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1. Inngangur 

Í þessari ritgerð er ætlunin að fjalla um framfærslurétt
1
 vegna örorku með almennum hætti. 

Réttur til framfærslu er stjórnarskrárbundinn, sbr. 76. gr. stjórnarskrárinnar lýðveldisins 

Íslands nr. 33/1944 (STS). Í 1. mgr. hennar segir: „Öllum, sem þess þurfa, skal tryggður í 

lögum réttur til aðstoðar vegna sjúkleika, örorku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar og 

sambærilegra atvika.“ Á þetta stjórnarskrárákvæði hafði ekki reynt fyrir Hæstarétti fyrr en í 

dómi hans Hrd. 2000, bls. 4480 (125/2001) (Öryrkjabandalagsdómi 1). Í dóminum taldi 

Hæstiréttur að inntak stjórnarskrárbundins framfærsluréttar samkvæmt greininni beri að skýra 

til samræmis við staðfesta alþjóðasamninga íslenska ríkisins á þann hátt að íslenska ríkið beri 

skylda til að tryggja með lögum rétt sérhvers einstaklings til lágmarks framfærslu eftir 

fyrirfram gefnu skipulagi, sem ákveðið er á málefnalegan hátt. Skipulagið yrði að uppfylla 

skilyrði 65. gr. stjórnarskrárinnar um að hver einstaklingur nyti samkvæmt því jafnréttis á við 

aðra sem réttar njóta, svo og almennra mannréttinda. 

Í þessari niðurstöðu orðum Hæstaréttar felst einnig ákveðin lýsing á grundvallarþáttum 

umfjöllunarefnis þessarar ritgerðar. Alþjóðlegar skuldbindingar íslenska ríkisins samkvæmt 

alþjóðasamningum og stjórnarskráin mynda ramma sem löggjafinn verður að halda sér fyrir 

innan við lagasetningu sem viðkemur framfærslurétti. Helstu alþjóðasamningarnir sem hafa 

verið fullgiltir af Íslands hálfu eru alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og 

menningarleg réttindi (hér eftir nefndur SEFMR) og félagsmálasáttmáli Evrópu (hér eftir 

nefndur FSE). Íslenska ríkið hefur einnig undirritað alþjóðasamning um málefni fatlaðra (hér 

eftir nefndur SRFF). Lýsing á inntaki þjóðréttarlegra skuldbindinga íslenska ríkisins sem 

tryggja framfærslurétt einstaklinga nauðsynlegur þáttur við afmörkun á framfærslurétti vegna 

örorku.  

Varðandi hugtakanotkun í ritgerðinni, er litið til tveggja meginhugtaka: Hugtakið 

örorka er almennt skilgreint sem skert færni og geta til vinnu vegna sjúkdóms, fötlunar eða 

slysa. Hugtakið framfærsla telst vera afhending þeirra gæða, sem hverri manneskju eru 

nauðsynleg til lífsviðurværis. Framfærsla skiptist svo í peningaframfærslu annars vegar og 

umönnunarframfærslu hins vegar.
2
 Ritgerðin afmarkast við peningaframfærslu vegna örorku. 

Rétt þykir samhengisins vegna að skoða framfærslurétt í sögulegu ljósi áður en fjallað 

verður um þau lög og reglur sem nú gilda um framfærslurétt vegna örorku. Öryrkjum er 

tryggð aðstoð í lögum nr. 100/2007 um almannatryggingar (hér eftir nefnd ATL). 

                                                 
1
 Aðstoðin sem veitt er á grundvelli 76. gr. STS hefur verið nefnd framfærsluréttur. Sjá Björg Thorarensen: 

Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 541. 
2
 Kirsten Ketscher: Socialret, bls. 79–81. 
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Megintilgangur ATL er að veita félagslega tryggingu, sem felst í peningaframfærslu með 

greiðslu örorkulífeyris, sbr. 18. gr. ATL. Fjallað verður um þau ákvæði ATL sem veita rétt til 

framfærslu vegna örorku.  

Lífeyrissjóðstryggingar geta veitt einstaklingum rétt til framfærsluaðstoðar. Um 

lífeyrissjóði gilda lög nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 

lífeyrissjóða. Megintilgangur þeirra er einnig að tryggja framfærslu þeirra sem lokið hafa 

starfsævi sinni. Lífeyrissjóðirnir heyra almennt ekki undir opinberan rétt á meðan 

almannatryggingar eru opinbers eðlis. Um grunnreglur lífeyristrygginga og lögin sem þær 

byggja á verður einnig fjallað stuttlega.    

Að lokum verður fjallað um eftirlit með stjórnsýslu almannatrygginga sem felst 

einkum í eftirlitshlutverki úrskurðarnefndar almannatrygginga, sem úrskurðarnefndar á 

kærustigi, umsboðsmanni og dómstóla. 

 

2 Ákvæði 1. mgr. 76. gr. STS 

2.1 Inngangur 

Í lögfræðilegri umfjöllun um mannréttindi er stuðst við grófa skiptingu þeirra í þrjá flokka. Í 

fyrsta flokknum eru hin hefðbundnu frelsisréttindi, þ.e.a.s. hin borgaralegu og stjórnmálalegu 

réttindi.  Annar flokkur stað samanstendur af efnahagslegum, félagslegum og 

menningarlegum réttindum. Í þriðja lagi er það réttur til friðar og hreins umhverfis.
3
  

Ákvæði 76. gr. STS er ætlað að vernda nokkur grundvallarréttindi sem falla í flokk 

með efnahagslegum, félagslegum og menningarlegra réttindum.
4
 Í 1. mgr. 76. gr. STS er 

kveðið á um að öllum, sem þess þurfa, skuli tryggður í lögum réttur til aðstoðar vegna 

sjúkleika, örorku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar og sambærilegra atvika.  

Ákvæði sem vernda félagsleg réttindi hafa lengi verið í íslenskri stjórnarskrá eða allt 

frá fyrstu stjórnarskrá Íslands frá árinu 1874.
5
 Þær stjórnarskrárgreinar sem fjallað hafa um 

rétt til framfærslu í gegnum tíðina hafa ekki þótt veita einstaklingsbundinn og efnislegan rétt.
6
 

Hafa þær frekar verið taldar stefnyfirlýsingar og löggjafanum þannig verið gefið eftir hvaða 

                                                 
3
 Rosas og Scheinin: „Categories and beneficiaries of Human rights“, bls. 49.  

4
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 536. 

5
 Björg Thorarensen: „Beiting ákvæða um efnahagsleg og félagsleg mannréttindi í stjórnarskrá og 

alþjóðasamningum“, bls. 76. 
6
 Efnisleg réttindi í þessu samhengi hafa verið skilgreind sem það „að einstaklingur (eða stofnun) eigi rétt til 

einhvers á hendur einhverjum sem þá ber samsvarandi skylda til athafna. Athöfnin getur verið neikvæð eða 

jákvæð, þ.e. aðgerðaleysi eða aðgerð.“ Dóra Guðmundsdóttir: „Stjórnarskrárbundnar meginreglur og 

stjórnarskrárbundin réttindi“, bls. 133–158. 
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reglur hann setti um þetta efni.
7
 Fyrir Hæstarétti reyndi þó ekki á hvort slíkt ákvæði 

stjórnarskrárinnar fæli í sér einstaklingsbundinn rétt fyrr en árið 2000.
8
  

Mannréttindakafla stjórnarskrárinnar endurbættur með stjórnarskipunarlögum nr. 

97/1995. Markmiðið með breytingunum var þríþætt: í fyrsta lagi að efla og samræma 

mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar, svo að þau gegndu betur hlutverki sínu til að vernda 

einstaklinga í samskiptum þeirra við þá sem með ríkisvaldið fara. Í öðru lagi að færa ákvæðin 

til nútímalegra horfs. Í þriðja og síðasta lagi að taka mið af þeim skuldbindingum sem 

íslenska ríkið hefði undirgengist að þjóðarétti.
9
 Samkvæmt því var ekki ætlunin sú að breyta 

efnisinntaki ákvæðis stjórnarskrárinnar um framfærslurétt.
10

 

Í Hrd. 2000, bls. 4480 (125/2000) (Öryrkjabandalagsdómi I) reyndi í fyrsta skipti fyrir 

Hæstarétti á nokkur grundvallaratriði sem skipta máli við mat á rétti einstaklinga til 

framfærslu vegna örorku. Álitamálið var hvort ákvæði 5. mgr. 17. gr. þágildandi ATL nr. 

117/1993 væri í samræmi við 1. mgr. 76. gr. STS.
11

 Tekjutengingarregla í umræddri lagagrein 

olli því að stefnandi stóð eftir með 17.715 krónur sér til framfærslu. Í málinu þurfti 

Hæstiréttur að svara því hvort hægt væri að byggja einstaklingsbundinn rétt á 

stjórnarskrárákvæðinu og þá hvort hún veitti rétt til lágmarksframfærslu. Einnig þurfti hann að 

svara því hversu langt ætti að ganga við skýringar á ákvæðinu til samræmis við 

alþjóðaskuldbindingar. Í stuttu máli má segja að Hæstiréttur hafi talið að sú upphæð, sem 

stefnandi hafði eftir tekjuskerðinguna, sér til framfærslu væri undir því lágmarki sem 1. mgr. 

76. gr. stjórnarskrárinnar tryggir hverjum einstaklingi. Hæstiréttur taldi að í 76. gr. fælist að 

þau lög sem um þessi atriði gilda verði að tryggja hverjum einstaklingi ákveðna 

lágmarksframfærslu. Einnig væri löggjafinn bundinn af 65. gr. STS og yrði að gæta að 

jafnræði borgaranna, eins og öðrum mannréttindum. 

Við skoðun á því sem gerði útslagið við stefnumörkun Hæstaréttar koma nokkrir 

lögfræðilegir þættir til skoðunar. Í fyrsta lagi skal bent á að orðalag greinarinnar breyttist í 

meðförum Alþingis við stjórnarskrárbreytingarnar með lögum nr. 97/1995. Orðalag 

                                                 
7
 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands (1960), bls. 468. 

8
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 537 og Hrd. 2000, bls. 4480 (125/2000) 

(Öryrkjabandalagsdómiur I) 
9
 Alþt.1994, A-deild, bls. 2080.  

10
 Björg Thorarensen lagaprófessor við lagadeild Háskóla Íslands segir að lestur undirbúningsgagna gefi ekki 

vísbendingu í þá átt að setning laga nr. 97/1995 hafi átt að fela í sér efnisbreytingu á ákvæðinu. Björg 

Thorarensen: „Beiting ákvæða um efnahagsleg og félagsleg mannréttindi í stjórnarskrá og alþjóðasamningum“, 

bls. 85. Sjá einnig Alþt. 1994, A-deild, bls. 2109. 
11

 5. mgr. 17. gr. sbr. 1. gr. laga nr. 149/1998 var orðuð svo: „Nú nýtur aðeins annað hjóna örorkulífeyris og 

sameiginlegar tekjur þeirra hjóna eru ekki hærri en 1.086.048 kr. á ári og skal þá greiða tekjutryggingu til 

viðbótar lífeyri þess að upphæð 356.965 kr. á ári. Hafi hjón hins vegar tekjur umfram 1.086.048 kr. á ári skal 

skerða tekjutrygginguna um 45% þeirra tekna sem umfram eru.“ Samsvarandi ákvæði er ekki í núgildandi ATL. 

Sjá tekjutryggingargrein 22. gr. núgildandi ATL. 
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ákvæðisins breyttist úr því að miðast við að lög skyldu kveða á um þennan rétt í það að 

réttindin skyldu tryggð með lögum. Grundvallarmunurinn gæti falist í breytingunni sem felst í 

því að „kveða á um“ rétt eða „tryggja“ rétt. Í öðru lagi skal bent á að í athugasemdum þeim 

sem fylgdu frumvarpinu sem varð að lögum er vísað til alþjóðlegra samninga sem varða þessi 

atriði. Með þessum breytingum var 76. gr. STS tengd í meginatriðum við viðeigandi 

alþjóðlega mannréttindasamninga. Í íslenskum rétti er viðurkennd regla að skýra eigi 

lagaákvæði til samræmis við alþjóðasaminga.
12

 Þegar Hæstiréttur hafði talið að túlka skyldi 

stjórnarskrárgreinina til samræmis við alþjóðaskuldbindingar þurfti Hæstiréttur að greina 

efnislegt inntak þeirra alþjóðasáttmála sem um framfærslurétt gilda. Þeir samningar sem 

komu þar til skýringa á 1. mgr. 76. gr. Voru SEFMR og FSE auk samþykktar 

Alþjóðavinnumálastofnunnar nr. 102 um lágmark félagslegs öryggis. Með undirritun FSE 

skuldbatt íslenska ríkið sig til að koma á og viðhalda almannatryggingum og gera þeim það 

hátt undir höfði að það samræmist samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunnar nr. 102 um 

lágmark félagslegs öryggis. Í 67. gr. samþykktarinnar er krafa um lágmark sem aðildarríkin 

þurfa að uppfylla. Þar kemur fram að um „skerðingar geti ekki verið að ræða nema vegna 

verulegra viðbótarfjárhæða“. Af forsendum dómsins má ráða að þessi samþykkt hefur haft 

töluverða þýðingu fyrir niðurstöðu dómsins.
13

 Í SEFMR er kveðið á um að aðildarríki 

samningsins skuli tryggja viðunandi lífsafkomu hvers manns, sbr. 11. gr. samningsins. 

Hæstiréttur hefur með þessu tengt 1. mgr. 76. gr. við þá alþjóðasáttmála, sem fjalla um 

þetta efni, og íslenska ríkið hefur skuldbundið sig til að virða að þjóðarétti. Að þessu sögðu er 

skoðun á efnislegu inntaki viðkomandi alþjóðasáttmála nauðsynlegur þáttur í greiningu á 

inntaki framfærsluréttar vegna örorku á grundvelli 1. mgr. 76. gr  

 Af Hrd. 2003, bls. 3411 (549/2002) (Öryrkjabandalagsdómi II) má síðan ráða að 

þegar einstaklingar hafa öðlast rétt til örorkulífeyris með lögum skapar rétturinn 

einstaklingsbundin kröfuréttindi. Þessi kröfuréttindi njóta verndar eignarréttarákvæðis 72. gr. 

STS og verða ekki skert með afturvirkri og íþyngjandi löggjöf.  

 

2.2 Inntak ákvæðisins 

                                                 
12

 Þó má segja að þessi skýringarregla sé umdeild þegar kemur að því hvort hún eigi við stjórnarskrárákvæði. 

Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 250. Róbert telur þessa skýringarreglu eiga ekki við: „Hin almenna 

lögskýringarregla íslensks (og norræns) réttar um að leitast eigi við að túlka ákvæði landslaga til samræmis við 

skuldbindingar ríkisins að þjóðarétti á að jafnaði ekki við þegar um stjórnarskrárákvæði er að ræða.“ Sjá ólík 

sjónarmið í grein Dóru Guðmundsdóttur: „Stjórnarskrárbundnar meginreglur og stjórnarskrárbundin réttindi“, 

bls. 133–158.  
13

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 135–136. Tekur Róbert R. Spanó að nokkru leyti undir viðhorf 

Elínar Blöndal í grein hennar „Alþjóðavinnumálastofnunin og áhrif samþykkta hennar á Íslenskan rétt“. bls. 306, 

nmgr. 101.  
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Orðalagið „öllum“ í 1. mgr. 76. gr. ber merki þess að tilgangur ákvæðisins sé sá að aðstoðin 

sem ákveðið er að veita, skuli veitt á jafnréttisgrundvelli án mismununar, en löggjafanum er 

gefið eftir að segja til um lagaskilyrði fyrir þá aðstoð sem veitt er.
14

 Dæmi um slík skilyrði eru 

búsetu- og lögheimilisskilyrði í ATL. 

Þörf fyrir aðstoð er skilyrði aðstoðarinnar, sbr. orðalag greinarinnar „sem þess þurfa“. 

Ekki er því ætlunin að ákvæðið verndi þeim einstaklingum aðstoð sem þeir þurfa ekki á henni 

að halda. Löggjafanum er þó heimilt að veita slíkan rétt, kjósi hann að gera það.
15

 

Áður en núgildandi stjórnarskrárákvæði var sett með 14. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 

97/1995 hafði aðstoðin sem veitt var á grundvelli ákvæðisins miðast við greiðslu úr 

„almennum sjóði“. Við setningu laganna breyttist ákvæðið á þann hátt að aðstoðin miðaðist 

ekki lengur við greiðslur úr almennum sjóði. Hefur það verið túlkað sem svo af umboðsmanni 

Alþingis að rétturinn til aðstoðar sé ekki lengur bundinn við peningagreiðslur eingöngu, hann 

beri að túlka rýmra en svo.
16

 

Markmiðið með 1. mgr. 76. gr. STS er að þeir sem ekki geta framfleytt sér sjálfir skuli 

njóta aðstoðar opinberra aðila og njóti þeirrar framfærslu á jafnréttisgrundvelli. Hugtakið 

framfærsla er óljóst, en fjallað verður nánar um hugtakið síðar. Stjórnarskrárákvæðið, eins og 

það hefur verið túlkað af Hæstarétti í Öryrkjabandalagsdómi I hefur m.a. það hlutverk að 

tryggja öllum öryrkjum ákveðið framfærslulágmark. Þetta lágmark hefur ekki verið skilgreint 

frekar í íslenskri lögfræði. Það er því dómstóla að meta hvort lög sett af almenna löggjafanum 

og reglur sem settar eru á grundvelli þeirra, tryggi þetta lágmark. 

 

2.3 Tengsl 76. gr. og 65. gr. STS  

Tilvísun Hæstaréttar til 65. gr. STS í niðurstöðukafla sínum í Öryrkjabandalagsdómi I er 

áhugaverð. Í dóminum er ekki að finna ítarlegan rökstuðning fyrir beitingu 65. gr. í samhengi 

við 76. gr. En nokkur atriði þurfa nánari skoðunar við. 

Í 1. mgr. 65. gr. segir að allir skuli vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án 

tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, 

ætternis og stöðu að öðru leyti. Samkvæmt orðalaginu „stöðu að öðru leyti“ er ekki um að 

ræða tæmandi talningu í ákvæðinu og undir ákvæðið geta fallið ýmsir þættir á borð við 

                                                 
14

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 612. 
15

 Alþt. 1994–1995, A-deild, bls. 2109. 
16

 Sjá bréf umboðsmanns Alþingis til félags- og tryggingamálaráðherra og heilbrigðisráðherra 10. janúar 2008 

(4552/2005), (4993/2005), (4888/2006) og (5044/2007) og álit UA 18. maí 2005 (4182/2004). 
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heilsufar og líkamlegt ástand fólks.
17

 Örorka er eitt af þeim atriðum sem fellur undir 

niðurlagsorð ákvæðisins.   

Grundvöllur jafnræðisreglunnar er hugmyndin um jafnræði borgaranna. Þegar talað er 

um jafnræðisreglu 65. gr. STS er aðalatriði reglunnar annars vegar grunnreglan um jafnræði 

og hins vegar bann við mismunun.
18

 Þessi hugtök eru náskyld en mismunun er afleiðing brots 

gegn grundvallarreglunni um jafnræði.
19

 Mismunun getur talist bæði bein og óbein. Í lögum 

um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 eru þessi hugtök skýrð. Í 1. gr. 

þeirra segir að með beinni mismunun sé átt við það þegar einstaklingur fær óhagstæðari 

meðferð en annar af gagnstæðu kyni við sambærilegar aðstæður. Með óbeinni mismunun er 

átt við það þegar hlutlaust skilyrði, viðmið eða ráðstöfun komi hlutfallslega verr við annað 

kynið nema slíkt sé viðeigandi, nauðsynlegt eða réttlætanlegt vegna hlutlægra þátta óháð 

kyni.
20

 

Í umfjöllun um Öryrkjabandalagsdóm I hefur verið bent á að staða stefnanda hafi 

verið með þeim hætti að hann hafi einungis notið grunnlífeyris. Sú staða olli því að öryrki í 

hans stöðu gat ekki staðið undir lögbundinni framfærsluskyldu sinni gagnvart maka eins og 

ófatlaður einstaklingur í hjúskap.
21

 Mismununin fólst þá í því að fatlaður einstaklingur gat 

ekki notið réttinda sinna með sama hætti og ófatlaður. 

Við mat á því hvort skilyrði 65. gr. hafi verið uppfyllt, og líkt og við skýringu á 76. gr, 

tók dómstóllinn þann pól í hæðina að tengja ákvæðið við alþjóðasamninga. Við skýringu á 

ákvæðinu var litið til 26. gr. alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og 9. 

gr. alþjóðasamnings um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi.  

  

2.4 Niðurlag 

Öryrkjabandalagsdómur I hefur verið gagnrýndur með margvíslegum hætti. Helsta gagnrýnin 

er sú að með afstöðu sinni hafi dómstóllinn tekið að sér hlutverk löggjafarvaldsins þar sem 

hann marki skiptingu þeirra gæða sem löggjafinn eigi að sjá um að skipta.
22

 Þeirri gagnrýni er 

                                                 
17

 Alþt. A-deild, 1994-1995, bls. 2085. 
18

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 571. 
19

 Oddný Mjöll Arnardóttir: „Bann við mismunun“, bls. 436.  
20

 Fyrirmyndir þessara skilgreininga eru að finna í gerðum Evrópusambandsins og í samningi Sameinuðu 

þjóðanna um afnám allrar mismununar gegn konum. Alþt. 2007–2008, A-deild, þskj. 149.  

Sjá gagnrýni á orðalag þessara orðskýringa í grein Oddnýjar Mjallar Arnardóttur: „Vernd gegn mismunun í 

íslenskum rétti: Breytinga er þörf“. Þar er talið að þessar skilgreiningar samræmist ekki nægilega þeim 

skilgreiningum sem gilda um beina og óbeina mismunun innan Evrópuréttar.  
21

 Dóra Guðmundsdóttir: „Stjórnarskrárbundnar meginreglur og stjórnarskrárvarin réttindi“, bls.151–153. 
22

 Sjá umrædda gagnrýni á dóminn í þessum ritum: Davíð Oddsson: „Valdheimildir löggjafans og úrskurðarvald 

dómstóla“, bls. 9-10; Jón Steinar Gunnlaugsson: „Um valdmörk dómstóla”, bls. 225 og gagnrýni Niels 

Pontoppidan í greininni „Deilt um hlutverk dómstólanna“ í Morgunblaðinu. 
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hægt að svara með því að löggjafinn hafi verið búinn að marka þessa gæðaskiptingu með 

þeirri ákvörðun að samþykkja 1. mgr. 76. gr. STS og með því að gangast undir skuldbindingar 

samkvæmt FSE og SEFMR. Dómstóllinn kemst ekki að annarri niðurstöðu en þeirri að virða 

skuli þessa ákvörðun löggjafans. Eins má spyrja að því hvernig staða löggjafans væri gagnvart 

dómstólunum ef dómstólar hefðu ekki heimild til að meta þær ákvarðanir löggjafans sem 

ákvarða skiptingu gæðanna.  

Samkvæmt dómnum telur Hæstiréttur sig hafa vald til að meta hvort löggjafinn hafi 

tryggt þau lágmarksréttindi sem vernduð eru með 1. mgr. 76. gr. STS. Stjórnarskrárákvæðið 

hefur samkvæmt því meira vægi en svo að það teljist til almennrar stefnuyfirlýsingar.
23

 

Einstaklingar geta þar með byggt einstaklingsbundinn rétt á ákvæðum 1. mgr. 76. gr. í 

framtíðinni telji þeir að ríkisvaldið hafi ekki staðið við skuldbindingar sínar í samkvæmt 

ákvæðinu. Rétt eins og í öðrum lögum, sem ætlað er að tryggja félagslegan og efnahagslegan 

rétt, verða reglur ATL því ávallt að taka mið af stjórnarskrárbundinni skyldu ríkisins til að 

tryggja lágmarksframfærslu einstaklinga, sbr. 1. mgr. 76. gr. STS.  

 

3. Alþjóðlegur réttur  

3.1 Mannréttindi í alþjóðlegu ljósi 

Af umfjölluninni hér að ofan má ráða að alþjóðamannréttindaskuldbindingar sem íslenska 

ríkið hefur tekið á sig hafa haft ákveðin áhrif til skýringa á inntaki mannréttindaákvæða 

íslensku stjórnarskrárinnar.  

Grunnhugsunin að baki mannréttindum er hugmyndin um algildan rétt hvers 

einstaklings. Hver og einn einstaklingur nýtur ákveðinna réttinda sem ekki verða af honum 

tekin. Hugmyndin byggir á náttúruréttarkenningum, sem eiga rætur að rekja allt til Grikklands 

til forna. Á 18. og 19. öld tóku vestræn ríki að leiða mannréttindaákvæði inn í löggjöf sína í 

kjölfar hruns einveldisskipulagsins og þess að borgarastétt fór að hafa meiri áhrif og völd.
24

 

 Eftir hörmungar síðari heimsstyrjaldarinnar varð vitundarvakning um mikilvægi 

alþjóðlegrar samvinnu í mannréttindamálum. Leiddi það m.a. til þess að 

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna (hér eftir nefnd MYSÞ) var samþykkt á 

allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 10. desember 1948. MYSÞ er grundvöllur allra 

yfirlýsinga, samninga og samþykkta stofnunarinnar.
25

 MYSÞ hefur verið fyrirmynd annarra 

                                                 
23

 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 468. Um stjórnarskrárgreinar sem fjalla um efnahagsleg og 

félagsleg réttindi segir hann „fyrst og fremst stefnuyfirlýsingar en hafa takmarkaða réttarlega þýðingu, þar sem 

löggjafanum er að mestu leyti í sjálfsvald sett, hverjar reglur hann setur um efnið.“ 
24

 Gunnar Schram: Stjórnskipunarréttur. bls. 449–457.  
25

 Brynhildur G. Flóvenz: Réttarstaða fatlaðra, bls. 21–22.  
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alþjóðlegra mannréttindasáttmála, hjá Sameinuðu þjóðunum, í svæðisbundnu 

mannréttindasamstarfi ríkja og einnig hjá Evrópuráðinu þegar mannréttindasáttmáli Evrópu 

var gerður.
26

 MYSÞ er alþjóðayfirlýsing og þar með ekki bindandi alþjóðasamningur fyrir 

aðildarríki yfirlýsingarinnar. MYSÞ hefur þó grundvallargildi því að með gerð hennar komust 

aðildarríkin að samkomulagi um skilgreiningar á hugtökum og talin voru upp helstu 

mannréttindi sem aðildarríkin féllust á að veita þegnum sínum. Þau réttindi sem talin eru upp í 

MYSÞ eru helst á sviði borgaralegra og stjórnmálalegra réttinda en þó eru þar einnig að finna 

ákvæði sem vernda efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi. 

 Í 1. ml. 1. gr. MYSÞ hennar segir að allir séu bornir frjálsir og jafnir öðrum að 

virðingu og réttindum. Í 1. tölul. 25. gr. er fjallað um rétt einstaklinga til viðunandi lífskjara.
27

 

Þar segir:  

  

Hver maður á kröfu til lífskjara, sem nauðsynleg eru til verndar heilsu og vellíðan hans sjálfs 

og fjölskyldu hans. Telst þar til matur, klæðnaður, húsnæði, læknishjálp og nauðsynleg 

félagshjálp, svo og réttindi til öryggis gegn atvinnuleysi, veikindum, örorku, fyrirvinnumissi, 

elli eða öðrum áföllum, sem skorti valda og hann getur ekki við gert. 

