalla! er um tekjuhugtaki! í III. kafla ritsins. 

Me! hli!sjón af vi!fangsefni "essarar ritger!ar er "ó rétt a! benda á, a! grei!slur frá 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
150 Ekki ver!ur frekari umfjöllun um reglur "essu tengdu e!a "#!ingu annarra milliríkjasamninga en 
bent er á umfjöllun í Gu!mundur Sigur!sson og Ragnhildur Helgadóttir, Almannatryggingar og 
félagsleg a!sto!, bls. 68-77. 
151 Sama heimild, bls. 103. 
152 Sama heimild, bls. 106. 
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lífeyrissjó!um teljast til tekna samkvæmt 16. gr. atl. og koma "ar me! til sker!ingar 

bóta ef svo ber undir, nema um sé a! ræ!a grei!slur úr séreignarlífeyrissparna!i 

og/e!a vi!bótartryggingavernd, samkvæmt lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda 

og starfsemi lífeyrissjó!a, sbr. 3. mgr. 16. gr. atl. Nánar ver!ur fjalla! um samspil 

almannatrygginga og lífeyrissjó!a a! "essu leyti í kafla 4.3.4. 

Sérreglur gilda um ellilífeyri sjómanna sem stunda! hafa sjómennsku í 25 ár 

e!a lengur en "eir eiga samkvæmt 3. mgr. 17. gr. atl. ríkari réttindi en a!rir. $eir eiga 

rétt á ellilífeyri frá 60 ára aldri ef ö!rum skilyr!um 17. gr. atl. er fullnægt. Starfsárin 

eru mi!u! vi! a! sjóma!ur hafi veri! lögskrá!ur á íslenskt skip e!a skip gert út af 

íslenskum a!ilum ekki færri en 180 daga a! me!altali í 25 ár. Samkvæmt 4. mgr. 17. 

gr. atl. er heimilt a! veita "eim sjómönnum sem hafa af einhverjum ástæ!um ekki 

bori! skyldu til lögskráningar, ellilífeyri frá 60 ára aldri enda sé sanna! a! "eir hafi 

stunda! sjómennsku í 25 ár e!a lengur og a! hún hafi veri! a!alstarf á me!an henni 

stó!. Rökstu!ningur fyrir "essum ákvæ!um er a! sjómannsstörf séu erfi!, 

vinnutíminn langur og a! ekki sé hægt a! ætlast til a! sjómenn starfi lengur en til 60 

ára aldurs.153 

3.3.2 Örorkulífeyrir 
$eir einstaklingar eiga rétt á örorkulífeyri sem hafa búi! hér á landi, sbr. II. kafla atl., 

a.m.k. "rjú sí!ustu árin á!ur en umsókn um lífeyri er lög! fram e!a í sex mánu!i ef 

starfsorka var óskert er "eir tóku búsetu hér, eru á aldrinum 16 til 67 ára og eru 

metnir til a.m.k. 75% örorku til langframa vegna aflei!inga læknisfræ!ilega 

vi!urkenndra sjúkdóma e!a fötlunar, sbr. 1. mgr. 18. gr. atl. Ástæ!a "ess a! réttur til 

örorkulífeyris fellur ni!ur vi! 67 ára aldur er einfaldlega sú a! vi! "a! tímamark eiga 

lífeyris"egar almennt rétt á ellilífeyri. $a! er "ví e!lilegt, me! hli!sjón af 48. gr. atl. 

um a! enginn geti noti! nema einnar tegundar bóta á sama tíma, a! láta rétt til 

örorkulífeyris falla ni!ur vi! "a! aldursmark.154 Örorka umsóknara!ila er metin af 

Tryggingastofnun ríkisins samkvæmt sérstökum örorkusta!li, sbr. 2. mgr. 18. gr. atl. 

Um örorkusta!alinn er fjalla! í regluger! nr. 379/1999 um örorkumöt, fylgiskjali 1.  

Fjárhæ! fulls örorkulífeyris er ákve!in me! lögum. Hún er nú kr. 297.972 á ári, 

sbr. 4. mgr. 18. gr. atl. Lífeyririnn grei!ist eftir sömu reglum og ellilífeyrir nema a! "ví 

leyti a! reglur um sker!ingu vegna tekna eru ekki eins, sbr. 4. og 5. mgr. 18. gr. atl. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
153 Gu!mundur Sigur!sson og Ragnhildur Helgadóttir, Almannatryggingar og félagsleg a!sto!, bls. 
104. 
154 Sama heimild, bls. 112. 
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Örorkulífeyrir sker!ist ef tekjur lífeyris"ega fara fram úr ákve!inni fjárhæ! á ári, nú 

kr. 2.095.501. Um "a! hva! telst til tekna gilda sömu sjónarmi! og á!ur var viki! a! 

um ellilífeyri, ".e. 2.-12. mgr. 16. gr. atl. $a! er "ó einnig frábrug!i! vi! ákvör!un á 

rétti til örorkulífeyris a! vi! útreikning búsetutíma, sbr. 1. mgr. 17. gr. atl, skal taka 

me! tímann fram til 67 ára aldurs samkvæmt 4. mgr. 18. gr. atl.  

3.3.3 Örorkustyrkur 
Samkvæmt 1. mgr. 19. gr. atl. er örorkustyrkur a! ákve!inni fjárhæ! veittur 

einstaklingum á aldrinum 18 til 62 ára mána!arlega, ef örorka "eirra er metin a.m.k. 

50% og "eir uppfylla búsetuskilyr!i 1. mgr. 18. gr. atl. Slíkur styrkur samkvæmt 

ákvæ!inu er ennfremur veittur "eim sem uppfylla skilyr!in "ó a! "eir stundi fullt starf, 

ef örorkan hefur í för me! sér verulegan aukakostna!. $#!ing "essa sí!astnefnda 

atri!is hefur "ó veri! talin óljós.155 Fjárhæ! örorkustyrks er nú kr. 18.184 á mánu!i, 

sbr. 1. mgr. 19. gr. atl. Samkvæmt sama ákvæ!i sker!ist örorkustyrkur eftir sömu 

reglum og örorkulífeyrir, ".e. samkvæmt 5. mgr. 18. gr. atl. me! hli!sjón af 

tekjuhugtaki 16. gr. laganna. 

Í 2. mgr. 19. gr. atl. er teki! fram a! "eir sem hafi ná! 62 ára aldri skuli eiga rétt 

til örorkustyrks sem samsvari fullum lífeyri samkvæmt 18. gr. atl., ef "eir uppfylla 

búsetuskilyr!i og eru metnir til a.m.k. 50% örorku. Um sker!ingu vegna tekna fer 

einnig samkvæmt 18. gr. atl. $á eiga "eir rétt á vi!bót vi! örorkustyrk sem hafa á 

framfæri sínu börn sem eru yngri en 18 ára. Vi!bótin skal ekki vera hærri en 75% af 

barnalífeyri fyrir hvert barn á framfæri, sbr. 3. mgr. 19. gr. atl.  

3.3.4 Barnalífeyrir 
Barnalífeyrir er greiddur me! börnum yngri en 18 ára ef anna! hvort foreldra er láti! 

e!a er örorkulífeyris"egi, enda hafi anna! hvort foreldra "ess e!a barni! sjálft búi! 

hér á landi í a.m.k. "rjú sí!ustu árin á!ur en umsókn er lög! fram, sbr. 1. mgr. 20. gr. 

atl. Ef bá!ir foreldrar eru látnir e!a eru örorkulífeyris"egar skal greiddur tvöfaldur 

barnalífeyrir samkvæmt sama ákvæ!i. Barnalífeyrir grei!ist foreldrum barna enda 

séu "au á framfæri "eirra, sbr. 5. mgr. 20. gr. atl., e!a "eim sem annast framfærslu 

"eirra a! fullu nema a!stæ!ur "ær séu uppi sem greinir í 4. mgr. 64. gr. atl. 

Lífeyririnn grei!ist árlega og er fjárhæ! hans ákve!in í lögum, sbr. 6. mgr. 20. gr. atl. 

Fjárhæ!in er nú kr. 219.408 á ári.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
155 Sjá umfjöllun í Gu!mundur Sigur!sson og Ragnhildur Helgadóttir, Almannatryggingar og félagsleg 
a!sto!, bls. 129-131. 
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Sker!ingarákvæ!i atl. takmarka ekki rétt til barnalífeyris en "ó má benda á a! 

ekki er greiddur barnalífeyrir vegna barna sem njóta örorkulífeyris, sbr. 6. mgr. 20. 

gr. atl. Teki! er fram í 2. mgr. 20. gr. atl. a! stjúp- og kjörbörn hafi sömu réttarstö!u 

"egar eins stendur á og tilgreint er í 1. mgr. ákvæ!isins, "ó ekki ef "au eiga 

framfærsluskylt foreldri á lífi.156 $á getur Tryggingastofnun samkvæmt 3. mgr. 20. gr. 

atl. ákve!i! a! grei!a barnalífeyri me! barni ellilífeyris"ega e!a barni manns sem 

sætir gæsluvist e!a afplánar fangelsi ef vistin hefur vara! a.m.k. "rjá mánu!i.  

3.3.5 Aldurstengd örorkuuppbót 
Reglur um aldurstengda örorkuuppbót er tiltölulega n#jar af nálinni en "ær komu ekki 

til fyrr en á árinu 2003.157 Samkvæmt 1. mgr. 21. gr. atl. grei!ist aldurstengd 

örorkuuppbót "eim sem fá greiddan örorkulífeyri, hvort sem "a! er samkvæmt 18. 

e!a 34. gr. atl. sem gildir um slysatryggingar. Hún grei!ist einnig "eim sem fá 

greiddan endurhæfingarlífeyri samkvæmt lögum um félagslega a!sto!. Nú er fjalla! 

um hverjir njóta réttar til "ess konar lífeyris í 7. gr. laga nr. 99/2007 um félagslega 

a!sto!. Heimilt er a! grei!a einstaklingi, á aldrinum 18 til 67 ára, 

endurhæfingarlífeyri í allt a! 18 mánu!i "egar ekki ver!ur sé! hver starfshæfni hans 

ver!ur til frambú!ar eftir sjúkdóma e!a slys. Skilyr!i fyrir lífeyrinum er a! 

einstaklingur taki "átt í endurhæfingu me! starfshæfni a! markmi!i, hann eigi ekki 

rétt til launa í veikindaleyfi, grei!slna frá sjúkrasjó!um e!a sé trygg!ur samkvæmt 

lögum um atvinnuleysistryggingar. 

Um örorkuuppbót gilda reglur 18. gr. atl. um búsetutíma, örorkumat og 

sker!ingu vegna tekna, sbr. 1. mgr. 21. gr. atl. Fjárhæ! uppbótarinnar mi!ast vi! 

"ann aldur sem einstaklingur var í fyrsta sinn metinn 75% öryrki samkvæmt 

ákvæ!um atl. e!a uppfyllti skilyr!i á!urnefndrar 7. gr. laga um félagslega a!sto!. 

Hlutfalli! lækkar eftir "ví sem einstaklingurinn var eldri, enda er meginmarki! 

uppbótarinnar a! a!sto!a "á sem hljóta örorku snemma á lífslei!inni.158 Fjárhæ!in 

er greidd mána!arlega, sbr. 2. mgr. 21. gr. atl.  

3.3.6 Tekjutrygging 
Tekjutrygging er greidd "eim sem fá greiddan elli-, örorku- e!a slysalífeyri 

samkvæmt atl. enda séu búsetuskilyr!i uppfyllt, sbr. 1. mgr. 22. gr. atl. Tekjutrygging 

grei!ist einnig "eim sem fá greiddan endurhæfingarlífeyri samkvæmt lögum um 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
156 Sjá nánari "#!ingu "essa í Gu!mundur Sigur!sson og Ragnhildur Helgadóttir, Almannatryggingar 
og félagsleg a!sto!, bls. 138-139. 
157 Sama heimild, bls. 144. 
158 Sama heimild. 
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félagslega a!sto!. Tilgangur tekjutryggingar er „a! tryggja "eim lífeyris"egum sem 

minnst hafa á milli handanna ákve!na lágmarksframfærslu.“159  

Um tekjutryggingu ellilífeyris"ega gildir 2. mgr. 22. gr. atl. Fárhæ! 

tekjutryggingar er ákve!in me! lögum og er nú kr. 942.504 á ári. Hún sker!ist um 

38,35% hafi lífeyris"egi tekjur samkvæmt 2. og 4. mgr. 16. gr. atl., uns hún fellur 

alveg ni!ur. Grei!slur úr skyldubundnum atvinnutengdum lífeyrissjó!um undir 

ákve!nu hámarki, nú kr. 120.000, sker!a tekjutrygginguna "ó ekki. Í 3. mgr. 22. gr. 

atl. er fjalla! um tekjutryggingu annarra lífeyris"ega en um hana gilda a! mestu leyti 

sömu reglur. $ó má nefna a! fjárhæ! tekjutryggingar annarra lífeyris"ega er nú 

hærri en ellilífeyris"ega, e!a kr. 956.088 á ári, og a! hámark grei!slna úr 

skyldubundnum atvinnutengdum lífeyrissjó!um á!ur en a! til sker!ingar kemur er 

einnig hærra, e!a kr. 300.000.  

Ef ma!ur sinnir ekki lagaskyldu um grei!slu i!gjalda til lífeyrissjó!s samkvæmt 

lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjó!a er heimilt a! 

áætla honum tekjur sem koma til frádráttar tekjutryggingu, sbr. 6. mgr. 22. gr. atl. 

Tilgangur ákvæ!isins er a! koma í veg fyrir a! "eir sem sinni ekki lögbo!inni skyldu 

laga um lífeyrisréttindi séu í betri stö!u gagnvart almannatryggingum en "eir sem 

"a! gera. Ákvæ!inu vir!ist "ó sjaldan beitt.160 A! lokum má benda á a! um 

tekjutryggingu gilda einnig ákvæ!i regluger!ar nr. 808/1998 me! sí!ari 

breytingum.161 

3.3.7 Réttindin og skyldur SEFMR og 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrár 
Nú "egar fari! hefur veri! yfir réttindi lífeyristrygginga almannatrygginga er rétt a! 

sko!a "au í samhengi vi! "ær lágmarkskröfur sem SEFMR og 1. mgr. 76. gr. 

stjórnarskrár gera, eftir "ví sem tilefni telst til. Til a! byrja me! er bent á a! annars 

vegar felst í 9. gr. SEFMR sú meginskylda a!ildarríkja a! tryggja a!gang allra 

einstaklinga og fjölskyldna a! lágmarksréttindum me! styrkjum sé "örf á. Skal veita 

a!gang a! lágmarks heilsugæslu, húsaskjóli, vatni, hreinlætisa!stö!u, matvælum og 

grunnmenntun.162 $á felst hins vegar í 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrár a! íslenska ríkinu 

ber a! tryggja a! lögum rétt sérhvers einstaklings til lágmarksframfærslu eftir 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
159 Gu!mundur Sigur!sson og Ragnhildur Helgadóttir, Almannatryggingar og félagsleg a!sto!, bls. 
153. 
160 Sama heimild. 
161 Til frekari uppl#singa um lífeyrisréttindi atl. er bent á á!urnefnd ákvæ!i atl. og VI. kafla laganna "ar 
sem #mis ákvæ!i um tilhögun og framkvæmd bótagrei!slna er a! finna. 
162 The right to social security (art. 9), mgr. 59. 
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fyrirfram gefnu skipulagi sem ákve!i! er á málefnalegan hátt, sbr. umfjöllun um Hrd. 

125/2000 í kafla 2.2.  

Má "á velta fyrir sér hva! sé lágmarksframfærsla á Íslandi og hversu háar 

tekjur einstaklingar og fjölskyldur "urfa a! hafa. Rá!gjafarstofa um fjármál 

heimilanna hefur teki! saman hver framfærslukostna!ur er samkvæmt 

vi!mi!unarneyslu, mi!a! vi! fjölskylduger! og birt á heimasí!u sinni.163 Vi! 

útreikninginn er einungis teki! mi! af kostna!i vegna matar, hreinlætisvara, 

tómstunda, fatakaupa og læknis"jónustu en auk "ess er gert rá! fyrir a! auka 

kostna!ur falli til vegna #mislegs. Lágmarksframfærslukostna!ur einstaklings er kr. 

57.500, barnlausra hjóna er kr. 95.100, hjóna me! tvö börn er kr. 155.600 og 

einstæ!s foreldris me! eitt barn er kr. 88.500. Rétt er a! geta "ess a! vi! úreikning 

framfærslukostna!arins er ekki teki! mi! af kostna!i vi! síma, áskriftir, 

fasteignagjöld/húsaleigu, tryggingar, bifrei!akostna!, dagheimilisgjöld e!a ö!rum 

föstum útgjaldali!um hjá hverri fjölskyldu sem ekki voru taldir upp hér fyrr. Má benda 

á a! ef kostna!ur vi! rekstur einkabifrei!ar er talinn me! bætast vi! kr. 41.000 á 

mánu!i og ef eitt barna hjóna e!a foreldris er bleiubarn bætast vi! kr. 6.900 á 

mánu!i.164 Ver!ur a! vekja athygli á a! útgjöld vegna húsnæ!is og uppihalds barna 

hafa verulega "#!ingu.165 $ar a! auki ver!ur a! hafa í huga a! tryggingar eru 

lögbundnar í ákve!num tilvikum og "ar me! er kostna!ur vegna "eirra 

óhjákvæmilegur.166 

Er "á rétt a! horfa til "ess hva!a tekjur bóta"egar Tryggingastofnunar ríkisins 

hafa á mánu!i. Ver!a tekin tvö dæmi mi!a! vi! bótafjárhæ!ir í janúar ári! 2010. 

Annars vegar um einstakling sem "iggur örorkulífeyri, er einhleypur, b#r einn, var 

fyrst metinn til 75% örorku vi! 18 ára aldur, hefur engar tekjur a!rar en frá 

Tryggingastofnun og n#tir ".a.l skattkort sitt 100% hjá stofnuninni. Hins vegar um 

einstakling sem "iggur ellilífeyri, er einhleypur, b#r einn, hefur kr. 70.000 í tekjur frá 

lífeyrissjó!i en n#tir skattkorti! sitt 100% hjá stofnuninni. Örorkulífeyrir "ess 

fyrrnefnda er kr. 29.294, aldurstengd örorkuuppbót kr. 29.294, tekjutrygging kr. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
163 Rá!gjafarstofa um fjármál heimilanna, „Neysluvi!mi!un,“ apríl 2010. A!gengilegt á 
http://www.rad.is/fjarmal/neysluvidmidun/. 
164 Sama heimild. 
165 $ó a! fólk eigi húsnæ!i má ekki gleyma a! ákve!inn kostna!ur fylgir "ví, t.d. grei!sla 
fasteignaskatts samkvæmt lögum nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga. 
166 Til dæmis er húseigendum skylt a! brunatryggja allar húseignir, sbr. 1. gr. laga um brunatryggingar 
nr. 48/1994.  
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93.809, heimilisuppbót kr. 27.242 og framfærsluuppbót kr. 361.167 Gera "a! samtals 

kr. 180.000 (kr. 157.209 eftir skattlagningu).168 Sá sí!arnefndi hefur í tekjur frá 

Tryggingastofnun kr. 29.294 í ellilífeyri, kr. 94.441 í tekjutryggingu, kr. 27.242 í 

heimilisuppbót og kr. 25.190 í framfærsluuppbót e!a samtals kr. 174.167 (kr. 

153.547 eftir skattlagningu).169 

Til "ess a! nefna einnig raunveruleg dæmi má benda á tölur úr n#legri sk#rslu 

ger!ri fyrir Landssamtök lífeyrissjó!a og Örorkumatsnefnd forsætisrá!uneytis.170 Í 

tengslum vi! sk#rsluna var ger! könnun me!al örorku- og 

endurhæfingarlífeyris"ega. Vi! könnunina kom fram a! tæp 42% svarenda hef!u 

heildartekjur undir kr. 150.000 á mánu!i en a! 88% hef!u heildartekjur undir kr. 

250.000 á mánu!i. Marktækur munur var á tekjum hópa eftir aldri, búsetu, 

hjúskaparstö!u, menntun fyrir örorku o.fl.171 $á kom í ljós a! hinir elstu voru a! 

jafna!i me! lægstar tekjur en 79% "eirra sem voru eldri en 60 ára höf!u tekjur undir 

kr. 200.000.172 Me! hli!sjón af neysluvi!mi!i Rá!gjafarstofu má sjá a! ekki má miki! 