  

Eftir að yfirlýsingin var gerð hófst vinna við alþjóðasamning um mannréttindi sem skyldi vera 

bindandi fyrir aðildarríkin. Ætlunin var að gera einn heildstæðan sáttmála sem átti að ná yfir 

öll þau réttindi sem mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna fjallaði um. Þremur árum 

eftir samþykkt yfirlýsingarinnar var horfið frá hugmyndinni um einn sáttmála og ákveðið að 

hafa þá tvo, sem hvor um sig tæki á ólíkum réttindum. Þessir samningar eru alþjóðasamningur 

um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi og einnig alþjóðasamningur um 

borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi.  

Með svolítilli einföldun má segja að með borgaralegum og stjórnmálalegum réttindum 

sé um að ræða hin hefðbundnu mannréttindi eins og t.d. tjáningarfrelsi og fundafrelsi. Þau 

byggjast á hugmyndinni um frelsi einstaklingsins til athafna án afskipta ríkisvaldsins. Maður 

telst ekki frjáls nema hann geti notið grundvallarréttinda eins og tjáningarfrelsis. Slík ákvæði 

tryggja raunverulegt frelsi einstaklinga til orða og athafna. Efnahagsleg, félagsleg og 

menningarleg réttindin verða hins vegar ekki virk nema með ákveðinni aðkomu ríkisins.
28

   

                                                 
26

 Alþingistíðindi, A-deild. 1993–1994, bls. 2078. 
27

 Orðið disability hefur verið þýtt sem örorka á opinberum þýðingum á MYSÞ. Í lögfræðilegri umfjöllun um 

alþjóðasáttmála hefur orðið fötlun verið einnig notað sem þýðing á orðinu disability. Sjá Brynhildur G. Flóvenz: 

Réttarstaða fatlaðra, bls. 22, nmgr. 16.  
28

 Björg Thorarensen: „Beiting ákvæða um efnahagsleg og félagsleg mannréttindi í stjórnarskrá og 

alþjóðasamningum“. bls. 86. 
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Talið var að ekki væri hægt fyrir einstaklinga að byggja rétt á ákvæðum sem vernduðu 

efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi enda væri um almennar stefnuyfirlýsingar að 

ræða á meðan borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi veittu óskilyrtan og skýran rétt. Hefur 

staða þessara réttinda þess vegna verið misjöfn á alþjóðavettvangi og því erfiðara fyrir 

einstaklinga að láta skera úr með virkum hætti hvort réttindin hafi verið brotin. Vernd 

borgaralegra og stjórnmálalegra réttinda hefur verið virkari hjá alþjóðadómstólum.
29

 Eðli 

réttindanna, þ.e. skýrleiki borgaralegra réttinda og á hinn bóginn óskýrleiki hinna, hefur 

valdið því að alþjóðasamfélagið hefur þótt tregt í taumi til þess að veita einstaklingsbundnar 

kæruleiðir á grundvelli brota á ákvæðum sem veita efnahagsleg, félagsleg og/eða 

menningarleg réttindi. Þó má segja að komið hafi í ljós, bæði hjá alþjóðadómstólum og 

innanlandsdómstólum, að mögulegt er að byggja einstaklingsbundinn rétt á efnahagslegum, 

félagslegum og menningarlegum ákvæðum á sama hátt og á borgaralegum og 

stjórnmálalegum ákvæðum að miklu leyti.
30

  

Mannréttindaákvæði virðast tengjast saman á ýmsan hátt og virk vernd réttindanna 

sem í þeim felast eru oft á tíðum háð virkri vernd annarra mannréttinda. Tjáningarfrelsi gæti 

varla skipt miklu fyrir einstakling sem deyr úr hungri þegar enginn vill, getur eða á að aðstoða 

hann.
31

 Skipting réttindanna með áðurnefndum hætti er síður en svo skýrt afmörkuð.  

Í eðli sínu fela ákvæði alþjóðamannréttindasamninga um réttindi einstaklinga í sér 

skyldur aðildarríkis. Þessum skyldum hefur verið skipt upp í jákvæðar og neikvæðar skyldur. 

Neikvæðar skyldur fela í sér að ríki skuli halda að sér höndum til að réttindi einstaklinga 

teljist virk. Tjáningarfrelsi verður t.d. aldrei virkt nema þegar ríki leyfa einstaklingum að tjá 

sig án afsipta ríkisvaldsins. Jákvæðar skyldur fela í sér að ríki eru skuldbundin til athafna til 

að tryggja vernd réttinda með virkum hætti. Mannréttindadómstóll Evrópu hefur t.d. komist 

að því að leiða megi af 10. gr. mannréttindasáttmála Evrópu skyldu ríkis til athafna.
32

 

Samkvæmt því geta hvoru tveggja borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og efnahagsleg, 

félagsleg og menningarleg réttindi falið í sér jákvæðar skyldur fyrir aðildarríki. Mörkin milli 

ákvæða sem áður voru talin fela í sér jákvæðar skyldur og þeirra sem fela í sér neikvæðar 

skyldur fyrir ríkisvaldið eru því í raun ekki eins ljós og ætla mætti. Afdráttarlaus flokkun með 

þeim hætti sem lýst hefur verið hér að ofan hefur sætt gagnrýni fræðimanna. Þess má geta að 

sumir fræðimenn telja forsendur tvíhyggjuréttindanna brostnar. Hefur þetta m.a. verið nefnt 

                                                 
29

 Björg Thorarensen: „Beiting ákvæða um efnahagsleg og félagsleg mannréttindi í stjórnarskrá og 

alþjóðasamningum“. bls. 88. 
30

 Mattew Craven: „The UN Comittee on Economic, Social and Cultural Rights.“, bls. 459.  
31

 Hér er tekið undir sjónarmið Philip Alston og Henry J. Steiner: „International Human Rights in Context“, bls. 

237.  
32

 MDE, Ösgur Gündem gegn Tyrklandi, 16. mars 2000 (23144/93). 
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með þeim hætti að „þessar forsendur tvíhyggjunnar hafa allar verið hraktar á síðari tímum“.
33

 

Er sú gangrýni í samræmi við Vínaryfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna, sem samþykkt var á 

mannréttindaþinginu í Vínarborg árið 1993. Þar var lögð áhersla á það að öll mannréttindi séu 

samofin og háð innbyrðis.  

Efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi geta einnig verið ólík innbyrðis. 

Efnahagsleg réttindi snúast um rétt til vinnu og réttlátra launa, en félagsleg réttindi um rétt til 

félagslegs öryggis. Hugtakið félagslegt öryggi skiptist annars vegar upp í almannatryggingar 

og hins vegar í félagslega aðstoð.
34

 Fyrri þátturinn miðar við að til séu samtryggingarsjóðir 

sem myndaðir eru a.m.k. að hluta til með fyrirframgreiddum framlögum. Greiðslurnar gætu 

t.d. komið með hluta af launum eða með iðgjöldum. Seinni flokkurinn miðar við þörf 

einstaklinga fyrir aðstoð, þegar þeir eru án tekna og eru ekki færir um að framfæra sig sjálfir. 

Réttur til framfærslu vegna örorku telst til félagslegra réttinda og fellur þar í flokk með 

almannatryggingum. Þriðja tegund réttindanna eru menningarleg réttindi en í þeim felst 

rétturinn til að taka þátt í menningarlífi og réttur einstaklinga til að varðveita og þróa 

menningu þjóðar sinnar.
35

 Til menningarlegra réttinda telst einnig rétturinn til menntunnar.  

Skyldum ríkja samkvæmt ákvæðum um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg 

réttindi verið skipt í þrennt: skyldu til að virða, skyldu til að vernda og skyldu til að efna.
36

 

Skyldu til að efna er svo skipt upp í skyldu til fyrirgreiðslu og skyldu til að veita. Samkvæmt 

skyldu til fyrirgreiðslu ber aðildarríkjum að greiða fyrir tækifærum einstaklinga
37

 og aðstoða 

þá til þess að njóta réttindanna. Skylda til að veita felur í sér skyldu aðildarríkis til 

afhendingar ákveðinna gæða þegar einstaklingar eða hópar eru ekki færir til að sjá fyrir sér 

sjálfir vegna þátta sem þeir geta ekki haft áhrif á.
38

 Ríki verða þá að tryggja, með beinum 

gjöfum eða félagslegu bótakerfi, einstaklingum sem standa höllum fæti aðgengi að 

grundvallarnauðsynjum eða gæðum sem hægt er að breyta í nauðsynjavörur.
39

 

Umfjöllun um alþjóðasamninga verður skipt í tvennt: annars vegar um saminga sem 

veita rétt til framfærslu vegna örorku með beinum hætti og hins vegar um saminga sem 

tryggja jafnræði þegnanna.  

 

                                                 
33

 Oddný Mjöll Arnardóttir, Mannréttindi í stjórnarskrá, bls. 18. 
34

 Björg Thorarensen, „Beiting ákvæða um efnahagsleg og félagsleg mannréttindi í stjórnarskrá og 

alþjóðasamningum“, bls. 77. 
35

 Asbjörn Eide, „Cultural Rights as individual human rights“, bls. 289-290.  
36

 Sjá The Maastricht guidelines of on Violations of Economic, Social and Cultural Rights. Ritstj. Theo Van 

Boven, Cees Flinterman og Ingrid Westendorp. 
37

 Asbjörn Eide: “Universalitation of Human rights versus globalitation of economic power” bls. 111. 
38

 Almennt álit nr. 15. The Right to Water. 20. janúar 2003,  E/C.12/2002/11 
39

 Asbjörn Eide: „Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights“ bls. 24. 
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3.2 Alþjóðasamningar um framfærslurétt 

Íslenska ríkið hefur undirritað nokkra alþjóðasamnginga sem fjalla um framfærslurétt með 

beinum hætti. Þeirra helstir eru SEFMR og FSE. Einnig hefur íslenska ríkið skuldbundið sig 

til að virða reglur Samnings Sameinuðu þjóðanna um málefni fatlaðra og Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna.  

Þessir samningar fjalla um réttinn til viðunandi lífsafkomu með einum eða öðrum 

hætti: í framfærslurétti er kjarni félagslegra réttinda falinn.
40

 Grunnþarfir einstaklinga eru í 

raun þörfin fyrir mat, fæði og húsnæði. Viðunandi lífsafkoma er meira en það. Viðunandi 

lífsafkoma merkir að einstaklingur skal eiga þess kost að sinna grunnþörfum með reisn, fólk á 

ekki að þurfa að búa við niðurlægjandi og auðmýkjandi lífsskilyrði, eins og sára fátækt.
41

 

Enginn á að þurfa að lifa þannig að hann verði að svara þörfum sínum með niðurlægjandi 

hætti, eins og með betli, vændi eða með nauðungarvinnu.
42

 Hin mannlega reisn er því 

lykilþáttur í afmörkun á rétti til framfærslu. Talið hefur verið að einstaklingar haldi ekki 

mannlegri reisn sinni nema þegar þeir hafa tekjur yfir fátækramörkum.
43

 Einnig er talið að 

viðunandi lífsafkoma merki að allir geti án ónauðsynlegra hindrana og með virðingu tekið 

með fullum hætti þátt í samfélagi manna til jafns við aðra þjóðfélagsþegna.
44

 

 Hugtakið viðunandi lífsafkoma er náskylt framfærsluhugtaki félagsmálaréttar. 

Hugtakið framfærsla lýtur að afhendingu þeirra gæða sem þörf er á. Danski fræðimaðurinn 

Kirsten Ketscher hefur ítarlega fjallað um framfærsluhugtakið. Hún skilgreinir framfærslu 

sem: 

 

„...tilvejebringelse af de midler, der er nödvendige for det enkelte menneskes opretholdelse og 

viderförelse af livet.“
 45

 

 

Ketscher skiptir svo framfærslu upp í tvo meginþætti, peningaframfærslu og 

umönnunarframfærslu. Peningaframfærsla er skilgreind sem afhending nauðsynlegra peninga, 

sem nýttir eru til þess að útvega þá þætti sem nauðsynlegir eru til að svara þörfum. Í 

peningahagkerfi nútímans eru peningar nauðsynlegur grundvallarþáttur til uppihalds hverrar 

manneskju. Peningar veita fólki mat og skjól. Ljóst er að ekki hafa allir þá eiginleika sem þarf 

                                                 
40

 Asbjörn Eide: Cultural Rights as individual human rights, bls. 199.  
41

 Ragnar Aðalsteinsson: Stefnumið og dómhæf réttindi? Efnahags- og félagsréttindi fyrir dómstólum, bls. 412. 
42

 Asbjörn Eide: The Right to an Adequate Standard of Living Including the right to food, bls, 133.   
43

 Brynhildur Flóvenz, Réttarstaða fatlaðra, bls. 168. 
44

 Asbjörn Eide: „The right to adequate Standard of Living Including the Right to Food“, bls. 113. 
45

 Kirsten Ketscher, Socialret, bls. 79. Þýðing á framfærsluhugtaki Kirstenar Ketscher gæti verið þessi: 

„Framfærsla er afhending þeirra gæða, sem hverri manneskju eru nauðsynleg til uppihalds og til þess að halda 

áfram með lífið.“ Sjá ítarlega umfjöllun hennar um framfærslu á bls. 79–102. 
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til þess að afla sér tekna til að svara þesssum nauðsynlegu þörfum að öllu leyti. 

Einstakingarnir þurfa þá að treysta á aðra til þess að geta haldið reisn. Umönnunarframfærsla 

telst þá vera þjónusta sem er einstaklingi nauðsynleg. Margir einstaklingar geta ekki svarað 

þörfum sínum sjálfir og verða því að njóta aðstoðar annarra. Börn, aldraðir og fatlaðir eru þeir 

hópar sem hvað oftast gætu þarfnast umönnunarframfærslu. Ketscher leggur áherslu á að í 

hugtakinu framfærsla felist bæði réttur og skylda: Skyldan til að framfæra og rétturinn yrði þá 

rétturinn til að njóta framfærslu. Einnig má segja að í framfærsluhugtakinu felist rétturinn til 

að framfæra. Ketscher tekur dæmi um umönnunarframfærslu og peningaframfærslu þegar hún 

nefnir leikskólakennara sem sinnir eigin peningaframfærsluskyldu við vinnu á leikskóla á 

meðan hann sinnir umönnun barnanna í skólanum.
46

 Hægt er að ganga lengra með þetta dæmi 

og segja að fyrir að sinna starfinu þiggur kennarinn laun í formi peninga sem hann nýtir til 

eigin framfærslu og eftir atvikum nýtir til að framfæra þá sem hann hefur framfærsluskyldu 

gagnvart. Við vinnu sína sinnir hann umönnunarframfærsluskyldu sem samfélag hans hefur 

tekið að sér þegar hann sinnir þörfum barnanna í leikskólanum. Börnin njóta þar með þeirrar 

umönnunarframfærslu sem þau eiga rétt á. 

Af umfjölluninni hér að ofan má ráða að hugtakið framfærsla er hvorki einhlítt né 

einfalt hugtak. Skilgreina má hugtakið framfærslu þannig að um sé að ræða afhendingu gæða 

sem nauðsynleg eru til að svara grundvallarþörfum einstaklings: Þörfum sem nauðsynlegt er 

að svara svo að einstaklingurinn geti haldið sér uppi og haldið áfram með líf sitt. Í framfærslu 

felst afhending gæða, oftast í formi peninga. Matur, húsaskjól og fatnaður getur komið í stað 

þeirra. Í framfærslu felst einnig nauðsynleg umönnun þegar hennar er þörf.
47

  

 

3.2.1 Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi 

a. Inngangur 

SEFMR
 48

 var samþykktur 16. desember 1966 á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna og tók 

gildi 3. janúar 1976. Samningurinn var undirritaður af hálfu Íslands 30. desember 1968 og 

fullgiltur 22. ágúst 1979.
49

 SEFMR er, eins og aðrir alþjóðasamningar, bindandi að þjóðarétti. 

Í því felst að aðildarríkin gangast undir þær skyldur að þjóðarétti að tryggja þau réttindi sem 

samningurinn mælir fyrir um. Stjórnvöld bera því ábyrgð á því að þessi réttur sé virtur.  

 Í inngangsorðum samningsins segir að hugsjónin um að menn séu frjálsir og þurfi ekki 

að líða skort, rætist þegar skilyrði verði sköpuð til þess að allir geti notið efnahagslegra, 

                                                 
46

 Kirsten Ketscher, Socialret, bls. 81. 
47

 Segja má að lykilatriði framfærsluhugtaksins séu einstaklingur, þörf, gæði og afhending.  
48

 Enskt heiti samningsins er International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. 
49

 Stjórnartíðindi C nr. 10/1979. 
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félagslegra og menningarlegra réttinda til jafns á við borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. 

Samningurinn hefur m.a. verið talinn hafa áhrif á túlkun ákvæða um félagsleg réttindi, sbr. 

Eftirfarandi ummæli:  

  

Þegar ákvæði um félagsréttindi eru túlkuð er óhjákvæmilegt að hafa í huga þann skilning 

[SEFMR] á mannverunni, að allir menn búi yfir meðfæddri reisn og jöfnum óaðskiljanlegum 

réttindum, sem ekki verði af þeim tekin. Réttindin eru ekki áunnin, heldur meðfædd. Allir 

menn eru fæddir með jöfnum réttindum og þau eru óaðskiljanleg.
50

 

 

b. Örorka 

Ekki kemur sérstaklega fram í SEFMR að fötlun sé verndarandlag samningsins. Í 2. gr. 

SEFMR er tekið fram að mannréttindi eigi að gilda um alla. Þar segir að aðilar samningsins 

skuldbindi sig til að ábyrgjast að framfylgja þeim réttindum sem nefnd eru í SEFMR án 

nokkurrar mismununar vegna kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, trúarbragða, 

stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, þjóðernisuppruna eða félagslegs uppruna, eigna, 

ætternis eða annarra aðstæðna. Þó svo að fötlun sé ekki nefnd sérstaklega hefur ekki verið 

dregið í efa að fötlun falli undir hugtakið „aðrar aðstæður“.
51

 Enda er það í samræmi við 

markmið samningsins að vernda, án mismununar, rétt sérhvers manns.
52

 

Þess ber að geta að fjallað er sérstaklega um fötlun í almennu áliti nefndar um 

efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi sem hefur eftirlit með framkvæmd 

samningsins og túlkar einstakar greinar samningsins með það að markmiði að aðstoða 

aðildarríki til að uppfylla skuldbindingar sínar
53

. Í álitinu er m.a. fallað um fötlunarhugtakið 

og að það taki til margskonar hömlunar. Áréttað er að ástæður fötlunar geti verið margs 

konar;- líkamlegar ástæður, vitsmunalegar, skyntruflanir og andlegir sjúkdómar. Þá getur 

verið um að ræða  varanlegar, tímabundnar og vegna slysa.
54

 

 

c. Framfærsla 

Í 9. gr. samningsins kemur fram að aðildarríki samningsins viðurkenni rétt sérhvers manns til 

félagslegs öryggis, þar á meðal til almannatrygginga. Nefnd um efnahagsleg, félagsleg og 

menningarleg réttindi gaf þann 4. febrúar 2008 út almennt álit þar sem fjallað er nánar um það 

                                                 
50

 Ragnar Aðalsteinsson: „Stefnumið og dómhæf réttindi? Efnahags- og félagsréttindi fyrir dómstólum“  bls. 

412.  
51

 Brynhildur G. Flóvenz: Réttarstaða fatlaðra, bls. 23. Sjá einnig almennt álit nr. 5, Persons with disabilities 

12/09/1994, 5. gr.  
52

 Kristín Benediktsdóttir: Alþjóðasamingur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, bls. 130. 
53

 Kristín Benediktsdóttir, Alþjóðasamingur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, bls. 142. 
54

 Almennt álit nr. 5, Persons with disabilities 12/09/1994, 5. gr.  
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hvað felst í félagslegu öryggi.
55

 Í því segir m.a. að ríkjum beri að koma á kerfi með lögum og 

skal það vera öllum aðgengilegt og skulu stjórnvöld hafa eftirlit með því. Kerfið skal tryggja 

níu tegundir félagslegs öryggis, þ.á m. rétt til örorkulífeyris.
56

 Sú aðstoð sem veitt er á 

grundvelli þessa ákvæðis verður að vera með þeim hætti að einstaklingar geti notið annarra 

réttinda sem vernduð eru í samningnum.
57

  

 Í 11. gr. samningsins  kemur fram að aðildarríkinviðurkenni rétt sérhvers manns til 

viðunandi lífsafkomu fyrir hann sjálfan og fjölskyldu hans, þar á meðal viðunandi fæðis, 

klæða og húsnæðis og sífellt batnandi lífsskilyrða. Án aðgangs að þessum undirstöðugæðum 

er vart hægt að tala um líf með reisn.
58

 Ekki er hægt að fullyrða hvað í viðunandi lífsafkomu 

felst, þar sem það veltur á menningarlegum þáttum hvers samfélags.
59

 Í ákvæðinu er ekki sagt 

með nákvæmum hætti til um það með hvaða hætti ríki skuli tryggja viðunandi lífsafkomu, 

m.ö.o. lágmark inntak réttarins til félagslegs öryggis er ekki skilgreint frekar í ákvæðinu. 

Nefnd um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindihefur undirstrikað að innan réttarins 

til viðunandi lífsafkomu felist rétturinn til nægilegs fæðis. Áskilnaður um nægilegt fæði er 

nátengt mannlegri reisn og er lykilþáttur til þess að uppfylla önnur mannréttindi. Þá hefur 

nefndin talið að réttur til nægilegs fæðis feli í sér, eins og með aðrar skyldur aðildarríkja, 

þríþættar skyldur,þ.e. að virða, vernda og uppfylla. Uppfylling skyldunnar fælist þá í að 

útvega fæði.
60

 

 Nefndin hefur gefið út almennt álit um réttinn til húsnæðis skv. 11. gr. samningsins. Í 

fyrsta áliti sínu, þar sem fjallað var um grundvallarefnisþætti réttarins, undirstrikaði nefndin 

mikilvægi þessa réttar. Í 1. mgr. álitsins segir orðrétt: 

 

The human right to adequate housing, which is thus derived from the right to an adequate 

standard of living, is of central importance for the enjoyment of all economic, social and 

cultural rights.
61

 

 

Til þess að geta notið annarra réttinda verða einstaklingar að njóta skjóls. Þessi réttur á við 

alla. Einstaklinga sem og fjölskyldur eiga rétt á húsnæði án tillits til aldurs eða efnahagslegrar 

stöðu.
62 Þennan rétt skal ekki túlka þröngt á þann hátt að rétturinn til húsnæðis, eigi bara við 

                                                 
55

 Almennt álit nr. 19, The right to social security, frá 4. febrúar 2008, E/C.12GC/19. 
56

 Almennt álit nr. 19,  12- 21. gr. 
57

 Almennt álit nr. 19,  22. gr. og Kristín Benediktsdóttir, Alþjóðasamingur um efnahagsleg, félagsleg og 

menningarleg réttindi, bls. 141. 
58

 Ragnar Aðalsteinsson, Stefnumið og dómhæf réttindi? Efnahags- og félagsréttindi fyrir dómstólum, bls. 412. 
59

 Kristín Benediktsdóttir, Alþjóðasamingur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, bls. 142. 
60

 Almennt álit nr. 12, The right to adequate food, frá 12. maí 1999, E/C.12/1995/5 
61

 Almennt álit nr. 4 The right to adequate housing, frá 13. desember 1991, 1. gr.  
62

 Almennt álit nr. 4 The right to adequate housing, frá 13. desember 1991, 6. gr. 
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um húsnæði.  Í réttinum til húsnæðis felst rétturinn til þess að lifa í öryggi, friði og með 

reisn.
63

 Þá  skal skjólið vera fullnægjandi. Það skal uppfylla kröfur um fullnægjandi friðhelgi, 

stærð, öryggi, lýsingu, loftræstingu og staðsetningu með tilliti til vinnu og grunn aðstöðu.
64

  

  

d. Eftirlitskerfi SEFMR 

Eftirfylgni með álitum og niðurstöðum alþjóðlegra eftirlitsnefnda Sameinuðu þjóðanna þykir 

sjálfsögð.
65

 Fjallað er um eftirlit með framkvæmd SEFMR í 16.-22. gr. Þar er kveðið á um að 

aðildarríkin séu skuldbundin til að skila skýrslum til aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu 

þjóðanna um ráðstafanir ríkja og um framþróun réttindanna innan aðildarríkisins. Skýrslunum 

er þá komið til fjárhags- og félagsmálaráðsins, sem er veitt heimild til að koma skýrslunum til 

mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna, til athugunar, almennra ályktana eða til upplýsinga, 

sbr. 19. gr. Mannréttindaráðið var lagt niður árið 2006.
66

 Fjárhags- og félagsmálaráðið kom 

sérstakri sérfræðinganefnd á fót, nefnd um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, 

sem á að leggja fyrir ráðið ábendingar og almennar tillögur. Eins og áður segir gefur nefndin 

út almenn álit til þess að aðstoða ríki til að uppfylla skuldbindingar sínar. 

 Ekki eru önnur ákvæði í SEFMR sem fjalla um þessar skýrslur. Í SEFMR koma 

hvorki fram ákvæði sem fjalla um hvert efni skýrslanna á að vera né ákvæði um það hvernig 

athugun þeirra á að fara fram. Ekki er heldur kveðið á um hvaða stofnun geti túlkað ákvæði 

hans með bindandi hætti gagnvart aðildarríkjunum.
67

 Þá er ekki heldur kveðið á um eftirfylgni 

með skýrslum aðildarríkjanna eftir að búið er að fjalla um þær.
68

 

 Valfrjáls bókun við samninginn var samþykkt 10. desember 2008. Með henni er reynt 

að koma til móts við það sjónarmið að eftirlit nefndarinnar hafi verið takmarkað þar sem hún 

hafði ekki heimild til að fjalla um kærur einstaklinga. Kæruheimild samkvæmt henni á bæði 

við einstaklinga og hópa. Í 2. mgr. 1. gr. hennar segir að hún taki við erindum sem beinast að 

aðildarríkjum, og erindið verður að vera frá einstaklingi eða hópi einstaklinga innan lögsögu 

aðildaríkis, og varðar efnisatriði samningsins, sbr. 2. gr. Í 3. gr. hennar segir að nefndin hafi 

ekki heimild til að fjalla um erindi nema þegar hún hefur gengið úr skugga um að ríki hafi 

leitað allra leiða til úrbóta. Það á þó ekki við ef aðildarríki hefur dregið lappirnar í úrbótum 

fram úr hófi. Niðurstöður nefndarinnar í þessum málum er ekki lagalega bindandi, en hafa þó 

                                                 
63

 Almennt álit nr. 4 The right to adequate housing, frá 13. desember 1991, 7. gr.  
64

 Sama heimild 
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 Jakob Þ. Möller: „Eftirfylgni mannréttindanefnda Sameinuðu þjóðanna“, bls. 283–284. 
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 Jakob Þ. Möller, Eftirfylgni mannréttindanefnda Sameinuðu þjóðanna, Ragnarsbók, bls. 292. 
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Rights – A textbook, bls. 459. 
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 Jakob Þ. Möller, Eftirfylgni mannréttindanefnda Sameinuðu þjóðanna, Ragnarsbók, bls. 293 
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á vissan hátt meira gildi en álit, þar sem nefndin er valin af aðildarríkjunum og tilgangur 

hennar er að túlka ákvæði samningsins ásamt því að hafa  eftirlit með honum.
 69

 

Áhrif á landsrétt koma m.a. í gegnum Lindburgreglurnar frá 1987 sem fjalla um það 

hvernig efnahagslegum, félagslegum og menningarlegum réttindum skuli koma í framkvæmd. 

Í þeim er lögð áhersla á að aðildarríki veiti raunhæf úrræði til framkvæmdar réttinda 

innanlands, m.a. lagalega framkvæmanlegan rétt. Eftirlitsnefndin hefur samþykkt 

Lindburgreglurnar og starfar eftir þeim.
70

 

  

3.2.2 Félagsmálasáttmáli Evrópu 

a. Inngangur 

FSE 
71

 var samþykktur í Torino 18. október 1961 af aðildarríkjum Evrópuráðsins og tók gildi 

26. febrúar 1965
72

. FSE var undirritaður og fullgiltur 15. janúar 1976 af hálfu Íslands og tók 

aðild Íslands gildi 14. febrúar sama ár.
73

 Í upphafi II. kafla samningsins segir að aðildarríki 

skuldbindi sig til sinna þeim skyldum sem nefnd eru í ákvæðum samningsins. 

  

b. Örorka 

Í I. kafla FSE koma fram markmið samningsins. Þar segir að stefna aðildarríkjanna sé að 

fylgja með öllum viðeigandi ráðum, bæði á innlendum og fjölþjóðlegum vettvangi, að skapa 

þau skilyrði, sem þarf, til þess að með góðum árangri megi framfylgja nánar tilteknum 

réttindum og meginreglum, sem talin eru svo upp í samningum. Í inngangi að samningnum er 

kveðið á um að tryggja beri að menn fái notið félagslegra réttinda án tillits til kynþáttar, 

litarháttar, kynferðis, trúarbragða, stjórnmálaskoðana, þjóðernis eða félagslegs uppruna. Í 

þessum inngangi er ekki sagt berum orðum að öryrkjar njóti verndar samkvæmt samningnum, 

og í ákvæðinu er ekki notast við opið orðalag eins og „aðrar aðstæður“ eins og í SEFMR. 

Það hefur verið talið að ekki skuli gagnálykta frá þessu ákvæði með þeim hætti að það eigi 

ekki við um örorku, þar sem líta skal frekar á upptalninguna sem dæmi um helstu þættina sem 

leitt geta til mismununar. Er því ekki um tæmandi talningu að ræða.
74

 Er sú nálgun í samræmi 

við sjónarmið um jafnræði einstaklinga. 
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 Kristín Benediktsdóttir: Alþjóðasamingur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, bls. 119. 
70

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 541 og SÞ skjal E/CN.4/1987/17. 
71

 Enskt heiti sáttmálans er European Social Charter. 
72

 Komið hefur fram að Evrópuráðið hafi lengi haft áhrif á fötlunarumræðuna. Gerard Quinn: The ESC and EU 

Anti-discrimination Law in the field of Disability, bls. 279. 
73

 Stjórnartíðindi C 3/1976. 
74

 Brynhildur G. Flóvenz: Réttarstaða fatlaðra, bls. 21–22. 
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c. Framfærsla 

Í 13. gr. FSE kemur fram að sérhverjum manni, sem hefur ónóg fjárráð og sem ekki getur 

aflað sér þeirra af eigin rammleik eða annars staðar frá, og þá sérstaklega með greiðslum 

samkvæmt almannatryggingakerfi, verði veitt næg aðstoð. Í 12. gr. FSE er réttur til félagslegs 

öryggis tryggður. Samkvæmt ákvæðinu skuldbinda aðildarríkin sig til að koma á 

almannatryggingum og gera þeim svo hátt undir höfði að það jafnist a.m.k. á við það sem 

krafist er til fullgildingar á samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunar nr. 102 um lágmark 

félagslegs öryggis.
75

 Í samþykktinni eru níu flokkar félagslegs öryggis verndaðir. Flokkarnir 

eru læknishjálp, sjúkrabætur, atvinnuleysisbætur, ellilífeyrir, atvinnuleysisbætur, 

fjölskyldubætur, mæðrastyrkur, örorkubætur og eftirlifendabætur. Strangt til tekið eiga 

samþykktir Alþjóðvinnumálastofnunarinnar einungis við um vinnumarkaðinn, en áhrifa þeirra 

gætir á ýmsum sviðum, og virðast þær hafa haft áhrif á íslenskan rétt.
76

 Í 67. gr. 

samþykktarinnar segir að um skerðingar geti ekki verið að ræða nema vegna verulegra 

viðbótarfjárhæða. 

Með áskilnaði um nægilega aðstoð er átt við að einstaklingar eigi að geta uppfyllt 

grunnþarfir sínar og lifað mannsæmandi lífi. Þegar metið er hvort aðildarríki veiti nægilega 

aðstoð eru grunnbætur, viðbótarbætur og fátækramörk í viðkomandi landi könnuð. Aðstoðin 

telst nægileg ef bæturnar eru ekki mikið undir fátækramörkum í viðkomandi landi. Við 

skýringu á greininni hefur nefndin lagt áherslu á að aðstoðin skuli veitt svo lengi sem þörfin 

er fyrir hendi.
77

 

   

d. Eftirlitskerfi FSE 

Eftirlit með skuldbindingum ríkja byggja á IV. kafla FSE og á bókun um breytingu á FSE frá 

21. október 1991. Bókunin var undirrituð af hálfu Íslands 12. desember 2001 og fullgilt 21. 

febrúar 2002.
78

 Í upphafi bókunarinnar kemur fram að með henni hafi aðildarríki ákveðið að 

gera ráðstafanir til að efla skilvirkni FSE, einkum með því að efla virkni eftirlits með 

framkvæmd hans. Í grunninn byggist eftirlitskerfi Félagsmálsáttmálans á skýrslugjöf ríkja til 

Evrópuráðsins um framkvæmd sáttmálans. Þrjár nefndir koma að umfjöllun um skýrslurnar, 
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nefnd um félagsleg réttindi (nefnd óháðra sérfræðinga), embættismannanefnd (fulltrúar 

ríkisstjórna) og ráðherranefnd.
79

 

Í 21. gr. FSE segir að aðildarríki skuli senda skýrslur til aðalritara Evrópuráðsins á 

tveggja ára fresti um framkvæmd þeirra ákvæða II. kafla sáttmálans sem þau hafa samþykkt. Í 

1. tölul. 23. gr. segir að þegar aðildarríki sendir slíka skýrslu skal afrit afhent þeim 

landssamtökum sem eiga aðild að alþjóðasamtökum vinnuveitenda og stéttarfélaga. Þessi 

samtök skulu senda aðalritaranum hvers konar athugasemdir við skýrslur aðildarríkjanna. 

Skýrslurnar er svo skoðaðar af óháðri sérfræðinganefnd samkvæmt 1. tölul. 24. gr. Í 2. tölul. 

24. gr. kemur fram að nefndin skuli meta frá lagalegu sjónarmiði hvernig lög og 

lagaframkvæmd í aðildarríkjunum samræmist skuldbindingum aðildarríkjanna samkvæmt 

FSE. Nefndin gefur ekki einungis álit á lögunum, hún kveður einnig skýrt á um ef hún telur að 

aðildarríki uppfylli ekki skilyrði sáttmálans.
80

 Niðurstöður nefndarinnar eru ekki bindandi 

fyrir samningsaðila.
81

 

Við FSE hafa verið gerðir þrír viðaukar. Með viðauka frá 1988 er bætt við fjórum 

nýjum efnisréttindum. Með viðauka frá 1991 var eftirlitskerfi sáttmálans styrkt og með 

viðauka frá 1995 reynt að gera það enn frekar. Þar er bætt við rétti félagasamtaka til að leggja 

fram kærur um brot á sáttmálanum. Enginn af þessum viðaukum hefur verið fullgiltur af hálfu 

Íslands.
82

 

 Einnig hefur nefndin túlkað 13. gr. sem svo að rétturinn skuli ekki einungis vera háður 

ákvörðunum viðkomandi stjórnvalda, heldur skuli vera lögbundinn og studdur af áhrifaríku 

áfrýjunarkerfi.
83

 

 

e. Endurskoðaður félagsmálasáttmáli 

Með endurskoðaða félagsmálasáttmálanum
84

 (hér eftir nefndur EFSE) var ákvæðum FSE og 

þriggja valfrjálsra bókana, sem höfðu verið gerðar við hann, breytt og þau yfirtekin með 
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alþjóðasamningi.
85

 FSE gildir þó enn gagnvart þeim ríkjum sem ekki hafa fullgilt EFSE. Í 12. 

gr. EFSE er réttur til félagslegs öryggis verndaður. Gagnvart þeim ríkjum sem ekki hafa 

fullgilt EFSE, og eru jafnframt aðilar að FSE, gildir FSE áfram.
86

 Ísland hefur undirritað 

EFSE en fullgilt hann.
87

 

 

3.2.3 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

a. Inngangur 

SRFF
88

  og valfrjáls bókun við hann frá 30. mars 2007 var undirritaður af hálfu Íslands sama 

dag. Samningurinn tók gildi 3. maí 2008. Íslenska ríkið hefur ekki fullgilt samninginn.
89

 

Samningurinn fjallar bæði um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, sbr. t.d. 21. gr. 

sem fjallar um tjáningar- og skoðanafrelsi, og efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, 

eins og réttinn til viðunandi lífskjara og félagslegrar verndar, sbr. 28. gr. 

Samningurinn hefur verið kallaður tímamótasamningur,
90

 stórt framfaraskref í 

réttindavernd fatlaðra
91

 og auk þess að hafa gert réttindi fatlaðra sýnilegri.
92

 Ætlunin með 

samningnum er ekki að skapa ný réttindi, frekar að styrkja þau að því leyti að þau eigi 

sérstaklega við fatlaða.
93

 Með honum er áhersla lögð á rétt einstaklinga til jafnrar þátttöku í 

samfélagi á við aðra, réttarins til að vera hluti af samfélaginu.
94

 Samningurinn beinir einnig 

athygli manna að þeirri staðreynd að þessi þátttaka er grundvallar þáttur í mannréttindum.
95

 

Allt má þetta til sanns vegar færa. 

 

b. Örorka samkvæmt SRFF 

SRFF gildir sérstaklega um málefni fatlaða. Í stafl. e. í inngangskafla samningsins segir að 

aðildarríki: 

                                                 
85

 Sáttmálann má sjá í heild hér, af síðu Evrópuráðsins: 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/163.htm. 
86

 Andrzej Marian Swiatkowski: Charter of social Rights of the Council of Europe, bls. 27. 
87

 http://www.velferdarraduneyti.is/malaflokkar/vinnumal/felagsmalasattmali/.   
88

 Enskt heiti samningsins er The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 
89

 Unnið er að því að uppfylla skilyrði hans Tillögur nefndar um fullgildingu samnings Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks, bls. 2. 
90

 Lisa Waddington: Breaking New Ground: Implications of Ratification of the UN Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities for the European Community, bls. 41. 
91

 Oddný Mjöll Arnardóttir: A Future of Multidimensional Disadvantage Equality, bls. 41.  
92

 Ida Elisabeth Koch: From Invisibility to Indivisility: The International Convention on the Rights of persons 

with Disabilities, bls. 67. 
93

 Anna Lawson: The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and European Disability Law:  

Catalyst for Cohesion?, bls. 107. 
94

 Hér er vísast til umfjöllunar Gerard Quinn: The ESC and EU Anti-discrimination Law in the field of 

Disability, bls. 303. “...one of the most important dimensions to freedom is the right to belong.” 
95

 Anna Lawson: „ The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and European Disability Law:  

Catalyst for Cohesion?“, bls. 108. 



 25 

 

..viðurkenna að hugtakið fötlun er breytingum undirorpið og að rekja má fötlun til samspils 

milli fatlaðra og viðhorfstengdra tálma og umhverfishindrana sem koma í veg fyrir fulla og 

virka þátttöku þeirra í samfélaginu á jafnréttisgrundvelli. 

 

Í 2. málsl. 1. gr. SRFF segir að til fatlaðra teljist þeir sem eru líkamlega, andlega eða 

vitsmunalega skertir eða sem hafa skerta skynjun til frambúðar sem kann, þegar víxlverkun 

verður milli þessara þátta og tálma af ýmsu tagi, að koma í veg fyrir fulla og virka þátttöku 

þeirra í samfélaginu á jafnréttisgrundvelli. 

Með SRFF hefur verið farin sú leið að skilgreina fötlunarhugtakið út frá 

einstaklingnum í því samfélagi sem hann er hluti af. Áherslan er lögð á hvernig samspil 

einstaklings og umhverfis er háttað, frekar en að einblína á einstaklingsbundnar hamlanir.
96

 

Talið hefur verið aðfötlunarhugtakið hafi í fötlunarfræðum og lagatextum þróast í áttina frá 

hinu einstaklingsbundna og læknisfræðilega módeli yfir í þá átt að fötlun sé skoðuð út frá 

samfélagslegu samhengi einstaklingsins. Fyrrnefnda módelið leggur áherslu á hömlun og 

einstaklinginn. Einblínt er á læknisfræðilega greiningu, gallar einstaklinga eru skoðaðir og 

horft er á einstaklingin með það fyrir augum að laga vandamál hans. Einnig er litið á 

læknisfræðilega og sálfræðilega endurhæfingu sem lykilinn að lausn vandamálsins. Hitt 

módelið er samfélagslega módelið. Samkvæmt því er áhersla lögð á skoðun á samfélaginu og 

umhverfinu. Lögð er áhersla á tengingu einstaklings og samfélags. Horft er á mismunun, 

útilokun og fordóma sem vandamálið. Lausnin er þá að koma í veg fyrir mismunun, aðskilnað 

og hindranir.
97

 Samfélagslegur skilningur á fötlun er einn af grundvallarþáttum SRFF enda er 

horft á fötlun út frá samspili einstaklinga í samfélaginu.
98

  

Með samningnum er ætlað að koma á mannréttindavernd með sérstökum hætti fyrir 

fatlaða einstaklinga „með því að útfæra á nákvæman hátt til hvaða aðgerða stjórnvöld þurfi að 

grípa svo þessi réttindi teljist tryggð“.
99

  

 

c. Framfærsla 

Framfærsluréttur er tryggður í 28. gr. SRFF. Í 1. mgr. 28. gr. segir að aðildarríkin viðurkenni 

rétt fatlaðra og fjölskyldna þeirra til viðunandi lífskjara þeim til handa, m.a. fullnógrar fæðu 

og klæða og fullnægjandi húsnæðis, og til stöðugt bættra lífskjara og skulu aðildarríkin gera 
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viðeigandi ráðstafanir til að tryggja og stuðla að því að þessi réttur verði að veruleika án 

mismununar sakir fötlunar. Í 2. mgr. sama ákvæðis segir að aðildarríkin viðurkenni rétt 

fatlaðra til félagslegrar verndar. Í ákvæðinu eru talin upp tilvik sem áskilja sérstakar 

ráðstafanir aðildarríkja. Í staflið c í 2. mgr. segir að þegar fatlaðir eða fjölskyldur þeirra búa 

við fátækt skuli þeir eiga rétt á aðstoð til að mæta útgjöldum sem eru sérstaklega tilkomin 

vegna örorkunnar. Í staflið d kemur fram að sérstakar ráðstafanir skuli gera til að tryggja 

fötluðum aðgang að áætlunum um byggingu húsnæðis á vegum hins opinbera. Aðrar 

ráðstafanir samkvæmt ákvæðinu skulu vera: Ráðstafanir til að tryggja aðgang að vatni, 

viðeigandi þjónustu, tæknibúnaði og annarri aðstoð gegn vægu gjaldi (stafliður a), ráðstafanir 

til að tryggja jafnan rétt kvenna, stúlkna og eldra fólks með fötlun aðgang að áætlunum á sviði 

félagslegrar verndar (stafliður b) og ráðstafanir til að tryggja fötluðum jafnan aðgang að 

eftirlaunum og eftirlaunasjóðum (stafliður e). Það skal tekið fram að upptalningin í ákvæðinu 

er ekki tæmandi. 

 

d. Jafnrétti og bann við mismunun 

Í staflið h í inngangsorðum SRFF segir að aðildarríki viðurkenna að mismunun gagnvart 

sérhverjum einstaklingi sakir fötlunar misbjóði einnig mannlegri reisn og verðleikum 

mannsins. Í 1. málsl. 1. gr. samningsins segir að markmiðið með samningnum sé að stuðla að 

því að fatlaðir njóti allra mannréttinda og mannfrelsis til fulls og jafns við aðra og að auka 

virðingu fyrir mannlegri reisn þeirra. 

 Í 5. gr. SRFF er fjallað um jafnrétti og bann við mismunun.
100

 Í 1. tl. segir að 

aðildarríki viðurkenna að allir eru jafnir fyrir lögunum og eiga rétt, án nokkurrar mismununar, 

á jafnri vernd og jöfnum hag samkvæmt lögunum. Í 2 tl. segir að aðildarríki skuli leggja bann 

við mismunun á grundvelli fötlunar og tryggja fötluðum næga réttarvernd gegn mismunun á 

öllum sviðum. Í 4. tl. segir að aðildarríkjum sé heimilt að beita nauðsynlegum sértækum 

ráðstöfunum til að tryggja eða flýta fyrir jafnrétti handa fötluðum. Í öðrum greinum SRFF er 

einnig fjallað um jafnt aðgengi fatlaðra á við aðra með sértækum hætti, sbr. t.d. 13 gr. um 

jafnan aðgang að réttarkerfinu og 29. gr. um skyldu aðildarríkja til að grípa til ráðstafana til að 

tryggja fötluðum jafna möguleika á þátttöku í stjórnmálum.  

 

e. Eftirlitskerfi SRFF 
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 Samkvæmt skilgreiningu í 2. gr. telst mismunun sakir fötlunar vera aðgreining, útilokun eða takmörkun af 
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Eftirlit með framkvæmd SRFF er tryggð í 33.–39. gr. samningsins. Samkvæmt 34. gr. skal 

koma á fót nefnd sem fjallar um málefni fatlaðra eins og þau eru afmörkuð með samningnum. 

Ríkjum ber að standa skil á skýrslum um framgang málefna fatlaðra til nefndar
101

 sem tekur 

þær til skoðunar og getur lagt fram tillögur og almenn tilmæli byggð á könnun á skýrslum og 

upplýsingum frá ríkjum. Eftir slíka skoðun sendir nenfdin niðurstöðu sína til hlutaðeigandi 

aðildarríkis. 

 Með valfrjálsu bókuninni er alþjóðlegu réttarúrræði fyrir einstaklinga með fötlun 

komið á fót. Í 1. gr. hennar segir að aðildarríki að bókuninni viðurkenni vald nefndarinnar til 

þess að taka við og fjalla um orðsendingar frá og fyrir hönd einstaklinga eða hópa einstaklinga 

sem falla undir lögsögu þess og telja sig þolendur brots á ákvæðum samningsins. Kerfi 1. gr. 

valfrjálsu bókunarinnar, sem felur í sér einstaklingsbundna kvörtunarleið, er líkleg til að 

styrkja raunveruleg áhrif ákvæðanna á rétt fólks.
102

 

Þegar kvörtun berst  fer fram mat á því hvort hún er tæk til efnismeðferðar, sbr. 2. gr. 

Nefndin getur sent hlutaðeigandi aðildarríki beiðni til skjótrar úrlausnar svo að ríkið grípi til 

nauðsynlegra aðgerða til að koma í veg fyrir óbætanlegt tjón fyrir þolandann eða þolendur 

ætlaðs brots. Í 1. mgr. 6. gr. segir að ef áreiðanlegar upplýsingar um alvarleg og markviss brot 

eru fyrir hendi skal bjóða aðildarríki að vinna með að rannsókn málsins og bjóða því að senda 

upplýsingar um það. Ef málinu lýkur ekki þá getur nefndin tilnefnt einn eða fleiri 

nefndarmenn til að rannsaka málið og gefa nefndinni skýrslu eins fljótt og auðið er skv. 1. 

málsl. 2. mgr. 6. gr. Rannsóknin getur falið í sér heimsókn til aðildarríkis þegar slíkt er talið 

réttlætanlegt og ríkið gefur heimild til þess skv. 2. málsl. 2. mgr. 6. gr. Þegar nefndin hefur 

yfirfarið niðurstöður nefndarinnar skal hún send til viðkomandi aðildarríkis ásamt tilmælum 

og athugasemdum. Þegar slíkt gerist skal ríkið senda nefndinni athugasemdir innan sex 

mánaða frá móttöku, sbr. 4. mgr. 6. gr. Lögð er trúnaðarskylda á aðila með 5. mgr. 6. gr. og 

undirstrikað að nefndin skuli leita samstarfs við aðildarríkið við meðferð málsins, á öllum 

stigum þess. Í 2. mgr. 7. gr. kemur fram að nefndin geti, ef það er talið nauðsynlegt, boðið 

viðkomandi aðildarríki að upplýsa um þær ráðstafanir sem gerðar hafa verið í kjölfar 

rannsóknarinnar ef ekki hafa komið fram svör aðildarríkis við niðurstöðum, athugasemdum 

eða tilmælum nefndarinnar. Þó geta aðildarríki að viðaukanum skorast undan því að vera 

bundin af 6. og 7. gr. viðaukans með sérstakri yfirlýsingu. 
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3.2.4 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

a. Inngangur 

Þann 20. nóvember 1989 var Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

undirritaður (hér eftir nefndur Barnasáttmálinn).
103

 Hann tók gildi 2. september 1990. Þann 

26. janúar 1990 var Barnasáttmálinn undirritaður af hálfu Íslands. Sáttmálinn öðlaðist gildi 

varðandi Ísland 27. nóvember 1992.
104

 

 Barnasáttmálinn fjallar bæði um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi eins 

og borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. Barnaréttarnefndin, þ.e. sú nefnd sem hefur 

úrslitavald um túlkun einstakra ákvæða barnasáttmálans,
105

 hefur lagt áherslu á að ákvæði 

samningsins séu tengd innbyrðis og jafn rétthá.
106

 Þó er framsetning efnahagslegra, 

félagslegra og menningarlegra réttinda með þeim hætti að ráðstafanir ríkja til að tryggja þau 

skuli fara eftir bolmagni ríkis.
107

 

 

b. Jafnræði 

Í 1. mgr. 2. gr. sáttmálans segir að aðildarríki skuli virða og tryggja hverju barni innan 

lögsögu sinnar þau réttindi sem sáttmálinn fjallar um. Ákvæðið leggur m.a. bann við 

mismunun á grundvelli fötlunar. Í 2. mgr. sama ákvæðis segir að aðildarríki skuli gera allar 

viðeigandi ráðstafanir til að sjá um að barni sé ekki mismunað eða refsað vegna stöðu eða 

athafna foreldra þess, lögráðamanna eða fjölskyldumeðlima. 

Í 1. mgr. 23. gr. sáttmálans segir einnig að aðildarríki viðurkenna að andlega eða 

líkamlega fatlað barn skuli njóta fulls og sómasamlegs lífs, við aðstæður sem tryggja virðingu 

þess og stuðla að sjálfsbjörg þess og virkri þátttöku í samfélaginu. 

 

c. Réttur til lífs og framfærslu 

Í 1. mgr. 6. gr. sáttmálans segir að aðildarríki viðurkenni að sérhvert barn hafi meðfæddan rétt 

til lífs. Í 2. mgr. sama ákvæðis segir að aðildarríki skuli eftir fremsta megni tryggja að börn 

megi lifa og þroskast. Í 26. og 27. gr. Barnasáttmálans er réttur barna til félagslegrar aðstoðar 

og lífsafkomu verndaður. Í 1. mgr. 26. gr. segir að aðildarríki sáttmálans viðurkenni rétt hvers 
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barns til að njóta félagslegrar aðstoðar, þar með talið almannatrygginga, og skulu þau gera 

nauðsynlegar ráðstafanir samkvæmt lögum sínum til að rétti þessum sé komið til fullra 

framkvæmda. Í 27. gr. segir að aðildarríki viðurkenni rétt hvers barns til lífsafkomu sem nægir 

því til að ná líkamlegum, sálrænum, andlegum, siðferðilegum og félagslegum þroska. Í 3. 

mgr. 27. gr. segir að aðildarríki skulu í samræmi við aðstæður sínar og efni gera viðeigandi 

ráðstafanir til að veita foreldrum og öðrum sem ábyrgir eru fyrir uppeldi barns aðstoð til að 

neyta þessa réttar, og skulu þegar þörf krefur láta í té efnislega aðstoð og sjá fyrir 

stuðningsúrræðum, einkum að því er fæði, klæðnað og húsnæði snertir. Reglan í 3. mgr. 27. 

gr. hefur verið nefnd sem mikilvæg áminning til stjórnvalda og stjórnvöldum ber að veita 

aðstoð þegar getu foreldra, þ.m.t. fjárhagslegri getu þeirra, er ábótavant.
108

 Hér er réttur 

foreldra tryggður til að framfæra börn sín þegar þeir eru ekki færir um það vegna fátæktar, og 

þar með talið þegar fátæktin stafar af örorku. Orðalag ákvæðisins tekur mið af því að fyrst og 

fremst séu það foreldrar sem ábyrgð bera á börnum sínum. Hún er ekki orðuð með þeim hætti 

að börn eigi rétt á aðstoðarinni. Frekar er notast við orðalagið börn eiga rétt til að njóta 

aðstoðar. Tengist það m.a. rétti til félagslegs öryggis, eins og almannatryggingum skv. 9. gr. 

SEFMR.
109

 Ákvæðið leggur skyldur á aðildarríki til að veita foreldrum og öðrum eftir 

atvikum aðstoð til að tryggja barni viðunandi lífsafkomu.
110

 

 

d. Eftirlitskerfi Barnasáttmálans 

Í 1. mgr. 43. gr. Barnasáttmálans er kveðið á um nefnd um réttindi barnsins 

(barnaréttarnefndin) sem hefur það hlutverk að kanna hvernig aðildarríkjum miðar við að 

koma skuldbindingum sínum samkvæmt samningnum í framkvæmd. Í 44. gr. er kveðið á um 

upplýsingaskyldu aðildarríkja gagnvart barnaréttarnefndinni. Í 1. mgr. 44. gr. segir að 

aðildarríki skuldbindi sig til að koma skýrslum um framgang réttindanna til 

barnaréttarnefndarinnar. Í 2. málsl. 2. mgr. 44. gr. segir að skýrslurnar skuli vera nægilega 

ítarlegar til þess að barnaréttarnefndin geti haft fulla yfirsýn yfir framkvæmd samningsins í 

viðkomandi landi. Í 4. mgr. kemur fram að barnaréttarnefndin geti óskað eftir frekari 

upplýsingum, telji hún þörf á því. Í 6. mgr. er lögð skylda á aðildarríki samningsins að hafa 

skýrslurnar aðgengilegar almenningi í landi sínu. Í d. lið 45. gr. er barnaréttarnefndinni veitt 

heimild til að leggja fram ábendingar, athugasemdir og tillögur til úrbóta: í honum kemur 
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einnig fram heimild hennar til þess að senda sérstofnunum Sameinuðu þjóðanna skýrslur 

aðildarríkja þar sem beiðni er borin fram um tæknilega aðstoð eða aðra hjálp. Að öðru leyti er 

Barnasáttmálinn fáorður um skýrslur aðildarríkjanna og um umfjöllun barnaréttarnefndarinnar 

um þær.
111

 Ekki er í Barnasáttmálanum heimild til kærumeðferðar þegar einstaklingar telja að 

viðkomandi aðildarríki hafi ekki framfylgt skyldum sínum samkvæmt samningnum. 