útaf breg!a til "ess a! tekjur "eirra sem minnst hafa standi ekki undir 

framfærslukostna!i, sérstaklega "ar sem ekki er teki! mi! af kostna!i vi! eigi! 

húsnæ!i e!a leiguhúsnæ!i "ar. 

Í framhaldi af "essu má vísa í "au or! 1. mgr. 2. gr. SEFMR a! sérhvert ríki 

sem er a!ili a! samningnum skuli takast á hendur „a! gera "ær rá!stafanir [...] sem 

"a! frekast megnar me! "eim rá!um sem "ví eru tiltæk, í "eim tilgangi a! réttindi 

"au sem vi!urkennd eru í [samningnum] komist í framkvæmd í áföngum me! öllum 

tilhl#!ilegum rá!um...“ Íslenska ríki! hefur me! "essu ákvæ!i skuldbundi! sig til 

"ess a! vi!urkenna a! fullu rétt sérhvers manns til félagslegs öryggis samkvæmt 9. 

gr. samningsins, me! stigvaxandi framkvæmd. Samkvæmt 9. gr. ber ríkinu, eins og 

á!ur sag!i, a! tryggja einstaklingum styrki e!a grei!slur, ef "a! er skortur á launum 

e!a annarri innkomu, t.d. vegna veikinda, fötlunar, öldrunar o.s.frv. Einnig er hægt a! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
167 Heimilis- og framfærsluuppbætur eru greiddar samkvæmt 8. og 9. gr. laga um félagslega a!sto! 
nr. 99/2007. 
168 Sjá töflu 1 í vi!auka. 
169 Sjá töflu 2 í vi!auka. 
170 Gu!rún Hannesdóttir, Sigur!ur Thorlacius og Stefán Ólafsson, „Örorka og virk velfer!arstefna. 
Könnun me!al örorku- og endurhæfingarlífeyris"ega. Sk#rsla fyrir Landssamtök lífeyrissjó!a og 
Örorkumatsnefnd forsætisrá!uneytis,“ mars 2010. A!gengilegt á 
http://www.felagsmalaraduneyti.is/media/utgafa2010/Oryrjaskyrslan_fyrir_felagsmalaraduneyti_24031
0.pdf.  
171 Sama heimild, bls. 34. $ar má sjá af töflu 21 hvernig tekjur flokkast eftir "essum hópum. Til dæmis 
hafa rúmlega 30% einhleypra, skilinna, ekkna e!a ekkla kr. 100.000-149.000 í tekjur. $á hafa 39% 
giftra e!a a!ila í sambú! tekjur á sama bili. 
172 Sama heimild, bls. 33.  
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líta til 11. gr. SEFMR en samkvæmt henni ber ríkinu a! tryggja einstaklingum 

vi!undandi lífsafkomu, "ar á me!al til vi!unandi klæ!a, matar og húsnæ!is.  

Jafnvel "ótt íslenska ríki! standi betur en mörg önnur a!ildarríki SEFMR 

var!andi tryggingu fullra réttinda samningsins, má benda á a! ekki er "ar me! sagt 

a! verki "ess sé a! fullu loki!. Í "ví sambandi, auk ofangreinds, er bent á a! 

vi!amiklar breytingar voru ekki ger!ar á íslenska lífeyriskerfinu frá "ví a! íslenska 

ríki! skila!i "ri!ju sk#rslu sinni vegna 16. og 17. gr. SEFMR ári! 2001 og "anga! til 

fjór!u sk#rslu samkvæmt sömu ákvæ!um var skila! ári! 2010.173 %msar endurbætur 

hafa "ó vissulega veri! ger!ar.174 $á má benda á a! "ótt bætur frá 

almannatryggingum hafi almennt hækka! á "essu tímabili,175 ver!i a! horfa á "ær 

hækkanir í samhengi vi! breytingar á ver!lagi sem einnig hefur hækka!.176 Má "ví 

draga "á ályktun a! íslenska ríki! mætti hafa meiri gætur á 9. og 11. gr. SEFMR en 

nú er gert. Sérstaklega me! vísan til stö!u "eirra einstaklinga sem hafa tekjur frá 

almannatryggingum eingöngu e!a "eirra örorku- og/e!a endurhæfingarlífeyris"ega 

sem lægstar tekjur hafa. Íslenska almannatryggingakerfi! er ekki fullkomi! "ó a! "a! 

standi mögulega betur en mörg önnur, jafnvel á ö!rum Vesturlöndum.177  

XE(W7*19$4//JK6/"$9..4+.,$(
Íslenska lífeyrissjó!skerfi!, eins og vi! "ekkjum "a! í dag, á rætur sínar rekja til 

ársins 1969. $a! ár, var „í tengslum vi! kjarasamninga á almennum vinnumarka!i 

[...] sami! um a! setja upp atvinnutengda lífeyrissjó!i me! skyldua!ild og fullri 

sjó!söfnun frá byrjun árs 1970.“178 Fyrir "ann tíma voru "ó starfandi lífeyrissjó!ir á 

landinu.179 Fyrstu heildstæ!u lögin um lífeyrissjó!i tóku gildi 1. júlí 1998, ".e. lög nr. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
173 Ríkisstjórn Íslands, „Iceland’s fourth Periodic Report under Articles 16 and 17 of the International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,“ mgr. 113-117 og 128-135.  
174 Sjá Verkefnisstjórn um endursko!un almannatrygginga, „N#skipan Almannatrygginga. Tillögur um 
breytingar á lífeyriskerfinu,“ október 2009. A!gengilegt á 
http://www.felagsmalaraduneyti.is/malaflokkar/almannatryggingar/utgefid-efni/nr/4550, bls. 14-18 um 
breytingar sem ger!ar hafa veri! frá árinu 2007. Ber "ar helst afnám sker!inga lífeyris vegna tekna 
maka, innlei!ing #missa frítekjumarka og a! séreignarsparna!ur sker!i ekki bætur almannatrygginga. 
175 Ríkisstjórn Íslands, „Iceland’s fourth Periodic Report under Articles 16 and 17 of the International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,“ mgr. 117, tafla 1.  
176 Henn# Hinz, hagfræ!ingur Al"#!usambands Íslands, „Breytingar á ver!lagi, janúar 2008-janúar 
2010.“ A!gengilegt á http://vinnan.is/Portaldata/1/Resources/frettaefni/frettabref0110-4.pdf.  
177 Verkefnisstjórn um endursko!un almannatrygginga, „N#skipan Almannatrygginga. Tillögur um 
breytingar á lífeyriskerfinu,“ sjá umfjöllun á bls. 7-8. 
178 Már Gu!mundsson, „Íslenska lífeyriskerfi!,“ maí 2000. A!gengilegt á 
http://www.ll.is/pdf/lifeyris.pdf, bls. 29.  
179 Sama heimild. 
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129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjó!a.180 $au gilda 

samkvæmt 1. mgr. 1. gr. "eirra um alla lífeyrissjó!i og samninga um tryggingavernd. 

Í 2. mgr. 1. gr. lsl. er lífeyrissjó!ur skilgreindur sem félag e!a stofnun sem veitir 

vi!töku i!gjaldi til grei!slu lífeyris vegna elli til æviloka, örorku e!a andláts. Öllum 

launamönnum og "eim sem stunda atvinnurekstur e!a sjálfstæ!a starfsemi er rétt og 

skylt a! tryggja sér lífeyrisréttindi me! a!ild a! lífeyrissjó!i frá og me! 16 ára til 70 

ára aldurs, sbr. 3. mgr. sama ákvæ!is.  

Í eftirfarandi umfjöllun ver!ur leitast vi! a! sk#ra frá skilyr!um fyrir 

lífeyrissjó!srekstri, skipulagi og stjórn lífeyrissjó!a, hvernig eftirliti me! "eim er 

hátta! og hver ber ábyrg! á starfsemi "eirra. Einnig ver!ur reki! hva!a reglur gilda 

um lífeyrisréttindi sjó!félaga í lífeyrissjó!um. Ver!ur a!allega teki! mi! af lögum nr. 

129/1997 en einnig ver!ur fjalla! lítillega um reglur laga sem gilda um sérstaka 

lögbundna lífeyrissjó!i, ".e. laga nr. 1/1997 um Lífeyrissjó! starfsmanna ríkisins, 

laga nr. 2/1997 um Lífeyrissjó! hjúkrunarfræ!inga og laga nr. 12/1999 um 

Lífeyrissjó! bænda. Ekki ver!ur fjalla! sérstaklega um séreignarsparna! sjó!félaga 

enda gilda a! vissu leyti önnur sjónarmi! um hann en almennan lífeyrissparna!.  

XED(=",$*//8409$64G(/84V&0,.(2.(/"JK$+(07*19$4//JK6,((
Samkvæmt 1. mgr. 20. gr. lsl. skal starfsemi lífeyrissjó!a lúta a! móttöku, var!veislu 

og ávöxtun i!gjalda og grei!slu lífeyris. Í ákvæ!inu eru einnig fyrirmæli "ess efnis a! 

i!gjöld og anna! rá!stöfunarfé lífeyrissjó!s skuli ávaxta sameiginlega me! innlánum 

í bönkum og sparisjó!um e!a framseljanlegum ver!bréfum á grundvelli 

áhættudreifingar samkvæmt fyrir fram kunnger!ri fjárfestingarstefnu. Í 2. mgr. 20. gr. 

lsl. er teki! fyrir a! lífeyrissjó!ir hafi me! höndum a!ra starfsemi en nau!synleg er til 

"ess a! til "ess a! ná fram tilgangi 2. mgr. 1. gr. og 1. mgr. 20. gr. laganna. Er 

lífeyrissjó!um "ar beinlínis banna! a! inna af hendi framlög í ö!rum tilgangi, t.d. a! 

styrkja líknar- e!a í"róttafélög.181 $eim er "ó heimilt a! stofna til samstarfs vi! "á 

a!ila sem standa a! sjó!num um innheimtu i!gjalda fyrir "á, samhli!a innheimtu 

lífeyrissjó!si!gjalda. Samkvæmt sk#ringu á 20. gr. lsl. "ótti "etta ákvæ!i nau!synlegt 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
180 Hér eftir skammstafa! lsl. 
181 Frumvarp til laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjó!a, "skj. 294, 249. mál. 
Um 20. gr. frumvarpsins. Vefútgáfa Al"ingistí!inda, sló!: http://www.althingi.is/altext/122/s/0294.html. 
[Sótt á vefinn 16. maí 2010]. 
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„me! hli!sjón af "eim markmi!um sem lífeyrissjó!ur á a! keppa a!, ".e. a! grei!a 

sem hæstan lífeyri á hverjum tíma.“182 

Samkvæmt 21. gr. lsl. eru ákve!in skilyr!i fyrir starfrækslu lífeyrissjó!a. $eir 

"urfa a! hafa fullgilt starfsleyfi samkvæmt V. e!a XI. kafla lsl. og minnst 800 

sjó!félagar skulu grei!a i!gjöld í mánu!i hverjum. Lífeyrissjó!um er "ó heimilt, ef 

"eir eiga á hættu a! missa starfsleyfi vegna fækkunar félagsmanna, a! tryggja 

áhættudreifingu vegna skuldbindinga sinna me! ö!rum hætti í samræmi vi! 

tryggingafræ!ilega athugun e!a a! tryggja áhættudreifingu vegna skuldbindinga 

sinna a! hluta e!a a! öllu leyti hjá vátryggingafélögum, sbr. 1. og 2. mgr. 21. gr. lsl. 

Lífeyrissjó!um er jafnframt heimilt a! kaupa tiltekna tryggingavernd hjá 

vátryggingafélögum e!a ö!rum lífeyrissjó!um fyrir einstaka sjó!félaga sína og a! 

hafa samstarf um einstaka "ætti tryggingaverndar. Segir í 2. mgr. 21. gr. lsl. a! 

nánar skuli kve!i! á um "essi atri!i í regluger! en eftir "ví sem höfundur kemst næst 

hefur hún ekki veri! sett. Tilgangur 2. mgr. 21. gr. lsl. er tví"ættur, ".e. a! stu!la a! 

sem lægstum rekstrarkostna!i lífeyrissjó!a í hlutfalli vi! i!gjaldstekjur og a! tryggja 

áhættudreifingu.183  

A! lokum er rétt a! geta "ess var!andi almenn skilyr!i lífeyrissjó!srekstrar a! 

lífeyrissjó!ur skal ábyrgjast skuldbindingar me! eignum sínum, sbr. 23. gr. lsl. 

I!gjaldagrei!endur bera samkvæmt ákvæ!inu ekki ábyrg! á skuldbindingum 

sjó!sins me! ö!ru en i!gjöldum. $eir sjó!ir sem njóta bakábyrg!ar ríkis, 

sveitarfélaga og banka eru undan"egnir "essu ákvæ!i, sbr. 51. gr. lsl.  

XEDED(=",$*/019*4(
Um starfsleyfi lífeyrissjó!a er fjalla! í V. og XI. kafla lsl. Í sí!arnefnda kaflanum er 

fjalla! um hvernig starfandi lífeyrissjó!ir vi! gildistöku laganna skyldu fá starfsleyfi 

eftir gildistöku "eirra, ".e. í 52. gr. lsl. Ekki ver!ur frekar fjalla! um "a! ákvæ!i hér 

heldur ver!a almenn skilyr!i starfsleyfis samkvæmt V. kafla sko!u!.  

Fjármálará!herra veitir lífeyrissjó!i starfsleyfi ef hann uppfyllir skilyr!i sem talin 

eru upp í 1.-5. tl. 25. gr. lsl. Felast "au í a! sjó!urinn uppfylli skilyr!i 2. mgr. 21. gr. 

lsl., a! sam"ykktir uppfylli skilyr!i 27. gr. lsl. og a! stjórn, löggiltur endursko!andi og 

tryggingafræ!ingur hafi veri! valinn. Umsókn skal samkvæmt 2. mgr. 25. gr. vera 

skrifleg en me! henni skulu fylgja sam"ykktir sjó!sins ásamt ö!rum uppl#singum 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
182 Frumvarp til laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjó!a, "skj. 294, 249. mál. 
Um 20. gr. frumvarpsins. Vefútgáfa Al"ingistí!inda, sló!: http://www.althingi.is/altext/122/s/0294.html. 
[Sótt á vefinn 16. maí 2010]. 
183 Sama heimild. 
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sem rá!herra ákve!ur. Á!ur en umsókn er afgreidd skal leita umsagnar 

Fjármálaeftirlitsins. Í 26. gr. lsl. er svo kve!i! á um a! ákvör!un rá!herra skuli vera 

rökstudd og send umsækjanda skriflega innan "riggja mána!a frá "ví a! fullbúin 

umsókn barst honum. Var tali! nau!synlegt, me! hli!sjón af "ví a! um veigamikla 

ákvör!un er a! ræ!a, a! hún væri rökstudd.184  

Í 27. gr. lsl. er fjalla! um hva!a skilyr!i sam"ykktir lífeyrissjó!s "urfi a! uppfylla. 

Fyrir "a! fyrsta skulu "ær vi! "a! mi!a!ar a! sjó!urinn geti sta!i! vi! skuldbindingar 

sínar. $á eiga "ær m.a. a! kve!a á um heiti, heimili og hlutverk sjó!sins, hverjir eru 

sjó!félagar, almenn skilyr!i um a!ild a! sjó!num og brotfall a!ildar, hvernig i!gjöld til 

sjó!sins eru ákve!in, hvernig i!gjöld skuli greidd og hver réttindi sjó!félaga e!a 

a!standenda "eirra eru til lífeyris. $essi atri!i og fleiri eru talin upp í 1.-12. tl. 2. mgr. 

27. gr. lsl. $a! er "ó rétt a! taka fram a! lögin eru ekki "ví til fyrirstö!u a! í 

sam"ykktum ver!i ákvæ!i um frekari atri!i, svo lengi sem "au fjalli „almennt um ger! 

og rekstur vi!komandi sjó!s og samr#mist frumvarpinu [".e. ákvæ!um og 

markmi!um lsl.] a! ö!ru leyti.“185 Bent er á, a! til vi!bótar vi! skilyr!i 27. gr. lsl., er í 

#msum ákvæ!um laganna kve!i! á um a! fjalla eigi um ákve!in atri!i í sam"ykktum.  

Heimilt er a! breyta sam"ykktum lífeyrissjó!a, sbr. t.d. 2. mgr. 29. gr. lsl. og 30. 

gr. lsl. Allar breytingar "urfa "ó samkvæmt 28. gr. lsl. a! vera tilkynntar 

fjármálará!herra og "ær ö!last ekki gildi fyrr en hann hefur, a! fenginni umsögn 

Fjármálaeftirlitsins, sta!fest a! "ær uppfylli skilyr!i laganna og gildandi sam"ykkta. 

Sá li!ur ákvæ!isins, sem fjallar um umsögn Fjármálaeftirlitsins kom n#r inn í lsl. me! 

lögum nr. 56/2000 en tilgangur hans er a! stu!la „a! vanda!ri málsme!fer! "ar sem 

tryggt er a! Fjármálaeftirliti! geti gert efnislegar athugasemdir vi! breytingar á 

sam"ykktum lífeyrissjó!a á!ur en "ær ö!last gildi.“186 

XEDEI(=JK6/"JK$+(
$a! er hlutverk sjó!stjórna a! sjá um rekstur lífeyrissjó!a, sbr. VI. kafla lsl. 

Stjórnarmenn lífeyrissjó!s "urfa a! vera lögrá!a, fjár síns rá!andi og hafa óflekka! 

mannor!, sbr. 31. gr. lsl. $á mega "eir ekki, á sí!ustu fimm árum, hafa í tengslum 

vi! atvinnurekstur fengi! dóm fyrir refsiver!an verkna! samkvæmt almennum 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
184 Frumvarp til laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjó!a, "skj. 294, 249. mál. 
Um 26. gr. frumvarpsins. Vefútgáfa Al"ingistí!inda, sló!: http://www.althingi.is/altext/122/s/0294.html. 
[Sótt á vefinn 16. maí 2010]. 
185 Sama heimild, um 27. gr. frumvarpsins.  
186 Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 
starfsemi lífeyrissjó!a, "skj. 330, 260. mál. Um 1. gr. frumvarpsins. Vefútgáfa Al"ingistí!inda, sló!: 
http://www.althingi.is/altext/125/s/0330.html. [Sótt á vefinn 16. maí 2010]. 
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hegningarlögum, lögum um hlutafélög, einkahlutafélög, bókhald, ársreikninga, 

gjald"rot e!a opinber gjöld, samkvæmt sama ákvæ!i. $eir eru einnig há!ir 

búsetuskilyr!i, sbr. lokamálsli! 1. mgr. 31. gr. lsl. A! lokum "urfa stjórnarmenn a! 

búa yfir nægilegri "ekkingu og starfsreynslu til a! geta gegnt stö!u sinni á 

tilhl#!ilegan hátt, sbr. 3. mgr. 31. gr. lsl. A! "essu leyti eru ger! ríkari skilyr!i til 

stjórnarmanna lífeyrissjó!a heldur en t.d. til stjórnarmanna hlutafélaga, sbr. 66. gr. 

laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Eftirfarandi sk#ring á ákvæ!inu, sem kom n#tt inn me! 

breytingalögum nr. 171/2008, er gefin:  

Sambærilegt ákvæ!i er a! finna í 2. mgr. 52. gr. laga nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki. 
Lífeyrissjó!ir falla ekki undir lög um fjármálafyrirtæki, en hafa engu a! sí!ur umsjón me! 
verulegum fjármunum sem eru í eigu almennings. $egar haft er í huga a! "eir 
fjármálagerningar sem lífeyrissjó!irnir eru a! fjárfesta í ver!a sífellt flóknari a! ger! 
"ykir fullt tilefni til a! her!a á kröfum um "ekkingu stjórnarmanna "eirra.187

!!

 
Stjórnarmenn, svo og a!rir starfsmenn lífeyrissjó!a, eru bundir "agnarskyldu um allt 

sem "eir fá vitneskju um í starfi og leynt á a! fara samkvæmt lögum e!a e!li máls og 

helst sú skylda "ótt láti! sé af starfi, sbr. 32. gr. lsl.  

Í 29. og 30. gr. lsl. eru verkefni og hlutverk sjó!stjórnar rakin me! nokku! 