 Réttindin í honum hafa einnig notið verndar Mannréttindadómstóll Evrópu, sem 

kveðið hefur upp dóma þar sem vísað er til Barnasáttmálans.
112

 

  

3.3 Alþjóðasamningar sem veita framfærslurétti óbeina réttarvernd 

3.3.1 Inngangur 

Aðrir alþjóðasamningar geta komið til skýringa á efnisreglum réttar til framfærslu, án þess þó 

að þeir fjalli með sérstökum hætti um framfærslurétt. Sem dæmi má nefna að hið alþjóðlega 

jafnréttishugtak og þróun þess getur haft áhrif á réttarstöðu fatlaðra. 

 

3.3.2 Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi 

a. Inngangur 

Þann 16. desember 1966 var SBSR samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. 

Samningurinn tók gildi 23. desember 1976 og var undirritaður af hálfu Íslands 30. desember 

1968. SBSR var fullgiltur þann 22. ágúst 1979 af hálfu Íslands, og tók gildi gagnvart Íslandi 

22. nóvember 1979. Tvær valfrjálsar bókanir við samninginn voru þá einnig fullgiltar.
113

 Í 1. 

tölul. 2. gr. hans kemur fram að sérhvert aðildarríki ábyrgist að allir einstaklingar skuli njóta 

þeirra réttinda sem verndaðuð eru í samningnum. Í ákvæðinu er farin sama leið og í SEFMR 

og taldir upp þeir þættir sem mega ekki leiða til mismununar. Þótt hugtakið fötlun eða örorka 

sé ekki tilgreint með sérstökum hætti í ákvæðinu fellur örorka ótvírætt undir hugtakið „aðrar 

aðstæður“.
114

  

 

b. Jafnræði 

Í 26. gr. samingsins er fjallað um jafnræði borgaranna. Í ákvæðinu kemur fram almenn 

yfirlýsing um að allir séu jafnir fyrir lögunum og eigi rétt á samskonar lagavernd. Gildissvið 

ákvæðisins nær því yfir fleiri svið en bara þau borgaralegu og stjórnmálalegu réttindi sem 
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vernduð eru í samningnum.
115

 Ákvæðið nær yfir öll svið þjóðlífsins, hvort sem um er að ræða 

borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi eða efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi.
116

 

Efnislegt inntak ákvæðisins felur í sér að ef gera á greinarmun á réttarstöðu einstaklinga 

verður slíkt ávallt að byggja á málefnalegum og hlutlægum sjónarmiðum til þess að hann 

teljist ekki vera brot á 26. gr. Þessi atriði komu öll til skoðunar í eftirfarandi málum hjá 

mannréttindanefndinni:
117

 

  

Í álitum mannréttindanefndarinnar Broeks gegn Hollandi 9. apríl 1987 (172/1984) og Zwaan-

de-Vries gegn Hollandi 9. apríl 1987 (182/1984), reyndi á lagaákvæði sett af hollenska ríkinu 

sem gengu út á það að til að uppfylla skilyrði atvinnuleysisbóta þurftu konur að sýna fram á að 

þær væru fyrirvinna heimilis, en karlar þurftu þess ekki. Nefndin benti þá á að 

greinarmunurinn sem gerður var á einstaklingum í málinu leiddi til þess að réttur kvenna varð 

lakari á grundvelli kynferðis. Það væri málefnalegur grundvöllur og því í andstöðu við 26. gr.  

 

Í áliti mannréttindanefndarinnar Danning gegn Hollandi 9. apríl 1987 (180/1984) taldi 

nefndin það málefnalegt að líta til hjúskaparstöðu við ákvörðun upphæðar örorkubóta. Var því 

ekki um brot að ræða. 

 

Jafnræðisregla 26. gr. SBSR leiðir því til ákveðinnar óbeinnar verndar félagslegra, 

efnahagslegra og menningarlegra réttinda. Ljóst er því að úthlutun félagslegra gæða verður að 

vera á grundvelli jafnræðis. 

 

c. Réttur til lífs 

Í SBSR er einnig fjallað um grundvallarréttindi af ýmsu tagi svo sem rétt til frelsis og lífs. Í 1. 

málsl. 1. mgr. 6. gr. hans kemur fram að sérhver maður hefur meðfæddan rétt til lífs en í 2. 

málsl. 1. mgr. sömu greinar segir að vernda skuli þennan rétt með lögum. Mannréttindanefnd 

Sameinuðu þjóðanna, sem hefur eftirlit með framkvæmd samningsins, hefur gefið út almennt 

álit þar sem fram kemur að ekki skuli túlka réttinn til lífs með þröngum hætti. Rétti 

einstaklinga til lífs fylgi einnig skylda aðildarríkjanna til að grípa til virkra ráðstafanna, t.d. 

með því að stemma stigum við vannæringu.
118

  

Þegar komist er að þeirri niðurstöðu að innan réttarins til lífs felist skylda ríkja til að 

tryggja einstaklinga gegn vannæringu virðast menn hafa komist að því að innan þess réttar 

felist einhvers konar lágmarksframfærsluréttur. Erfitt er þó að meta hversu rúmt hægt er að 

skýra þetta ákvæði. 
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d. Eftirlitskerfi SBSR 

Í 1. mgr. 40. gr. SBSR kemur fram að aðildarríki skulu leggja fram skýrslur um framgang 

réttindanna. Í 2. mgr. kemur fram að allar skýrslur skulu lagðar til aðalframkvæmdastjóra 

Sameinuðu þjóðanna, sem skal koma þeim á framfæri við mannréttindanefnd Sameinuðu 

þjóðanna (hér eftir kölluð nefndin).
119

 Í 3. mgr. 40. gr. SBSR er mannréttindanefndinni veitt 

heimild til að fjalla ítarlega um skýrslu ríkja og einnig að koma á framfæri við viðkomandi 

ríki almennum athugasemdum og niðurstöðum. 

 Valfrjáls bókun við SBSR var samþykkt 16. desember 1966 og tók gildi 23. mars 

1976. Ísland fullgilti hana 22. ágúst 1979.
120

 Í 1. gr. hennar kemur fram að nefndin hefur 

einnig það verkefni að veita móttöku og athuga erindi einstaklinga sem telja sig hafa orðið 

fyrir skerðingu af hálfu aðildarríkis á einhverjum af þeim réttindum sem vernduð eru með 

samningnum. Í 1. mgr. 5. gr. bókunarinnar segir að nefndin skuli athuga erindið í ljósi allra 

skriflegra upplýsinga sem nefndin hefur undir höndum frá viðkomandi aðildarríki eða 

einstaklingnum. Einnig þarf að uppfylla skilyrði 2. mgr. 5. gr. um að ekki sé verið að taka það 

fyrir á öðrum alþjóðlegum vettvangi og að einstaklingurinn hafi leitað allra leiða til úrbóta 

innan viðkomandi aðildarríkis. Í 4. mgr. segir að nefndin skuli koma sínum sjónarmiðum á 

framfæri við viðkomandi aðildarríki og einstaklinginn. Í 6. gr. bókunarinnar skal nefndin birta 

stutt yfirlit yfir störf sín samkvæmt bókuninni, sbr. 45. gr. SBSR.
121

  

  

3.3.3 Samningur um verndun mannréttinda og mannfrelsins 

a. Inngangur 

Samningur um verndun mannréttinda og mannfrelsis, sem í daglegu máli er nefndur 

mannréttindasáttmáli Evrópu (hér eftir nefndur MSE), var undirritaður 4. nóvember 1950 og 

tók gildi 1953. Honum var veitt lagagildi hér á landi með lögum nr. 62/1994 um 

mannréttindasáttmála Evrópu. Markmið með MSE er virk verndun grundvallarréttinda hvers 

einstaklings. Í 1. gr. hans kemur fram að aðildarríki samningsins skuldbindi sig til að tryggja 

öllum sem dveljast á yfirráðasvæði þeirra þau réttindi sem í honum eru talin upp.   

 

b. Jafnræði 

                                                 
119

 Nefndin er sett á fót á grundvelli 28. gr. SBSR. 
120

 Stjórnartíðindi C 10/1979. 
121

 45. gr. „Nefndin skal leggja ársskýrlu um starfsemi sína fyrir allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna fyrir 

miligöngu fjárhags- og félagsmálaráðsins.“  
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Í 14. gr. MSE er kveðið á um jafna stöðu borgaranna. Samkvæmt ákvæðinu eiga allir jafnan 

rétt til að njóta þeirra réttinda sem vernduð eru í sáttmálanum.
122

 Þrátt fyrir að hvorki örorka 

né fötlun komi fram í orðalagi 14. gr. er óumdeilanlegt að ákvæðið eigi  við um fötlun, þar 

sem það fellur undir hugtakið „aðrar aðstæður“.
123

  

 

c. Réttur til lífs 

Í 1. málsl. 1. mgr. 2. gr. MSE kemur fram að réttur hvers manns til lífs skuli verndaður með 

lögum. Þetta ákvæði hefur verið túlkað af Mannréttindadómstóli Evrópu með þeim hætti að 

það leggi skyldur á ríki til að grípa til ráðstafana með virkum hætti til að vernda líf 

einstaklinga innan aðildarríkisins.
124

 Eftir stendur þá spurningin hvort mögulegt sé að túlka 

þetta ákvæði svo rúmt að það nái til réttar einstaklinga til lífsnauðsynlegrar framfærslu og 

leggi þar með jákvæðra skyldu á aðildarríki til að tryggja hana. Um þetta hefur verið deilt 

meðal fræðimanna. Deilt er um hversu langt ríki eigi að ganga til að tryggja lífsnauðsynlega 

framfærslu og hvernig eigi að skilgreina lífsnauðsynjarnar. Ef jákvæð skylda samkvæmt 2. gr. 

MSE væri túlkuð með mjög rúmum hætti gengi það líklega lengra í áttina að því að tryggja 

félagsleg réttindi en upphaflega var ætlun aðildarríkjanna, en Mannréttindadómstóllinn hefur 

nálgast önnur ákvæði sáttmálans með slíkum hætti, og það án tillits til fjárhagslegra afleiðinga 

slíkrar túlkunar. Slík nálgun á réttinn til lífs virðist einnig vera í samræmi við anda og 

markmið sáttmálans og almennt lagaumhverfi innan aðildaríkjanna.
125

 Fræðimenn hafa talið 

að rúm túlkun á jákvæðum skyldum aðildarríkjanna samkvæmt þessu ákvæði sé í samræmi 

við túlkun á inntaki réttar til lífs samkvæmt 6. gr. SBSR.
126

  

 Mannréttindadómstóll Evrópu nefndi í dómi sínum Airey gegn Ítalíu að þrátt fyrir að 

réttindin sem í honum væru vernduð séu af borgaralegum og stjórnmálalegum toga, og að 

túlkun á þeim geti náð inn á svið efnahagslegra og félagslegra réttinda, skuli það ekki vera 

metið gegn slíkri túlkun.
127

 

 

d. Eignarréttur 

                                                 
122

 14. gr. MSE hljóðar svo: „Réttindi þau og frelsi, sem lýst er í samningi þessum, skulu tryggð án nokkurs 

manngreinarálits, svo sem vegna kynferðis, kynþáttar, litarháttar, tungu, trúarbragða, stjórnmála- eða annarra 

skoðana, þjóðernis eða þjóðfélagsstöðu, sambands við þjóðernisminnihluta, eigna, ætternis eða annarra 

aðstæðna.“  
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 Brynhildur Fóvenz, Réttarstaða fatlaðra, bls. 24-25. 
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 Jacobs og White: The European convention on human rights, fourth edition, bls. 63 og 73. Sjá MDE 

Önerylidiz gegn Tyrklandi, frá 30. nóvember 2004 (48939/99).  
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 Hjördís Björk Hákonardóttir: „Réttur til lífs, Mannréttindasáttmáli Evrópu, meginreglur, framkvæmd og áhrif 

á íslenskan rétt“, bls. 91-92.   
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 Harris, O´Boyle og Warwick: Law of the European Convention on Human Rights. bls. 41.  
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 MDE Airey gegn Ítalíu, 4. maí 1999 (3448/97). 
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Í 1. gr. 1. viðauka við MSE er eignarréttur einstaklinga lýstur friðhelgur. 

Mannréttindadómstóllinn talið ákveðin félagsleg réttindi varin af 1. gr. 

samningsviðaukaviðauka nr. 1 við MSE. Að minnsta kosti er hægt að segja að framlög í 

lífeyrissjóði geti undir ákveðnum kringumstæðum skapað eignarrétt og skerðingarákvarðanir 

lífeyrissjóða geti falið í sér eignarréttarskerðingu.
128

 Einnig eru réttindi vernduð sem byggjast 

á fjárhagslegum framlögum í almannatryggingakerfi.
129

 

 

e. Eftirlitskerfi MSE 

MSE hefur lagagildi í íslenskum rétti, sbr. lög nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu. 

Eitt helsta séreinkenni hans sem alþjóðasamningur er virk vernd réttindanna, sem felst í því að 

einstaklingar hafa tiltölulega auðveldan aðgang að Mannréttindadómstóli Evrópu. Í 19. gr. 

MSE kemur fram að hann skuli settur á stofn til að tryggja að aðildarríki samningsins og 

viðauka við hann standi við skuldbindingar samkvæmt samningnum.  

Í 1. málsl. 34. gr. MSE kemur fram að dómstólnum er heimilt að taka við kærum frá 

hvaða einstaklingi sem er, samtökum eða hópi einstaklinga sem telja að aðildarríki hafi brotið 

á rétti einstaklinga samkvæmt samningnum. Í 2. málsl. 34. gr. kemur fram að aðildarríki 

skuldbindi sig til að hindra ekki með nokkrum hætti raunhæfa beitingu á þessum rétti. 

Skilyrði þess að mál einstaklings séu tekin til meðferðar dómstólsins eru að leitað hafi verið 

allra leiða til leiðréttingar í heimalandinu, sbr. 1. mgr. 35. gr. Kæra einstaklings verður einnig 

að vera frá nafngreindum aðila skv. a. lið 2. mgr. 35. gr., og mál má ekki vera efnislega eins 

og annað mál sem tekið hefur verið fyrir hjá dómstólnum skv. b. lið 2. mgr. 35. gr. 

Samkvæmt 3. mgr. 35. gr. skal dómstóllinn lýsa ótæka hverja kæru einstaklings, sem borin er 

fram skv. 34. gr., telji hann kæruna annað hvort ósamrýmanlega ákvæðum samningsins eða 

samningsviðauka við hann, augljóslega illa grundaða eða fela í sér misnotkun á kærurétti 

einstaklinga, sbr. a. lið 3. mgr., eða kæranda ekki hafa orðið fyrir umtalsverðu óhagræði, 

nema virðing fyrir mannréttindum, eins og þau eru skilgreind í samningnum og 

samningsviðaukum við hann, krefjist þess að efni kærunnar sé skoðað og með þeim fyrirvara 

að óheimilt sé að vísa frá, á þessari forsendu, máli sem innlendur dómstóll hefur ekki fjallað 

um á tilhlýðilegan hátt, sbr. b. lið 3. mgr. 35. gr. Í 4. mgr. 35. gr. kemur fram að dómstóllinn 

má, á hvaða stigi sem er, vísa máli frá telji hann kæru vera ótæka til meðferðar skv. 35. gr. 
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 MDE Kjartan Ásmundsson gegn Íslandi, 12. október 2004 (60669/00). 
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 MDE Gaygusuz gegn Austurríki, 16. september 1996 (17371/90). Guðrún Gauksdóttir: „Friðhelgi 

eignarréttar“, bls. 477.  
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Mannréttindadómstóllinn hefur verið einn af lykilþáttunum í framþróun mannréttinda 

og virkri vernd þeirra. Einn helsti þátturinn í því er virk beiting á framsækinni túlkun á 

grundvallarrétti einstaklinga. Félagsleg og efnahagsleg réttindi hafa ekki verið fyrirstaða í því 

að veita vernd borgaralegra og stjórnmálalegra réttinda með virkum hætti.  

 

3.3.5 EES-samningurinn 

a. Inngangur 

Fulltrúar íslenska ríkisins undirrituðu samninginn um Evrópska efnahagssvæðið (hér eftir 

nefndur EES-samningurinn) í Óportó í Portúgal þann 2. maí 1992. EES-samningurinn hefur 

verið veitt lagagildi með lögum nr. 2/1993 (hér eftir nefnd EESL). Samningurinn tók gildi 1. 

janúar 1994. Með þátttöku í EES-samningnum hefur íslenska ríkið skuldbundið sig til 

þátttöku á hinum innri markaði Evrópu. EES-samningingurinn fellur í flokk með marghliða 

þjóðréttarsamingum, og gildir milli EFTA-ríkjanna og ESB. Þátttaka Íslands í EES- 

samningnum leiðir til þess að íslenska ríkið þarf að innleiða hinar ýmsu réttargerðir 

Evrópusambandsins sem eiga við um hinn innri markað. 

  

b. Jafnræði 

Ein af grundvallarreglum evrópuréttar er reglan um bann við mismunun.
130

 Nokkrar 

réttargerðir EES-réttar hafa komið til skýringa á því hvernig ríki evrópska efnahagssvæðisins 

skuli hátta lagaumgjörð sinni um lífeyrisgreiðslur almannatrygginga.
131

 Reynt hefur á meðferð 

örorku- og almannatryggingamála í tengslum við tilskipun nr. 79/7/EB um að meginreglan um 

jafnan rétt karla og kvenna til almannatrygginga komi til framkvæmda stig af stigi, hefur 

tilskipunin komið til kasta EB-dómstólsins og EFTA-dómstólsins: 

 

Í forúrskuði C-102/88 M.L. Ruzius-Wilbrink gegn Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor 

Overheidsdiensten voru málsatvik með þeim hætti að kona fékk örorkubætur, sem miðuðust 

við tekjur hennar af hlutastarfi, sem hún hafði unnið áður en hún varð fyrir tjóni. Þessi 

viðmiðun var undantekning frá þeirri reglu að miða bætur við lágmarksframfærslu. 

Dómstóllinn taldi að í almannatryggingakerfi, sem tryggir að meginstefnu 

lágmarksframfærslugreiðslu væri óheimilt að að takmarka greiðslurnar við upphæð sem fólk 
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 Dagmar Schiek, Lisa Waddington og Mark Bell: Cases, Materials and Text on National, Supranational and 

international Non-discrimination Law, bls. 2. 
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 Innan ESB gilda tilskipun nr. 2004/43/EB um innleiðingu meginreglunnar um jafna meðferð manna án tilllits 

til kynþáttar eða þjóðernis Enskt heiti: Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the 

principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin, OJ [2000] L180/22. og 

tilskipun nr. 2007/78/EB sem kveður á um bann við mismunun á grundvelli trúar eða trúarskoðana, örorku, 

aldurs eða kynhneigðar. Þær hafa ekki verið innleiddar á Íslandi. Enskt heiti: Council Directive 2000/78/EC of 

27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation, OJ 

[2000] L303/16. 
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fengi fyrir hlutastörf þar sem konur eru í miklum meirihluta þeirra sem vinna hlutastörf. 

Takmarkanir greiðslanna töldust þess vegna fela í sér óbeina mismunun.  

 

Í forúrskurði C-444/93 Megner og Hildegaard Scheffel gegn Innungskrankenkasse 

Vorderpflaz var staðan þannig að skv. þýskum lögum voru aðgangstakmarkanir að ákveðnum 

þáttum almannatryggingakerfis, þ.e. veikindarétti og atvinnuleysisbótum miðaðar við að 

einstaklingar hefðu unnið a.m.k. 15 stunda vinnuviku. Álitamálið var samskonar og í Ruzius-

Wilbrink-málinu, því að konur voru í miklum meirihluta þeirra sem unnu svo stutta vinnuviku. 

Var ekki talið að um óbeina mismunun var að ræða því að skilyrðin voru hlutlæg og að lögin 

hafi verið nauðsynleg til að ná félagslegum markmiðum.  

 

Í máli E-2/07 Eftirlitsstofnun EFTA gegn norska ríkinu hafði norska ríkinu láðst að fella úr 

gildi ákvæði laga sem leiddu til skerðingar á lífeyrisréttindum ekkla, en sambærilegt ákvæði 

gilti ekki um ekkjur, og þær fengu lífeyri óskertan. Taldist þetta vera vanefnd á 

skuldbindingum norska ríkisins.  

  

d. Eftirlitskerfi EES 

Fram hefur komið að gerðir Evrópusambandsins geta haft áhrif á rétt einstaklinga til 

örorkulífeyris. Mikilvægt gæti þess vegna fyrir einstaklinga að fá úrlausn dómstóls á vegum 

EFTA eða sameiginlegu EES-nefndarinnar telji einstaklingur úrlausn íslenskra stjórnvalda og 

dómstóla ekki vera í samræmi við viðkomandi gerðir. Í 111. gr. samnings um evrópska 

efnahagssvæðið segir að Bandalagið eða EFTA ríki geti lagt deilumál sem varðar túlkun eða 

beitingu á samningnum fyrir sameiginlegu EES-nefndina. Hér er einungis fjallað um heimild 

ríkja til að fara með mál fyrir nefndina. Svo virðist sem einstaklingum sé ekki heimilt að 

leggja fram kæru  vegna brots aðildarríkis á ákvæðum EES-samningsins. 

  

3.4 Niðurlag 

Ákvæði 76. gr. og 65. gr. STS hafa verið skýrð til samræmis við alþjóðaskuldbindingar 

íslenska ríkisins. Réttarsviðið er því að hluta til alþjóðaréttarlegt. Um öryrkja og 

framfærslurétt þeirra er fjallað, með mismunandi hætti þó, í fyrrgreindum alþjóðasamningum. 

Innan alþjóðlegrar mannréttindalögfræði hafa félagsleg og efnahagsleg réttindi fengið meira 

vægi síðustu ár. Hin hefðbundna skipting milli borgaralegra og stjórnmálalegra réttinda 

annars vegar og efnahagslegra, félagslegra og menningarlegra réttinda hefur orðið sífellt 

óljósari með árunum. 

 Fötlunarhugtakið hefur þróast hin síðari ár frá læknisfræðilegri og 

einstaklingsbundinni nálgun í átt að samfélagslegri nálgun. Samkvæmt hinni síðarnefndu er 

ekki talið að ásigkomulag einstaklings sé vandamálið. Frekar er horft til þess hvernig 

samfélagið sé í stakk búið að takast á við það þegar það tryggir ekki þátttöku einstaklingsins í 

samfélaginu. 



 37 

 Flestir fyrrgreindra alþjóðasamninga veittu ekki einstaklingsbundna kæruheimild. Nú 

er svo komið að valfrjáls bókun SBSR og valfrjáls bókun SRFF veita leið fyrir einstaklinga til 

þess að fá úr því skorið hvort ríki hafi staðið við skuldbindingar sínar samkvæmt 

samningunum og gæti það leitt til virkari verndar fyrir réttindi fatlaðs fólks. Þess ber þó að 

geta að valfrjálsbókun við SEFMR hefur ekki tekið gildi alveg eins og SRFF. 

 

4 Almannatryggingaréttur á Íslandi í aldanna rás 

4.1 Inngangur  

Öll lög eru sprottin úr mannlegu samfélagi. Í öllum samfélögum fara, smátt og smátt, að 

myndast samskiptareglur og grunnreglur um boð og bönn til þess að svara samfélagslegum og 

einstaklingsbundnum þörfum. Þegar samfélög þróast fara þessar reglur að taka á sig skýrari 

birtingarmynd og þróast í skráðar reglur. Lagareglur fara að myndast. Frá upphafi hafa þessar 

reglur, þ.e.a.s. lögin, haft það hlutverk að svara þörfum mannanna, ekki öfugt. 

Maðurinn sem lifandi vera hefur alltaf þarfir sem nauðsynlegt er að svara. Grunnþarfir 

einstaklinga fyrir mat, klæði og skjól taka ekki verulegum breytingum. Allir einstaklingar 

þarfnast því framfærslu. Að því sögðu má sjá að reglur samfélaga um framfærslu eru í eðli 

sínu reglur sem gætu vel staðist tímans tönn. Fyrstu grunnreglur um framfærslu á Íslandi 

stóðu líka lengi óhaggaðar.
132

  

 Almannatryggingaréttur er ung fræðigrein innan lögfræðinnar. Þrátt fyrir að vera ung 

fræðigrein er saga framfærslutrygginga, í einhverri mynd, svo gott sem jafngömul 

byggðarsögu norrænna manna á Íslandi.  

 

4.2 Frá landnámi fram á þjóðveldisöld 

Talið er að Ísland hafi verið numið af norrænum mönnum á árunum í kringum 872. Hreppar 

fóru að myndast fljótt í kjölfar landnáms sem umgjörð um lausnir á sameiginlegum 

staðbundnum vandamálum íbúa. Myndun hreppanna var að norrænni fyrirmynd. Fræðimenn 

hafa talið að reglur um framfærsluskyldu hreppa hafi verið komið á fót áður en kristni náði 

hér fótfestu.
133

 Fræðimenn hafa einnig sagt að hreppar hafi nánast eingöngu haft það hlutverk 

að sinna fátækraframfærslu. Því hlutverki var annars vegar sinnt með því að bjarga þeim 

einstaklingum sem voru komnir í nauð og hins vegar með vinnu sem miðaði að því að forða 

fleirum frá bjargþroti. 
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4.3 Þjóðveldisöld 930–1264 

Innan þjóðveldisins var framfærsluréttur fátækra einnig tryggður skv. ómagabálki Grágásar.
134

 

Ómagabálkur var framfærslulöggjöf Íslendinga á þjóðveldistímanum.
135

 Ómagi taldist sá sem 

þáði framfærslu á heimili annarra. Í Grágás kemur fram að mönnum bar að framfæra sig 

sjálfa. Í framfærslureglum Grágásar fólust nákvæm ákvæði um efnið. Í ómagabálki er sagt til 

um framfærsluskylduröð sem mönnum bar að fylgja. Samkvæmt henni náði skyldan í 

grunninn til fjölskyldu, ættar og hrepps. Þegar fjölskyldan og ættin báru ekki skylduna tóku 

hrepparnir við. Hrepparnir úthlutuðu þeim verðmætum sem voru til staðar til framfærslunnar. 

Ef hrepparnir báru ekki skylduna gat landsfjórðungurinn borið hana og ef fjórðungurinn bar 

hana ekki tók allt landið við henni.
136

 Í ómagabálki Grágásar kemur skýrlega fram sú 

hugmynd um ábyrgð samfélagsins á þeim sem minna máttu sín.   

Með tíundarlögunum frá árinu 1096 var tekið upp nýtt skattkerfi fyrir landið. 

Tíundarkerfið átti að koma til viðbótar þeim úrræðum sem hrepparnir höfðu haft til þess tíma. 

Með tíundarlöggjöfinni fengu hreppar fasta tekjustofna til fátækraframfærslu. Einn fjórði 

tíundarskatts rann til framfærslu fátækra. Framfærsla ómaga var tryggð með tíundarlögunum. 

Eftir setningu tíundarlaganna tóku hreppar að styrkjast og gátu þá frekar framfært ómagana. 

Þurfamannatíundin var mikilvægasti styrkur þeirra sem stóðu höllum fæti. Svokallaðir 

þurfamenn gátu einnig fengið matargjafir frá kirkjunni.
137

  

 

4.4 Jónsbók 

Eftir átök Sturlungaaldar gengu Íslendingar Noregskonungi á hönd á árunum 1262– 1264 með 

undirritun Gamla sáttmála. Við það færðist löggjafarvald til konungs. Árið 1281 setti 

konungur lögbók fyrir landið, sem síðar fékk nafnið Jónsbók.
138

 Einnig gilti Kristinréttur Árna 

Þorlákssonar biskups á sama tíma. Bæði í Kristnirétti Árna Þorlákssonar og Jónsbók var 

stuðst við flest ákvæði tíundarlaganna. 
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 Í 1. kapitula ómagabálks segir: „Móður sína á maður fyrst fram að færa, en ef hann orkar betur, þá skal hann 

færa fram föður sinn. Nú má hann betur, þá skal hann börnin sín. Nú má hann betur, þá skal hann systkini sín 

fram færa.“ Eftir það komu þeir sem myndu veita honum arf við fráfall þeirra. Svo komu erfingjar hans. Síðan 

komu þeir þrælar hans sem hann hafði veitt frelsi. Síðar komu svo ýmsar greinar sem fjölluðu um 

framfærsluskylduna. 
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 Gunnar Karlsson og Kristján Sveinsson: „Inngangur að Grágás“, bls. xx. 
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 Sama heimild 
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Lýður Björnsson: Saga sveitastjórnar á Íslandi, bls. 36-38. Gils Guðmundsson: Almannatryggingar á Íslandi, 

bls. 12-13. 
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 Nafnið Jónsbók er óformlegt nafn yfir lögbókina. Bókin ber Jóns nafnið eftir að hafa rækilega tengst við nafn 

Jóns Einarssonar lögmanns sem kom með bókina til landsins. Sjá grein Páls Sigurðssonar: „Jónsbók, The 

Icelandic Law Code of 1281“, bls. 367. 
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Í 23. – 29. kapítula framfærslubálks Jónsbókar er fjallað um framfærslumál fátækra. 

Mönnum bar áfram að framfæra fátæka og sjúka. Þar var samskonar regla um að menn skyldu 

bera sameiginlega ábyrgð á þeim einstaklingum sem voru í neyð. Skylduframfærendur væru 

þó ávallt fjölskyldan og hrepparnir, þó svo að dregið hafi verið úr framfærsluskyldu ættar.  

Löggjöf um framfærslumál hélst óbreytt í aðalatriðum frá gildistöku Jónsbókar allt fram til 

ársins 1834. Í millitíðinni voru einungis sett ákvæði sem áttu að vera til skýringar og fyllingar 

á ákvæðum Jónsbókar. Þau ákvæði leiddu m.a. til þess að réttur þurfandi fólks varð 

mismunandi eftir staðsetningu á landinu.
139

 

Þegar líða tók á 18. öld rann upp fyrir mönnum að mikil þörf var fyrir löggjöf sem tók 

með heildstæðum hætti á málefnum sjúkra og fátækra. Jónsbókarákvæðin voru gagnrýnd á 

þeim grundvelli að þau þóttu ekki sæmandi út frá sjónarmiðum mannúðar.
140

 Er það í fullu 

samræmi við meginstef upplýsingaraldar sem voru mannréttindi, jafnrétti og frelsi.
141

 Árin 

1771 og 1815 komu fram frumvörp til heildarlöggjafar á þessu sviði. Frumvarpið frá árinu 

1771 virðist ekki hafa hlotið neina athygli landsnefndarinnar.
142

 Hið síðarnefnda þótti of 

viðamikið og flókið.
143

  

 

4.5 Fátækrareglugerðin 1834 og þróun fram á tuttugustu öld   

Árið 1834 var „Reglugerð fyrir fátækra málefna lögun og stjórn fyrst um sinn á Íslandi“ 

sett.
144

 Í henni var haldið við fornum viðmiðum. Framfærsluskyldan var bundin við beinan 

legg upp og ofan og skylda ættar var ekki víðtækari en svo. Hreppurinn skyldi vera 

framfærslusveit og stjórn framfærslumála annaðist hreppstjóri. Einstaklingar gátu öðlast 

hreppshelgi með fimm ára samfelldri dvöl í viðkomandi hreppi að því tilskyldu að 

viðkomandi hafi ekki notið opinbers framfæris. Ef einstaklingur naut sveitarstyrks innan 

þessara fimm ára fyrirgerði hann rétti sínum til hreppshelginnar. Íslenska samfélagið var á 

þessum tíma fátækt landbúnaðarsamfélag og hver ómagi gat verið aukin byrði á samfélag sitt. 

Óhjákvæmilegur fylgifiskur reglnanna voru hinir svokölluðu hreppaflutningar. Fólk sem mátti 

sín lítils var því flutt nauðugt milli hreppa. Þessari fimm ára reglu var árið 1848 breytt í tíu ára 

reglu, því að fimm ára regla þótti auka sveitaþyngsli til muna.
145
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 Gísli Ágúst Gunnlaugsson: Ómagar og utangarðsfólk, bls. 17. 
140 Sama heimild, bls. 14, 17, 20 og 21. 
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 Félagsmál á Íslandi, bls. 6. 
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 Gísli Ágúst Guðmundson: Saga og samfélag, bls. 108. 
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 Gils Guðmundsson: Almannatryggingar á Íslandi, bls. 10. 
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 Gísli Ágúst Gunnlaugsson: Ómagar og utangarðsfólk, bls. 20. 
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 Sama heimild bls. 14, 17, 20 og 22. 
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 Ísland þróaðist og breyttist hratt næsta árhundrað. Þjóðfélagið breyttist úr fábrotnu 

sjálfsþurftarlandbúnaðarsamfélagi í framleiðslusamfélag sem byggðist á sérhæfingu.
146

 Þessi 

þróun var í takt við samfélagsbreytingar í Evrópu sem höfðu hafist meira en heilli öld fyrr. 

Sérhæfing í framleiðslunni skapaði mun meiri verðmæti, bæir fóru að myndast og vísir að 

ákveðinni borgarastétt fór að myndast í þéttbýli. Þegar einstaklingar innan borgarastéttarinnar 

stóðu höllum fæti vegna slysa eða sjúkdóma áttu þeir erfiðara með sjálfsbjörgina en 

einstaklingar höfðu almennt haft áður. Þessar þjóðfélagsbreytingar kölluðu á nýjar lausnir og 

þar með nýja hugsun í löggjöf. Fyrsta þekkta nútímalega félagsmálalöggjöf í heiminum eru 

frá árinu 1802 þegar enska þingið setti lög til verndar börnum sem störfuðu í verksmiðjum.
147

 

Íslenska þjóðin þykir hafa verið fátæk og frumstæð þegar Evrópuþjóðir tóku upp félagslegar 

tryggingar.
148

  

 Danska ríkið setti sér stjórnarskrá árið 1849. Í henni var m.a. ákvæði um 

framfærsluaðstoð. Markmið þess var fyrst og fremst að lægja öldur í samfélaginu og stuðla að 

stöðugleika í samfélaginu frekar en að veita einstaklingsbundin réttindi. Að sömu markmiðum 

var stefnt var stefnt í aðgerðum Bismarcks, þar sem lagður var grunnur að nútímalegu 

velferðarkerfi.
149

 

Sett var sér stjórnarskrá fyrir Ísland árið 1874. Samkvæmt henni var kosningaréttur 

bundinn því skilyrði að einstaklingur skuldaði ekki sveitastyrk
150

, það ákvæði var afnumið 

með stjórnskipunarlögum nr. 22/1934. Í stjórnarskrána árið 1874 var bundið 

framfærsluskylduákvæði sem hljóðaði svo: „Sá sem getur ekki sjeð fyrir sjer og sínum, og sje 

hann ekki skylduómagi annars manns, skal eiga rjett á að fá styrk úr almennum sjóði, en þá 

skal hann háður vera skyldur þeim, er lögin áskilja.“  Fátækrareglugerðin hélt gildi sínu allt til 

ársins 1907 þegar lög sem sett voru árið 1905 tóku gildi. Lögin þóttu mannúðlegri en 

fátækrareglugerðin á þann hátt að lögin tóku frekara tillit til þess að ástæður 

framfærsluaðstoðar gátu verið mismunandi. Með þeim var áhersla lögð á að tryggja að 

þurfamenn skyldu ekki beittir órétti og sættu ekki illri meðferð sveitarstjórna.
151

 

Hreppaflutningareglur voru þó ekki aflagðar fyrr en árið 1935 þegar ný framfærslulög voru 
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 Stefán Ólafsson: Íslenska leiðin, bls, 67-75. 
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 Félagsmál á Íslandi, 1942. bls. 7. 
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 Stefán Ólafsson: Íslenska leiðin, bls, 71-72. 
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 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, nmgr. 2, bls. 537. Sjá einnig Kirsten Ketscher: 
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 Gísli Ágúst Guðmundsson: Milliþinganefndin í fátækramálum 1902-1905, bls. 100. 
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samþykkt.
152

 Þó má segja að lögin hafi ekki breytt miklu um framkvæmdamáta reglnanna.
153

 

Lögin frá 1907 stóðu nær óbreytt þar til að lög um alþýðutryggingar tóku gildi árið 1937.
154

   

 

4.6 Lög um alþýðutryggingar 

Árið 1927 komu fram tvær breytingartillögur við fátækralöggjöfina. Önnur þeirra var sú að 

ríkið skyldi vera sameiginlegt framfærslufélag og hver og einn einstaklingur ætti þá 

framfærslurétt í dvalarsveit sinni á grundvelli ríkisborgararéttar. Hin var um jöfnun 

framfærslukostnaðar.
155

 Þessar tillögur voru ekki samþykktar en mörkuðu upphaf að þróun 

sem leiddi til samþykktar fyrstu almannatryggingalaga á Íslandi, þ.e. laga um 

alþýðutryggingar nr. 26/1936.
156

 Í 1. mgr. 52. gr. þeirra var fjallað um örorkulífeyri.
157

 Sama 

ár voru sett lög um ríkisframfærslu sjúkra manna og örkumla, nr. 78/1936. Lögum um 

alþýðutryggingar var ætlað að taka við hlutverki gömlu fátækraaðstoðarinnar. Markmið þeirra 

var að skapa heildstætt félagslegt tryggingarkerfi og færa fátækraaðstoð sem mest til ríkisins 

frá góðgerðarsamtökum og sveitarfélögum.
158

 Í athugasemdum þeim sem fylgdu því 

frumvarpi sem varð að lögunum, kemur fram að megintilgangur þeirra væri að framkvæma 

elli- og örorkutryggingar á hreinum tryggingagrundvelli. Við setningu laganna árið 1936 var 

byggt á því að tvær meginstefnur væru uppi í almannatryggingum. Í fyrsta lagi tryggingakerfi 

sem byggði á iðgjöldum sem tryggðu rétt greiðenda þegar ákveðin skilyrði væru uppfyllt. 

Slíkt kerfi byggði á myndun bótasjóða, sem einstaklingar gætu síðar fengið greiðslur úr, þegar 

skilyrðum greiðslna væri fullnægt. Í annan stað væri um að ræða kerfi sem miðaðist við 

framfærslu og greiðslur til hinna tryggðu byggðu á þörf fyrir framfærslugreiðslu og greidd 

iðgjöld væru ekki skilyrði réttar til framfærslunnar.
159

 Þá kemur einnig fram í 

athugasemdunum að ekki gangi að fara algerlega eftir hinu fyrrnefnda kerfi. Með setningu 
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 Stefán Ólafsson: Íslenska leiðin, bls, 71-72. 
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 Gils Guðmundsson: Almannatryggingar á Íslandi, bls. 28-32. 
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 Gísli Ágúst Guðmundsson: Saga og samfélag, bls.134. 
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 Gils Guðmundsson: Almannatryggingar á Íslandi, bls. 35. 
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almannatryggingalaga nr. 50/1946 má segja að bil beggja meginsjónarmiðanna hafi verið 

farið.
160

 

 Af 1. tl. og 2. gr. laganna nr. 78/1936 um ríkisframfærslu sjúkra manna og örkumla má 

ráða að fatlaður einstaklingur hafi ekki átt rétt á framfærsluaðstoð ef aðstandendur voru 

nægilega búnir til þess að framfæra hann.
161

 Voru slíkir einstaklingar þess vegna háðir 

aðstandendum sínum að þessu leyti.
162

 

Lögin frá árinu 1946 lögðu síðan grunn að því kerfi sem við búum nú við.
163

 Með 

þeim var stigið stórt skref í átt að samfélagi sem stóð undir nafni sem velferðarsamfélag. 

Almannatryggingalögin á Íslandi hafa verið í stöðugri þróun eftir setningu laganna árið 

1946.
164

 Hagsæld hefur aukist og miklar samfélagsbreytingar hafa átt sér stað. Fræðigreinin 

almannatryggingaréttur hefur breyst og þróast mikið með þessum þjóðfélagsbreytingum og 

lögunum í framhaldi af þeim. 

 

4.7 Þróun framfærsluréttar á 20. öld 

Framfærsluréttur hefur tekið stórum breytingum á 20. öld. Ber þar helst að nefna þátttöku 

íslenska ríkisins í alþjóðlegu mannréttindasamstarfi, gildistöku stjórnsýslulaganna og 

stofnsetningu almennu lífeyriskerfi. 

Lífeyriskerfi hins almenna vinnumarkaðar var komið á fót með kjarasamningum frá 

19. maí 1969. Megintilgangur kerfisins er framfærslutrygging einstaklinga sem hafa einhverra 

hluta vegna lokið starfsævi sinni. Árið 1974 kom löggjafinn til þess að styrkja kerfið með því 

að lögfesta skylduaðild að lífeyrissjóðum. Hún var gerð almenn með lögum frá 1980. Með 

núgildandi lögum nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða 

var heildstæðu kerfi komið á fót, með þeim er ætlunin að lífeyrisþegar njóti ákveðins réttar til 

framfærslu út ævina frá starfslokum. Um skilyrði greiðslna, uppbyggingu kerfisins og 

víxlverkan milli lífeyrissóðsgreiðslna og almannatryggingagreiðslna verður fjallað sérstaklega 

í kafla 8. 

                                                 
160
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 Í 1. tl. 1. gr. sagði: „Rétt til að koma til greina við úrskurðun styrkveitinga samkvæmt ákvæðum laga þessara 

eiga: Sjúklingar, sem haldnir eru berklaveiki, holdsveiki, kynsjúkdómi (þar með taldir fávitar), og eða öðrum 

alvarlegum langvinnum sjúkdómi (þar með taldir ofdrykkjumenn og aðrir eiturlyfjaneytendur)“. Í 2. gr. sagði: 

„Samkvæmt þessum lögum verður styrkur ekki veittur þeim sem er svo efnum búinn eða framfæranda hans,  að 

ætla má, að hann sé fær um að standast sjálfur kostnaðinn af sjúkdómi sínum eða örkuml án þess að stofna 

afkomu sinni í tilfinnanlega hættu.“ 
162

 Enn þann dag í dag eru reglur í lögum sem leiða til skerðingar framfærsluréttar vegna tekna 

maka/aðstandenda. Sjá umfjöllun um örorkulífeyri í kafla 5.  
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Gildistaka stjórnsýslulaganna nr. 37/1993 (SSL) hefur stuðlað að þróun 

almannatryggingaréttar. Stjórnsýslulögin og óskráðar reglur stjórnsýsluréttar eiga við um 

stjórnvaldsákvarðanir sem teknar eru á grundvelli ATL. Í þeim felst að stjórnvöld eru 

skuldbundin til vandaðra vinnubragða en í stjórnsýslulögunum felst einnig áskilnaður um 

beitingu málefnalegra sjónarmiða við málsmeðferðina. Stjórnvaldsákvarðanir teknar á 

grundvelli ATL skulu vera vandaðar og skýrar. Stjórnsýslurétturinn er réttarsvið sem er í 

stöðugri mótun og sú mótun getur haft ákveðin áhrif á almannatryggingaréttinn. Úrlausnir 

stjórnvalda í almannatryggingamálum verða að uppfylla kröfur SSL og óskráðra reglna 

stjórnsýsluréttar þegar þær eiga við.
 165

 Upp hafa komið tilvik, sem varða úrlausn stjórnvalds á 

örorkumati, þar sem umboðsmaður Alþingis hefur talið að málsmeðferð stjórnvaldsins hafi 

ekki staðist þær lágmarkskröfur sem felast í SSL.
166

  

Stefnt hefur verið að grundvallarbreytingum á núgildandi almannatryggingarkerfi í 

nokkur ár. Stefnt er m.a. að því að breyta mati á örorku. Tvær skýrslur em allar fjalla um 

breytingar á núgildandi almannatryggingakerfi liggja fyrir.
167

  

 

5 Örorkulífeyrir skv. 18. gr. ATL 

5.1 Inngangur 

Bætur skv. ATL eru gróft flokkaðar í þrjá flokka: grunnlífeyri, tekjutryggingu og uppbætur. 

Hugtakið örorkubætur í víðasta skilningi nær yfir allar bætur vegna örorku.
168

 Það eru annars 

vegar örorkubætur lífeyrissjóða og hins vegar örorkubætur á grundvelli ATL. Örorkubætur á 

grundvelli ATL skiptast í slysaörorkubætur 34. gr. ATL og í örorkubætur 18. og 19. gr. ATL. 

Tilgangur örorkubóta er að bæta stöðu einstaklinga vegna skerðingar sem þeir verða fyrir 

vegna örorku. 

Einstaklingar öðluðust fyrst rétt til örorkulífeyris á grundvelli 52. gr. laga nr. 26/1936 

um alþýðutryggingar og laga nr. 74/1937 um alþýðutryggingar. Samkvæmt þeim gátu 

einstaklingar átt rétt á örorkulífeyri þegar þeir voru ekki lengur færir um að vinna sér inn 

helming þess sem andlega og líkamlega heilbrigðir einstaklingar voru vanir að vinna sér inn í 

sama héraði. Með almannatryggingalögum nr. 50/1946 var réttur til örorkulífeyris þrengdur 
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sem öryrkjar fá vegna fötlunar sinnar.“ 
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og farið að miða hann við 75% skerðingu á vinnufærni. Í framkvæmd var ákveðin togstreita 

milli þess hvort meta ætti örorku út frá skerðingu á vinnufærni og þess hvort örorkumat ætti 

að fara fram á læknisfræðilegum grundvelli. Mat á vinnufærnisskerðingu miðaðist við 

einstaklingbundna og félagslega þætti. Hið læknisfræðilega hugtak miðaðist við sjúkdóma og 

eftir atvikum fötlun, sem viðurkennd eru á læknisfræðilegum grundvelli. Slíkt gat leitt til 

mismunandi niðurstöðu og til ákveðinnar óvissu og erfiðleika í framkvæmd.
169

 Með 

lagabreytingu árið 1999 var þessum vafa eytt að því leyti að grundvöllur örorkulífeyris skyldi 

ávallt miðast við hina læknisfræðilegu nálgun.
170

 Eftir þessa lagabreytingu segir í 18. gr. ATL 

að þeir sem eiga rétt til örorkulífeyris eru einstaklingar sem eru haldnir: „...75% örorku til 

langframa vegna afleiðinga læknisfræðilega viðurkenndra sjúkdóma eða fötlunar.“ 

Samkvæmt þessu miðast örorka skv. 18. gr. við læknisfræðilegt mat á skerðingunni. 

Félagslegir og einstaklingsbundnir þættir eiga því ekki við að sama leyti og áður. Þessi 

viðmiðun laganna hefur haldist óbreytt frá árinu 1999. 

Orðið örorka er hvergi skilgreint með beinum hætti í ATL, enda getur inntak 

hugtaksins í raun verið mismunandi eftir ákvæðum ATL. Ólík sjónarmið geta átt við um 

slysaörorku skv. 34. gr. ATL, um örorku í skilningi 19. gr. ATL, eða í skilningi 18. gr. ATL.   

Örorka skv. 18. gr. ATL miðast samkvæmt þessu í grunninn við læknisfræðilega 

viðurkenningu á sjúkdómi eða fötlun. Bætur fyrir örorku skv. 18. gr. eru greiddar þegar 

einstaklingur er haldinn sjúkdómi og/eða fötlun.
171

 Ekki skiptir máli fyrir bótarétt skv. 

greininni af hvaða orsökum örorkan stafar.
172

 Örorka á grundvelli 19. gr. ATL er metin út frá 

starfsorkuskerðingu. Um starfsorkumat skv. 19. gr. verður fjallað í kafla nr. 6.4 hér að neðan. 

Um slysaörorku er fjallað í 34. gr. ATL en hún gildir ef örorka verður vegna slyss. Greiðsla 

bóta skv. henni fer eftir reglum 18. gr. ATL og 34. gr. ATL. Þegar einstaklingur telst vera 

a.m.k. 75% öryrki getur hann átt rétt á örorkulífeyri á grundvelli 18. gr. ATL að öðrum 

skilyrðum uppfylltum. Ef öryrki telst vera með 50–74% örorku skv. örorkumati getur hann átt 

rétt á örorkustyrki á grundvelli 19. gr. ATL að öðrum skilyrðum uppfylltum. Einnig ber að 

geta þess að ef einstaklingur telst ekki ná a.m.k. 50% örorku samkvæmt örorkumati fellur 

hann utan örorkubótareglna. Hann gæti þó mögulega átt rétt á bótum á öðrum lagagrundvelli. 
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 Páll Sigurðsson, „Örorkumöt“ og Gunnar M. Guðmundsson „Um örorkumöt„“.  
170

 Sbr. lög nr. 62/1999 
171

 Í 1. málsl. 2. gr. laga um málefni fatlaðra nr. 59/1995 getur fötlun verið þroskahömlun, geðfötlun, 

hreyfihömlun, sjón- og heyrnarskerðing. Þá segir í 2. málsl. sama ákvæðis að fötlun geti verið afleiðing af 

langvarandi veikindum, svo og slysum.  
172

 UA 6. ágúst 1999 (2253/1997). 
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Sameinuðu þjóðirnar hafa skilgreint örorku sem hvers kyns frávik á sálrænu, 

líkamlegu eða líffræðilegu ástandi eða starfsemi.
173

 Innan íslenskrar lögfræði er hugtakið 

almennt skilgreint sem skert færni og geta til vinnu vegna sjúkdóms, fötlunar eða slysa.
174

 

Virðast þessar skilgreiningar vera efnislega sambærilegar. Áður hefur komið fram að 

fötlunarhugtakið innan þjóðaréttar hefur þróast frá læknisfræðilegri nálgun yfir í 

samfélagslega nálgun.
175

 Nálgun ATL er nær hinu einstaklingsbundna og læknisfræðilega 

módeli en samfélagsmódelinu.  

Í 18. gr. ATL koma fram skilyrði örorkulífeyris. Samkvæmt 18. gr. ATL eru 

grundvallarskilyrði örorkulífeyrisgreiðslna þrjú talsins, þ.e. aldur, búseta og a.m.k. 75% 

örkorka. Til fyllingar á búsetuskilyrðum er vísað í II. kafla ATL og til fyllingar á skilyrðum 

um 75% örorku er vísað til 7. gr. LFE. Í ákvæðinu koma einnig fram reglur um upphæð og 

útreikning örorkulífeyris. 

Í upphafi ákvæðisins er er tekið fram að rétt til lífeyris eiga þeir sem uppfylla þessi 

skilyrði. Orðalag ákvæðisins um að „rétt til örorkulífeyris eiga“ verður skýrt svo að 

Tryggingastofnun ríkisins (hér eftir nefnd TR) er skylt að greiða örorkulífeyri til allra 

einstaklinga sem uppfylla þau skilyrði sem sett eru í ákvæðinu svo lengi sem önnur ákvæði 

ATL komi ekki í veg fyrir það. Einstaklingur þarf að uppfylla öll þrjú skilyrðin samtímis til 

þess að öðlast rétt til að njóta lífeyrisins. Uppfylla þarf einnig nánar tiltekin aukaskilyrði sem 

nefnd verða hér á eftir. 

 

5.2 Aldur 

Í 1. málsl. 1. mgr. 18. gr. ATL er örorkulífeyrisgreiðslum markaður einstaklingsbundinn 

tímarammi. Aldur er því eitt af grundvallarskilyrðum örorkulífeyris. Einungis þeir sem eru á 

aldrinum 18 til 67 ára eiga rétt á örorkulífeyri.  

Lágmarksaldri upphafs réttar til örorkulífeyris var breytt með lögum nr. 120/2009. Þar 

var aldursviðmiðið hækkað úr 16 árum í 18 ár. Lágmarksaldurinn hafði verið óbreyttur frá 

setningu laga nr. 26/1936 um alþýðutryggingar.
176

 Í athugasemdum þeim sem fylgdu 

frumvarpinu sem varð að lögum nr. 120/2009 segir að rétt hafi verið að miða við það 
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 Guðmundur Sigurðsson og Ragnhildur Helgadóttir: Almannatryggingar og félagsleg aðstoð, bls. 113. Ekki er 

vísað til heimildar í þessu samhengi í umfjöllun þeirra. Er hér líklegast verið að vísa til skilgreiningar nefndar 

Sameinuðu þjóðanna um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi í almmennu áliti hennar nr. 5 Persons 

with disabilities 9/12/94. Þar segir: People may be disabled by physical, intellectual or sensory impairment, 

medical conditions or mental illness. 
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 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 521.  
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 Rannveig Traustadóttir: „Disability Sudies, the Social Model and Legal development“, bls. 8. 
176

 Guðmundur Sigurðsson og Ragnhildur Helgasóttir: Almannatryggingar og félagsleg aðstoð, bls. 111-112.  
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tímamark þegar einstaklingur verði lögráða skv. lögræðislögum.
177

 Taldist það líka rétt að 

ófjárráða maður hefði ekki rétt til örorkubóta.
178

 Einnig var litið til 

lagasamræmingarsjónarmiða og bent var á að upphaf réttar til örorkustyrksgreiðslna miðaðist 

við 18 ára aldur, sbr. 19. gr. ATL. Þá miðuðust lok umönnunargreiðslna til framfærenda 

fatlaðra og langveikra barna skv. lögum nr. 99/2007 um félagslega aðstoð við 18 ára aldur.
179

 

Með þessu var ætlunin að koma í veg fyrir tvígreiðslur eins og kerfið hafði áður boðið upp á. 