ítarlegum hætti. $ar er "ó ekki tæmandi tali! hver "au eru. Stjórn gegnir t.d. hlutverki 

vi! mótun fjárfestingarstefnu sjó!sins, sbr. VII. kafla lsl. og vi! samningu ársreiknings 

og yfirlitssk#rslu samkvæmt VIII. kafla. Hún skal einnig láta fara fram 

tryggingafræ!ilega athugun á fjárhag sjó!sins árlega, sbr. 24. gr. lsl. $á felast í 

hlutverkum stjórnarinnar bæ!i ákve!nar eftirlitsskyldur og skyldur sem var!a rekstur 

lífeyrissjó!sins, t.d. rá!ning framkvæmdastjóra, ákvör!un launa og rá!ningarkjara 

hans e!a "eirra samkvæmt sérstöku erindisbréfi, sbr. 1. tl. 3. mgr. 29. gr. lsl. Stjórnin 

skal einnig setja reglur um uppl#singagjöf framkvæmdastjóra til stjórnar um rekstur, 

i!gjöld, réttindaávinnig og rá!stöfun eigna sjó!sins, sbr. 3. tl. 3. mgr. 29. gr. lsl. $á 

getur stjórn sjó!sins gert breytingar á sam"ykktum sjó!sins a! eigin frumkvæ!i, ef 

"ær eru leiddar af ófrávíkjanlegum ákvæ!um laga og regluger!a, sbr. 2. mgr. 29. gr. 

lsl. Hún getur einnig lagt fram tillögur til breytinga á ársfundi sjó!sins, sbr. 3. mgr. 30. 

gr. lsl. Um önnur hlutverk stjórnarinnar vísast til á!urnefndra ákvæ!a og kafla lsl. 

XEDEU(C$,58MP5#,/"JK$4(
Hlutverk framkvæmdastjóra lífeyrissjó!s er a! annast daglegan rekstur hans, sbr. 4. 

mgr. 31. gr. lsl. Hann er "ó ávallt bundinn af stefnu stjórnar og fyrirmælum sem hún 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
187 Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 
starfsemi lífeyrissjó!a, me! sí!ari breytingum, "skj. 297, 219. mál. Um 7. gr. frumvarpsins. Vefútgáfa 
Al"ingistí!inda, sló!: http://www.althingi.is/altext/136/s/0297.html. [Sótt á vefinn 16. maí 2010]. 



 46  

hefur gefi! og til allra óvenjulegra e!a mikils háttar rá!stafana "arf hann heimild 

hennar, sbr. sama ákvæ!i. $ær kröfur eru ger!ar til framkvæmdastjóra lífeyrissjó!s 

a! hann taki ekki "átt í atvinnurekstri nema a! fengnu leyfi stjórnar, sbr. 5. mgr. 31. 

gr. lsl. Samkvæmt sama ákvæ!i telst eignarhlutur í fyrirtæki "áttaka í atvinnurekstri í 

"essum skilningi nema hann sé óverulegur. $á gilda um framkvæmdastjóra ákvæ!i 

1. og 2. mgr. 31. gr. lsl. líkt og um stjórnarmenn, sbr. 6. mgr. 31. gr. lsl. Á honum 

hvílir einnig hin ríka "agnarskylda samkvæmt 32. gr. lsl. 

$ær hæfniskröfur eru ger!ar til framkvæmdastjóra a! hann hafi menntun, 

starfsreynslu og starfsferil me! "eim hætti a! tryggt sé a! hann geti gegnt stö!u 

sinni á forsvaranlegan hátt, sbr. 6. mgr. 31. gr. lsl. A! "essu leyti eru einnig ger! 

ríkari skilyr!i til framkvæmdastjóra lífeyrissjó!a heldur en t.d. til framkvæmdastjóra 

hlutafélaga, sbr. 66. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Rökstu!ningurinn fyrir "essu 

er svipa!ur og hva! var!ar skilyr!i til hæfis stjórnarmanna. Til sk#ringar á umræddu 

ákvæ!i sem kom n#tt inn í lsl. me! breytingalögum nr. 56/2000 segir eftirfarandi í 

athugasemdum me! frumvarpi laganna:  

Ákvæ!i! er efnislega samhljó!a "ví sem gildir um bankastjóra og sparisjó!sstjóra 
samkvæmt lögum um vi!skiptabanka og sparisjó!i. Um er a! ræ!a svokalla!an „fit and 
proper-mælikvar!a“ sem beitt er á öllum svi!um fjármagnsmarka!ar. E!lilegt "ykir a! 
sömu kröfur séu ger!ar í "essum efnum til framkvæmdastjóra lífeyrissjó!a og almennt 
gilda um framkvæmdastjóra annarra fjármálastofnana.188 

 
Vekur "a! sérstaka athygli a! hæfiskröfur til framkvæmdastjóra hafi veri! auknar ári! 

2000, e!a fyrr en hæfiskröfur til stjórnarmanna voru auknar, enda hvíla mun ríkari 

skyldur og ábyrg! á "eim sí!arnefndu. Bent er á a! breytingin um aukin hæfisskilyr!i 

framkvæmdastjóra var ger! í samhengi vi! breytingar á lögunum sem snertu auki! 

frelsi í fjárfestingum lífeyrissjó!a.189 Breytingin um aukin hæfisskilyr!i stjórnarmanna 

var hins vegar ekki ger! fyrr en illt ástand ríkti á íslenskum fjármálamarka!i og "a! 

haf!i haft slæm áhrif á afkomu lífeyrissjó!anna.190 Sætir "a! fur!u af hverju 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
188 Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 
starfsemi lífeyrissjó!a, "skj. 330, 260. mál. Um 3. gr. frumvarpsins. Vefútgáfa Al"ingistí!inda, sló!: 
http://www.althingi.is/altext/125/s/0330.html. [Sótt á vefinn 16. maí 2010]. 
189 Sama heimild, sjá athugasemdir vi! frumvarpi!.  
190 Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 
starfsemi lífeyrissjó!a, me! sí!ari breytingum, "skj. 297, 219. mál. Athugasemdir vi! frumvarpi!. 
Vefútgáfa Al"ingistí!inda, sló!: http://www.althingi.is/altext/136/s/0297.html. [Sótt á vefinn 16. maí 
2010]. 
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hæfisskilyr!i til stjórnarmanna voru ekki aukin um lei! og til framkvæmdastjóra me! 

sömu rökum og fram koma hér a! ofan.191 

XEDEX(B++$,(1*"4$04"(
Samkvæmt 34. gr. lsl. skal starfa vi! lífeyrissjó! endursko!unardeild e!a sjálfstætt 

starfandi eftirlitsa!ili sem annast innra eftirlit. Innra eftirlit skal samkvæmt ákvæ!inu 

vera hluti af skipulagi lífeyrissjó!s og "áttur í eftirlitskerfi hans. Sjálfstætt starfandi 

eftirlitsa!ili getur t.d. veri! löggiltur endursko!andi e!a sá sem hloti! hefur 

vi!urkenningu Fjármálaeftirlitsins, sbr. 2. mgr. 34. gr. lsl. Samkvæmt 3. mgr. sama 

ákvæ!is ber lífeyrissjó!i a! tilkynna Fjármálaeftirlitinu ef skipt er um eftirlitsa!ila.  

Í 35. gr. lsl. er fjalla! um hlutverk endursko!unardeildar e!a eftirlitsa!ila. $au 

felast m.a. í "ví a! hafa eftirlit me! a! skráning i!gjalda og lífeyrisréttinda sé í 

samræmi vi! lög og sam"ykktir sjó!sins, a! lífeyrisréttindi séu reiknu! í samræmi vi! 

lög og sam"ykktir sjó!sins og a! i!gjöldum og ö!ru rá!stöfunarfé lífeyrissjó!s sé 

rá!stafa! í samræmi vi! lög og sam"ykktir sjó!sins. Í 2. mgr. 35. gr. lsl. er kve!i! á 

um a! Fjármálaeftirliti! skuli setja nánari reglur um verkefni endursko!unardeilda og 

eftirlitsa!ila lífeyrissjó!a. Í núgildandi reglum "ar um er m.a. kve!i! á um hæfiskröfur 

til "essara a!ila og frekari hlutverk "eirra en fram kemur í lögunum.192 Rétt er a! 

geta "ess a! lokum a! "agnarskylda samkvæmt 32. gr. lsl. hvílir einnig á 

endursko!unardeild og eftirlitsa!ila. 

XEI(F5(5%0/516*1$6G(%;9$.6(2.(1*"4$04"(
Lífeyrissjó!ir "urfa, líkt og Tryggingastofnun ríkisins, a! taka fjölda ákvar!ana sem 

snerta réttindi fólks og hagsmuni. Til dæmis má nefna ákvar!anir um hvort einstakir 

sjó!félagar uppfylli skilyr!i lsl. og sam"ykkta vi!komandi sjó!s til "ess a! njóta elli- 

e!a örorkulífeyris. Eins og á!ur hefur komi! fram er starfsemi lífeyrissjó!a ekki 

stjórns#sla opinbers réttarlegs e!lis líkt og starfsemi Tryggingastofnunar. $eir eru 

".a.l. almennt ekki há!ir ákvæ!um ssl. $a! er "ví ekki heldur beint 

stjórns#slusamband milli lífeyrissjó!a og rá!herra sem ber almennar stjórnunar- og 

eftirlitsheimildir gagnvart sjó!unum, líkt og félags- og tryggingamálará!herra ber 

gagnvart Tryggingastofnun. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
191 Vakin er athygli á "ví a! Fjármálaeftirliti! gaf út "ann 10. febrúar 2010 verklagsreglur um „Mat á 
hæfi framkvæmdastjóra og stjórnarmanna fjármálafyrirtækja, vátryggingafélaga, vátryggingami!lana 
og lífeyrissjó!a.“ A!gengilegt á http://www.fme.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=7029. 
192 Sjá reglur um endursko!unardeildir og eftirlitsa!ila lífeyrissjó!a, 10. september 2001. 
Stjórnartí!indi, B-deild, nr. 687/2001. A!gengilegt á 
http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=e4ace21a-b373-487c-ad02-5ffe15507d02.  
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Löggjafinn hefur engu a! sí!ur skylda! alla launamenn og "á sem stunda 

atvinnurekstur e!a sjálfstæ!a starfsemi til a!ildar a! lífeyrissjó!i frá og me! 16 ára til 

70 ára aldurs, sbr. 3. mgr. 1. gr. lsl. Grei!a "eir ".a.l. i!gjald, e!a hluta a! launum 

sínum, til sjó!s í samræmi vi! 2. og 3. gr. lsl. Er óhætt a! segja a! me! ákvæ!um 

lsl. skyldi löggjafinn vi!komandi a!ila til "ess a! leggja mikla hagsmuni í hendur 

lífeyrissjó!s. En hver ber "á ábyrg! á og hefur eftirlit me! "ví a! ákvar!anir innan 

lífeyrissjó!s séu teknar í samræmi vi! lsl., sam"ykktir og/e!a málefnaleg sjónarmi!? 

Í eftirfarandi umfjöllun ver!ur leitast vi! a! sk#ra frá "ví. Ver!ur fyrst og fremst horft 

til ákvæ!a lsl. en einnig reglna sem gilda á vettvangi tveggja starfandi lífeyrissjó!a, 

".e. Gildis lífeyrissjó!s og Lífeyrissjó!s verzlunarmanna, eftir "ví sem tilefni telst 

til.193 

XEIED(T%0/516*1$6((
Ekki er a! finna heildstæ!ar reglur í lsl. um "a! hvernig málsme!fer! í einstökum 

málum sjó!félaga lífeyrissjó!s skuli hátta!. $a! sem "ó segir í lögunum um 

málsme!fer! er eftirfarandi. Í 3. mgr. 31. gr. lsl. segir a! um hæfi stjórnarmanns til 

me!fer!ar máls fari eftir ákvæ!um II. kafla ssl. Í 2. mgr. sama ákvæ!is er kve!i! á 

um a! halda skuli ger!arbók um "a! sem gerist á fundum stjórnar og a! allir 

stjórnarmenn sem mættir eru skuli undirrita fundarger!. $á er framkvæmdastjóri 

lífeyrissjó!s bundinn af "ví í störfum sínum, "ó a! hann annist daglegan rekstur 

sjó!sins sbr. 4. mgr. 31. gr. lsl., a! "urfa heimild frá sjó!stjórn til allra óvenjulegra 

e!a mikils háttar rá!stafana. Framkvæmdastjóri lífeyrissjó!s er ekki bundinn frekari 

reglum tengdum málsme!fer! í einstökum málum samkvæmt lsl. en reglur um hann 

geta "ó veri! í sam"ykktum.194  

A!rar reglur sem snúa a! einhverju leyti a! málsme!fer! er ekki a! finna í lsl. 

en "ó kemur fleira til sko!unar. Ljóst er samkvæmt 29. gr. lsl. a! stjórn lífeyrissjó!s 

fer me! flest mikilsháttar verkefni tengd sjó!num "ó a! hún framselji einhver "eirra til 

annarra a!ila. Sjó!stjórn skal í tengslum vi! mikilvægt hlutverk sitt setja sér 

starfsreglur samkvæmt 1. mgr. 29. gr. lsl. Me! hli!sjón af 1. mgr. 29. gr. lsl. hafa 

Landssamtök lífeyrissjó!a gefi! út lei!beiningar um efni starfsreglna stjórna 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
193 $eir eru valdir til sko!unar "ar sem "eir eru tveir stærstu lífeyrissjó!irnir, fyrir utan Lífeyrissjó! 
starfsmanna ríkisins sem um gilda sérlög. Uppl#singar a!gengilegar á http://www.ll.is/?i=7.  
194 Sjá til dæmis 7.-10. mgr. 4. gr. sam"ykkta Gildis lífeyrissjó!s. „Sam"ykktir fyrir Gildi – lífeyrissjó!,“ 
1. júlí 2009. A!gengilegt á http://www.gildi.is/media/files/1151597766/Gildi_samthykktir_010709.pdf. 
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lífeyrissjó!a samkvæmt lögum nr. 129/1997.195 Í lei!beiningunum, sem eru flétta!ar 

saman vi! ákvæ!i lsl., er kve!i! á um verksvi! stjórnar (4. gr.), ákvör!unarvald (7. 

gr.), vanhæfi (10. gr.) o.fl. Tilgangur útgáfu lei!beininganna var a! au!velda 

stjórnarmönnum samningu starfsreglna "ó a! "ær séu í sjálfu sér ekki bindandi.196  

Vi! ofangreinda umfjöllun má bæta a! í sam"ykktum einstakra sjó!a, t.d. Gildis 

lífeyrissjó!s, er kve!i! á um a! ákvæ!i ssl. gildi eftir "ví sem vi! á í 

ágreiningsmálum sjó!félaga gagnvart sjó!num, t.d. um birtingu ákvör!unar, 

rökstu!ning e!a endurupptöku.197 Sambærilegt ákvæ!i er ekki í sam"ykktum 

Lífeyrissjó!s verzlunarmanna.198 Gildi lífeyrissjó!ur hefur einnig sett samskipta- og 

si!areglur fyrir stjórn og starfsmenn sína. Segir "ar m.a.: „Í öllum störfum sínum fyrir 

sjó!inn leggja stjórn og starfsmenn áherslu á heilbrig!a skynsemi og dómgreind. 

Gengi! er fram af hófsemi og fyrirhyggju en jafnframt ver!a stjórn og starfsmenn a! 

vera trúir sannfæringu sinni og vinna samkvæmt bestu samvisku.“199 Lífeyrissjó!ur 

verzlunarmanna hefur einnig sett slíkar samskipta- og si!areglur, "ar sem m.a. er 

kve!i! á um gó!a starfshætti, hagsmunaárekstra og me!fer! trúna!aruppl#singa.200 

Einstakir lífeyrissjó!ir hafa "ví s#nt vi!leitni til a! setja stjórn og starfsmönnum 

reglur umfram "a! sem kve!i! er á um í lsl. $rátt fyrir "a! er hér vakin athygli á "ví 

hversu fátæklegar reglur eru í lsl. um almenna ákvar!anatöku og málsme!fer! á 

vettvangi lífeyrissjó!a. Raunar hefur n#lega veri! vakin athygli á "ví í tengslum vi! 

rannsókn á a!draganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 a! starfshættir 

lífeyrissjó!a líkt og annarra í íslensku vi!skiptalífi hef!u oft byggst á „matskenndum 

reglum e!a ósk#rum hef!um“ og a! „[s]árlega skorti sk#rar reglur hjá 

lífeyrissjó!unum um starfshætti...“201 Vegna "essarar stö!u vakna e!lilega 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
195 Stjórn Landssamtaka lífeyrissjó!a, „Lei!beiningar um efni starfsreglna stjórna lífeyrissjó!a 
samkvæmt lögum nr. 129/1997,“ 27. febrúar 2001. A!gengilegt á 
http://www.ll.is/pdf/starfsreglur_stjorna.pdf.  
196 Sama heimild, bls. 2.  
197 Sjá 1. mgr. 20. gr. sam"ykkta sjó!sins.  
198 „Sam"ykktir Lífeyrissjó!s verzlunarmanna,“ 7. ágúst 2009. A!gengilegt á 
http://www.live.is/fjarfestingar/skjol/samthykktir/. 
199 Stjórn Gildis lífeyrissjó!s, „Samskipta- og si!areglur fyrir stjórn og starfsmenn Gildi-Lífeyrissjó!,“ 
15. október 2009. A!gengilegt á http://www.gildi.is/media/files/1151597766/Gildi_Samskipta-
_og_sidareglur.pdf, bls. 1.  
200 „Si!a- og samskiptareglur Lífeyrissjó!s Verzlunarmanna,“ 11. desember 2009. A!gengilegt á 
http://www.live.is/media/fjarfestingar/Sida-_og_samskiptareglur_LV.pdf.  
201 Rannsóknarnefnd Al"ingis, „A!dragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengd atri!i. 8. 
bindi. Si!fer!i og starfshættir í tengslum vi! fall íslensku bankanna 2008.“ A!gengilegt á 
http://rna.althingi.is/pdf//RNABindi8.pdf#search=%22l%C3%ADfeyrissj%C3%B3%C3%B0%22, bls. 
77 og 76. 



 50  

spurningar um málsme!fer! og hvernig henni er hátta!, hvort framkvæmd sé 

samræmd, hvort jafnræ!is sé gætt o.s.frv. 

Oft er tala! um sjónarmi! um réttaröryggi í tengslum vi! framkvæmd 

stjórns#slu og stjórns#slurétt,202 sbr. til dæmis fyrri umfjöllun um ÚRAL. Sjónarmi! 

um réttaröryggi eru nátengd kenningum um réttarríki! og kröfum sem ger!ar eru til 

laga samkvæmt "eim kenningum. Ein slík krafa er um fyrirsjáanleika.203 Hefur "ví 

veri! haldi! fram a! réttaröryggi í stjórns#slurétti skuli m.a. fela í sér a! einstaklingar 

eigi a! vera „öruggir um a! fá "ann efnislega rétt er lög bjó!a...“204 $rátt fyrir a! 

almennir lífeyrissjó!ir fari ekki me! stjórns#slu og heyri "ar me! ekki undir 

stjórns#slurétt, ver!ur "ví haldi! fram hér a! svipu! sjónarmi! skuli gilda um 

lífeyrissjó!i og starfsemi "eirra og stjórns#slu í "essu sambandi. Ástæ!a "ess er sú, 

a! auk "ess sem íslenska ríki! hefur sett lög um lífeyrissjó!i, til "ess a! uppfylla 

skyldur sínar samkvæmt SEFMR og 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrár, gegna lífeyrissjó!ir 

veigamiklu samfélagslegu hlutverki. Me! 3. og 4. mgr. 1. gr. lsl. skyldar löggjafinn 

alla launamenn og "á sem stunda atvinnurekstur e!a sjálfstæ!a starfsemi, frá og 

me! 16 ára aldri til 70 ára aldurs, til "ess a! tryggja sér lífeyrisréttindi me! a!ild a! 

lífeyrissjó!i. Um i!gjald fer samkvæmt 2. og 3. gr. lsl. en "a! skal a! lágmarki vera 

12% af heildarfjárhæ! greiddra launa og endurgjalds fyrir hvers konar vinnu, starf og 

"jónustu. Samkvæmt 2. mgr. 1. gr. lsl. veitir lífeyrissjó!ur i!gjaldi vi!töku til grei!slu 

lífeyris vegna elli til æviloka, örorku e!a andláts samkvæmt ákvæ!um laganna. 

Lífeyrissjó!um er "annig ekki einungis falin varsla skyldusparna!ar sjó!félaga, ".e. 

eigna "eirra, heldur er "eim einnig fali! a! taka ákvar!anir um veitingu sparna!ar 

e!a réttinda til sjó!félaga. $ótt sú sta!a sé uppi eru lífeyrissjó!irnir bundnir helst til 

fátæklegum reglum um almenna starfshætti, málsme!fer! og ákvar!anatöku eins og 

á!ur sag!i.  

Án "ess a! fari! ver!i ítarlegar ofan í kenningar og sjónarmi! um réttarríki! og 

réttaröryggi en gert var hér fyrir ofan, er hér me! bent á a! "eim mætti betur vera 

sinnt í tengslum vi! lífeyrissjó!i og starfsemi "eirra. $ar sem ekki gilda heildstæ!ar 

og samræmdar reglur, settar af stjórnvöldum, um starfshætti, málsme!fer! og 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
202 Ragnhildur Helgadóttir, „Stjórns#sla almannatrygginga og sjónarmi! um réttaröryggi,“ bls. 178. 
203 Sama heimild, bls. 178-179. 
204 Páll Hreinsson, Hæfisreglur stjórns#slulaga. Reykjavík 2005, bls. 335. 
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ákvar!anatöku innan sjó!anna er erfitt fyrir sjó!félaga a! hafa vissu fyrir "ví a! gætt 

sé samræmis, jafnræ!is og fleiri atri!a vi! ákvar!anatöku innan sjó!anna.205  

XEIEI(Y;9$.6(/JK6/"JK$+,$G(*$,58MP5#,/"JK$,(2E*0E(
Stjórn lífeyrissjó!s ber ábyrg! á a! starfsemin sé í samræmi vi! ákvæ!i lsl., 

regluger!ir settar samkvæmt "eim og sam"ykktir, samkæmt 29. gr. lsl. A!rir a!ilar 

sem gætu einnig bori! ábyrg! samkvæmt lsl. eru til dæmis framkvæmdastjóri 

lífeyrissjó!s og endursko!andi. Ekki er ólíklegt a! "a! kæmi til álita hvort 

framkvæmdastjóri hef!i fari! út fyrir heimildir sínar samkvæmt 4. mgr. 31. gr. lsl. 

Var!andi endursko!endur lífeyrissjó!a er bent á "ær ríku skyldur sem "eir bera 

samkvæmt 42. gr. lsl., eins og sí!ar ver!ur viki! a!.  

Reynt gæti á hvort ofangreindir a!ilar e!a a!rir, beri refsiábyrg! vegna brota á 

lsl.206 Samkvæmt 55. gr. lsl. var!a brot gegn lögunum sektum e!a fangelsi allt a! 

einu ári, nema brot var!i "yngri refsingu samkvæmt almennum hegningarlögum. Í 

ákvæ!inu er einnig teki! fram a! sé brot frami! í "águ löga!ila sé heimilt a! beita 

stjórnendum hans á!urnefndum vi!urlögum og einnig a! gera löga!ilanum sekt. Ekki 

hefur oft reynt á ákvæ!i! fyrir dómi. Hefur veri! bent á, var!andi sambærileg ákvæ!i 

og 55. gr. lsl. í sérrefsilöggjöf, a! "ar sem engar sjálfstæ!ar verkna!arl#singar séu í 

"eim, "urfi „a! rá!a "a! af einstökum hátternisreglum "essara laga, hvort og a! hve 

miklu leyti "ær geta or!i! grundvöllur refsiábyrg!ar ef út af "eim er brug!i!.“207 $a! 

geti reynst erfitt a! gera svo, „sérstaklega ef löggjöf er n# e!a réttarframkvæmdin 

hefur ekki láti! brot á lögum til sín taka nema a! takmörku!u leyti.“208 Er bent á a! 

nákvæmlega sú sta!a er uppi var!andi lsl. Höfundur hefur einungis fundi! eitt mál 

fyrir Hæstarétti Íslands "ar sem reyndi á ákvæ!i 55. gr. lsl. Er "a! Hrd. 244/2004, 

"ar sem framkvæmdastjóri lífeyrissjó!s var m.a. ákær!ur fyrir umbo!ssvik. Fyrir 

dómi reyndi a!allega á 249. gr. almennra hegningarlaga "ó a! 55. gr. lsl. hafi einnig 

veri! beitt. Ver!ur "a! a! teljast e!lilegt enda liggur "yngri refsing vi! broti 

samkvæmt fyrrnefnda ákvæ!inu og "á er mun sk#rari verkna!arl#sing í "ví einnig.209  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
205 Anna! gildir "ó a! vissu leyti um Lífeyrissjó! starfsmanna ríkisins og Lífeyrissjó! 
hjúkrunarfræ!inga, sbr. umfjöllun í kafla 4.2.6. 
206 Aftur er vakin athygli á "ví a! refsiábyrg! almennt er há! "ví a! höf!a! sé sakamál af hálfu 
ákæruvalds gegn "eim sem braut af sér. Sjá Jónatan $órmundsson, Afbrot og refsiábyrg! I, bls. 37-
38. 
207 Sama heimild, bls. 168. 
208 Sama heimild. 
209 Rétt er a! geta "ess a! í málinu reyndi einnig á hæfi framkvæmdastjórans til me!fer!ar máls 
samkvæmt ákvæ!um lsl. og sam"ykktum sjó!sins. Framkvæmdastjórinn var dæmdur til 10 mána!a 
skilor!sbundinnar fangelsisrefsingar vegna brota sinna. 
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Fyrir gildistöku lsl. haf!i veri! fjalla! um refsiábyrg! a!ila starfandi hjá 

lífeyrissjó!um fyrir dómi. Til dæmis er hægt a! nefna Hrd. 23/1996. Máli! var höf!a! 

af ákæruvaldinu m.a. gegn umsjónarmanni me! reikningshaldi og fjármunum 

Lífeyrissjó!s starfsmanna Ábur!arverksmi!ju ríkisins og endursko!anda sjó!sins. 

Starfsma!ur Ábur!arverksmi!ju ríkisins, sem anna!ist reikningshald fyrir Lífeyrissjó! 
starfsmanna verksmi!junnar, keypti ve!skuldabréf a! nafnvir!i rúmlega kr. 100 milljónir 
fyrir hönd sjó!sins. Honum var gert a! sök a! hafa fari! verulega út fyrir heimildir 
regluger!ar sjó!sins vi! kaup á skuldabréfunum, a! hafa broti! gegn lögum um 
ársreikninga og endursko!un lífeyrissjó!a me! rangri skuldabréfaflokkun í bókhaldi 
sjó!sins og a! hafa dregi! a! sér fé af lífeyrissjó!num me! "ví a! gefa út og rá!stafa í 
eigin "águ andvir!i sjö tékka, útgefinna á tékkareikninga sjó!sins. Hæstiréttur komst a! 
"eirri ni!urstö!u a! starfsma!urinn hef!i fari! út fyrir heimildir sínar vi! kaup á 
skuldabréfunum og var hann "ví sakfelldur fyrir umbo!ssvik samkvæmt 249. gr. 
almennra hegningarlaga. Hann var einnig sakfelldur fyrir fjárdrátt samkvæmt ákæru a! 
hluta og var "a! brot hans tali! var!a vi! 247. gr. almennra hegningarlaga. Brot hans 
voru talin var!a fangelsi í tólf mánu!i en fresta! var fullnustu níu mána!a af refsingunni.  

Endursko!anda lífeyrissjó!sins var gert a! sök a! hafa vanrækt skyldur sínar sem 
löggiltur endursko!andi reikninga hans og "ar me! hafa broti! gegn lögum um 
ársreikninga og endursko!un lífeyrissjó!a og lögum um löggilta endursko!endur. 
Vanræksla endursko!andans var talin felast í "ví a! gera ekki athugasemdir vi! ranga 
tilgreiningu skuldabréfakaupa í ársreikningi. Hæstiréttur komst a! "eirri ni!urstö!u a! 
endursko!andanum hef!i bori! a! gera fyrirvara vi! "etta atri!i í áritun á ársreikning og 
hann hafi ".a.l. broti! gegn á!urnefndum lögum. Honum var gert a! grei!a kr. 100.000 
sekt til ríkissjó!s en sæta ella "riggja mána!a fangelsi.210  

 
Auk refsiábyrg!ar, gæti reynt á ska!abótaábyrg! a!ila vegna brota á lsl. $arf "á a! 

hafa almenn skilyr!i slíkrar ábyrg!ar í huga, svo sem a! um saknæma háttsemi af 

hálfu vi!komandi a!ila hafi veri! a! ræ!a.211 Má benda á a! sú ályktun hefur veri! 

dregin var!andi stjórnarmenn lífeyrissjó!a a! um ábyrg! "eirra gildi "a! sama og 

lei!a má af reglum sem almennt gilda á fjármagnsmarka!i.212 Ástæ!a "ess a! 

ofangreint dómsmál er tengt vi! "essa umræ!u er a! í framhaldi "ess var höf!a! 

ska!abótamál, Hrd. 109/1998,213 gegn ákær!u af hálfu Lífeyrissjó!s starfsmanna 

Ábur!arverksmi!ju ríkisins vegna tjóns sem sjó!urinn var! fyrir vegna afbrota "eirra. 

Auk "eirra voru íslenska ríki! og Ábur!arverksmi!jan hf. sótt til ábyrg!ar en "au voru 

s#knu! af kröfum sjó!sins. A! ö!ru leyti var ni!ursta!a dómsins eftirfarandi. 

Ni!ursta!a Hrd. 23/1996 var lög! til grundvallar í málinu. Samkvæmt fyrirliggjandi 
matsger! dómkvaddra matsmanna var tjón Lífeyrissjó!s starfsmanna 
Ábur!arverksmi!ju ríkisins, vegna brota umsjónarmanns me! reikningshaldi sjó!sins og 
endursko!anda, tali! nema kr. 71.294.894. Kom "ó í ljós sí!ar a! tjóni! reyndist kr. 
3.182.254 lægra og lækka!i sjó!urinn kröfur sínar sem "ví nam. !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
210 Einnig er í "essu sambandi hægt a! benda á Hrd. 6/1997. Máli! var höf!a! af ákæruvaldinu gegn 
framkvæmdastjóra Lífeyrissjó!s bænda, sem talinn var hafa broti! gegn 249. gr. almennra 
hegningarlaga.  
211 Vi!ar Már Matthíasson, Ska!abótaréttur, bls. 140-141. Sjá umfjöllun um sakarreglu. 
212 Árni Gu!mundsson, „Ákvæ!i laga nr. 129/1997 um rekstur og innra eftirlit hjá lífeyrissjó!um,“ 22. 
febrúar 2000. A!gengilegt á http://www.ll.is/pdf/grein_arna.pdf, bls. 1. 
213 Ekki reyndi á ákvæ!i lsl. í málinu enda deilt um atvik sem ur!u fyrir gildistöku "eirra. 
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Dómurinn taldi ekkert hafa komi! fram í málinu sem studdi "á sta!hæfingu 
starfsmanns sjó!sins, sem haf!i umsjón me! reikningshaldi hans, a! skuldabréfin hef!u 
veri! keypt me! vitund og vilja sjó!stjórnar. Var hann "ví talinn ábyrgur fyrir tjóni sem 
sjó!urinn var! fyrir vegna kaupanna. $a! "ótti "ó ekki s#nt fram á sjó!urinn hef!i 
takmarka! tjón sitt sem skyldi og voru bæturnar "ví lækka!ar og dæmdar a! álitum. 
Ekki voru talin efni til a! færa "ær ni!ur me! vísan til 24. gr. ska!abótalaga. Voru bætur 
af hans hálfu hæfilega ákve!nar kr. 55.000.000, "ar af óskipt me! endursko!anda 
sjó!sins kr. 4.000.000, sbr. ne!angreint. !

Hva! var!ar endursko!anda lífeyrissjó!sins var tali! a! hann hef!i einnig brug!ist 
skyldum sínum. Bótaábyrg! næ!i "ó a!eins til "ess tjóns er var! eftir a! hann árita!i 
ársreikning sem tók til skuldabréfakaupanna. Var tali! a! hann hef!i gefi! stjórn 
sjó!sins ríkt tilefni til frekari könnunar á skuldabréfakaupunum. Ósanna! var a! stjórnin 
hef!i fengi! vitneskju um kaupin fyrr en ársreikningurinn var lag!ur fram á stjórnarfundi 
ári! 1994. $óttu hæfilegar bætur af hans hálfu "ess vegna vera kr. 4.000.000 sem hann 
skyldi grei!a óskipt me! hinum brotlega starfsmanni sjó!sins.!

 !

Var!andi ni!urstö!u Hæstaréttar í ofangreindum dómi er bent á a! héra!sdómur var 

mun meira afgerandi í sinni ni!urstö!u um sök stjórnar sjó!sins. Dómurinn virti 

stjórninni "a! til verulegrar vanrækslu a! kanna ekki frekar umrædd skuldabréfakaup 

me! hli!sjón af "ví hvernig ársreikningur sjó!sins var settur fram og lækka!i bætur 

verulega me! vísan til 24. gr. ska!abótalaga nr. 50/1993. A!eins var felld ábyrg! á 

"ann starfsmann sjó!sins sem ábyrg! bar á skuldabréfakaupunum en hann var 

dæmdur til "ess a! grei!a sjó!num kr. 5.000.000 vegna "ess. !

Má velta fyrir sér hvort ni!ursta!a Hæstaréttar í ofangreindu máli hef!i or!i! 

nær ni!urstö!u héra!sdóms ef atvik málsins hef!u or!i! eftir gildistöku lsl., 

sérstaklega me! hli!sjón af 29. gr. laganna og "eirri ríku ábyrg! sem sjó!stjórn ber. 

$ó a! sjó!stjórn framselji vald sitt til #missa a!ila, svo sem á!ur var geti!, er rökrétt 

ályktun a! endanleg ábyrg! liggi ávallt hjá stjórn sjó!sins,214 t.d. hafi hún ekki sinnt 

eftirliti sem skyldi, sett starfsmönnum sk#rar starfsreglur og/e!a gert starfsmönnum 

starfsheimildir "eirra ljósar.215 Í Hrd. 482/2003 tók Hæstiréttur "ó skref í "essa átt 

me! ni!urstö!u sinni. !

Í málinu var m.a. um "a! deilt hvort framkvæmdastjóri Lífeyrissjó!s Austurlands bæri 
ska!abótaábyrg! á tjóni sem sjó!urinn var! fyrir vegna lánveitingar hins fyrrnefnda til 
Burnham International á Íslandi hf. ári! 1999. Láni! var veitt án ve!trygginga og annarra 
ábyrg!a. Burnham International á Íslandi hf. var! gjald"rota ári! 2001 og fékkst ekkert 
greitt upp í kröfu sjó!sins á hendur félaginu. Var "ví haldi! fram af hálfu sjó!sins a! 
lánveitingin hef!i ekki veri! borin undir stjórnarformann sjó!sins af hálfu 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
214 Tryggvi $ór Herbertsson, „Stjórnun lífeyrissjó!a,“ apríl 2004. A!gengilegt á 
http://www.ll.is/files/bbaagiijec/Skyrsla-Stjornun_lifeyrissjoda.pdf, bls. 2. 
215 Má benda á a! stjórnara!ilar hlutafélaga geta or!i! ska!abótaskyldir ef "eir hafa vanrækt skyldur 
sínar gagnvart félagi, hvort sem "a! er me! athöfn e!a athafnaleysi. Sjá Stefán Már Stefánsson, 
Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarka!ir. Reykjavík 2003, bls. 411. $ó hefur veri! tali!, me! 
hli!sjón af dómaframkvæmd, a! nokku! miki! "urfi til "ess a! vanræksla ver!i metin stjórnarmanni til 
sakar, sbr. sama heimild, bls. 412-413. Bent er á a! ekki ætti jafn miki! a! "urfa koma til var!andi 
stjórnarmenn lífeyrissjó!a. Í fyrsta lagi eru ger!ar meiri kröfur til "ekkingar og menntunar "eirra, sbr. 
3. mgr. 31. gr. lsl. Í ö!ru lagi "jóna "eir samfélagslegum hagsmunum sem stjórnarmenn hlutafélaga 
gera ekki. 
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framkvæmdastjórans en sú regla var í gildi a! nægilegt væri a! "eir tveir væru sammála 
um einstaka ákvar!anir. Engar skriflegar reglur voru um lán til sjó!félaga. A!eins 
einstaka ákvör!unum var!andi fjárfestingar var vísa! til stjórnarinnar allrar "egar 
framkvæmdastjóri og stjórnarforma!ur vildu ekki bera einir ábyrg! á "eim. !

Framkvæmdastjóri sjó!sins taldi sig ekki bera ábyrg! á tjóni hans. Hann hafi í öllu 
fari! eftir ákvæ!um lsl., sam"ykktum sjó!sins og fjárfestingaáætlun hans fyrir ári! 1999. 
Hæstiréttur taldi me! hli!sjón af sam"ykktum sjó!sins a! framkvæmdastjórinn hef!i 
fari! út fyrir umbo! sitt "ar sem ákvör!un um lánveitinguna teldist óvenjuleg me! 
hli!sjón af eignahlutfalli sjó!sins og grei!slukjara lánsins. Hæstiréttur taldi "ó ekki hafa 
veri! s#nt fram á gegn málatilbúna!i framkvæmdastjórans a! lánveitingin félli ekki innan 
fjárfestingaáætlunar sjó!sins fyrir ári! 1999. Hann tók fram a!, "ó a! stjórnin hef!i 
sam"ykkt umrædda fjárfestingaáætlun, hef!i sjó!urinn rétt veri! a! byrja a! laga sig a! 
lögum nr. 129/1997 og ".a.l. höf!u stjórnarmenn hans ekki á!ur móta! 
fjárfestingastefnu. $eir höf!u í flestu loti! rá!slagi stefnda. Var framkvæmdastjóra 
sjó!sins ".a.l. meti! "a! til gáleysis a! hafa ekki bori! lánveitinguna undir stjórn 
sjó!sins. Me! vísan til 23. gr. ska!abótalaga var "ó tali! a! ekki væri rétt a! gera 
framkvæmdastjórann ábyrgan fyrir tjóni sjó!sins. 

   !

Rétt er a! geta "ess a! í 1. og 2. mgr. 23. gr. ska!abótalaga segir a! 

ska!abótaábyrg! starfsmanns gagnvart tjón"ola megi sker!a e!a fella ni!ur ef "a! 

ver!ur tali! sanngjarnt "egar liti! er til sakar og stö!u starfsmannsins og atvika a! 

ö!ru leyti. !

Af framangreindri umfjöllun má lei!a a! sjaldan hefur reynt beint á ábyrg! 

sjó!stjórnar fyrir dómi "ó a! hún beri meginábyrg! á starfsemi sjó!s, sbr. 29. gr. lsl. 

Oftar hefur reynt á ábyrg! framkvæmdastjóra og "a! hvort hann hafi fari! út fyrir 

heimildir sínar e!a umbo!, og í "ví sambandi hvort stjórn sjó!sins beri me!ábyrg! 

vegna vanrækslu. Höfundur telur a! velta megi upp "eirri spurningu hvort ekki sé 

e!lilegt me! hli!sjón af "eim hagsmunum sem í húfi eru a! stjórnir lífeyrissjó!a sæti 

almennt ríkri ábyrg!.  

XEIEU(Z1$6,$#K5&$(
Í 33. gr. lsl. er kve!i! á um a! vilji sjó!félagi ekki una úrskur!i sjó!stjórnar í máli, 

sem hann hefur skoti! til hennar, geti hann vísa! "ví til ger!ardóms. Ger!ardómur 

skal skipa!ur "remur mönnum, einum tilnefndum af vi!komandi sjó!félaga, einum 

tilnefndum af vi!komandi lífeyrissjó!i og oddamanni tilnefndum af Fjármálaeftirlitinu 

e!a ö!rum "eim a!ila sem tilgreindur er í sam"ykktum vi!komandi sjó!s. 

Samkvæmt 2. mgr. 20. gr. sam"ykkta Gildis lífeyrissjó!s skal Fjármálaeftirliti! 

tilnefna oddamanninn líkt og segir í 33. gr. lsl. Í sam"ykktum Lífeyrissjó!s 

verzlunarmanna er kve!i! á um a! oddama!urinn, sem jafnframt skuli vera forma!ur 

dómsins, skuli skipa!ur af Hæstarétti Íslands, sbr. 2. mgr. 22. gr. "eirra. 

Í "eim sam"ykktum sem hér hafa veri! til sko!unar er kve!i! á um a! 

ger!ardómur skuli úrskur!a í máli á grundvelli "eirra krafna, sönnunargagna, 
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málsástæ!na og annarra uppl#singa sem lágu fyrir er sjó!stjórn tók ákvör!un um 

máli!. Komi fram n#jar kröfur, sönnunargögn e!a a!rar uppl#singar skuli málinu 

vísa! aftur til sjó!stjórnar til endurupptöku, sbr. á!urnefnd ákvæ!i sam"ykktanna, og 

er stjórn "á skylt a! taka máli! upp a! n#ju til úrskur!ar. Einnig er kve!i! á um í 

á!urnefndum ákvæ!um, a! vilji sjó!félagi skjóta úrskur!i sjó!stjórnar til ger!ardóms 

ver!i hann a! gera "a! innan "riggja mána!a frá "ví a! tilkynnt var um úrskur!inn. 