Loks miðuðust greiðslur barnalífeyris skv. 20. gr. ATL við 18 ára aldur.
180

 Við setningu laga 

nr. 120/2009 var því litið til grunnreglna félagsmálaréttar um bann við tvígreiðslu eins og hún 

kemur t.d. fram í 2. mgr. 48. gr. ATL. 

Í 53. gr. ATL er kveðið á um upphaf réttar til bótagreiðslna. Í 1. málsl. 1. mgr. 53. gr. 

kemur fram sú meginregla almannatryggingaréttar að bætur skuli reiknast frá þeim degi þegar 

umsækjandi uppfyllir bótaskilyrði. Í 2. málsl. 1. mgr. 53. gr. kemur fram undantekning frá 

reglunni í 1. málsl. Í 2. málsl. segir að upphafstími bótagreiðslna lífeyristrygginga skv. III. 

kafla skuli reiknast frá fyrsta degi næsta mánaðar eftir að réttur verður til.
181

 Í III. kafla er m.a. 

kveðið á um örorkulífeyri og örorkustyrk. Upphaf mögulegra greiðslna miðast því við fyrsta 

dag mánaðarins eftir þann dag sem skráður er opinberlega sem 18 ára afmælisdagur. 

Einstaklingur sem á afmæli 1. febrúar á því rétt á fyrstu greiðslum 1. mars.
182

 Miðast 

afmælisdagur við þann dag sem einstaklingurinn verður fullra 18 ára skv. þeim upplýsingum 

sem eru skráðar í þjóðskrá skv. lögum nr. 52/1964 um þjóðskrá og almannaskráningu, sbr. 2. 

tölul. 4. gr. þeirra. Í úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga 5. janúar 2005 (283/2004) 

(Afmælisdagur) var reglan um að miða ætti upphaf réttar til lífeyris skv. III. kafla við fyrsta 

dag mánaðar eftir afmælisdag umsækjanda staðfest með vísan til þess að 2. málsl. 1. mgr. 53. 

gr. væri fortakslaust ákvæði.  
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 Lögræðislög eru nr. 71/1997. Þar segir orðrétt í 1. gr.: Lögráða verða menn 18 ára. Lögráða maður er sjálfráða 

og fjárráða. 
178

 Slík ummæli velta upp spurningum hvort það ætti þá einnig að eiga við um fjárræðissvipta skv. 4. gr. sbr. 5. 

og 2. gr. lögræðislaganna. Þessi ummæli í greinargerðinni eru ekki í samræmi við gildandi réttarreglur því 

fjárræðissviptir hafa rétt á örorkubótum þegar þeir falla undir skilyrði ATL. Ekkert í þeim segir að 

fjárræðissviptir hafi ekki rétt á örorkulífeyri. 
179

 Hér er vísað til 4. gr. l. um félagslega aðstoð. Lok þeirrar aðstoðar miðast við 18 ára aldur, sbr. einnig 4. gr. 

reglugerðar um fjárhagslega aðstoð við framfærendur fatlaðra og langveikra barna. Aðstoðin miðast við börn og 

barn er skilgreint sem einstaklingur undir 18 ára aldri í barnalögum nr. 76/2003, 3. gr. barnaverndarlaga nr. 

80/2002 og í 1. gr. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Með lögum nr. 120/2009 var 18. gr. ATL efnislega 

breytt til samræmis við grunnskilgreininguna á barni. 
180

 Þksj. 315, 274. mál. Frumvarp lagt fyrir Alþingi á 138. löggjafarþingi 2009-2010. 
181

 Í reynd virðist sem mistök hafi gerst í setningu 2. ml. 1. mgr. 53. gr. Þar segir „Bætur skv. III. kafla, aðrar en 

lífeyrir skv. IV. kafla, reiknast þó frá fyrsta næsta mánaðar“. Ákvæðið segir ekki að miða skuli greiðslur frá 

fyrsta degi næsta mánaðar. Ætla má þó af samhengi ákvæðisins að átt sé við fyrsta dag næsta mánaðar. 
182

 Guðmundur Sigurðsson og Ragnhildur Helgasóttir: Almannatryggingar og félagsleg aðstoð, bls. 437- 438. 
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Upphaf réttarins miðast sem sagt við opinbera skráningu. Vekur það upp spurningar 

um afleiðingar þess ef einstaklingur telur opinbera skráningu vera beinlínis ranga. 

Einstaklingur gæti þá talið sig hafa lögvarða hagsmuni af því að hnekkja opinberri skráningu. 

Ástæður gætu t.d. verið léleg skráning eða mistök við skráningu.
183

 Opinberar skráningar geta 

verið mismunandi eftir löndum. Fólk sem flytur til Íslands getur með búsetu sinni áunnið sér 

rétt til almannatrygginga svo sem örorkulífeyris. Beita þarf þá almennum sönnunarreglum og 

reglum stjórnsýsluréttar til að skera úr um þetta efni. Þá verður að taka mið af þeirri reglu að 

sá sem ætlar að hnekkja opinberri skráningu hefur almennt sönnunarbyrðina. Ef TR myndi á 

hinn bóginn vilja hnekkja opinberri skráningu þjóðskrár tækju reglur stjórnsýsluréttar við, 

eins og t.d. rannsóknarreglan. TR yrði þá að rannsaka og sanna þar með fullyrðingu sína með 

nægilegum hætti eins og áskilið er í 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.
184

 Með 

rannsóknarreglunni er reynt að tryggja að ákvarðanir stjórnvalda séu bæði löglegar og 

réttar.
185

 Í úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga 8. nóvember 2007 (156/2007) 

(Kínamálið), sagðist ÚRAL vera bundin af skráningu lögheimilis í þjóðskrá. Af skýru 

orðalagi þessa úrskurðar má mögulega ráða að ÚRAL telji sig einnig bundna af 

aldursskráningu í þjóðskrá ef upp kemur vafi um aldur einstaklings. Sjá umfjöllun í kafla 5.3 

um búsetuskilyrði lagagreinarinnar. 

Lok réttar til töku örorkulífeyris miðast á sama hátt við fyrsta dag þess mánaðar eftir 

67 ára afmælisdag eins og hann er skráður í opinberum gögnum, sbr. 18. gr. og 2. málsl. 1. 

mgr. 53. gr. ATL.
186

 Við 67 ára aldur öðlast menn rétt til ellilífeyris, sbr. 17. gr. ATL. 

Örorkulífeyrir er því ekki greiddur eftir að 67 ára aldri er náð. Kerfið tekur því mið af þeirri 

reglu sem kemur fram í 2. mgr. 48. gr. um að enginn geti samtímis notið nema einnar 

tegundar greiddra bóta samkvæmt ATL. Með þessu er reynt að halda uppi heildstæðu kerfi 

þar sem ein tegund framfærslugreiðslna tekur við af annarri.  

Lok geta einnig verið með öðrum hætti: eins og t.d. við andlát, enda er hér um 

persónulegan einstaklingsbundinn rétt að ræða. Um aðra þætti sem koma til skýringa á 

ákvæðunum, og þar með þætti sem geta leitt til missis réttar til örorkulífeyris, verður fjallað á 

eftir. 

 

5.3 Búseta  

                                                 
183

 Annar möguleiki á álitamáli gæti verið ef mistök væru á skráningu, annað hvort hjá þjóðskrá eða öðrum 

aðilum sem láta henni upplýsingar í té, svo sem ljósmæðrum sem ber að skila inn skráningu á fæddum börnum 

sbr. 2. tl. 1. mgr. 4. gr. l. nr. 54/1962 um þjóðskrá og almannaskráningu. 
184

 Í 10. gr. SSL segir: „Stjórnvald skal sjá til þess að mál sé nægilega upplýst áður en ákvörðun er tekin.“ 
185

 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, Skýringarrit, bls. 105. 
186

 Bætur skv. III. kafla „falla niður í lok þess mánaðar er bótarétti lýkur“. 
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5.3.1 Inngangur 

Búseta einstaklings á Íslandi er eitt af þremur grundvallarskilyrðum greinarinnar. Í greininni 

kemur fram að örorkulífeyrir miðast við búsetu á Íslandi. Það á einungis við um þá sem búa á 

Íslandi, sbr. II. kafla laganna. Ákvæðið miðar við búsetu en ekki íslenskan ríkisborgararétt. 

Ríkisborgararéttur er því ekki skilyrði fyrir töku örorkulífeyris. Fólk sem flytur löglega til 

Íslands öðlast með tímanum rétt til almannatrygginga.  

Einstaklingur verður að uppfylla búsetuskilyrðið eða heyra undir einhverja 

undantekningarreglu ATL á búsetuskilyrðinu. Búsetuskilyrðið er víðtækt skilyrði sem ekki 

verður skoðað nema í samhengi við önnur lagaákvæði. Í a. lið 1. mgr. er mælt fyrir um að þeir 

sem eiga rétt til lífeyrisins skuli: „Hafa verið búsettir á Íslandi a.m.k. þrjú síðustu árin áður 

en umsókn er lögð fram eða í sex mánuði ef starfsorka var óskert er þeir tóku hér búsetu“. Í 

raun eru hér mörg og margþætt skilyrði innan sama ákvæðis. Búsetuskilyrðin eru skv. eðli 

sínu bundin við ákveðinn tímaramma, sbr. kafla 5.3.3.  

 Búsetuskilyrðið felur í sér að sá sem flytur af landi brott telst ekki lengur tryggður. 

Hann telst þá utan almannatryggingaverndar á Íslandi. Búsetuskilyrðið hefur þannig oft verið 

staðfest sem grundvallarskilyrði lífeyrisgreiðslna í úrskurðum ÚRAL.   

 

Í úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga 8. nóvember 2007 (156/2007) 

(Kínamálinu) voru atvik með þeim hætti að einstaklingur hafði dvalið langdvölum í Asíu. 

Þjóðskrá taldi hann þess vegna ekki uppfylla skilyrði laga um lögheimili um 

lögheimiliskráningu á Íslandi. Þjóðskrá skráði einstaklinginn búsettan í Kína. TR taldi hann þá 

ekki uppfylla búsetuskilyrði II. kafla ATL um tryggingavernd á Íslandi. Þá ákvörðun TR 

kærði einstaklingurinn til ÚRAL. Um búsetuskilyrðið sagði ÚRAL orðrétt: „Meginreglan er 

sú að greiðslur bóta samkvæmt lögum nr. 100/2007 eru bundnar við búsetu hérlendis nema 

annað leiði af milliríkjasamningum“. Þar með taldist umsækjandi ekki uppfylla 

búsetuskilyrðin á grundvelli þess að hann dvaldist langdvölum í Kína og var því skráður með 

lögheimili þar. Engin undantekningarregla átti heldur við um hann.  

 

5.3.2 Meginregla – föst búseta 

Orðið búseta merkir það að setjast að eða dvelja til langframa.
187

 Orðasambandið til 

langframa merkir þá til lengdar eða í langa stund.
188

 Grundvallarþættir búsetuhugtaksins eru 

þrír: þ.þe. einstaklingurinn, dvalarstaðurinn og tíminn. Búsetuskilyrðið í 18. gr. tekur mið af 

þessum þáttum. Einstaklingurinn er öryrkinn og staðurinn er búseta hans skv. lögum nr. 

21/1990 um lögheimili (LHL). Hugtaksskilyrðið um langan tíma er bundið við þrjú ár eða við 

sex mánuði eftir atvikum samkvæmt ákvæðinu. 
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 Íslensk orðabók A-L, bls. 191. 
188

 Íslensk orðabók A-L, bls. 863. 



 49 

Búsetuskilyrði 18. gr. ATL er skv. 1. mgr. tengt við II. kafla ATL. Í kaflanum er 

fjallað um skilyrði tryggingaverndar einstaklinga skv. ATL. Í 1. málsl. 1. mgr. 12. gr. ATL 

segir að sá sem búsettur er hér á landi telst tryggður, sbr. þó 29. gr., að uppfylltum öðrum 

skilyrðum laganna.
189

 Í 2. málsl. 1. mgr. 12. gr. ATL segir að með búsetu sé átt við lögheimili 

í skilningi LHL. Þeir einstaklingar sem teljast vera með lögheimili hér á landi teljast því að 

öllu jöfnu tryggðir skv. ATL. TR ákvarðar hvort einstaklingur telst tryggður hér á landi 

samkvæmt lögunum. Um málskot slíkrar ákvörðunar fer eftir 7.–9. gr. sömu laga. 

Í 1. gr. LHL segir að lögheimili manns teljist sá staður þar sem hann hefur fasta 

búsetu. Í 2. mgr. segir að maður telst hafa fasta búsetu á þeim stað þar sem hann hefur 

bækistöð sína, dvelst að jafnaði í tómstundum sínum, hefur heimilismuni sína og svefnstaður 

hans er þegar hann er ekki fjarverandi um stundarsakir vegna orlofs, vinnuferða, veikinda eða 

annarra hliðstæðra atvika. Í 3. mgr. segir að dvöl í gistihúsi, fangelsi, vinnuhæli, sjúkrahúsi, 

athvarfi, heimavistarskóla, verbúð, vinnubúðum eða skipulagðri frístundabyggð og á 

skipulögðu iðnaðar-, athafna-, og hafnarsvæði og öðru svæði innan þéttbýlis sem skipulagt er 

fyrir atvinnustarfsemi nema búseta sé þar heimil samkvæmt lögum eða 

stjórnvaldsfyrirmælum. Í 4. mgr. segir að þrátt fyrir ákvæði 3. mgr. má heimila tímabundna 

skráningu lögheimilis í starfsmannabústað. Í 1. mgr. 2. gr. segir að hver sá sem dvelst eða 

ætlar að dveljast á Íslandi í sex mánuði eða lengur skal eiga lögheimili samkvæmt því sem 

fyrir er mælt í lögunum. Sá sem dvelst eða ætlar að dveljast í landinu vegna atvinnu eða náms 

í þrjá mánuði eða lengur má þó eiga lögheimili á Íslandi.  

Samkvæmt því á segja að allir sem búa hérlendis lengur en sex mánuði skulu að 

jafnaði heyra undir almannatryggingakerfið hér á landi.
190

 Eins og áður segir miðast greinin 

ekki við ríkisborgararétt og á því greinin almennt jafnt við um Íslendinga sem erlenda þegna 

þegar kemur að tryggingarvernd skv. ATL. 

Efnislegt inntak búsetuskilyrðis 18. gr. ATL getur tekið breytingum ef LHL sé breytt. 

Þá geta skilyrðin líka breyst með setningu eða breytingum ráðherra á stjórnvaldsfyrirmælum 

sem varða lögheimilisreglur. Ein af þeim reglugerðum sem um þessi mál gilda er reglugerð 

nr. 463/1999 um framkvæmd almannatrygginga og skráningu í tryggingaskrá. Hún kemur til 

fyllingar á búsetuskilyrðinu í 12. gr. ATL. Samkvæmt 1. og 2. gr. reglugerðarinnar ber TR að 

halda tryggingaskrá um tryggingaréttindi einstaklinga og þar skulu tryggingarland og tímabil 

trygginga vera skráð. Í 2. mgr. 5. gr. segir að sá sem flytur búsetu sína frá Íslandi telst ekki 

lengur tryggður. Slíkt er sett fram sem meginregla við túlkun á ákvæðinu. Í 6. gr. 
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reglugerðarinnar kemur undantekningarregla fyrir þá sem eru búsettir erlendis en heyra undir 

miliríkjasamninga.  

Hin formlega skráning lögheimilis er venjulega grundvöllur ákvörðunar en TR hefur 

heimild skv. 3. mgr. 12. gr. ATL að ákvarða hvort einstaklingur teljist vera tryggður skv. 

lögunum. Venjulega er gengið út frá því að skráning í þjóðskrá sé rétt og einstaklingar með 

búsetu hér á landi því tryggðir. Þó kann að koma upp sú staða að TR hafi ítarlegri upplýsingar 

en Þjóðskrá um raunverulega búsetu einstaklings.
191

 Ef rétt reynist að einstaklingur hafi flutt 

búsetu sína frá Íslandi þá er hann ekki tryggður á Íslandi. Raunveruleg búseta skiptir þá öllu 

máli fyrir þessa tryggingavernd, en ekki formleg skráning í þjóðskrá. Þegar heimild 3. mgr. 

12. gr. er beitt með þessum hætti ber TR sönnunarbyrðina skv. almennum reglum. 

Í lokamálsliði 12. gr. ATL segir að TR ákvarði hvort einstaklingur telst tryggður hér á 

landi skv. lögunum. Málskot fer skv. 7. –9. gr. ATL og er því kæranleg til úrskurðarnefndar 

almannatrygginga. Í 20. gr. reglugerðar nr. 463/1999 segir að ef um er að ræða íþyngjandi 

ákvörðun skal tilkynna einstaklingi um hana skriflega með rökstuðningi. Ákvörðun um 

niðurfellingu bóta á grundvelli þess að einstaklingur uppfyllir ekki búsetuskilyrði er 

íþyngjandi ákvörðun þar sem stjórnvaldsákvörðun telst íþyngjandi þegar hún felur í sér 

einhvers konar hagsmunaskerðingu fyrir málsaðila. Í 21. gr. reglugerðarinnar er svo 

undirstrikað að ákvörðun um tryggingarréttindi og skráningu samkvæmt reglugerðinni megi 

skjóta til ÚRAL. 

Í Kínamálinu svokallaða sem rakið var hér að ofan komu fram áhrif íþyngjandi 

ákvörðunar TR. Deilt var um ákvörðun TR um að krefja einstakling um endurgreiðslu 

fenginna bóta á grundvelli þess að einstaklingurinn var með skráð lögheimili í Kína skv. 

þjóðskrá og taldist því ekki uppfylla búsetuskilyrði 18. gr. ATL. ÚRAL taldi sig vera bundin 

af skráningu í þjóðskrá, sem er opinber skráning og hefur hún aukið vægi sem slík. Engin 

undanþága átti við um þennan tiltekna einstakling. Varð það til þess að einstaklingurinn þurfti 

að endurgreiða áðurfengnar bætur. Orðalag úrskurðarnefndarinnar um að hún sé bundin af 

skráningu í þjóðskrá er athyglisverð í ljósi rannsóknarreglu stjórnsýsluréttar sem er lögfest í 

10. gr. SSL. Lagagreinin segir að stjórnvald skuli rannsaka grundvöll og atvik í máli því sem 

til úrskurðar er af eigin frumkvæði. Umboðsmaður Alþingis hafði í álitum sínum oftsinnis lagt 
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það á Tryggingaráð að gæta að rannsóknarreglu stjórnsýsluréttar.
192

 Þegar búseta einstaklings 

er álitamál og grundvallaratriði málsins þar sem réttindi umsækjanda standa og falla með því 

hvqar hún telst vera, eins og í þessu máli, skal stjórnvald rannsaka það grundvallaratriði 

málsins með nægilegum hætti. Orðalagið „bundin af þjóðskrá“ bendir til þess að raunveruleg 

búseta hafi ekki verið skoðuð með nægilegum hætti hjá ÚRAL. 

Réttur til trygginga er ávallt sjálfstæður, einstaklingsbundinn og persónulegur réttur 

hvers einstaklings.
193

  

 

Á þetta reyndi í úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga 22. mars 2004 (31/2004) 

(Persónubundinn réttur). Þar var óskað eftir undanþágu á sex mánaða búsetuskilyrði 37. gr. 

ATL. Kona fluttist í lok árs 2002 til Íslands frá ríki sem ekki var innan EES til að gifta sig. 

Stuttu seinna varð hún barnshafandi en meðgangan gekk erfiðlega og þurfti hún að leggjast 

inn á sjúkrahús. Lögheimili hennar var skráð frá 7. apríl 2003 í kjölfar útgáfu dvalarleyfis hjá 

Útlendingastofnun. TR tók fram að ekki væri hægt að miða búsetu hennar við aðra 

dagsetningu þar sem hún hafði ekki sótt fyrr um dvalarleyfi og var því ekki með skráð 

lögheimili hér á landi. ÚRAL tók fram í úrskurði sínum að réttur til sjúkratrygginga gæti ekki 

byggst á öðrum rétti fjölskyldumeðlima eins og ríkisborgararétti maka eða skilyrtum rétti 

fósturs. Einnig tók ÚRAL fram að ekki væri hægt að njóta sjúkratrygginga fyrr en búseta á 

Íslandi væri skráð í þjóðskrá. 

 

Velta má upp spurningunni hvort rannsaka hefði átt þetta síðara mál, Persónubundinn réttur, 

betur á grundvelli 10. gr. SSL, má segja að vafinn í þessu máli sé ekki þess eðlis og í 

Kínamálinu. Málin eru mismunandi í grundvallaratriðum. Kærandinn í þessu máli flytur til 

landsins og dvalarleyfi er grundöllur lögheimilisskráningar í þjóðskrá, sú skráning er 

grundvöllur málsins. Í Kínamálinu var lögheimilisskráningu breytt af þjóðskrá sem er 

stjórnvald. ÚRAL var þess vegna ekki bundin með sama hætti af skráningunni í Kínamálinu 

eins og í málinu Persónubundinn réttur. 

 

5.3.3 Tímalengd 

Búsetan verður að vara í ákveðinn og nánar tiltekinn tíma skv. ákvæðinu. Tímalengdarskilyrði 

búsetu sem grundvöllur fyrir opinberri aðstoð eru ekki ný á nálinni í íslenskum rétti. Slík 

skilyrði hafa verið hluti af íslenskum rétti allt frá gildistöku Jónsbókar. Tímalengdarskilyrði í 

a. lið 1. mgr. 18. gr. miðast við þá sem hafa verið búsettir á Íslandi a.m.k. þrjú síðustu árin 

áður en umsókn er lögð fram eða í sex mánuði ef starfsorka var óskert er þeir tóku hér búsetu. 

Samkvæmt orðalagi ákvæðisins er hægt að skipta tímalengdaskilyrðunum í tvennt og gilda 

þau við mismunandi aðstæður. Fyrir þá sem hafa komið til landsins með óskerta starfsorku 
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gildir þá sex mánaða tímaskilyrðið. Fyrir aðra gildir þriggja ára tímaskilyrðið. Þessi ákvæði 

eiga jafnt við um Íslendinga sem og erlenda þegna sem koma til dvalar á Íslandi með 

löglegum hætti. 

 Með ATL nr. 117/1993 var skilyrði um sex mánaða búsetutíma í ATL lögfest. Var það 

gert til að gæta samræmis milli tímaskilyrðis örorkulífeyris og biðtíma þágildandi reglna um 

sjúkratryggingar. Upphaflega frumvarpið miðaði við heilt ár en því var breytt í meðförum 

þingsins á grundvelli sanngirnissjónarmiða.
194

  

Á sams konar búsetuskilyrði hefur reynt hjá umboðmanni Alþingis: 

 

Í áliti umboðsmanns Alþingis UA 9. ágúst 1995 (1049/1994) (Bandaríkjamálið) kom 

þriggja ára búsetuskilyrðið til skoðunar. Einstaklingi var synjað um bætur á grundvelli 

skilyrðis um a.m.k. fullra þriggja ára búsetu í 12. gr. laga nr. 67/1971 um almannatryggingar. 

Þriggja ára búsetuskilyrði þeirrar greinar var efnislega samhljóða því skilyrði sem er í 

núgildandi lögum. Kærandi byggði kröfu sína á því að skerðing starfsorkunnar hefði ekki átt 

sér stað erlendis, heldur hefði skerðing starfsorkunnar átt sér stað áður en hann flutti til 

Bandaríkjanna. Tryggingaráð hafnaði þessu á þeim grundvelli að kærandi hafði ekki búið í 

þrjú ár á Íslandi og að hann hafði ekki haft óskerta starfsorku þegar hann kom til landsins. 

Niðurstaða umboðsmanns byggðist á því að kærandi hefði einfaldlega ekki búið á Íslandi í full 

þrjú ár og komið til landsins með skerta starfsorku. Hann uppfyllti því ekki skilyrði 

ákvæðisins. Lagagreinin gerði heldur ekki ráð fyrir undantekningum á þessu ákvæði. Engir 

alþjóðasamningar innihéldu reglur sem gátu breytt þessari niðurstöðu. Gerði umboðsmaður 

því athugasemdir við afgreiðslu tryggingaráðs. 

 

Álit umboðsmanns Alþingis í Bandaríkjamálinu sýnir hversu mikill munur getur verið á rétti 

einstaklinga eftir því hvort þeir koma til landsins með skerta eða óskerta starfsorku. Af álitinu 

má einnig ráða að ákvæðið þar hafi verið túlkað skv. orðalagi sínu
195

 og veitir ákveðið 

leiðbeiningu um það hvernig skýra skuli það einnig gert í framtíðinni. 
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 Álit umboðsmanns í UA 17. október 2000  (2796/1999) (bifreiðakaupastyrkur), gaf síðar tóninn hvernig túlka 
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framkvæmd hennar og þeim markmiðum sem henni er ætlað að ná að því gættu að slík túlkun falli að orðalagi 

ákvæðisins.” Sjá einnig áliti umboðsmanns í UA 12. febrúar 2007 (4747/2006) (tannviðgerð)  „Í því sambandi 

hef ég sérstaklega í huga að lög um almannatryggingar hafa að geyma félagsleg úrræði þeim til handa sem hafa 

orðið fyrir áföllum vegna sjúkdóma og slysa. Með hliðsjón af þessu félagslega eðli sjúkratrygginga 

almannatrygginga hef ég almennt ekki talið efni til að beita þröngri lögskýringu á ákvæði laga nr. 117/1993 

um rétt til bóta.” Leturbreyting högundar. 
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 Ef aðilar hafa flutt til Íslands frá EES-landi og búið þar í a.m.k. tvö ár, nægir eins árs 

búseta hér á landi til þess að teljast uppfylla skilyrði ákvæðisins.
196

 Sjá umfjöllun í kafla 5.3.6 

um undantekningar á búsetuskyldunni vegna milliríkjasamninga.  

 Upphafsdagsetning búsetu byggir einnig á opinberri skráningu í þjóðskrá. Um gildi 

slíkrar opinberrar skráningar vísast í umfjöllun hér að ofan.  

 

5.3.4 Óskert starfsorka 

Sex mánaða reglan á við þegar einstaklingur hefur komið til landsins í andlegu og líkamlegu 

ásigkomulagi sem telst vera óskert. Starfsorka er annað orð yfir vinnugetu einstaklings. Skv. 

eðli sínu skýrist hugtakið óskert starfsorka með hliðsjón af örorkumatsreglum ATL. Af 

orðalaginu má ráða að einstaklingurinn þarf að hafa verið búsettur hér á landi þegar 

ásigkomulag hans breytist og veldur skerðingu á vinnugetu hans. Upp vakna þá spurningar 

um það ef tiltekið atvik á sér upphaf áður en búseta hefst hér á landi en afleiðingarnar koma 

svo fram eftir að búsetan hefst hér. Orðalag ákvæðisins virðist frekar bera það með sér að 

búsetan hér sé nægilegt skilyrði. Nægilegt virðist að afleiðingarnar komi fram hér á landi og 

einstaklingur telst þá uppfylla skilyrðin, þrátt fyrir að atvikið sem orsakar ásigkomulagið hafi 

gerst við búsetu annars staðar. Hér skal einnig miða við þá túlkunaraðferðafræði innan 

félagsmálaréttar sem lagt er upp með í áliti umboðsmanns Alþingis UA 17. október 2000 

(2796/1999) (bifreiðakaupastyrkur) og UA 12. febrúar 2007 (4747/2006) (tannviðgerð). Í 

tannviðgerðaráliti umboðsmanns kemur fram að félagslegt eðli almannatrygginga gefi efni til 

að almennt skuli ekki beita þröngri túlkun á ákvæði ATL um rétt til bóta. Í 

bifreiðakaupastyrksálitinu kemur fram að velja skal þann kost sem samræmist best 

markmiðum og tilgangi viðkomandi löggjafar þegar val stendur milli lögskýringarkosta, svo 

fremi sem slíkt falli að orðalagi viðkomandi ákvæðis. Aðferðafræðin sem þar er lagt upp með 

virðist frekar styðja þann lögskýringarkost sem fellir þetta atriði innan ákvæðisins frekar en að 

fella þetta atriði utan ákvæðisins.  

 Í umfjöllun hér að ofan var bent á að álit UA 9. ágúst 1995 (1049/1994) 

(Bandaríkjamálið) sýni hvaða áhrif það getur haft á réttarstöðu einstaklings þegar hann hefur 

ekki haft óskerta starfsorku við komuna til landsins.  

 Einnig má velta því upp hvort heppilegt sé að orðalag þessa hluta ákvæðisins skuli 

miða við starfsorku þegar grundvöllur örorkulífeyris skv. 18. gr. er læknisfræðileg örorka sem 

er ekki nákvæmlega það sama og starfsorkumat. Örorkuhugtak 18. gr. miðast ekki við 
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starfsorkuskerðingu. Hvergi virðist koma fram hvers vegna haldið var í starfsorkuhugtakið við 

afmörkun á búsetuskilyrðinu þegar örorkumatinu var breytt í læknisfræðilegt mat. 

 

5.3.5 Umsókn 

Í a. lið 1. mgr. 18. gr. kemur fram að búsetutíminn í ákvæðinu þarf að vera liðinn áður en 

umsókn er lögð fram. Umsókn er skilyrði fyrir því að lífeyrir sé greiddur, sbr. 63. gr. ATL.
197

 

Í lokamálslið 1. mgr. 52. gr. ATL kemur fram að umsóknir þurfi að vera á sérstökum 

eyðublöðum eða útfylltar með rafrænum hætti. Í framkvæmd er sótt um örorkumat að höfðu 

samráði við lækni, og umsækjandi þarf einnig að skila inn læknisvottorði, tekjuáætlun, 

staðfestingu um búsetu ef umsækjandi hefur búið erlendis og gögnum um skoðun hjá 

sérfræðilækni.
198

  

Orðasambandið „lögð fram“ bendir til þess að almennar reglur gildi um tímamarkið 

sem miða skal við. Þó ber að geta þess að sjónarhorn orðalagsins er út frá umækjanda þ.e. 

þegar umsækjandi leggur umsókn sína fram. Ekki er miðað við þann dag sem umsóknin 

kemur til TR. 

 

Í úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga 22. febrúar 2006 (341/2006) (umsókn) kom 

gildi tímasetningar umsóknar til álita. Þar sótti einstaklingur um örorkulífeyri til TR. Hann var 

metinn til 75% örorku og lífeyrir hans var úrskurðaður tvö ár aftur í tímann frá umsókn á 

grundvelli skýrs orðalags þágildandi 2. mgr. 48. gr. ATL þrátt fyrir að sannað var að 

skerðingin hefði orðið til einhverju fyrr. Þessi niðurstaða TR var staðfest af ÚRAL. Í 

niðurstöðukafla ÚRAL segir orðrétt: „Umsókn um örorkubætur er forsenda þess að örorkumat 

sé gert og forsenda greiðslna örorkulífeyris og því er að mati úrskurðarnefndar móttaka 

umsóknar hjá Tryggingarstofnun málefnalegt viðmið þegar greiðslna bóta aftur í tímann er 

ákvörðuð.“ 

 

Ekki er hægt að draga frekari ályktanir af þessum úrskurði aðrar en þær að tímasetning 

móttöku umsóknar er það tímamark sem miða skal við. Ekki er heimild í lögum til að 

úrskurða bætur í lengra aftur í tímann en tvö ár. Framkvæmd hjá TR og ÚRAL miðar við 

þetta tímamark. Móttaka umsóknar er málefnalegt viðmið, en athyglisvert er að móttakan 

skuli vera viðmiðið, en ekki sá dagur sem umsókn „er lögð fram.“ Dagsetningin þegar 

umsókn er lögð fram getur verið önnur en dagsetning móttöku hennar. 

Einstaklingur sem mögulega hefur uppfyllt skilyrði bóta í langan tíma getur skv. 

tveggja ára reglunni í 2. mgr. 48. gr. ATL, sbr. viðmið 18. gr. ATL um framlagningu 
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umsóknar, tapað rétti til örorkubóta vegna tómlætis þegar hann sinnir því ekki að leggja fram 

umsókn um örorkulífeyri. 

 

5.3.6 Undantekningar 

a. Inngangur 

Búsetuskilyrðið er meginregla skv. íslenskum almannatryggingarétti.
199

 Vissir hópar geta þó 

fallið undir undantekningarreglur búsetuskilyrðisins.
200

 Þegar um undantekningarreglur er að 

ræða skal ávallt hafa almenn skýringarsjónarmið í huga um að undantekningar skuli skýra 

þröngt með tilliti til þeirrar meginreglu sem þær byggja á.
201

 Í lögum eða milliríkjasamningum 

koma fram hvaða hópar falla undir undantekningarreglurnar. Í 68. gr. ATL kemur fram 

lagaheimild til að gera milliríkjasamninga um almannatryggingamál. Samkvæmt 1. málsl. 1. 

mgr. hennar er ríkisstjórninni heimilt að semja við erlend ríki. Ráðherra er líka heimilt að 

semja við erlendar tryggingastofnanir um gagnkvæman rétt til þeirra hlunninda sem 

almannatryggingar veita. Í slíkum samningum má m.a. kveða svo á að búsetutímabil, 

atvinnutímabil eða tryggingatímabil í öðru samningsríki skuli talið jafngilda búsetutíma á 

Íslandi, hvort sem um er að ræða íslenska þegna eða þegna annarra samningsríkja. Enn fremur 

er heimilt að kveða þar á um rétt til bótagreiðslna samkvæmt almannatryggingalögum við 

búsetu í öðru samningsríki, sbr. 17. og 58. gr.
202

 

Í 58. gr. ATL er kveðið á um áhrif milliríkjasamninga á þessu sviði.
203

 Í 1. mgr. hennar 

segir að greiða skuli bótaþegum, búsettum í þeim ríkjum sem ríkisstjórnin gerir samninga við 

eða ráðherra hefur samið við með stoð í 68. gr., sömu bætur og viðkomandi hefði átt rétt á 

hefði hann verið búsettur á Íslandi. Í 3. mgr. segir svo að ráðherra getur með reglugerð 

ákveðið að frá bótum, sem bótaþegi á rétt á hér á landi, dragist bætur sem hann fær samkvæmt 

erlendri löggjöf fyrir sama tímabil og bætur eru greiddar fyrir hér á landi. Núgildandi 
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reglugerð á grundvelli 58. gr. og viðkemur rétti til framfærslu vegna örorku er reglugerð nr. 

463/1999 um framkvæmd almannatrygginga og skráningu í tryggingaskrá.
204

 

 

b. Á grundvelli milliríkjasamninga  

Undantekningar á búsetuskilyrðinu eru einungis gerðar á grundvelli milliríkjasamninga sem 

gerðir eru með heimild í 68. gr. ATL eða annarra víðtækari milliríkjasamninga. EES-

samningurinn er dæmi um víðtækari samning en hann er víðtækasta undantekningarheimildin 

að þessu leyti. 

 

b.1 EES-samningurinn 

Grunnhugmynd EES er hinn innri markaður, sem byggist á hugmyndinni um frjálsan markað. 

Hugmyndin byggist meðal annars á því að markaðurinn geti ekki orðið virkur nema með 

frjálsri för fólks milli landa. Lög um almannatryggingar eiga ekki að hindra frjálsa för 

vinnandi fólks milli þessara landa og þau eiga ekki að hafa áhrif á rétt fólks búsetts innan EES 

til almannatrygginga.
205

 Búsetuskilyrði ATL taka mið af þessum staðreyndum.  

 Í 1. kafla III. hluta EES-samningsins er kveðið á um frjálsa för launafólks og sjálfstætt 

starfandi einstaklinga milli landanna. Í a. lið 1. mgr. 29. gr. samningsins segir að til þess að 

tryggja þennann rétt skuli ríkin leggja saman öll tímabil búsetu einstaklinganna í þessum 

löndum þegar metið er hvort einstaklingar hafi viðhaldið bótarétti og þegar bætur eru 

reiknaðar út. Í b. lið sama ákvæðis segir að bætur séu greiddar fólki sem er búsett á 

yfirráðasvæðum aðildarríkja. 

Sá hluti regluverks EES-samningsins sem hvað mestu máli skiptir við afmörkun á 

búsetuskilyrði 18. gr. ATL er reglugerð nr. 1408/71/EB um beitingu almannatryggingareglna 

gagnvart launþegum, sjálfstætt starfandi einstaklingum og fjölskyldum þeirra sem flytjast 

milli aðildarríkja.
206

 Lagaskilareglur reglugerðarinnar geta haft áhrif á ákvörðun þess hvort 

búsetuskilyrði teljist uppfyllt. Markmið lagaskilareglnanna í reglugerðinni eru tvö: Annars 
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vegar að koma í veg fyrir að einstaklingar falli undir löggjöf tveggja ríkja á sama tíma og hins 

vegar að koma í veg fyrir að einstaklingar falli ekki undir neina löggjöf. Lagaskilareglurnar 

segja til um það hvaða landsrétti skuli fara eftir en ekki er markað hvaða reglur eigi að gilda 

um efnið.
207

 Aðrar reglugerðir EB á þessu sviði geta einnig gilt ef þeim hefur verið veitt gildi 

með löglegum hætti.
208

  

Almannatryggingakerfi landa innan EES eru um margt mismunandi.
209

 Ekki er ætlunin 

með þessum reglum að steypa öll ríki í sama mótið en aðgengið að þeim gæðum sem ríkin 

hafa ákveðið að veita skal vera tryggt með jöfnum hætti gagnvart þeim einstaklingum sem eru 

staðsettir og vinna í viðkomandi ríki. Reglugerðunum er einnig ætlað samræmingarhlutverk 

svo að ríki geti beitt reglum sínum með samræmdum og samfelldum hætti.
210

 Í 13. gr. 

reglugerðar nr. 1408/71/EB kemur fram sú meginregla að einstaklingur telst vera tryggður í 

því ríki þar sem hann vinnur. Reglan er óháð því hvaðan tekjur eru greiddar, launþeginn 

heyrir þá undir löggjöf vinnulands, lex loci laboris.
211

 Hér er ekki miðað við búsetu heldur það 

ríki sem einstaklingur vinnur í.
212

 Einstaklingur skal aðeins eiga rétt á bótum frá einu ríki, og 

aldrei eiga rétt á tvöföldum bótum.
213

  

 Búsetureglur EES byggja á fjórum meginreglum almannatryggingareglna EES- 

samningsins: Jafnræðisreglunni, samlagningarreglunni, útflutningsreglunni og 

hlutfallsreglunni. 

Jafnræðisreglan felur í sér að fólk sem flutt hefur milli landa skuli njóta sömu réttinda 

og ríkisborgarar heimalandsins. Þessi regla á sér stoð í 3. gr. reglugerðar 1408/71/EB og 7. gr. 

Rómarsáttmálans. Samlagningarreglan felur í sér að vera einstaklings innan EES-lands leggist 

saman og flutningur milli landanna feli ekki í sér brottfall réttinda. Hún byggir einnig á 51. gr. 

Rómarsáttmálans. Í athugasemdum þeim sem fylgdu með frumvarpi því sem varð að lögum 

nr. 117/1993 um almannatryggingar segir orðrétt: 
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Þetta þýðir að tryggingartímabil, starfstímabil og búsetutímabil sem áunnin eru samkvæmt 

löggjöf annars aðildarríkis skal telja með eins og þau væru áunnin samkvæmt löggjöf 

viðkomandi lands.
214

 

 

Útflutningsreglan byggir á 51. gr. Rómarsáttmálans og 10. gr. reglugerðar 1408/71/EB. 

Efnislega gengur hún út á það að einstaklingur skuli fá greiddar almannatryggingarbætur hvar 

sem er innan EES-svæðisins. Við flutning til annars EES-ríkis fellur rétturinn til bótanna ekki 

niður. Bætur í formi peninga og lífeyris skulu þá greiddar frá því landi þar sem einstaklingur 

átti rétt á bótunum. Grundvallarmunur er á slíkum bótum og sjúkrahjálp sem skal borguð af 

dvalar- eða búsetulandi.
215

 Hlutfallsreglan byggir á því að einstaklingur geti safnað upp 

réttindum og fengið hlutfall af greiðslu bóta þegar hann uppfyllir ekki skilyrði til fullra bóta.  

 Í úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga 28. apríl 2006 (16/2006) 

(Frakklandsmálinu) tók úrskurðarnefnd á álitamáli sem varðaði gildi og áhrif reglugerðar nr. 

1408/71 á búsetuskilyrðin í II. kafla ATL: 

 

Í málinu krafðist umsækjandi þess að teljast innan íslenska almannatryggingarkerfisins þrátt 

fyrir að hafa flutt lögheimili sitt til Frakklands en hann taldi að reglugerð nr. 1408/71/EB 

tryggði rétt hans hér á landi. TR hafnaði þessu og taldi umsækjanda ekki falla undir íslenska 

almannatryggingalöggjöf að þessu leyti þar sem hann hafði flutt lögheimili sitt af landinu. 

Úrskurðarnefndin segir í úrskurðinum að þar sem kærandi hefur ekki búsetu hér á landi skal 

athuga hvort einhver undantekningarregla ætti við tilvik hans, sbr. 2. málsl. 1. mgr. 12. gr. 

ATL. Þá segir ÚRAL að EES-samningurinn eigi við þar sem bæði Frakkland og Ísland eru 

aðildarríki hans. Ákvæði 13.-17. gr. reglugerðar nr. 1408/71/EB koma þá til skoðunar við 

ákvörðun á því hvort umsækjandi falli undir íslenska almannatryggingalöggjöf. Í 13. gr. 

reglugerðarinnar kemur fram meginreglan um að einstaklingur heyri undir löggjöf þess ríkis 

þar sem vinna fer fram, óháð búsetu. Undantekningarnar á þessari grein er svo að finna í 14.-

17. gr. reglugerðarinnar. Útsendingarreglan svokallaða í a. lið 1. mgr. 14. gr. a. segir til um 

það þegar einstaklingur er sendur af fyrirtæki sínu til vinnu í öðru aðildarríki skuli hann heyra 

undir fyrra ríkið ef áætlaður dvalartími er ekki ætlaður meiri en 12 mánuðir. Í a. lið 1. mgr. 14. 

gr. a. reglugerðarinnar er að finna sams konar reglu um sjálfstætt starfandi einstaklinga, sem er 

efnislega eins. ÚRAL segir þá að þessar reglur eigi ekki við í málinu þar sem umsækjandi sé 

hvorki í föstu ráðningarsambandi við fyrri vinnuveitanda sinn á Íslandi né hafi hann í hyggju 

að dvelja minna en eitt ár í Frakklandi, þar með þykir ljóst að búferlaflutningarnir séu til 

frambúðar. Einnig segir í úrskurðinum að engin undantekningarregla, hvorki í reglugerðinni 

né önnur, eigi við í málinu. Taldist kærandi skv. þessu ekki tryggður af almannatryggingum á 

Íslandi.  

 

Af úrskurði ÚRAL í Frakklandsmálinu má ráða að grundvallaratriðið er ekki hvar tekjur eru 

greiddar enda fékk kærandi tekjur greiddar á Íslandi. Ekki skiptir heldur grundvallarmáli að 

skattar af tekjunum skyldu vera greiddir á Íslandi. Aðalatriðið í þessu samhengi er það hvar 

vinnan fer fram. 
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b.2 Aðrir milliríkjasamningar 

Aðrar undantekningar á búsetuskilyrðinu geta byggst á öðrum milliríkjasamningum sem eru 

einnig gerðir á grundvelli 68. gr. ATL. Á grundvelli þessarar greinar voru m.a. gerðir 

samningar við Bretland og Kanada.
216

 Kanadasamningurinn heldur enn gildi sínu en 

Bretlandssamningurinn aðeins að því leyti sem hann veitir einstaklingum meiri rétt en 

reglugerð 1408/71/EB. Sá samningur sem hefur mest gildi fyrir íslenskan rétt er 

Norðurlandasamningur um almannatryggingar. Norðurlandasamningurinn hefur lagagildi á 

Íslandi, sbr. lög nr. 66/2004 um lögfestingu Norðurlandasamnings um almannatryggingar. 

Samningurinn gildir um alla þá sem falla undir gildissvið reglugerðar nr. 1408/71/EB. 

Samningurinn gildir líka um einstaklinga sem heyra undir eða hafa heyrt undir löggjöf í 

norrænu landi auk aðstandenda eða eftirlifenda. Skv. 4. gr. laganna er samningnum ætlað að 

veita rýmri rétt en reglugerðir nr. 1408/71/EB og framkvæmdareglugerðarinnar 574/72/EB að 

því leyti að reglugerðin á að taka til allra þeirra sem falla undir samninginn og eru búsettir í 

norrænu landi.
217

 Samningurinn tekur til fleiri aðila en almannatryggingareglur EES. 

Námsmenn falla undir hann sem og ríkisborgarar þriðja lands.
218

 Í II. hluta samningsins er 

kveðið á um löggjöf hvaða ríkis gildir í hverju tilfelli. Sérákvæði um bætur eru í III. kafla. 

Samningurinn nær ekki til bóta félagslegs eðlis. Í 2. kafla III. hluta eru ákvæði sem gilda 

sérstaklega um örorku, í 8. og 9. gr. eru ákvæði um búsetutíma. Í 1. málsl. 9. gr. segir að 

einstaklingur á rétt á grunnlífeyri sem hann hefur öðlast í norrænu landi á meðan hann er 

búsettur í landi sem er aðili að EES-samningnum. Í 2. málsl. 9. gr. segir að hið sama eigi við 

um búsetu í Færeyjum og Grænlandi að því marki sem samningurinn á við um þessi svæði. 

Samninginn þarf einnig að skoða með hliðsjón af framkvæmdasamningi við þennan samning. 

Framkvæmdasamningurinn er birtur sem fylgiskjal með reglugerð nr. 96/2006 um 

framkvæmdasamning við Norðurlandasamning um almannatryggingar frá 18. ágúst 2003.
219

 

 Í úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga 8. nóvember 2007 (156/2007) 

(Kínamálinu) var ein af forsendunum í málinu sú að engar undanþágur áttu við kæranda 

meðal annars vegna þess að ekki hafi verið gerður milliríkjasamningur um 

almannatryggingamál við Alþýðulýðveldið Kína.  
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Íslenska ríkið er einnig bundið af alþjóðasamningi um stöðu flóttamanna frá 28. júlí 

1951 (hér eftir nefndur flóttamannasamningurinn), að þjóðarétti. Fyrir hælisleitendur skiptir 

máli að öðlast lagalega stöðu flóttamanna til að geta uppfyllt skilyrði bóta samkvæmt ATL 

því að flóttamenn falla undir undantekningarreglu frá búsetuskilyrðinu. Í a. lið 1. gr. hans er 

hugtakið flóttamaður skilgreint.
220

 Skilgreiningunni var veitt lagagildi hér á landi með 1. mgr. 

44. gr. laga nr. 96/2002 um útlendinga. Í 24. gr. flóttamannasamningsins segir að íslenska 

ríkinu ber að vernda alla þá sem hafa stöðu flóttamanna með þeim hætti sem áskilinn er í 

samningnum. Vernd flóttamanna hér á landi byggir m.a. á 18. gr. reglugerðar nr. 463/1999 um 

framkvæmd almannatrygginga og skráningu í tryggingaskrá. Þar segir að flóttamenn sem veitt 

hefur verið hæli hér á landi skuli tryggðir skv. íslenskum almannatryggingum frá komudegi 

við framlagningu gagna frá Útlendingastofnun eða Hagstofu Íslands. Þetta ákvæði tekur til 

allra tegunda almannatrygginga.
221

 Hér er skilyrðið að einstaklingnum hafi verið veitt hér 

hæli. Um rétt til hælis er fjallað í 46. gr. laga um útlendinga. Í 47. gr. þeirra er fjallað um 

almenn réttaráhrif hælisveitingar. Um almenna réttarstöðu flóttamanna hér á landi gildir svo 

VII. kafli útlendingalaga sem og önnur viðeigandi ákvæði þeirra.    

 

c. Á grundvelli laga 

Í 13. og 14. gr. ATL eru sérstakar undanþágur. Þar koma fram þeir hópar sem TR er heimilt 

að veita undanþágu frá búsetuskilyrðunum. Hóparnir sem þar um ræðir eru í fyrsta lagi 

tímabundnir starfsmenn íslenskra fyrirtækja erlendis og fjölskyldur þeirra. Í öðru lagi er um 

að ræða námsmenn erlendis og fjölskyldur þeirra. Í þriðja lagi er heimild vegna 

tímabundinnar dvalar einstaklinga erlendis. Í 9. gr. LHL kemur fram að starfsmenn á vegum 

ríkisins erlendis falla einnig undir slíka undanþágu. 

 

c.1 Ákvæði 13. gr. ATL
222

  

                                                 
220

 Í a. lið 1. gr. flóttamannasamningsins orðast svo: Sá telst vera flóttamaður sem  er utan heimalands síns og af 

ástæðuríkum ótta við að verða ofsóttur vegna kynþáttar, trúarbragða, þjóðernis, aðildar í sérstökum 

félagsmálaflokkum eða stjórnmálaskoðana, og getur ekki, eða vill ekki, vegna slíks ótta, færa sér í nyt vernd þess 

lands; eða þann sem er ríkisfangslaus, og er utan þess lands, þar sem hann áður hafði reglulegt aðsetur, vegna 

slíkra atburða og getur ekki eða vill ekki, vegna slíks ótta, hverfa aftur þangað. 
221

 Gunnar Sigurðsson og Ragnhildur Helgadóttir: Almannatryggingar og félagsleg aðstoð, bls. 84. 
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 13. gr. hljóðar svo: „Tryggingastofnun ríkisins eða eftir atvikum sjúkratryggingastofnuninni er heimilt að 

ákveða samkvæmt umsókn að einstaklingur, sem tryggður er samkvæmt lögunum, sé áfram tryggður þótt hann 

uppfylli ekki skilyrði 12. gr., enda starfi viðkomandi erlendis fyrir aðila sem hafi aðsetur og starfsemi á Íslandi 

og tryggingagjald, sbr. lög um tryggingagjald, sé greitt hér á landi af launum hans. Sama gildir um maka hans og 

börn undir 18 ára aldri sem dveljast með honum. 

Umsókn um tryggingu samkvæmt þessari grein skal berast Tryggingastofnun ríkisins eða eftir atvikum 

sjúkratryggingastofnuninni eigi síðar en fjórum vikum fyrir brottför af landinu.“ 
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Greinin veitir TR heimild til þess að líta til aðstæðna einstaklinga og fjölskyldna fólks sem 

starfar erlendis á vegum aðila sem hafa aðsetur og starfsemi á Íslandi. TR getur veitt þessu 

fólki undanþágu frá öðrum búsetuskilyrðum ATL. Ákvæðið er heimildarákvæði og ber að 

skoðast í því ljósi. TR er skv. því ekki skylt að veita undanþáguna og að ákveða að aðili sé 

áfram tryggður hér á landi, en ávallt skal gæta jafnræðis við ákvarðanir á grundvelli þessa 

ákvæðis samkvæmt almennum stjórnsýslureglum. Til þess að falla undir þessa undanþágu 

þarf umsækjandi að uppfylla öll þau skilyrði sem talin eru upp í ákvæðinu, t.a.m. að greitt 

skuli tryggingargjald af launum hans og umsókn skuli berast innan þeirra tímamarka sem upp 

eru gefin í ákvæðinu. Ekki er sagt meira í ákvæðinu um það hvernig taka eigi á málum sem 

varða þessa grein. Reglugerð nr. 463/1999 um framkvæmd almannatrygginga og skráningu í 

tryggingaskrá kemur svo til fyllingar ákvæðisins. Hún er sett með stoð í almennri 

reglugerðarheimild í 15. gr. ATL. Í 3. mgr. 11. gr. segir að heimilt sé að ákveða að 

einstaklingur sé tryggður í allt að eitt ár þrátt fyrir starf erlendis, enda sé hann tryggður við 

upphaf starfsins. Starfið skal vera innt af hendi erlendis fyrir aðila með aðsetur og starfsemi á 

Íslandi og greiða skal tryggingagjald, sbr. lög um tryggingagjald, hér á landi af launum 

viðkomandi á starfstímanum. Í 5. mgr. 11. gr. reglugerðarinnar segir að framlengja megi 

tryggingarskráninguna í allt að fjögur ár til viðbótar eftir að fyrsta tímabilinu er lokið og eftir 

mat á því hvort skilyrðin séu enn uppfyllt. Í 9. mgr. 11. gr. segir að milliríkjasamningar gildi 

eins og þeir geta átt við þessi mál.  

 

c.1.1 Reglur EES um útsenda starfsmenn 

Sérreglur gilda um útsenda starfsmenn innan EES og er þeim ætlað að stuðla að frjálsri för 

einstaklinga eins og áður hefur verið nefnt. Þessar reglur eru hluti af reglugerð nr. 1408/71/EB 

um beitingu almannatryggingareglna gagnvart launþegum og fjölskyldum þeirra sem flytjast 

milli aðildarríkja. Umrædd reglugerð er ein af þeim réttarheimildum sem skoða skal við mat á 

búsetuskilyrðum laganna. Í 13. gr. 1408/71/EB kemur fram sú meginregla að einstaklingur 

telst tryggður í vinnulandi. Undantekning á þessari reglu kemur fram í a. lið 14. gr. hennar. 