Slíkt skilyr!i er ekki í lsl. 

Ef liti! er aftur til 33. gr. lsl. segir "ar a! úrskur!ur ger!ardóms sé bindandi fyrir 

bá!a a!ila og er "a! ítreka! í sam"ykktum sem hér hafa veri! til sko!unar. 

Málskostna!i skal samkvæmt ákvæ!inu skipta á milli a!ila eftir mati dómsins, en 

sjó!félagi á "ó ekki a! bera meira en 1/3 hluta málskostna!ar. A! lokum er vísa! til 

"ess í ákvæ!inu a! um málsme!fer! fari samkvæmt lögum um samningsbundna 

ger!ardóma. Núgildandi lög "ar um eru nr. 53/1989. Í "eim er m.a. kve!i! á um 

sk#rleika krafna fyrir dómnum (7. gr.), a! gæta skuli jafnræ!is (7. gr.) og um form 

ger!ardómsins (8. gr.). Rétt er a! geta "ess a! samkvæmt uppl#singum frá Gildi 

lífeyrissjó!i og Lífeyrissjó!i verzlunarmanna er "a! úrræ!i 33. gr. lsl. a! vísa 

ágreiningsmáli til ger!ardóms lítt n#tt.216 

XEIEX([5/4$(1*"4$04"/,640,$ 
%mis ákvæ!i eru í lsl. um eftirlit. Til dæmis segir í 1. mgr. 6. gr. laganna a! 

ríkisskattstjóri hafi eftirlit me! "ví a! lífeyrisi!gjald sé greitt vegna hvers manns sem 

skyldutrygging lífeyrisréttinda nær til. Einnig er a! finna reglur um eftirlit 

ríkisskattstjóra í 23.-27. gr. regluger!ar nr. 391/1998 um skyldutryggingu 

lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjó!a, me! sí!ari breytingum. $á eru í 42. gr. lsl. 

sérstakar reglur um endursko!anda og endursko!un ársreiknings lífeyrissjó!s. 

Endursko!un lífeyrissjó!s skal ger! af löggiltum endursko!anda, sbr. 1. mgr. 

42. gr. lsl., en hann má ekki sitja í stjórn sjó!sins, vera starfsma!ur hans e!a starfa í 

"águ hans a! ö!ru en endursko!un og innra eftirliti, sbr. 2. mgr. 42. gr. lsl. Á 

endursko!anda lífeyrissjó!s hvílir rík skylda en hann skal, ef hann ver!ur t.d. var vi! 

verulega ágalla í rekstri lífeyrissjó!s e!a hann hefur ástæ!u til a! ætla a! lög, 

regluger!ir e!a reglur sem gilda um starfsemina hafi veri! brotnar, "egar í sta! gera 

stjórn sjó!sins og Fjármálaeftirlitinu vi!vart. Um "etta er fjalla! í 3. mgr. 42. gr. lsl. en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
216 Sbr. vi!töl höfundar vi! Árna Gu!mundsson, framkvæmdastjóra Gildis lífeyrissjó!s og Valgar! I. 
Sverrisson, skrifstofustjóra Lífeyrissjó!s verzlunarmanna, 9. apríl 2010. 
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"ar er einnig a! finna frekari reglur um "etta efni, svo sem um heimilt rof á 

"agnarskyldu í slíkum tilvikum. 

A!aleftirlitsa!ili lífeyrissjó!a, ef svo má a! or!i komast, er Fjármálaeftirliti!. Um 

skyldur "ess sem eftirlitsa!ila er m.a. fjalla! í IX. kafla laganna. Skal Fjármálaeftirliti! 

hafa eftirlit me! "ví a! starfsemi lífeyrissjó!a sé í samræmi vi! ákvæ!i lsl., 

regluger!ir, reglur settar samkvæmt lögunum og sta!festar sam"ykktir lífeyrissjó!a, 

sbr. 1. mgr. 44. gr. lsl. Skal Fjármálaeftirliti! vegna "ess hafa ríkan a!gang a! 

gögnum og uppl#singum lífeyrissjó!a. Eftirliti! hefur einnig rétt til "ess a! krefjast 

gagna frá lífeyrissjó!um teljist tilefni til, sbr. 3. mgr. 44. gr. lsl. 

Samkvæmt 3. mgr. 24. gr. lsl. skulu lífeyrissjó!ir m.a. senda Fjármálaeftirlitinu 

tryggingafræ!ilega athugun, sem skal ger! samkvæmt 1. mgr. 24. gr. laganna, á 

fjárhag sjó!sins. Um athugunina gilda í annan sta! ákvæ!i 39. gr. lsl. 

Fjármálaeftirliti! getur einnig lagt fyrir stjórn lífeyrissjó!s a! láta fara fram 

tryggingafræ!ilega athugun á hag sjó!sins á ö!rum forsendum en gefnar eru í 

reglubundnum athugunum, telji "a! tilefni til mi!a! vi! hag sjó!sins sbr. 2. mgr. 44. 

gr. lsl. Auk ofangreinds skulu lífeyrissjó!ir tilkynna Fjármálaeftirlitinu um breytingar á 

stjórn, framkvæmdastjóra, endursko!anda og tryggingafræ!ingi, sbr. 28. gr. lsl. 

Telji Fjármálaeftirliti! a! starfsemi lífeyrissjó!s brjóti gegn lögunum og/e!a 

ö!rum reglum getur "a! veitt vi!komandi sjó!i hæfilegan frest til úrbóta, nema brot 

sé alvarlegt, sbr. 4. mgr. 44. gr. lsl. $á getur rá!herra skipa! lífeyrissjó!i 

umsjónara!ila um tiltekinn tíma, a! fengnum tillögum Fjármálaeftirlitsins, vegna 

ákve!inna a!stæ!na, sbr. 1. mgr. 46. gr. lsl. Er "a! ef lífeyrissjó!ur fullnægir ekki 

lengur skilyr!um lsl. til starfsleyfis, reynist ekki gjaldhæfur a! mati Fjármálaeftirlitsins, 

br#tur gegn ákvæ!um lsl. e!a regluger!um og reglum settum samkvæmt "eim, 

sta!festum sam"ykktum lífeyrissjó!s e!a sé rekstri hans ábótavant og kröfum 

eftirlitsins samkvæmt 44. gr. lsl. ekki sinnt. Um eftirlit Fjármálaeftirlitsins gilda einnig 

eftir "ví sem vi! geta átt, lög um opinbert eftirlit me! fjármálastarfsemi, nú nr. 

87/1998. Má m.a. beita heimildum "eirra laga um dagsektir, stjórnvaldssektir, leit og 

hald á gögnum, sbr. 45. gr. lsl. Má af ofangreindri umfjöllun lei!a a! eftirlitshlutverk 

Fjármálaeftirlitsins gagnvart lífeyrissjó!um sé vi!amiki!.  

XEIE\(S0&"M1$8(*J%$5%0,$%6-1$$,((
Samkvæmt 56. gr. lsl. fer fjármálará!herra me! framkvæmd laganna. Í hlutverki 

hans samkvæmt ákvæ!um lsl. felst, eins og á!ur sag!i, til dæmis veiting starfsleyfis. 
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Auk "ess skal fjármálará!herra tilkynnt um allar breytingar sem ver!a á sam"ykktum 

lífeyirssjó!s og ö!last "ær ekki gildi fyrr en rá!herra hefur sta!fest a! "ær fullnægi 

skilyr!um lsl. og ákvæ!um gildandi sam"ykkta, sbr. 28. gr. lsl. Samkvæmt ákvæ!inu 

skal rá!herra fá umsögn Fjármálaeftirlitsins um breytingarnar á!ur en hann tekur 

ákvör!un. Rá!herra gegnir einnig hlutverki samkvæmt X. kafla lsl. vi! slit, samruna 

og skipun umsjónara!ila lífeyrissjó!s eins og fjalla! var um a! hluta í kaflanum hér á 

undan. 

Ólíkt "ví sem gildir um félags- og tryggingamálará!herra gagnvart 

Tryggingastofnun ríkisins, fer fjármálará!herra ekki me! yfirstjórn 

lífeyrissjó!akerfisins. Ábyrg! fjármálará!herra er bundin vi! "au sérstöku hlutverk 

sem hann fer me! samkvæmt lsl., ".e. stjórnarframkvæmdir e!a stjórns#slu, sbr. 

einnig 14. gr. stjórnarskrár. Á ábyrg! fjármálará!herra vegna stjórns#slu hans me! 

lífeyrissjó!i hefur reynt fyrir dómi en a!eins fyrir gildistöku lsl. Í Hrd. 368/1997 var 

deilt um hvort íslenska ríki! bæri fébótaábyrg! á töpu!um lífeyrisréttindum 

einstaklings vegna stjórns#slu rá!herra. 

Stefnandi (S) höf!a!i mál gegn Lífeyrissjó!i sjómanna og íslenska ríkinu til grei!slu 
vangoldins lífeyris og vi!urkenningar á áframhaldandi rétti til óskerts lífeyris. S haf!i 
noti! lífeyris úr lífeyrissjó!num frá "ví a! hann ná!i 60 ára aldri. Í kjölfar setningar n#rra 
laga um sjó!inn var honum sett n# regluger! sem skerti réttindi S. Regluger!in var 
sta!fest af fjármálará!uneytinu. Máli! haf!i á!ur komi! til umfjöllunar umbo!smanns 
Al"ingis sem haf!i komist a! "eirri ni!urstö!u a! ekki hef!i veri! rétt a! sta!festa 
regluger!ina óbreytta og beint "eim tilmælum til rá!uneytisins a! "a! gengist fyrir 
nau!synlegum breytingum.217 Stjórn sjó!sins hafna!i "ó a! gera breytingar á 
regluger!inni.  

Hva! var!ar fébótaábyrg! íslenska ríkisins, bygg!i S á "ví a! fjármálará!uneyti! 
hef!i me! sta!festingu regluger!arinnar, ábyrgst a! hún stæ!ist lög, ".á.m. ákvæ!i 
stjórnarskrár og reglna stjórns#slu- og stjórnarfarsréttar. S taldi a! regluger!in stæ!ist 
ekki ákvæ!i tilvitna!ra laga og reglna og a! vegna "ess bæri íslenska ríki! ábyrg! á "ví 
tjóni sem hann hef!i or!i! fyrir vegna regluger!arinnar. Héra!sdómur komst a! "eirri 
ni!urstö!u a! sker!ing á lífeyrisréttindum S stæ!ist ekki ákvæ!i stjórnarskrár um 
jafnræ!i og eignarétt. $rátt fyrir a! regluger! sjó!sins væri ekki stjórnvaldsfyrirmæli, 
enda samin af sjó!stjórn og ekki birt í Stjórnartí!indum, taldi dómurinn a! me! "ví a! 
krefjast "ess í lögum um lífeyrissjó!inn a! rá!herra sta!festi regluger!ina, væri 
löggjafinn a! tryggja a! me! regluger!inni yr!u ekki sett ákvæ!i sem gengu á svig vi! 
lög. Dómurinn taldi "ví a! fjármálará!herra hef!i baka! íslenska ríkinu bótaábyrg! 
gagnvart S me! "ví a! sta!festa regluger!ina "rátt fyrir ólögmæti hennar. Dómurinn 
komst a! "eirri ni!urstö!u a! lífeyrissjó!urinn bæri einnig bótaábyrg! in solidum me! 
íslenska ríkinu.  

 Hæstiréttur komst a! annarri ni!urstö!u. Rétturinn vi!urkenndi kröfu S á hendur 
Lífeyrissjó!s sjómanna "ar sem regluger!in stó!st ekki ákvæ!i stjórnarskrár. 
Hæstiréttur taldi hins vegar a! "ar sem íslenska ríki! væri ekki í fyrirsvari fyrir 
Lífeyrissjó! sjómanna væri kröfu um vi!urkenningu á rétti til óskerts lífeyris ekki réttilega 
beint a! "ví. Hæstiréttur taldi heldur „ekki efni til "ess a! dæma [...] íslenska ríki! 
me!ábyrgan fyrir [...] grei!slu“ vangoldins lífeyris eins og krafa S var sett fram. Var 
íslenska ríki! ".a.l. s#kna! af kröfum S. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
217 Álit umbo!smanns Al"ingis í máli nr. 1313/1994. A!gengilegt á 
http://www.umbodsmaduralthingis.is.  
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$ó a! umræddur dómur hafi falli! fyrir gildistöku lsl. ver!ur a! benda á a! hægt er 

a! jafna "eirri lagalegu skyldu fjármálará!herra til "ess a! sta!festa regluger! 

Lífeyrissjó!s sjómanna, a! hluta vi! "á skyldu rá!herra samkvæmt lsl. til "ess a! 

sta!festa breytingar á sam"ykktum starfandi lífeyrissjó!a, sbr. 28. gr. lsl. Tilkoma lsl. 

og á!urnefndra ákvæ!a "eirra, auk "ess a! sérstaklega er tilteki! í 56. gr. laganna 

a! fjármálará!herra annnist framkvæmd "eirra, gæti "ó haft "au áhrif a! 

ábyrg!arhlutverk rá!herra teldist meira gagnvart sjó!um sem starfa samkvæmt 

lögunum en tali! var í á!urnefndum dómi Hæstaréttar.218 Ljóst er a! um er a! ræ!a 

nokku! sérstök tengsl milli rá!herra og lífeyrissjó!a, sérstaklega me! hli!sjón af 

"eim samfélagslegu hagsmunum sem lífeyrissjó!ir fara me!. 

XEIEO(WL.;&+#+4$(07*19$4//JK64$((
Lögbundnir lífeyrissjó!ir eru "rír, Lífeyrissjó!ur starfsmanna ríkisins sem starfar eftir 

lögum nr. 1/1997, Lífeyrissjó!ur hjúkrunarfræ!inga sem starfar eftir lögum nr. 2/1997 

og Lífeyrissjó!ur bænda sem starfar m.a. eftir lögum nr. 12/1999. Var!andi "á 

sérstaklega ver!ur a! benda á a! umbo!sma!ur Al"ingis hefur komist a! "eirri 

ni!urstö!u a! Lífeyrissjó!ur starfsmanna ríkisins heyri undir valdssvi! hans, ".e. 

hva! var!ar úrlausnir á réttindum og skyldum sjó!félaga.219 Í framhaldi af "eirri 

ni!urstö!u, ".e. eftir gildistöku ssl., komst umbo!sma!ur a! "ví a! líta yr!i á "a! 

vald, sem Lífeyrissjó!i starfsmanna ríkisins er fengi! me! lögum nr. 1/1997, til a! 

taka ákvör!un um rétt sjó!félaga til lífeyris, sem opinbert vald til töku 

stjórnvaldsákvör!unar í skilningi 2. mgr. 1. gr. ssl. Stjórn sjó!sins væri ".a.l. bundin 

af fyrirmælum ssl. og almennum reglum stjórns#sluréttar "egar hún tæki ákvar!anir 

um rétt sjó!félaga og/e!a annarra a!ila, til grei!slu lífeyris.220  

Ver!ur hér dregin sú ályktun a! hi! sama gildi um Lífeyrissjó! 

hjúkrunarfræ!inga enda gilda a! mestu leyti sambærilegar reglur um sjó!inn og um 

Lífeyrissjó! starfsmanna ríkisins. Sjó!urinn hefur líkt og Lífeyrissjó!ur starfsmanna 

ríkisins #mis einkenni stjórnvalds, honum er komi! á fót me! lögum og réttindi 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
218 Í Hrd. 368/1997 reyndi fyrst og fremst á ákvæ!i 5. gr. laga nr. 94/1994 var!andi ábyrg! rá!herra. 
Segir "ar: „Nánari ákvæ!i um skipulag sjó!sins og starfsemi hans skal setja í regluger! sem stjórn 
sjó!sins semur og sta!fest er af Al"#!usambandi Íslands, Farmanna- og fiskimannasambandi 
Íslands, Félagi íslenskra botnvörpuskipaeigenda, Landssambandi íslenskra útvegsmanna, 
Sjómannasambandi Íslands, Vinnuveitendasambandi Íslands og fjármálará!herra.“ Rá!herra haf!i 
ekki anna! hlutverk en a! sta!festa regluger! sjó!sins. Hlutverk rá!herra samkvæmt lsl. er mun 
vi!ameira.  
219 Álit umbo!smanns Al"ingis í máli nr. 82/1989. A!gengilegt á http://www.umbodsmaduralthingis.is.  
220 Álit umbo!smanns Al"ingis í máli nr. 2411/1998. A!gengilegt á 
http://www.umbodsmaduralthingis.is.  
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sjó!félaga rá!ast alfari! af ákvæ!um "eirra laga og sam"ykkta sem stjórn sjó!sins 

setur me! sto! í 3. ml. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 2/1997. $á er stjórn sjó!sins falin 

yfirstjórn hans, sbr. 1. ml. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 2/1997, og skal hún fjalla um allar 

meiri háttar ákvar!anir var!andi stefnumótun og starfsemi sjó!sins. Stjórnin er, 

samkvæmt 3. gr. laga nr. 2/1997, skipu! fjórum mönnum en fjármálará!herra skipar 

helming "eirra. $a! sama gildir um Lífeyrissjó! starfsmanna ríkisins, "ó a! 

stjórnarmenn séu fleiri.221 Mögulegt er a! lei!a a! "ví líkur a! hi! sama gildi um 

Lífeyrissjó! bænda sem starfar eftir lögum nr. 12/1999. Reglur um sjó!inn eru "ó 

ekki jafn líkar reglum og gilda um Lífeyrissjó! starfsmanna ríkisins, sbr. lög nr. 

1/1997, m.v. lög nr. 2/1997 um Lífeyrissjó! hjúkrunarfræ!inga, og ".a.l. er erfi!ara 

a! draga "á ályktun me! fullvissu.222  

Me! hli!sjón af ofangreindu er ljóst a! mun ítarlegri reglur gilda um 

málsme!fer! "egar ákvar!anir eru teknar innan lögbundnu sjó!anna, a.m.k. tveggja 

"eirra, heldur en "egar "a! sama er gert innan lífeyrissjó!a sem eingöngu starfa eftir 

lsl. Auk "essa má benda á a! a!rar reglur gilda um ábyrg! á grei!slum úr sjó!unum 

tveimur en gilda um lífeyrissjó!i almennt. Samkvæmt 32. gr. laga nr. 1/1997 um 

Lífeyrissjó! starfsmanna ríkisins ábyrgist ríkissjó!ur grei!slu lífeyris samkvæmt 

lögunum. Hli!stæ!a reglu er a! finna í 18. gr. laga nr. 2/1997 um Lífeyrissjó! 

hjúkrunarfræ!inga en "ar segir: „Ríkissjó!ur og a!rir a!ilar, sem tryggja 

hjúkrunarfræ!inga í sjó!i "essum, ábyrgjast hver fyrir sinn hóp grei!slur úr honum. 

Nú reynist einhver a!ili, sem tryggt hefur hjúkrunarfræ!inga í sjó!num, ekki fær um 

a! standa vi! ábyrg!arskuldbindingu sína, og er ríkissjó!ur "á bakábyrgur.“  

Me! hli!sjón af ofangreindum ákvæ!um hefur veri! bent á a! lífeyrisréttindi 

séu yfirleitt betri hjá lífeyrissjó!um sem ríki! ábyrgist en hjá "eim almennu sjó!um 

sem "ó standa best "egar á „heildina er liti!,“223 enda velti lífeyrisréttindi almennra 

lífeyrissjó!a fyrst og fremst á fjárhagsstö!u "eirra og ávöxtun.224 $eir sem uppfylla 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
221 Álit umbo!smanns Al"ingis í máli nr. 2411/1998. A!gengilegt á 
http://www.umbodsmaduralthingis.is, sjá rökstu!ning í kafla IV.3 um a! Lífeyrissjó!ur starfsmanna 
ríkisins falli undir gildissvi! ssl. Einnig má benda á a! Hæstiréttur komst a! "eirri ni!urstö!u í Hrd. 
101/2002 a! lög nr. 2/1997 hafi veri! sett til "ess a! samræma reglur er gilda um lífeyrisréttindi allra 
starfsmanna ríkisins, sjá kafla IV. Gefur "a! ákve!na vísbendingu í sömu átt.  
222 $a! sem er sameiginlegt, er a! Lífeyrissjó!i bænda er einnig komi! á fót me! lögum. $á kemur 
fjármálará!herra a! skipun stjórnar sjó!sins samkvæmt 1. mgr. 2. gr. laga nr. 12/1999, sem skipu! er 
fimm mönnum. Fjórir stjórnarmenn skulu "ó tilnefndir af ö!rum a!ilum. Ekki er kve!i! á um í lögum nr. 
12/1999 a! stjórn sjó!sins fari me! yfirstjórn hans e!a hlutverk hennar a! ö!ru leyti en "ví a! vísa! er 
til 29. gr. lsl. í 2. mgr. 2. gr. laganna um ábyrg! stjórnarinnar og verkefni. 
223 Már Gu!mundsson, „Íslenska lífeyriskerfi!,“ bls. 45. 
224 Sama heimild, bls. 45 og 47. 
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skilyr!i laga nr. 1/1997 og 2/1997 til "ess a! vera sjó!félagar í umræddum sjó!um 

hafa ".a.l. möguleika á mun tryggari lífeyrisréttindum en a!rir launamenn. Í frumvarpi 

og athugasemdum laga nr. 141/1996, sem leiddu af sér lög nr. 1/1997 og 2/1997, er 

ekki a! finna rökstu!ning fyrir "ví hvers vegna sérstakir lífeyrissjó!ir, sem ríkissjó!ur 

ábyrgist, skuli vera fyrir starfsmenn ríkisins. Ástæ!ur fyrir lagasetningunni voru helst 

nefndar "ær a! miklar breytingar hef!u or!i! starfsemi lífeyrissjó!a á undanförnum 

áratugum, bæ!i vegna n#rra lagasetninga og breytinga á lögum og í fjárhagslegum 

efnum og starfsumhverfi. $etta hef!i m.a. mikil áhrif á "ær skuldbindingar sem 

ríkissjó!ur og a!rir launagrei!endur hef!u gengist undir gagnvart sjó!unum 

tveimur.225  

Ef leita! er lengra aftur í tímann má sjá a! lög nr. 1/1997 og 2/1997 eru bygg! 

á grunni laga nr. 101/1943.226 Af athugasemdum í frumvarpi a! "eim lögum má sk#rt 

sjá tilgang lagasetningarinnar, ".e. a! stu!la a! "ví a! ríki! gæti mætt samkeppni vi! 

einkafyrirtæki um hæfa starfsmenn. Segir "ar or!rétt: 

Á sí!ustu árum hafa mörg fyrirtæki og stofnanir komi! upp eftirlaunasjó!um fyrir 
starfsfólk sitt. Hafa "au lagt fram stofnfé og grei!a í flestum tilfellum helming i!gjalda, í 
engu tilfelli minna, en í nokkrum meira. Me! "essum og ö!rum rá!um reyna 
einkafyrirtæki nú a! draga til sín starfsli! frá hinu opinbera. Ríki! mun tæplega geta 
mætt "essari samkeppni á annan heppilegri hátt en me! "ví a! endurbæta "ær 
tryggingar, er starfsmenn "ess njóta. Me! "ví væri stu!la! a! auknum sparna!i hjá 
"egnunum. Og "eir einir mundu njóta framlags ríkisins, sem láta ekki ginnast af 
smávægilegum yfirbo!um einkafyrirtækja.227

!

   !

Sé ofangreint enn rökstu!ningur fyrir starfsemi sérstakra lífeyrissjó!a fyrir 

starfsmenn ríkisins, er ríkt tilefni til a! velta fyrir sér gildi hans enda allt önnur sta!a 

uppi á almennum launamarka!i nú en var. Til dæmis hefur tilkoma lsl. breytt 

a!stö!unni verulega. Lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins og hjúkrunarfræ!inga 

samkvæmt lögum nr. 1/1997 og 2/1997 eru ekki einungis betri en "au lífeyrisréttindi 

sem almennum launamönnum eru trygg! samkvæmt lsl., sbr. sí!ari umfjöllun, heldur 

eru "au einnig baktrygg! af ríkissjó!i. !

XEIEN(=,5,+"18"(
Ef helstu ni!urstö!ur kafla 4.1 og 4.2, var!andi ábyrg!, stjórnun og eftirlit me! 

lífeyrissjó!stryggingum eru dregnar saman, er nokku! ljóst a! kerfi! er há! allt 

ö!rum sjónarmi!um en almannatryggingakerfi! enda einkaréttarlegs en ekki 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 225 Frumvarp til laga um lífeyrisréttindi starfsmanna ríkisins, "skj. 201, 180. mál. Sjá kafla III. 
Vefútgáfa Al"ingistí!inda, sló!: http://www.althingi.is/altext/121/s/0201.html. [Sótt á vefinn 16. maí 
2010]. 
226 Sama heimild, sjá kafla IV.  
227 Al"ingistí!indi, A-deild, 1942, bls. 654. 
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opinbers réttarlegs e!lis. Stjórn lífeyrissjó!a ber ábyrg! á og hefur eftirlit me! a! 

starfsemi sjó!a sé í samræmi vi! lsl., regluger!ir og sam"ykktir. $á bera stjórn, 

framkvæmdastjóri og a!rir starfsmenn ákve!nar skyldur samkvæmt lsl. og bera eftir 

atvikum almenna refsi- e!a ska!abótaábyrg! breg!ist "eir "eim skyldum e!a brjóta 

af sér í starfi. Lífeyrissjó!ir eru há!ir eftirliti #missa a!ila, svo sem ríkisskattstjóra, en 

"ó a!allega Fjármálaeftirlitsins sem gegnir vi!amiklu eftirlitshlutverki samkvæmt 

ákvæ!um lsl. Fjármálará!herra gegnir einnig ákve!num hlutverkum samkvæmt lsl., 

".e. a! veita starfsleyfi, sta!festa sam"ykktir og annast framkvæmd laganna almennt 

en hann fer ekki me! yfirstjórn málaflokksins. Fjármálará!herra ber "ví ekki ábyrg! á 

kerfinu í heild, a!eins "eirri stjórns#slu sem hann fer me! samkvæmt lsl., sbr. 14. gr. 

stjórnarskrár.  

Eins og ítreka! hefur veri! viki! a!, er "a! ein af skyldum sem 9. gr. SEFMR 

leggur á a!ildarríki a! "au eigi setja upp „kerfi“ í "eim tilgangi a! tryggja réttindi 

samkvæmt ákvæ!inu, hvort sem "a! er eitt heildarkerfi e!a nokkur, innan síns 

landsréttar. Á "essu „kerfi“ skulu stjórnvöld taka ábyrg!, ".e. bæ!i á virkri stjórnun og 

eftirliti.228 Me! hli!sjón af ofangreindu má segja a! jafnvel "ótt löggjafinn hafi sé! til 

"ess a! stjórnvöld vi!hafi fullnægjandi eftirlit me! lífeyrissjó!um, hafi hann ekki sé! 

til "ess a! stjórnvöld taki ábyrg! á virkri stjórnun kerfsins. A! "ví leyti fullnægja lög 

og reglur um lífeyrissjó!stryggingar ekki skilyr!um 9. gr. SEFMR. Einnig má benda 

á, me! hli!sjón af dómaframkvæmd sem rakin var í kafla 4.2.2, a! sjaldan hefur 

reynt á ábyrg! höfu!ábyrg!ara!ila lífeyrissjó!a, ".e. sjó!stjórnar, fyrir dómi og má 

velta fyrir sér hvort sk#rari reglur "urfi a! koma til "ess a! svo ver!i. $a! skorti "ví 

mjög á a! borin sé ábyrg! á starfsemi og stjórn sjó!a sem einungis starfa eftir lsl. 

me! fullnægjandi hætti.  

Er hér me! bent á a! setja mætti á fót nefnd e!a annars konar úrskur!ara!ila 

sem hef!i vald til "ess a! endursko!a ákvar!anir lífeyrissjó!a, teknar um réttindi og 

skyldur sjó!félaga. $ar sem ger!ardómsme!fer! samkvæmt 33. gr. lsl. er ekki a! 

virka sem skyldi, gæti "essi lei! haft mikla kosti í för me! sér. Eins og sta!an er nú 

er eina raunhæfa lei!in fyrir sjó!félaga til "ess a! fá úrlausn í ágreiningsmáli vi! 

lífeyrissjó! a! höf!a mál fyrir dómstólum. Slík málshöf!un er oftar en ekki mjög 

kostna!arsöm. Stofnun úrskur!ara!ila í "essum tilgangi gæti einnig komi! á móti 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
228 The right to social security (art. 9), mgr. 10-11. 
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skorti á réttaröryggi innan kerfisins, sbr. umfjöllun í kafla 4.2.1, enda séu settar 

sk#rar málsme!fer!arreglur um hann. 

Vi! stofnun úrskur!ara!ila væri til dæmis hægt a! horfa til reglna sem gilda um 

ÚRAL. $á væri einnig hægt a! horfa til "ess hvernig úrskur!arnefnd í 

vátryggingamálum er sett upp samkvæmt 141. gr. laga um vátryggingarsamninga nr. 

30/2004 og sam"ykktum sínum.229 Störf nefndarinnar hafa almennt gefist vel.230 $ar 

sem úrskur!arnefnd í vátryggingamálum starfar á svi!i sem er einkaréttarlegs e!lis, 

líkt og lífeyrissjó!irnir gera, ætti vi!líka nefnd um ákvar!anir á "eirra vettvangi eins 

a! geta gefist vel. Höfundur telur a! "a! "urfi "ó einnig a! taka mi! af reglum sem 

gilda um opinbera stjórns#slu, "ar sem lífeyrissjó!irnir fara, líkt og Tryggingastofnun 

ríkisins, me! mikla samfélagslega hagsmuni. Einnig mætti benda á, "ar sem lög um 

lífeyrissjó!i eru sett til "ess a! uppfylla skyldur samkvæmt 1. mgr. 76. gr. 

stjórnarskrár og SEFMR, a! vegna "eirra krafna sem "ar eru ger!ar um a! jafnræ!is 

og annarra mannréttinda sé gætt, sé nau!synlegt a! hafa meiri hli!sjón af reglum 

sem gilda um stjórnvöld í skilningi ssl. og sni!nar eru a! sjónarmi!um "ar um.231 

XEU(W7*19$4/$3""4+#4(/JK6*30,.,(
Um réttindi einstaklinga í lífeyrissjó!um fer fyrst og fremst eftir ákvæ!um lsl. en "ó 

einnig sam"ykktum hvers og eins lífeyrissjó!s. Í 1. mgr. 13. gr. lsl. segir um "etta a! 

sjó!félagar ávinni sér, maka sínum og börnum eftir "ví sem vi! á rétt til ellilífeyris, 

örorkulífeyris og maka- og barnalífeyris, sem ekki er lakari en sá réttur sem kve!i! er 

á um í III. kafla laganna. Hefur "a! "á "#!ingu a! ef einstakur sjó!ur vill veita 

sjó!félögum ríkari rétt en kve!i! er á um í lögunum er "eim "a! heimilt.232 Í 

ákvæ!inu er svo teki! fram a! í sam"ykktum lífeyrissjó!a skuli kve!i! nánar á um 

ávinnslu réttinda, en hún getur m.a. veri! mismunandi eftir "ví hvort i!gjald er til 

lágmarks- e!a vi!bótartryggingaverndar og eftir atvikum há! e!a óhá! aldri.  

Meginreglan er sú samkvæmt 2. mgr. 13. gr. lsl. a! réttur til lífeyris samkvæmt 

lögunum reiknist frá "eim tíma sem i!gjald berst lífeyrissjó!i. Í ákvæ!inu eru svo 

tekin af öll tvímæli um hvernig skuli fara "egar um vangoldin i!gjöld er a! ræ!a. Fer 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
229 Sjá fylgiskjal me! augl#singu um sam"ykktir fyrir úrskur!arnefnd í vátryggingamálum, 12. 
desember 2005. Stjórnartí!indi, B-deild, nr. 1090/2005. A!gengilegt á 
http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=632e2f14-c831-4d40-bf9b-b3e168f18588.  
230 Frekari uppl#singar um störf nefndarinnar og fjölda málskota til hennar eru a!gengilegar á 
http://www.fme.is/?PageID=315.  
231 Sjá umfjöllun í Starfsskilyr!i stjórnvalda, bls. 28-29 og 41. 
232 Frumvarp til laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjó!a, "skj. 294, 249. mál. 
Um 13. gr. frumvarpsins. Vefútgáfa Al"ingistí!inda, sló!: http://www.althingi.is/altext/122/s/0294.html. 
[Sótt á vefinn 16. maí 2010]. 
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"a! eftir "ví hvort sjó!félagi sjálfur beri ábyrg! á grei!slum til lífeyrissjó!s e!a 

launagrei!andi sem hefur sannanlega innheimt i!gjöld en ekki sta!i! skil á "eim.233 

Sé sí!arnefnda sta!an uppi skal samkvæmt 2. mgr. 13. gr. lsl. meta réttindi a! fullu 

frá eindaga i!gjaldsgrei!slu enda hafi sjó!num borist vitneskja um grei!sluskyldu 

innan 60 daga frá dagetningu yfirlits, sbr. 18. gr. laganna. $á er teki! fram í 

ákvæ!inu a! lífeyrissjó!ir beri ekki ábyrg! á réttindum sjó!félaga vegna i!gjalda 

sem tapast vi! gjald"rot og Ábyrg!asjó!ur launa ber ekki ábyrg! á samkvæmt lögum 

um hann, nú nr. 88/2003. 

Í eftirfarandi umfjöllun ver!ur leitast vi! a! sk#ra lítillega frá "eim lífeyri sem 

lífeyrissjó!irnir grei!a samkvæmt lsl. Ver!ur vi! "a! einnig höf! hli!sjón af 

núgildandi sam"ykktum tveggja lífeyrissjó!a, ".e. Gildis lífeyrissjó!s og Lífeyrissjó!s 

verzlunarmanna, líkt og í fyrri umfjöllun. Ekki ver!ur fjalla! um réttindi sem lsl. veita 

ö!rum en sjó!félaga sjálfum, ".e. maka e!a börnum samkvæmt 3. mgr. 14. gr., 16. 

e!a 17. gr. lsl. A! lokum ver!ur fjalla! stuttlega um réttindi í lögbundnum 

lífeyrissjó!um, ".e. a! "ví leyti sem um "á gilda a!rar reglur. Fyrst er "ó rétt a! 

greina lítillega frá "ví hva!a reglur gilda um i!gjöld til lífeyrissjó!a, enda eru réttindi 

manna til lífeyris nátengd "eim. 

XEUED(W7*19$4/46.JL0#((
I!gjald til öflunar lífeyrisréttinda skal samkvæmt 2. gr. lsl. ákve!i! í sérlögum, 

kjarasamningi, rá!ningarsamningi e!a me! ö!rum sambærilegum hætti. $a! er "ó 

kve!i! á um a! lágmarksi!gjald skuli ekki vera minna en a.m.k. 12% af 

i!gjaldsstofni. Samkvæmt 2. mgr. 2. gr. lsl. fer um a!ild a! lífeyrissjó!i, grei!slu 

lífeyrisi!gjalds og skiptingu i!gjaldsins milli launamanns og launagrei!anda eftir "eim 

kjarasamningi sem ákvar!ar lágmarkskjör í hluta!eigandi starfsgrein e!a sérlögum 

eftir atvikum. Ef kjarasamningur tekur ekki til vi!komandi starfsgreinar e!a séu 

rá!ningarkjör ekki bygg! á kjarasamningi velur vi!komandi sér lífeyrissjó! eftir "ví 

sem reglur einstakra sjó!a leyfa. Skal tiltaka a!ild a! sjó!i í skriflegum 

rá!ningarsamningi.234  

Í 3. mgr. 2. gr. lsl. er sjó!félagi skilgreindur sem sá sem greitt er fyrir, grei!ir 

e!a hefur greitt i!gjald til lífeyrissjó!s og á hjá honum réttindi samkvæmt lsl. Er teki! 

sérstaklega fram í ákvæ!inu a! óheimilt sé a! neita manni um a!ild a! sjó!i á 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
233 Frumvarp til laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjó!a, "skj. 294, 249. mál. 
Um 13. gr. frumvarpsins. Vefútgáfa Al"ingistí!inda, sló!: http://www.althingi.is/altext/122/s/0294.html. 
[Sótt á vefinn 16. maí 2010]. 
234 Til frekari sk#ringa á ákvæ!inu er bent á sömu heimild, um 2. gr. frumvarpsins.  
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grundvelli heilsufars, aldurs, hjúskaparstö!u, fjölskyldustær!ar e!a kyns. Heimilt er 

"ó a! neita "eim sem hafa ná! 70 ára aldri um a!ild a! sjó!i enda lei!ir "a! af 

ákvæ!i 4. mgr. 1. gr. lsl.235 

Um i!gjaldsstofn er fjalla! í 3. gr. lsl. en "ar segir a! lágmarksi!gjald skuli 

reikna! af heildarfjárhæ! greiddra launa og endurgjalds fyrir hvers konar vinnu, starf 

og "jónustu. Stofn til i!gjalds skal samkvæmt ákvæ!inu vera allar tegundir launa e!a 

"óknana fyrir störf sem skattskyld eru samkvæmt 1. mgr. 1. tl. a. li!ar 7. gr. laga nr. 

90/2003 um tekjuskatt. Til gjaldstofns eru "ó ekki talin hlunnindi sem greidd eru í 

frí!u, t.d. fatna!ur, fæ!i, húsnæ!i e!a kostna!ur sem ætla!ur er til endurgrei!slu á 

útlög!um kostna!i. $á eru ekki talin til gjaldstofns eftirlaun e!a lífeyrir frá 

Tryggingastofnun og fleiri grei!slur af "ví tagi. Bætur frá atvinnuleysistryggingum 

skulu "ó taldar til gjaldstofns. A! ö!ru leyti gilda t.d. um i!gjöld til lífeyrissjó!a 

ákvæ!i 4. gr. lsl. "ar sem kve!i! er á um lágmarkstryggingavernd og 7. gr. lsl. "ar 

sem kve!i! er á um hvernig i!gjöld skulu greidd.  

XEUEI()00407*19$4$(
Lífeyrissjó!ur skal hefja útborgun ellilífeyris samkvæmt nánari ákvæ!um í 

sam"ykktum sínum, "egar sjó!félagi hefur ná! 65-70 ára aldri, sbr. 14. gr. lsl. 

Sjó!félagi getur "ó fresta! e!a fl#tt töku lífeyris enda hefjist grei!slur ekki fyrr en 60 

ára aldri er ná!. Ellilífeyri skal grei!a út mána!arlega me! jöfnum grei!slum til 

æviloka samkvæmt 2. mgr. 14. gr. lsl. Me! "essu er átt vi! a! „grei!slur geti ekki 

veri! háar í tiltekinn árafjölda og sí!an lækka! eftir "a!.“236 Mána!arlegur lífeyrir 

breytist "ó samkvæmt ákvæ!inu til samræmis vi! breytingu á vísitölu neysluver!s. Í 

3. mgr. 14. gr. lsl. er svo fjalla! um hvernig skuli fara vilji sjó!félagi láta hluta réttinda 

sinna renna til maka.  

Samkvæmt 1. og 2. mgr. 14. gr. lsl. skal kve!a á um í sam"ykktum hva!a áhrif 

frestun e!a fl#ting lífeyristöku hefur á fjárhæ! lífeyris og einnig nánar um fjárhæ! 

ellilífeyris, útreikning og skilyr!i fyrir grei!slu hans. Án "ess a! reglur úr sam"ykktum 

ver!i sko!a!ar ítarlega hér, má benda á a! samkvæmt 1. mgr. 11. gr. sam"ykkta 

Gildis lífeyrissjó!s eiga sjó!félagar á aldrinum 60 til 70 ára, sem hafa áunni! sér 

réttindi í sjó!num í samræmi vi! 10. gr. sam"ykktanna, rétt á ævilöngum lífeyri. Í 2.-

6. mgr. 11. gr. sam"ykktanna er kve!i! á um fjárhæ! lífeyris. Í sam"ykktum 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
235 Frumvarp til laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjó!a, "skj. 294, 249. mál. 
Um 2. gr. frumvarpsins. Vefútgáfa Al"ingistí!inda, sló!: http://www.althingi.is/altext/122/s/0294.html. 
[Sótt á vefinn 16. maí 2010]. 
236 Sama heimild, um 14. gr. frumvarpsins.  
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Lífeyrissjó!s verzlunarmanna segir í 1. mgr. 12. gr. a! sjó!félagi sem or!inn er 65 

ára og á réttindi í sjó!num samkvæmt 11. gr. sam"ykktanna, eigi rétt á ellilífeyri. 

Hægt er "ó a! fl#ta og fresta töku lífeyris. Upphæ! árlegs ellilífeyris er ákve!in 

samkvæmt 2. mgr. 12. gr. sam"ykktanna. 

XEUEU(]$2$8&07*19$4$(
Samkvæmt 15. gr. lsl. eiga sjó!félagar rétt á örorkulífeyri ef "eir ver!a fyrir orkutapi 

sem meti! er 50% e!a meira, hafa or!i! fyrir tekjusker!ingu vegna "ess og "eir hafa 

greitt í lífeyrissjó! í a.m.k. tvö ár. Almennt er mi!a! vi! áunnin réttindi, sbr. 4. mgr. 

15. gr. lsl. en sjó!félagi getur "ó átt rétt á framreikningi. Me! framreikningi er átt vi! 

a! lífeyrir mi!ist ekki eingöngu vi! áunninn rétt heldur einnig vi! "ann rétt sem 

sjó!félaginn hef!i áunni! sér fram a! töku ellilífeyris.237 Sjó!félagi á a!eins rétt til 

framreiknings ef hann hefur greitt til lífeyrissjó!s í a.m.k. "rjú ár á undanfarandi 

fjórum árum, "ar af í a.m.k. sex mánu!i á sí!asta tólf mána!a tímabili og ekki or!i! 

fyrir orkutapi sem rekja má til ofnotkunar áfengis, lyfja e!a fíkniefna, sbr. 2. mgr. 15. 

gr. lsl. Nánari reglur um réttindi til framreiknings skal setja í sam"ykktir. Samkvæmt 

5. mgr. 15. gr. lsl. er sjó!um heimilt a! ákve!a a! örorkulífeyrir grei!ist ekki fyrstu 

"rjá mánu!i eftir orkutap og "a! sama gildir ef orkutap hefur vara! skemur en í sex 

mánu!i. 

Samkvæmt 6. mgr. 15. gr. lsl. er gert rá! fyrir a! frekari ákvæ!i um örorkulífeyri 

ver!i sett í sam"ykktir lífeyrissjó!a. Er "ar sérstaklega vísa! til reglna um örorkumat, 

skilyr!i lífeyris, fjárhæ! hans og útreikning. Í athugasemdum me! frumvarpi laganna 

er m.a. vísa! til "ess a! taka ver!i ákvör!un um hvort örorkumat eigi a! mi!ast vi! 

vanhæfi til a! gegna "ví starfi sem sjó!félagi gegndi "egar hann var! fyrir orkutapi 

e!a hvort mi!a eigi vi! vanhæfi til a! gegna almennum störfum.238 Í sam"ykktum 

Gildis lífeyrissjó!s er kve!i! á um "a! í 1. mgr. 12. gr. a! sá sem ver!i fyrir orkutapi 

sem samsvari 50% örorku e!a meira eigi rétt á örorkulífeyri úr sjó!num í samræmi 

vi! áunnin réttindi samkvæmt 10. gr. sam"ykktanna. Í 1. mgr. 12. gr. eru einnig rakin 

skilyr!i "ess a! sjó!félagi eigi rétt á framreikningi. Auk "eirra skilyr!a sem 2. mgr. 

15. gr. lsl. setur, er ger! krafa um a! greidd i!gjöld á a.m.k. sí!ustu "remur af fjórum 

almanaksárum hafi veri! kr. 60.000 en hafi sjó!félagi unni! reglubundi! hlutstarf á 

tímabilinu skal mi!a vi! a! lágmarksi!gjald sé a.m.k. kr. 40.000. Einnig er gert a! 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
237 Frumvarp til laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjó!a, "skj. 294, 249. mál. 
Um 15. gr. frumvarpsins. Vefútgáfa Al"ingistí!inda, sló!: http://www.althingi.is/altext/122/s/0294.html. 
[Sótt á vefinn 16. maí 2010].  
238 Sama heimild. 
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skilyr!i a! sjó!félagi hafi or!i! fyrir tekjusker!ingu af völdum orkutapsins en "a! er 

einnig almennt skilyr!i "ess a! réttur til örorkulífeyris stofnist, sbr. 1. mgr. 15. gr. lsl. 

og 3. mgr. 12. gr. sam"ykktanna. 

Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. sam"ykkta Lífeyrisjó!s verzlunarmanna eiga "eir 

sjó!félagar sem ekki eru or!nir 67 ára og ver!a fyrir varanlegu orkutapi rétt á 

örorkulífeyri í samræmi vi! áunnin réttindi, hafi "eir sannanlega or!i! fyrir 

tekjusker!ingu af völdum "ess og greitt til lífeyrissjó!s í samtals 24 mánu!i. Í 2. mgr. 

13. gr. er kve!i! á um a! sjó!félagi "urfi a! vera metinn a.m.k. til 15% varanlegrar 

örorku. Skilyr!i réttar til framreiknings réttinda eru rakin í 5. mgr. 13. gr. 

sam"ykktanna. Auk skilyr!a 2. mgr. 15. gr. lsl. "arf sjó!félagi a! hafa greitt a.m.k. kr. 

80.000 á ári í a.m.k. "rjú ár af undanfarandi fjórum almanaksárum. Bá!ir "eir 

lífeyrissjó!ir sem hér eru til sko!unar setja sem sagt fleiri skilyr!i til réttar til 

framreiknings heldur en fram koma í 2. mgr. 15. gr. lsl.  

Ítreka! er í sam"ykktum beggja lífeyrissjó!anna a! sjó!félagi "urfi a! hafa 

or!i! fyrir tekjusker!ingu af völdum orkutapsins til "ess a! til grei!slu lífeyris komi. Í 

3. mgr. 12. gr. sam"ykkta Gildis lífeyrissjó!s og 11. mgr. 13. gr. sam"ykkta 

Lífeyrissjó!s verzlunarmanna er teki! fram a! vi! útreikning tekjumissis skuli teki! 

tillit til atvinnutekna örorkulífeyris"egans, lífeyris- og bótagrei!slna frá 

almannatryggingum og ö!rum lífeyrissjó!um og kjarasamningsbundinna 

tryggingabóta sem sjó!félaginn n#tur vegna örorkunnar. Á "etta ákvæ!i í 

sam"ykktum Gildis lífeyrissjó!s hefur reynt fyrir Hæstarétti, ".e. í Hrd. 665/2008.  

Í málinu reyndi m.a. á hvort Gildi lífeyrissjó!i hef!i veri! heimilt a! sker!a grei!slur 
örorkulífeyris til sjó!félaga vegna grei!slna sem hann naut frá almannatryggingum, á 
grundvelli 3. mgr. 12. gr. sam"ykkta sjó!sins. Af hálfu sjó!sins var á "ví byggt a! 
óhjákvæmilegt væri a! vinna a! "ví a! almannatryggingar tækju me! einum e!a ö!rum 
hætti vi! stærri hluta örorkutrygginga "ar sem "a! væri forsenda "ess a! lífeyrissjó!irnir 
gætu sta!i! vi! "a! meginhlutverk sitt a! tryggja ellilífeyri sjó!félaga.239  

Hæstiréttur féllst á a! lsl. veittu lífeyrissjó!um miki! svigrúm til a! ákve!a grei!slu 
lífeyris í samræmi vi! fjárhag og horfur til framtí!ar. Segir um "a! efni í dómnum: 
„Samkvæmt 1. mgr. 27. gr. laga nr. 129/1997 skulu sam"ykktir lífeyrissjó!s vi! "a! 
mi!a!ar a! hann geti sta!i! vi! skuldbindingar sínar. Vi! ákvör!un um efni "eirra 
ver!ur ekki einungis horft til grei!slugetu sjó!s til skamms tíma, heldur einnig til 
framtí!ar og a! sjó!ur geti "ar me! sta!i! vi! skuldbindingar sínar gagnvart "eim, sem 
enn hafa ekki hafi! töku lífeyris.“240 $a! taldist "ví a! mati dómsins málefnalegt a! mi!a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
239 Me! hli!sjón af 2. mgr. 1. gr. lsl. er hér me! bent á a! lögin vir!ast ekki gera rá! fyrir "ví a! "a! sé 
meginhlutverk lífeyrissjó!a a! grei!a sjó!félögum ellilífeyri, "ó a! "a! sé vissulega hlutverk "eirra a! 
gera svo. Í ákvæ!inu segir a! me! lífeyrissjó!i sé átt vi! félag e!a stofnun sem veitir vi!töku i!gjaldi 
til grei!slu lífeyris vegna elli til æviloka, örorku e!a andláts samkvæmt nánari ákvæ!um laganna. 
Lífeyrisgrei!slum vegna elli er "ví ekki me! augljósum hætti gert hærra undir höf!i en ö!rum 
lífeyrisgrei!slum. 
240 Hrd. 665/2008, kafli VII. 
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vi! a! fjárhæ! örorkulífeyris væri takmörku! vi! a! gera sjó!félaga jafn settan og ef 
orkutap hef!i ekki or!i!, ákvæ!i stjórnarskrár stæ!u ekki í vegi fyrir "ví.  
  

Ni!ursta!a umrædds Hæstaréttardóms vekur vissulega athygli en nánar ver!ur 

fjalla! um hana í kafla 4.3.4. 

$a! er sameiginlegt me! sam"ykktum Gildis lífeyrissjó!s, sbr. 4. mgr. 12. gr. 

og Lífeyrissjó!s verzlunarmanna, sbr. 3. mgr. 13. gr., a! kve!i! er á um a! fyrstu 

"rjú árin eftir orkutap skuli mi!a örorkumat vi! vanhæfni sjó!félaga til a! gegna "ví 

starfi sem hann hefur gegnt og veitti honum a!ild a! sjó!num en a! "ví tímabili loknu 

skuli orkutap hans mi!a! vi! vanhæfni til almennra starfa.  

Hafa nú veri! raktar helstu reglur um rétt til örorkulífeyris, og til ellilífeyris á!ur, 

sem er a! finna í sam"ykktum "eirra lífeyrissjó!a sem hér hafa veri! til sko!unar. 

$a! er "ó bent á a! í sam"ykktum vi!komandi lífeyrissjó!a er bæ!i a! finna ítarlegri 

reglur um ellilífeyri og örorkulífeyri en hér hefur veri! ger! grein fyrir. 

XEUEX(="&""01.,(&5(/,5/V40(,05,++,^(2.(07*19$4//JK6/"$9..4+.,(
Me! hli!sjón af ni!urstö!u Hrd. 665/2008 er rétt a! vekja athygli á a! reglur um 

samspil almanna- og lífeyrissjó!strygginga mættu vera sk#rari. Í fyrsta lagi ver!ur a! 

nefna, me! vísan til 16. gr. atl. um tekjuhugtak almannatrygginga, a! 

Tryggingastofnun er heimilt a! sker!a grei!slur almannatrygginga vegna tekna úr 

lífeyrissjó!i, nema a! um sé a! ræ!a tekjur úr séreignarsparna!i e!a 

vi!bótartryggingavernd. Í ö!ru lagi er lífeyrissjó!um heimilt a! hafa ákvæ!i í 

sam"ykktum sem kve!a á um skertar grei!slur til örorkulífeyris"ega vegna bóta frá 

Tryggingastofnun, ".e. samkvæmt Hrd. 665/2008, enda standi málefnaleg sjónarmi! 

"ar a! baki.  

Verkefnisstjórn um endursko!un almannatrygginga skila!i sk#rslu til félags- og 

tryggingamálará!herra, í október 2009, um n#skipan almannatrygginga og tillögum til 

breytinga á lífeyriskerfinu. Benti hún á a! eitt helsta vandamál íslenska 

lífeyriskerfisins tengdist samskiptum almanna- og lífeyrissjó!strygginga me! 

tekjutengingarreglum sem lei!a til sker!inga lífeyris almannatrygginga. Auk "ess a! 

tekjutengingar og sker!ingar byrji vi! of lágar tekjur og kerfi! sé "annig fjandsamlegt 

atvinnu"átttöku bóta"ega, "á skjóti sú sta!reynd a! grei!slur úr lífeyrissjó!um sker!i 

grei!slur almannatrygginga skökku vi! "ar sem um sé a! ræ!a lögákve!inn 

skyldusparna!, hluta af tekjum sem bóta"egar hafa lagt fyrir samkvæmt ákvæ!um 
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lsl. $a! sé e!lileg krafa a! bóta"egar njóti "essarar kjarabótar.241 Hefur 

verkefnisstjórnin upphugsa! nokkrar tillögur til breytinga á kerfinu vegna "essa 

vandamáls, bæ!i til a! auka skilvirkni og einfalda lífeyriskerfi! og til "ess a! 

bóta"egar njóti í meira mæli "ess sparna!ar sem "eir hafa lagt fyrir.242 Ekki er "ó 

fyrirsé! hvort og "á hvenær breytingar í "á átt ver!a a! veruleika og er "a! mi!ur. 

Í ljósi "eirrar stö!u sem upp er komin, ".e. a! örorkulífeyrisgrei!slur séu 

tekjutengdar bæ!i hjá almannatryggingum og a! einhverju leyti hjá 

lífeyrissjó!stryggingum, er hér sérstaklega teki! undir "au sjónarmi! og tillögur 

verkefnisstjórnarinnar um a! æskilegt sé a! auka samstarf milli Tryggingastofnunar 

og lífeyrissjó!a.243 Mætti jafnvel finna lei!ir til "ess a! keyra réttindagrei!slur 

kerfanna tveggja saman til "ess a! draga úr mistökum, til dæmis úr van- og 

ofgrei!slum beggja vegna. Gæti "a! einnig einfalda! bóta"egum a! nálgast 

sk#ringar á fjárhæ! bóta og a! skilja virkni lífeyriskerfisins.  

XEUE\(WL.;&+#+4$(07*19$4//JK64$((
Um Lífeyrissjó! starfsmanna ríkisins, Lífeyrissjó! hjúkrunarfræ!inga og Lífeyrissjó! 

bænda gilda sérlög eins og á!ur sag!i. Samkvæmt 50. gr. lsl. eru "eir m.a. 

undan"egnir ákvæ!i 3. gr. lsl. um lágmarksi!gjald og III. kafla laganna um 

lífeyrisréttindi enda sé kve!i! á um "au atri!i í lögum um "á. Almennt er kve!i! á um 

á!urnefnd atri!i, ".e. lágmarksi!gjald og lífeyrisréttindi, í lögum "essara "riggja 

sjó!a.244 $ó er bent á a! ekki er fjalla! um rétt til örorkulífeyris í lögum nr. 12/1999 

um Lífeyrissjó! bænda. 

Eins og nöfn sjó!anna bera me! sér, eru a!eins starfsmenn ríkisins og 

ákve!nir starfsmenn sveitarfélaga, sbr. 3.-4. gr. laga nr. 1/1997, hjúkrunarfræ!ingar 

sem uppfylla skilyr!i 17. gr. laga nr. 2/1997 og bændur, sbr. 3. gr. laga nr. 12/1999, 

sem geta átt a!ild a! "eim. Ver!ur hér leitast vi! a! sk#ra lítillega frá reglum sem 

gilda um lífeyrisréttindi í hinum lögbundnu sjó!um. 

Samkvæmt 2. mgr. 1. gr. laga nr. 1/1997 um Lífeyrissjó! starfsmanna ríkisins 

starfar hann í tveimur fjárhagslega sjálfstæ!um deildum, A-deild og B-deild. Gilda 

ólíkar reglur um lífeyrisréttindi í "eim. Ver!ur fyrst fjalla! um réttindi í A-deild. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
241 Verkefnisstjórn um endursko!un almannatrygginga, „N#skipan Almannatrygginga. Tillögur um 
breytingar á lífeyriskerfinu,“ bls. 8. 
242 Sama heimild, bls. 19-27. 
243 Sama heimild, bls. 20. 
244 Frumvarp til laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjó!a, "skj. 294, 249. mál. 
Um 50 gr. frumvarpsins. Vefútgáfa Al"ingistí!inda, sló!: http://www.althingi.is/altext/122/s/0294.html. 
[Sótt á vefinn 16. maí 2010].  
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Samkvæmt 14. gr. laga nr. 1/1997 eru samanlög! i!gjöld sjó!félaga í A-deild hvert 

almanaksár umreiknu! í stig og mynda "au grundvöll lífeyrisréttinda hans. Um 

stigaútreikning er fjalla! í 2.-4. mgr. 14. gr. laganna en hann tekur mi! af ákve!num 

grundvallarlaunum sem taka sömu hlutfallsbreytingum og vísitala neysluver!s. Um 

rétt til ellilífeyris er fjalla! í 15. gr. laganna og á hver sjó!félagi í A-deild rétt á lífeyri 

frá næstu mána!armótum eftir a! hann ver!ur 65 ára. Samkvæmt 2. mgr. 15. gr. 

laganna er upphæ! ellilífeyris hundra!shluti af grundvallarlaunum eins og "au eru á 

hverjum tíma. Hundra!shlutinn nemur samanlög!um stigafjölda sjó!félaga 

margföldu!um me! tölunni 1,90. Sjó!félagi getur fresta! töku lífeyris til 70 ára aldurs 

e!a fl#tt henni "egar hann er or!inn 60 ára, sbr. 3. og 4. mgr. 15. gr. laganna.  

Fjalla! er um rétt sjó!félaga til örorkulífeyris í A-deild Lífeyrissjó!s starfsmanna 

ríkisins í 16. gr. laganna. Til "ess a! eiga rétt til lífeyris "arf sjó!félagi a! hafa or!i! 

fyrir orkutapi sem nemur 40% e!a meira og hafa áunni! sér a.m.k. tvö stig, sbr. 

framangreint. Réttur stofnast "ó a!eins hafi sjó!félagi or!i! fyrir tekjusker!ingu af 

völdum orkutapsins. Má nefna a! fyrstu fimm árin, en ekki "rjú, skal mati! á orkutapi 

mi!a! vi! vanhæfni til a! gegna "ví starfi sem hann gegndi á!ur og a!ild hans a! 

sjó!num er tengd en eftir "a! tímamark til almennra starfa. $á eru skilyr!i 

framreiknings lífeyrisréttinda "au sömu og kve!i! er á um í 2. gr. 15. gr. lsl. nema a! 

auki er gert a! skilyr!i a! sjó!félagi hafi áunni! sér eigi minna en 0,5 stig á ári í "rjú 

ár á undanförnum fjórum árum. 

Um rétt sjó!félaga í B-deild Lífeyrissjó!s starfsmanna ríkisins er fjalla! í 24. gr. 

laganna.245 Hver sjó!félagi í B-deild á rétt á ellilífeyri frá næstu mána!armótum eftir 

a! hann ver!ur 65 ára, enda hafi hann "á láti! af "eim störfum sem veittu honum 

a!ild a! sjó!num. Reglur um fjárhæ! ellilífeyris eru a!rar en var!andi A-deild 

sjó!sins og er ákve!inn hundra!shluti af föstum launum fyrir dagvinnu, 

persónuuppbót og orlofsuppbót sem vi! starfslok fylgja stö!u "eirri sem sjó!félagi 

gegndi sí!ast, sbr. 2. mgr. 24. gr. laganna. Hundra!shlutinn byggir á 

i!gjaldsgrei!slutíma og starfshlutfalli sjó!félaga. Samkvæmt 3. mgr. 24. gr. laganna 

tekur lífeyrinn, eftir a! taka hans hefst, mi! af me!albreytingum sem ver!a á föstum 

launum opinberra starfsmanna fyrir dagvinnu en Hagstofa Íslands reiknar "ær 

mána!arlega. Í 4.-7. mgr. 24. gr. og 25. laganna er kve!i! á um aukin réttindi til 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
245 Bent er á a! me! 4. gr. laganna er mjög takmarka! hverjir eiga rétt á a!ild a! B-deild. 
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ellilífeyris ef sjó!félagar uppfylla tiltekin skilyr!i, svo sem rétt til fl#tingu töku hans og 

rétt til uppbótar.  

Um rétt sjó!félaga í B-deild sjó!sins til örorkulífeyris er fjalla! í 26. gr. laganna. 

Segir í 1. mgr. ákvæ!isins a! hver sjó!félagi sem hefur greitt i!gjöld til sjó!sins, eigi 

rétt á örorkulífeyri ef hann ver!ur fyrir orkutapi sem trúna!arlæknir sjó!sins metur 

10% e!a meira. Örorkumati! skal a!allega mi!a! vi! vanhæfni sjó!félaga til a! 

gegna "ví starfi sem hann hefur gegnt og a!ild hans a! sjó!num er tengd. 

Örorkulífeyrir skal aldrei vera hærri en sem nemur "eim tekjumissi sem sjó!félagi 

hefur sannanlega or!i! fyrir vegna örorku. Hámark fjárhæ!ar örorkulífeyris mi!ast 

vi! áunnin lífeyrisrétt samkvæmt 24. gr. laganna, sbr. fyrri umfjöllun. Ef sjó!félagi 

hefur greitt i!gjöld til sjó!sins undanfarin "rjú almanaksár og a.m.k. í sex mánu!i á 

undanfarandi tólf mánu!um má, auk áunnina lífeyrisréttinda, bæta vi! fjárhæ! lífeyris 

"ví sem nemur einstaklingslífeyri almannatrygginga, sbr. 2. mgr. 26. gr. laganna. 

Samkvæmt sama ákvæ!i stofnast réttur sjó!félaga til handa til a! framreikna áunnin 

lífeyrisréttindi, eins og sjó!félagi hef!i gengt stö!u sinni til 65 ára aldurs, ef rekja má 

a!alorsök örorku til starfs í "águ stö!u "eirrar sem öryrki gegndi. $á er einnig rétt a! 

geta "ess a! samkvæmt 3. mgr. 26. gr. laganna eiga "eir sem metnir eru til meira en 

50% örorku rétt á ákve!nu álagi á örorkulífeyri sem mi!ast "ó alla jafna vi! 

hundra!shluta metinnar örorku. $egar örorka er metin 75% e!a meira grei!ist 

hámarksörorkulífeyrir a! frádregnum örorkulífeyri almannatrygginga.  

Reglur um réttindi sjó!félaga í Lífeyrissjó!i hjúkrunarfræ!inga samkvæmt 

lögum nr. 2/1997 eru a! svo miklu leyti sambærilegar "eim sem gilda um réttindi 

sjó!félaga í B-deild Lífeyrissjó!s starfsmanna ríkisins a! ekki er tilefni til "ess a! 

fjalla um "ær sérstaklega. Vísast a! "ví leyti til 8.-10. gr. laga nr. 2/1997.246 Hva! 

var!ar réttindi sjó!félaga í Lífeyrissjó!i bænda samkvæmt lögum nr. 12/1999 er 

sérstaklega bent á II. kafla laganna "ar sem fjalla! er um réttindatíma, lífeyri o.fl. A! 

ö!ru leyti gilda ákvæ!i lsl. um markmi! og skipulag sjó!sins, sbr. 2. mgr. 1. gr. laga 

nr. 12/1999. $á er einnig bent á sam"ykktir sjó!sins, en fjalla! er um ellilífeyri í 11. 

gr. "eirra og örorkulífeyri í 12. gr.247 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
246 Bent er á a! a!ild a! sjó!num er mjög takmörku!, sbr. 17. gr. laga nr. 2/1997. 
247 „Sam"ykktir fyrir Lífeyrissjó! bænda,“ mars 2009. A!gengilegt á 
http://www.lsb.is/landbunadur/wglifb.nsf/key2/bjor543k7b.html.  
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Nú "egar fari! hefur yfir réttindi sjó!félaga er rétt a! sko!a "au, eftir "ví sem tilefni 

telst til, í samhengi vi! "ær lágmarkskröfur sem SEFMR og 1. mgr. 76. gr. 

stjórnarskrár gera. Ver!ur ekki fjalla! um "ær kröfur sem ger!ar eru til 

lágmarksframfærslu, sbr. umfjöllun í kafla 3.3.7, "ar sem erfitt er a! reikna út me! 

sambærilegum hætti hverjar eru fjárhæ!ir bóta frá lífeyrissjó!um. $ær byggjast 

jafnan á áunnum réttindum hvers einstaklings fyrir sig og "ví hversu vel vi!komandi 

sjó!i hefur tekist a! ávaxta i!gjaldagrei!slur. Má a! auki benda á a! fremur ólíklegt 

er a! einstaklingur lifi nú á tekjum frá lífeyrissjó!i eingöngu, enda ætti vi!komandi í 

flestum tilvikum rétt til bóta frá almannatryggingum nema tekjur hans væru "eim mun 

hærri.248 

Einu ver!ur "ó a! vekja athygli á vegna tveggja lögbundnu sjó!anna, ".e. 

Lífeyrissjó!s starfsmanna ríkisins og Lífeyrissjó!s hjúkrunarfræ!inga. Samkvæmt 2. 

mgr. 2. gr. SEFMR takast a!ildarríki á hendur a! ábyrgjast a! réttindum "eim sem 

greind eru í samningnum muni ver!a framfylgt án nokkurrar mismununar vegna 

kyn"áttar, litarháttar, kynfer!is, tungu, trúarbrag!a, stjórnmálasko!ana e!a annarra 

sko!ana, "jó!ernisuppruna e!a félagslegs uppruna, eigna, ætternis e!a annarra 

a!stæ!na. Í ákvæ!inu er ekki tæmandi tali! á hva!a grundvelli mismunun er 

bönnu!.249 Bent hefur veri! á a! "etta ákvæ!i hafi bein og tafarlaus áhrif og leggi 

"annig sk#ra skyldu á a!ildarríki.250 Í "eirri skyldu felst a! ríki skulu bæ!i koma í veg 

fyrir mismunun de jure og de facto,251 ".e. bæ!i mismunun samkvæmt lögum og 

mismunun sem á sér sta! í reynd. Samkvæmt áliti nefndar Sameinu!u "jó!anna um 

efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi telst mismunun samkvæmt 2. mgr. 

2. gr. SEFMR vera hvers konar a!greining, útilokun, takmörkun, ívilnun e!a önnur 

mismunandi me!fer! sem felur beint e!a óbeint í sér mismunun gagnvart ákve!num 

hópum og hefur "a! a! markmi!i e!a "au áhrif a! vi!urkenning réttinda samningsins 

á jafnréttisgrundvelli er ger! a! engu e!a skö!u!.252 $ví má heldur ekki gleyma a! 

samkvæmt 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrár skal öllum sem "ess "urfa trygg! a!sto! 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
248 $etta breytist a! öllum líkindum "egar n# kynsló! sjó!félaga n#tur lífeyrisréttinda sinna enda er 
gert rá! fyrir a! lífeyrisréttindi í lífeyrissjó!um ver!i ekki „full"rosku!“ fyrr en eftir 2025 e!a 2030. Sjá 
Verkefnisstjórn um endursko!un almannatrygginga, „N#skipan Almannatrygginga. Tillögur um 
breytingar á lífeyriskerfinu,“ bls. 8-9. 
249 The Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights, mgr. 36. 
250 Sama heimild, mgr. 35. 
251 Sama heimild, mgr. 37-38.  
252 Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights (art. 2, para. 2). General Comment 20 
of the Committe on Economic, Social and Cultural Rights, U.N. Doc. E/C.12/GC/20, mgr. 7. 
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samkvæmt ákvæ!inu og "arf "ví alltaf a! hafa jafnræ!isreglu 65. gr. stjórnarskrár í 

huga. 

Í ákve!num tilvikum er a!ildarríkjum SEFMR heimilt, án "ess a! "a! sé tali! 

mismunun, a! taka til sérstakra a!ger!a til "ess a! tryggja ákve!num hópum e!a 

einstaklingum réttindi samkvæmt samningnum, enda sé "ess "örf vegna a!stö!u 

"eirra. Slíkar a!ger!ir mega "ó ekki lei!a til "ess a! "eir hópar e!a einstaklingar 

vi!haldi sérstökum réttindum umfram a!ra og "eim skal ekki haldi! áfram eftir a! 

takmarki "eirra hefur veri! ná!.253 Í tengslum vi! 9. gr. SEFMR og félagslegt öryggi 

hefur veri! bent á a! a!ildarríki "urfi me!al annars a! gæta sérstaklega a! "eim 

einstaklingum sem oft sæta sérstökum erfi!leikum "urfi "eir a! n#ta sér réttindi sín 

samkvæmt ákvæ!inu. $a! eru t.d. atvinnulausir, heimavinnandi, "eir sem starfa á 

svörtum marka!i, flóttamenn, útlendingar o.fl.254  

Ástæ!a "ess a! bann vi! mismunun er hér gert a! umtalsver!u umræ!uefni í 

tengslum vi! lögbundnu sjó!ina er a! me! lögum um "á, hefur íslenski löggjafinn 

tryggt ákve!num einstaklingum, ekki a!eins betri lífeyrisréttindi en ö!rum, heldur 

einnig tryggari. $ó a! öllum íslenskum launamönnum sé skylt a! leggja fyrir 

lífeyrissparna! me! sambærilegum hætti, er sparna!ur ákve!inna einstaklinga ekki 

há!ur sömu áhættu og annarra "ar sem "eir njóta baktryggingar ríkissjó!s. $a! er 

"eirra einstaklinga sem uppfylla skilyr!i a!ildar a! Lífeyrissjó!i starfsmanna ríkisins 

og Lífeyrissjó!i hjúkrunarfræ!inga samkvæmt lögum nr. 1/1997 og 2/1997. Ekki 

ver!ur sé! í fljótu brag!i a! "eir sem uppfylli skilyr!i a!ildar a! umræddum sjó!um 

falli undir "a! a! vera einstaklingar e!a hópar sem "urfi á sérstakri vernd a! halda, 

sbr. ofangreind umfjöllun, "ar sem "eir eigi erfi!ara en a!rir me! a! sækja sér 

umrædd réttindi.  

Samkvæmt áliti nefndar Sameinu!u "jó!anna um efnahagsleg, félagsleg og 

menningarleg réttindi telst mismunandi me!fer! bygg! á málefnalegum og 

hlutlægum sjónarmi!um ekki brot á SEFMR, ef markmi! og áhrif hennar eru lögmæt, 

samr#manleg e!li réttinda samningsins og "ær einungis ger!ar í "eim tilgangi a! 

stu!la a! almennri velfer! í l#ræ!islegu samfélagi. $á ver!ur me!alhófs einnig a! 

vera gætt.255 Lög um sjó!ina tvo stu!la vissulega a! "ví a! ákve!inn hópur 

einstaklinga n#tur ívilnana umfram a!ra einstaklinga. $ó "ví sé ekki haldi! fram hér 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
253 The Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights, mgr. 39. 
254 The right to social security (art. 9), mgr. 31. 
255 Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights (art. 2, para. 2), mgr. 13. 
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a! koma ver!i í veg fyrir a! sumir njóti betri lífskjara en a!rir, "ar sem "a! er e!li 

málsins samkvæmt ómögulegt, má velta fyrir sér hvort "ær ívilnanir sem sjó!félagar 

sjó!anna tveggja njóta umfram a!ra, uppfylli ofangreind skilyr!i. Me! hli!sjón af 

tilgangi laga um sjó!ina tvo, ".e. a! efla samkeppnishæfi íslenska ríkisins um hæfa 

starfsmenn, er hér me! dregi! í efa a! svo sé. $a! geti ekki talist samr#manlegt 

tilgangi SEFMR a! ríkissjó!ur baktryggi vegna "ess lífeyrissparna! afmarka!s hóps 

einstaklinga en annarra ekki og stu!li "annig a! betri lífeyrisréttindum "eirra 

fyrrnefndu.  

 Var!andi jafnræ!isreglu 65. gr. stjórnarskrár er bent á a! til "ess a! henni 

ver!i beitt "urfi í fyrsta lagi a! liggja fyrir hvort "au tilvik, t.d. um mismunandi 

réttarstö!u, sem eru til sko!unar séu yfirhöfu! sambærileg. Jafnan er ekki um 

mismunun a! ræ!a ef tilvik eru ósambærileg.256 Í ö!ru lagi, séu tilvik talin 

sambærileg, kemur til sko!unar hvort málefnaleg sjónarmi! réttlæti mismunun e!a 

hvort tilvikin séu í raun ósambærileg vegna hinna málefnalegu sjónarmi!a.257 Ver!ur 

a! benda á a! sta!a opinberra starfsmanna hefur ekki veri! talin sambærileg stö!u 

starfsmanna á almennum vinnumarka!i, ".e. me! hli!sjón af "eim sérstöku skyldum 

og réttindum sem lög! eru á "á fyrrnefndu me! ákvæ!um laga nr. 70/1996 og XIV. 

kafla almennra hegningarlaga.258 Ver!ur hér dregi! í efa a! sjónarmi! um sérstakar 

skyldur opinberra starfsmanna réttlæti a! íslenska ríki! ábyrgist me! "essum hætti 

lífeyrisréttindi "eirra en ekki annarra. 

A! lokum er bent á, me! hli!sjón af "eim fátæklegu reglum sem gilda um 

málsme!fer! í einstökum málum innan lífeyrissjó!stryggingakerfsins og "ess hversu 

loku! sú málsme!fer! er, sé erfitt a! gera sér grein fyrir "ví hvort jafnræ!is sé gætt 

innan kerfisins í heild, sbr. einnig umfjöllun í kafla 4.2.1.  

\E(=,5,+"18"((
Efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi fela í sér efnisleg réttindi 

einstaklingum til handa. Me! hli!sjón af "ví hvernig skyldur a!ildarríkja eru settar 

fram í SEFMR er "ó ljóst a! samningurinn veitir "eim mun meira svigrúm en t.d. 

SBSR. SEFMR leggur a! hluta til beinar og tafarlausar skyldur á her!ar a!ildarríkja 

en a! hluta er "eim ætla! a! uppfylla skyldur sínar me! stigvaxandi framkvæmd. 

Beinar og tafarlausar skyldur SEFMR eru m.a. a! a!ildarríki skuli veita ákve!in 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
256 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 583. 
257 Sama heimild, bls. 582-585. 
258 Sama heimild, bls. 583-584. Sjá til dæmis Hrd. 109/2007 um afstö!u Hæstaréttar til "essa. 
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lágmarksréttindi í samræmi vi! samninginn, auk "ess sem "au skuli koma í veg fyrir 

mismunun. 

Um 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrár má segja a! gildi nokku! svipu! sjónarmi!. 

Ákvæ!i! felur í sér a! íslenska ríkinu ber a! tryggja "eim sem "ess "urfa ákve!na 

lágmarksframfærslu sem ákve!in er eftir fyrirfram gefnu skipulagi og á málefnalegan 

hátt. $á "arf alltaf a! hafa jafnræ!isreglu 65. gr. stjórnarskrár í huga var!andi 

framfylgd ákvæ!isins sem og önnur mannréttindi. 

A! mati höfundar mætti löggjafinn hafa meiri gætur á "eim sem eingöngu hafa 

tekjur frá lífeyristryggingum almannatrygginga og ö!rum bóta"egum sem mjög lágar 

tekjur hafa. $a! megi ekki miki! útaf breg!a til "ess a! einstaklingar í "eirri stö!u 

hafi ekki "á lágmarksframfærslu sem "arf til a! lifa vi!unandi lífi í íslensku samfélagi. 

Mætti "ví hafa meiri stu!ning af ákvæ!um 9. og 11. gr. SEFMR og hafa í huga a! 

samkvæmt 1. mgr. 2. gr. SEFMR er ætlast til "ess a! fullri tryggingu réttinda 

samningsins sé ná! me! stigvaxandi framkvæmd.  

Var!andi lífeyrissjó!stryggingar, telur höfundur breytinga á kerfinu "örf til "ess 

a! tryggja réttaröryggi sjó!félaga. $á er "a! afsta!a höfundar, me! hli!sjón af túlkun 

á 9. gr. SEFMR, a! íslenska ríki! hafi ekki sé! til "ess me! fullnægjandi hætti a! 

stjórnvöld beri ábyrg! á virkri stjórnun lífeyrissjó!a, "rátt fyrir "a! hlutverk "eirra a! 

tryggja réttindi samkvæmt ákvæ!inu. Ein lausn á bá!um "essum vandamálum, 

a.m.k. a! hluta til, væri a! setja upp „nefnd“ e!a annan úrskur!ara!ila sem hef!i 

endursko!unarvald yfir ákvör!unum lífeyrissjó!a um réttindi og skyldur sjó!félaga. 

Um slíkan úrskur!ara!ila "yrftu a! gilda sk#rar málsme!fer!arreglur. $a! "urfi "ó 

einnig til lausnar á fyrrnefnda vandamálinu a! setja heildstæ!ar reglur um 

starfshætti, málsme!fer! og ákvar!anatöku lífeyrissjó!a sem eingöngu starfa eftir 

ákvæ!um lsl.  

Helst til óljósar reglur gilda um samspil almanna- og lífeyrissjó!strygginga a! 

mati höfundar. A!allega vegna svokalla!ra tekjutengingarreglna. Sk#ra mætti reglur 

"ar um og auk "ess auka samstarf milli kerfanna tveggja til "ess a! koma í veg fyrir 

mistök af beggja hálfu. Auk "ess væri e!lilegt a! reglur atl. ger!u í ríkara mæli rá! 

fyrir a! "eir bóta"egar sem hef!u lagt fyrir lífeyrissparna!, ".e. hluta af launum 

sínum, alla ævi nytu hans í meira mæli.  

$á bendir höfundur á a! í 2. mgr. 2. gr. SEFMR er lög! sk#r skylda á a!ildarríki 

a! koma í veg fyrir mismunun í tengslum vi! réttindi samningsins. Í 1. mgr. 76. gr. 

stjórnarskrár felst einnig a! réttindi samkvæmt ákvæ!inu skuli veitt á 
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jafnræ!isgrundvelli. Höfundur telur a! sko!a "urfi betur hvort reglur um Lífeyrissjó! 

starfsmanna ríkisins og Lífeyrissjó! hjúkrunarfræ!inga fari gegn banni vi! mismunun 

e!a jafnræ!i. 

Me! hli!sjón af öllu ofansög!u er ljóst a! margt má betur fara í lögum og 

reglum um almanna- og lífeyrissjó!stryggingar, sérstaklega um "ær sí!arnefndu. A! 

lokum bendir höfundur "ví á a! nau!synlegt sé a! sko!a betur, breyta og bæta, lög 

og reglur a! "essu leyti. Me! tilliti til "ess hversu mikilvægt "a! er fyrir íslensku 

"jó!ina, vir!ingu hennar og lífsskilyr!i, a! eiga árei!anlegt og traust lífeyriskerfi sé 

"a! eitt af br#nni verkefnum löggjafans a! gera svo. 

! 
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Lög um rá!herraábyrg! nr. 4/1963. 

Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996. 

Lög um samningsbundna ger!ardóma nr. 53/1989. 

Lög um sjúkratryggingar nr. 112/2008. 

Ska!abótalög nr. 50/1993. 

Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjó!a nr. 129/1997. 

Stjórnarskrá l#!veldisins Íslands nr. 33/1944. 
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Stjórnarskipunarlög um breyting á stjórnarskrá l#!veldisins Íslands nr. 33/1944, me! 

sí!ari breytingum nr. 97/1995. 

Stjórns#slulög nr. 37/1993.  

Lög um tekjuskatt nr. 90/2003. 

Lög um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995. 

Lög um vátryggingarsamninga nr. 30/2004. 

WL.(;$2""*,004+(
Lög um almannatryggingar nr. 117/1993. 

Lög um lífeyrissjó! starfsmanna ríkisins nr. 101/1943.  

Lög um sjúkrasamlög nr. 39/1911. 

Stjórnarskrá um hin sjerstaklegu málefni Íslands frá 5. janúar 1874. 

>1.0&.1$64$(
Regluger! um framkvæmd almannatrygginga og skráningu í tryggingaskrá nr. 

463/1999. 

Regluger! um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjó!a nr. 391/1998. 

Regluger! um tekjutryggingu nr. 808/1998. 

Regluger! um örorkumat nr. 379/1999. 
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Al"jó!asamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, 16. desember 1966. 

Stjórnartí!indi, C-deild, nr. 10/1979. 

Al"jó!asamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, 16. 

desember 1966. Stjórnartí!indi, C-deild, nr. 10/1979. 

Félagssáttmáli Evrópu, 18. október 1961. Stjórnartí!indi, C-deild, nr. 3/1976. 

Samningurinn um afnám allrar mismununar gegn konum, 18. desember 1979. 

Stjórnartí!indi, C-deild, nr. 5/1985. 

Samningurinn um réttindi barnsins, 20. nóvember 1989. Stjórnartí!indi, C-deild, nr. 

18/1992. 

Samningurinn um réttindi fatla!ra, 13. desember 2006, U.N. Doc. A/61/611. 

Valfrjáls bókun vi! al"jó!asamning um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, 16. 

desember 1966. Stjórnartí!indi, C-deild, nr. 10/1979.  
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Valfrjáls bókun vi! al"jó!asamning um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg 

réttindi, 10. desember 2008, U.N. Doc. A/63/435. 
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