Reglan gengur út á að einstaklingur telst enn tryggður í heimalandi sínu ef dvöl hans í nýju 

vinnulandi tekur minni tíma en eitt ár. Atvinnurekandi getur þó ekki nýtt sér þessa reglu til 

þess að senda ávallt nýjan starfsmann, þar sem hún á ekki við þegar starfsmaðurinn er að 

leysa annan starfsmann af.
223

 Hér er komið í veg fyrir misnotkun á reglunni. 
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 Guðmundur Sigurðsson og Ragnhildur Helgadóttir: Almannatryggingar og félagsleg aðstoð, bls. 78. 
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c.2  Ákvæði 14. gr. ATL
224

 

Ákvæði 14. gr. kveður á um heimild fyrir TR að veita undantekningu fyrir námsmenn erlendis 

og fjölskyldur þeirra. Ákvæðið miðast við rétt námsmanna í þeim ríkjum sem ekki hefur verið 

gerður milliríkjasamningur við. Í 2. mgr. 15. gr. reglugerðar nr. 463/1999 um framkvæmd 

almannatrygginga og skráningu í tryggingaskrá kemur fram skilgreining á hugtakinu 

námsmaður. Þar er námsmaður sagður vera einstaklingur, annar en launþegi eða sjálfstætt 

starfandi einstaklingur, sem er við nám eða starfsþjálfun sem lýkur með útgáfu vottorðs um 

menntun sem viðurkennd er af yfirvöldum. Í 9. gr. lögheimilislaga kemur fram að námsmaður 

og skyldmenni hans sem með honum dveljast geti áfram átt lögheimili á Íslandi. Í úrskurði 

úrskurðarnefndar almannatrygginga 27. október 1999 (157/1999) (námsmaður) segir að 

almennt sé miðað við fullt háskólanám við framkvæmd á þessu ákvæði og tungumálanám 

þurfi að vera a.m.k. í 20 vikur. Námsmenn í skólafríum njóta verndar skv. 3. mgr. 15. gr. 

reglugerðarinnar. Þegar námi lýkur er námsmanni gefnir sex mánuðir til þess að ákveða hvort 

hann ætli að koma heim eða ekki, áður en hann dettur utan tryggingaverndar 

almannatrygginga hér á landi, skv. 4. mgr. 15. gr. reglugerðarinnar. Ef hann ákveður að koma 

til Íslands fyrir þann tíma nýtur hann verndar. Ef það tekur lengri tíma, eða hann ákveður að 

búa áfram í námslandi nýtur hann ekki verndar almannatrygginga á Íslandi enda er hann þá 

talinn einstaklingur sem ákveðið hefur að flytja búsetu sína frá landinu og 

undantekningarregla 1. mgr. 14. gr. ATL á þá ekki við um hann. 

Eins og áður segir getur TR ákveðið hvort einstaklingur teljist raunverulega búsettur á 

Íslandi þrátt fyrir skráningu í þjóðskrá. Þá getur reynt á það hvort einstaklingur falli undir 

einhverja undanþágu búsetuskilyrðanna. Námsmannshugtakið og reglur 14. gr. ATL geta þá 

komið til við matið á því.
225

 Erlendir námsmenn á Íslandi geta einnig notið tryggingaverndar 

skv. 16. gr. reglugerðar nr. 463/1999 um framkvæmd almannatrygginga og skráningu í 

tryggingaskrá.  
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 14. gr. hljóðar svo: „Tryggingastofnun ríkisins eða eftir atvikum sjúkratryggingastofnuninni er heimilt að 

ákveða samkvæmt umsókn að einstaklingur, sem tryggður er samkvæmt lögunum, sé áfram tryggður þótt hann 

uppfylli ekki skilyrði 12. gr., enda dveljist hann erlendis við nám og sé ekki tryggður í almannatryggingum 

námslandsins. Sama gildir um maka hans sem var tryggður hér á landi við upphaf námsins og börn 

námsmannsins undir 18 ára aldri sem með honum dveljast. 

Tryggingastofnun ríkisins eða eftir atvikum sjúkratryggingastofnuninni er heimilt að ákveða samkvæmt umsókn 

að einstaklingur, sem tryggður er samkvæmt lögunum, sé áfram tryggður, sbr. þó 29. gr., í allt að eitt ár frá 

brottför af landinu þótt hann uppfylli ekki skilyrði 12. eða 13. gr., enda leiði milliríkjasamningar ekki til annars. 

Skilyrði þessa er að viðkomandi hafi haft samfellda fasta búsetu hér á landi eigi skemur en fimm ár fyrir brottför 

og að það sé ekki tilgangur farar að leita læknismeðferðar. 

Umsókn um tryggingu samkvæmt þessari grein skal berast Tryggingastofnun ríkisins eða eftir atvikum 

sjúkratryggingastofnuninni eigi síðar en fjórum vikum fyrir brottför af landinu.“ 
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 Guðmundur Sigurðsson og Ragnhildur Helgadóttir: Almannatryggingar og félagsleg aðstoð, sjá nmgr. á bls. 

80 í bókinni. 
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Í 2. mgr. 14. gr. ATL er sagt að TR hafi heimild til að veita samskonar undanþágu 

fyrir tímabundna dvöl einstaklinga erlendis, sem dveljast erlendis við annað en vinnu og/eða 

nám. Í athugasemdum þeim sem fylgdu frumvarpinu sem varð að lögunum, segir að með 

þessu ákvæði sé fólki gert kleift að dveljast tímabundið í löndum sem Ísland hefur ekki samið 

við án þess að tryggingar þeirra missi gildi sitt.
226

 Reglan skal aldrei gilda lengur en í eitt 

ár.
227

 Ef einstaklingur ætlar að nýta sér þessa undanþágu þá skal gildistími hennar miðast við 

áætlaðan dvalartíma. Sé dvalatíminn óljós skal miða gildistíma undanþágunnar við sex 

mánuði skv. 10. gr. reglugerðar nr. 463/1999 um framkvæmd almannatrygginga og skráningu 

í tryggingaskrá. 

  

c.3  Lög um lögheimili nr. 21/1990  

Einstaklingar sem gegna störfum erlendis á vegum ríkisins falla einnig undir undanþágureglur 

í II. kafla ATL, sbr. 9. gr. LHL. Í 9. gr. laga um lögheimili (hér eftir nefnd LHL) segir að 

íslenskur ríkisborgari sem gegnir störfum erlendis á vegum ríkisins við sendiráð, fastanefnd 

eða ræðismannsskrifstofu og tekur laun úr ríkissjóði, svo og íslenskur ríkisborgari sem er 

starfsmaður alþjóðastofnunar sem Ísland er aðili að, skuli eiga lögheimili hér á landi hjá 

skyldfólki sínu eða venslafólki eða í því sveitarfélagi þar sem hann fór af landi brott. Þetta á 

líka við um skyldfólk einstaklingsins sem hjá honum dvelst. Þessir starfsmenn heyra undir 

reglur þjóðaréttar um úrlendisrétt sendimanna ríkja og heyra því undir lögsögu Íslands.
228

  

Þessir aðilar falla þar með undir tryggingavernd ATL.  

Staða starfsmanna sendiráða, fastanefnda og ræðisskrifstofa er afmörkuð frekar í 12. 

og 13. gr. reglugerðar nr. 463/1999 um framkvæmd almannatrygginga og skráningu í 

tryggingaskrá. Í 12. gr. reglugerðarinnar er lagareglan áréttuð og í 13. gr. er þessum 

einstaklingum veittur sex mánaða umþóttunartími og svigrúm með sama hætti og gert er með 

námsmennina. Þeir einstaklingar sem starfa hjá þessum aðilum en eru ekki sendir á vegum 

ríkisins falla ekki undir ATL, sbr. 4. mgr. 12. gr. reglugerðarinnar. Skv. 1. mgr. 16. gr. 

reglugerðar nr. 1408/71/EB er reglan sú að þeir sem starfa hjá sendiráðum og 

ræðismannaskrifstofum eða heimilum erindreka eða slíkra starfsstöðva skuli falla undir reglur 

þess aðildarríkis þar sem vinnan fer fram. En skv. 2. mgr. 16. gr. 1408/71/EB kemur fram að 
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 Alþingistíðindi, A- deild, 1997-1998, bls. 2294. 
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 Guðmundur Sigurðsson og Ragnhildur Helgadóttir: Almannatryggingar og félagsleg aðstoð, bls. 81. 
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 Guðmundur Sigurðsson og Ragnhildur Helgadóttir: Almannatryggingar og félagsleg aðstoð, bls. 82. 

Úrlendisréttareglur í þessu samhengi fela í sér persónulega friðhelgi þessara aðila gagnvart því að erlent ríki beiti 

lögsögu gagnvart þeim. Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 461. 
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starfsmenn sendiríkis hafi val um hvora löggjöfina þeir falla undir. Slíkt val skal endurnýjað í 

lok hvers árs. 

Staða íslenskra starfsmanna sem starfa erlendis hjá alþjóðastofnunum er afmörkuð 

frekar í 14. gr. reglugerðar nr. 463/1999 um framkvæmd almannatrygginga og skráningu í 

tryggingaskrá. Í 1. málsl 1. mgr. 14. gr. reglugerðarinnar kemur fram að þessir aðilar teljist 

ekki tryggðir skv. ATL nema TR hafi heimilað það eftir umsókn þegar íslenska ríkið er aðili 

að stofnuninni og starfið þjónar hagsmunum íslenska ríkisins erlendis. Í 2. málsl. 1. mgr. 14. 

gr. er skilyrði sett um að umsækjandi hafi verið tryggður hér á landi við upphaf starfsins og að 

starfsmaðurinn njóti ekki trygginga á vegum stofnunarinnar eða starfsins. Í 2. mgr. 14. gr. 

kemur fram að starfsmenn alþjóðastofnana á Íslandi sem búsettir eru hér á landi vegna 

starfsins eiga rétt á að vera skráðir sem tryggðir að fullnægðum öðrum skilyrðum, enda séu 

þeir ekki tryggðir í heimalandi sínu. 

Aðstoðarfólk á vegum Evrópabandalagsins hefur hefur val um það hvaða löggjöf það 

heyrir undir skv. 3. mgr. 16. gr. reglugerðar 1408/71/EB. 

 

5.4 Skilyrði um 75% örorku 

5.4.1 Inngangur 

Í b. lið 1. mgr. 18. gr. kemur þriðja grundvallarskilyrðið fram. Þar segir að einstaklingar sem  

metnir eru til a.m.k. 75% örorku til langframa vegna afleiðinga læknisfræðilega viðurkenndra 

sjúkdóma eða fötlunar eigi rétt á örorkulífeyri. Orðasambandið „til langframa“ merkir til 

lengdar eða í langa stund. Með þessu orðalagi er lagður grunnur að því að örorkumat byggi 

mati á ásigkomulagi einstaklingsins eins og það horfir við mönnum til frambúðar. Hér er 

skilyrði að skerðingin sé að minnsta kosti 75% samkvæmt því mati sem lagt er upp með í 

lögunum og útfært er í reglugerð nr. 379/1999 um örorkumat. Matið á skerðingunni fer eftir 

læknisfræðilegum örorkustaðli eins og hann kemur fram í reglugerðinni. Skerðinginn þarf að 

vera vegna afleiðinga læknisfræðilega viðurkenndra sjúkdóma eða fötlunar.
229

  

Orðið sjúkdómur merkir óeðlilegt ástand líkama eða sálar.
230

 Sjúkdómur skv. 18. gr. 

ATL getur bæði átt við um andlegt og líkamlegt ástand einstaklings. Fötlun er hugtak yfir 

„takmarkaða getu eða vanhæfni vegna skerðingar til að framkvæma athafnir á sama hátt eða 
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 Á það skal þó bent að ákvæðið miðast við mat á skerðingu einstaklings, en ekki við mat á færni hans. Sjá 

hugmyndir um breytingar á þessari aðferðafræði hér: Drög að starfshæfnismati. Skýrsla faghóps um aðferðir við 

mat á starfshæfni. Matið skal samkvæmt drögunum ekki miðast við örorku heldur starfshæfni. Hugtakið 

starfshæfni er samkvæmt drögunum skilgreint sem „færni einstaklings í líkamlegu, andlegu og félagslegu tilliti 

til að taka þátt í samfélaginu þ.m.t. að afla sér lífsviðurværis“. 
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 Íslensk orðabók, M-Ö, bls. 1298. 
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innan þeirra marka sem eðlileg eru talin“.
231

 Læknisfræðilega viðurkennt merkir að þetta 

óeðlilega ástand eða fötlunin þarfnast greiningar eftir almennt viðurkenndum aðferðum 

læknisfræðinnar. Ástandið skal greint af einstaklingi sem hefur heimild til að kallast læknir 

skv. læknalögum nr. 53/1988.
232

 Réttur til þess að fara í örorkumat er óháður starfshæfni 

umsækjanda.
233

 

 

5.4.2 Örorkumat 

Mat á þáttum eins og andlegri og líkamlegri skerðingu getur verið erfitt í famkvæmd. Örorka 

er metin á læknisfræðilegum grundvelli af TR á grundvelli örorkustaðals, sbr. 1. málsl. 2. 

mgr. 18. gr. ATL. Framkvæmd örorkumatsins er bundin í reglugerð nr. 379/1999 um 

örorkumat og örorkustaðallinn fylgir henni sem fylgiskjal. Örorkustaðallinn byggir á enskri 

fyrirmynd. Ákveðið var með breytingu á ATL með lögum nr. 62/1999 að miða matið 

eingöngu við læknisfræðilegar forsendur. Áður hafði verið einnig litið til tekna og félagslegra 

aðstæðna. Þeir þættir sem metnir eru geta líka haft áhrif á vinnufærnina.
234

 En vinnufærnin, 

sem slík, er ekki það sem lagt er upp með við matið. Samkvæmt staðlinum er örorkumat 

metið út frá læknisfræðilega metnu orkutapi. Það hefur ekki úrslitaþýðingu við örorkumatið 

hvort umsækjandi geti unnið það starf sem hann hefur þjálfun eða menntun til.
235

 Í úrskurði 

úrskurðarnefndar almannatrygginga frá 11. ágúst 2010 (38/2010) lýsti nefndin stöðu 

örorkustaðals gagnvart nefndinni með afar skýrum hætti: “Úrskurðarnefndin er bundin af 

staðlinum eins og hann hefur verið ákveðinn.”  
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 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 159. 
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 Í 1. gr. læknalaga nr. 53/1988, sbr. 2. og 3. og 6. gr. sömu laga, kemur fram hverjir hafa réttindi til að teljast 

læknar. 
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 Drög að starfshæfnismati. Skýrsla faghóps um aðferðir við mat á starfshæfni, bls. 3. Einnig skal bent á að í 

skýrslu nefndar um endurskoðun örorkumats og eflingu starfsendurhæfingar segir að í skýrslu OECD í 

málefnum einstaklinga hafi ein af niðurstöðum OECD verið sú að örorka eigi ekki að teljast jafngild því að vera 

óvinnuhæfur. Ekki skal samkvæmt því líta á örorkustig sem það sama og að aðstæður einstaklings til 

tekjuöflunar og þáttöku í atvinnu. Skýrsla nefndar um endurskoðun örorkumats og eflingu starfsendurhæfingar, 

5. mars 2007. bls. 5. Örorkumat skv. 18. gr. ATL virðist vera í samræmi við það sem lagt er upp með í skýrslu 

OECD.  

Komið hafa upp hugmyndir um að breyta matinu úr því að vera hreint og klárt læknisfræðilegt mat í það að vera 

annars vegar færnimat, sem notað væri til mats á þörf á stoðþjónustu og hins vegar í mat á fjárhagslegu aflahæfi 

einstaklinga, þar sem læknisfræðileg og atvinnuleg endurhæfing væri skilyrði bóta. Á endurhæfingu stendur fær 

einstaklingur endurhæfingarbætur og í lok endurhæfingar skuli atvinnu- og tekjuöflunargeta vera metin. 

Starfsgeta skuli metin í 100 prósentum, og það sem á vantar skal hann fá bætt. Skýrsla nefndar um endurskoðun 

örorkumats og eflingu starfsendurhæfingar, 5. mars 2007. bls. 5., sjá einnig: Drög að starfshæfnismati. Skýrsla 

faghóps um aðferðir við mat á starfshæfni, Nýskipan almannatrygginga. Tillögur um breytingar á lífeyriskerfinu. 

Skýrsla til félags- og tryggingarmálaráðherra. 
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 Sigurður Thorlacius, Sigurjón Stefánsson og Haraldur Jóhannsson: „Örorkumat fyrir og eftir gildistöku 

örorkumatsstaðals“, bls. 721-723. 
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 Úrskurður úrskurðarnefndar almannatrygginga 8. desember 2004 (312/2004) 
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Í 3. gr. reglugerðar nr. 379/1999 um örorkumat segir að matið sé grundvallað á 

stöðluðum spurningalista sem umsækjanda ber að svara, læknisvottorðum og þeim þáttum 

sem tryggingayfirlæknir telur vera nauðsynleg, gögnum og læknisskoðunum hjá honum. 

Tryggingayfirlækni er einnig heimilt skv. 4. gr. reglugerðarinnar að meta einstakling til 75% 

örorku þó að hann falli ekki undir skilyrði staðalsins ef hann telur sýnt af læknisvottorðum 

eða öðrum gögnum að umsækjandi muni í framtíðinni hljóta slíka örorku til langframa. Þessi 

heimild er ekki mikið notuð og er skýrð þröngt af ÚRAL.
236

  

 

Í úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga 25. maí 2005 (56/2005) (Undantekning frá 

staðli I) voru tilvik með þeim hætti að umsækjanda var metinn örorkustyrkur hjá TR eftir 

örorkumat. Hann kærði þá ákvörðun TR til ÚRAL. Í úrskurðinum tók nefndin fram að 4. gr. 

reglugerðar nr. 379/1999 um örorkumat sé undantekningarákvæði frá þeirri reglu að byggja 

eigi örorkumat á staðli og samkvæmt almennum lögskýringarsjónarmiðum eigi að skýra það 

ákvæði þröngt. ÚRAL tók svo fram að ekkert í reglugerðinni veitti vísbendingar um það 

hvernig beita ætti þessu ákvæði. Lagagreinin sem matið byggði á segði að matið skuli að vera 

staðlað og því yrði að gera mjög strangar kröfur svo að heimilt sé að beita þessari 

undantekningarheimild. ÚRAL mat einungis heimilt að beita undantekningarheimildinni þegar 

líkamleg og andleg skerðing sé svo mikil að augljóst sé að skerðingin jafnist á við skilyrði 

staðalsins. Nefndin taldi að það ætti ekki við í þessu tilviki.
237

 

 

Undir verður það tekið að hér sé um þrengjandi skýringu úrskurðarnefndarinnar að ræða. 

Orðalag hennar um að skerðingin þurfi augljóslega að jafnast á við skilyrði staðalsins virðist 

enda ekki fyllilega sambærilegt við ákvæði 4. gr. reglugerðarinnar um að sýnt sé fram á það 

að ásigkomulagið muni valda örorku í framtíðinni. Hér stangast almenn 

lögskýringarsjónarmið á við sérstök lögskýringarsjónarmið innan félagsmálaréttar. Við 

skýringu á ákvæðum sem þessum verður að hafa í huga að almenn lögskýringarsjónarmið eiga 

ekki alltaf fyllilega við þegar lögskýringarsjónarmið, sem beita skal við skýringar á ákvæðum 

sem veita félagslegan rétt, leiða til vals á öðrum lögskýringarkosti. Vísast til álits 

umboðsmanns Alþingis UA 12. febrúar 2007 (4747/2006) (tannviðgerð) þar sem fram kemur 

að umboðsmaður telji að félagslegt eðli almannatrygginga gefi efni til þess að almennt skuli 

ekki beita þröngri túlkun á ákvæði ATL um rétt til bóta. Í UA 17. október 2000 (2796/1999) 

(bifreiðakaupastyrkur), kemur fram að velja skuli þann lögskýringarkost sem samræmist best 

markmiðum og tilgangi viðkomandi löggjafar þegar val stendur milli lögskýringarkosta, svo 

fremi sem slíkt falli að orðalagi viðkomandi ákvæðis. Þröng túlkun á ákvæðum um rétt til 
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 Gunnar Sigurðsson og Ragnhildur Helgadóttir: Almannatryggingar og félagsleg aðstoð, bls, 115. 
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 Sambærilegt eða jafnvel nákvæmlega eins orðalag má finna um skýringu á undantekningarreglu 4. gr. 
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2010 (460/2009), 2. júní 2010 ( 431/2009), 10. mars 2010 ( 395/2009), 15. apríl 2010 ( 400/2009), 21. apríl 

2010 (391/2009), 3. febrúar 2010 (383/2009) , 16. febrúar 2010 ( 335/2009) og  22. janúar 2010 ( 332/2009). 
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bóta, eins og gert er í þessu máli, virðist almennt ekki vera í samræmi við tannviðgerðarálit 

umboðsmanns. Einnig skal bent á að þar sem annar lögskýringarkostur gat fallið innan 

orðalags reglugerðarheimildarinnar, og sá tilgangur virðist betur í samræmi við tilgang 

löggjafarinnar er erfitt að sjá að þessi niðurstaða sé í samræmi við bifreiðkaupastyrksálit 

umboðsmanns.
238

 

 

Í úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga 21. apríl 2004 (52/2004) (undantekning frá 

staðli II) reyndi einnig á sömu undantekningarheimild. Kærandi taldist ekki uppfylla skilyrði 

staðals um 75% örorku skv. mati TR. Þrátt fyrir það var hann með æðaþrengingar vegna 

kransæðasjúkdóms sem leiddi til brjóstverkja við minnsta álag. Kærandi taldi að staðlaður 

spurningalisti ætti illa við ástand sitt þar sem hann taldi sig vera óvinnufæran á almennum 

vinnumarkaði. ÚRAL mat ástand kæranda sérstaklega og tók fram að sannað væri að hann 

væri haldinn alvarlegum og lífshættulegum sjúkdómi. Ekki þóttu líkur á bata nema með 

áhættusamri aðgerð og einstaklingurinn taldist því óstarfhæfur. Örorku kæranda mátti þess 

vegna jafna til 75% örorku og beitti úrskurðarnefndin þess vegna undanþáguheimildinni í 4. 

gr. reglugerðarinnar.   
 

Eins og áður segir skiptist örorkumatið í tvo þætti, í mat á líkamlegri færni einstaklings eða 

andlegri færni hans. Færnisskerðingin er metin til stiga sem eru gefin eftir fyrirfram ákveðnu 

kerfi örorkumatsstaðalsins. Mismörg stig þarf að fá úr andlegu eða líkamlegu mati 

einstaklings til að teljast uppfylla skilyrði töku örorkulífeyris. Einstaklingur þarf að fá 15 stig 

út úr líkamlegu mati en tíu stig út úr andlegu mati til að uppfylla skilyrðin. Ef umsækjandi 

nær ekki þessum fjölda stiga getur honum nægt að fá sex stig úr hvorum þætti til að teljast 

uppfylla skilyrði um 75% örorku. Þessir þættir eru metnir út frá mismunandi forsendum. 

 Mat á líkamlegri færni einstaklings byggist á fyrirfram ákveðnum matsþáttum sem 

teljast til nauðsynlegrar færni fyrir hvern einstakling. Hver og einn þessara þátta getur gefið 

allt frá 0 stigum upp í 15 stig, eftir getu og eftir atvikum þægindum eða óþægindum við 

framkvæmd hans. Allir þættirnir eru metnir og stig hvers matsþáttar, sem gefin eru, leggjast 

svo saman. Þessir þættir eru: Að ganga á jafnsléttu, að ganga í stiga, að sitja í stól, að standa, 

að rísa á fætur, að beygja og krjúpa, að nota hendurnar, að lyfta og bera, að teygja sig, tal, 

heyrn, sjón, stjórn á hægðum og þvagi og síðast hvort matsþoli sé haldinn endurteknum 

meðvitundarmissi. Gönguþættirnir tveir eru ekki taldir saman, og er aðeins sá þáttur sem gefur 

fleiri stig metinn. Hver þessara þátta skiptist upp í undirþætti. Sem dæmi má nefna að 

matsþátturinn að rísa á fætur skiptist upp í fjóra undirþætti sem gefa mismunandi mörg stig 
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 Þess má geta að úrskurðarnefnd almannatrygginga hefur notast við samskonar orðalag í fleiri úrskurðum m.a. 

í úrskurði 14. nóvember 2006 ( 230/2006). 
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eftir því hve skerðingin er mikil.
239

 Ef fleiri en einn þáttur á við umsækjanda fær hann stig 

fyrir þann þátt sem veitir flest stig. 

 Mat á andlegri færni miðast við það hvernig einstaklingi tekst að takast á við athafnir 

daglegs lífs. Einnig eru samskipti einstaklings við aðra skoðuð ásamt álagsþoli hans. Öll 

fengin stig við mat á andlegu ástandi eru lögð saman en ekki stig hvers þáttar eins og í 

líkamlega matinu.  

 

Í úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga 8. desember 2004 (312/2004) hafði 

umsækjandi örorkubóta kært þá afgreiðslu TR að hann hafi fengið 13 stig úr líkamlegu mati 

og svo fimm stig úr mati á andlegu ástandi. Hann taldist því falla utan réttar til örorkulífeyris 

skv. 18. gr. en taldist falla undir 19. gr. og var því metinn örorkustyrkur. Ef hann hefði fengið 

sex stig úr andlegu mati hefði hann náð að uppfylla skilyrði um a.m.k. sex stig úr báðum 

þáttunum og heimild hefði verið til þess að telja hann uppfylla skilyrði 18. gr. Hann kærði 

örorkumat TR til ÚRAL meðal annars á þeim grundvelli að aðrir sjúklingar í hans stöðu hafi 

talist samkvæmt öðrum örorkumötum með a.m.k. 75% örorku. Einn hluti rökstuðnings TR í 

málinu var sá að kærandi væri í 60% vinnu og stefndi á mastersnám. Um þann þátt 

rökstuðnings TR sem laut að vinnunni og skólanum benti úrskurðarnefndin á þá staðreynd að 

matið væri læknisfræðilegt og ekki hefði það úrslitaþýðingu í málinu hvort kærandi gæti unnið 

við það starf sem hann hafi menntun og þjálfun til. Um þær læknisfræðilegu forsendur, sem 

lágu fyrir í málinu, taldi úrskurðarnefndin að fyrirliggjandi gögn í málinu væru nægjanleg og 

lagði sjálfstætt mat á það hversu mörg stig kærandi átti að fá og kærandi var metinn að álitum 

með a.m.k. 15 stig úr mati á líkamlegri færni.  

 

Erfitt er að meta út frá þessum úrskurði hvað felst í orðalaginu „að álitum“. Má þá í framhaldi 

af því spyrja hvort orðalag úrskurðarins samræmist 4. tölul. 31. gr. SSL, sbr. 1. mgr. 22. gr. 

sömu laga.
240

 Í 4. tölul. 31. gr. SSL er áskilið að rökstuðningur skuli koma fram með glöggum 

hætti.  

 Örorkumatið er á hendi TR skv. 2. mgr. 18. gr. ATL. Í 2. gr. reglugerðar nr. 379/1999 

um örorkumat segir að tryggingayfirlæknir geri það. Í framkvæmd fer matið fram hjá læknum 

TR og þeim læknum sem TR hefur gert samninga við.
241

 ÚRAL hefur heimild til að 

endurskoða mat TR jafnt á líkamlegri og andlegri skerðingu. Hjá TR eru einstaklingar ekki 

metnir af geðlæknum þegar andlegt ástand er metið og geðlæknir er ekki í ÚRAL. Nefndin 

hefur þó kallað eftir mati geðlæknis þegar þörf hefur þótt á slíku.
242
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 Hér einn þáttur í dæmaskyni: Að rísa á fætur: a) Getur ekki staðið upp af stól (15 stig), b) getur ekki staðið 

upp af stól án þess að styðja sig við eitthvað (7 stig), c) getur stundum ekki staðið upp af stól án þess að styðja 
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 Í 1. mgr. 22. gr. SSL kemur eftirfarandi fram: „Í rökstuðningi skal vísa til þeirra réttarreglna sem ákvörðun 

stjórnvalds er byggð á. Að því marki, sem ákvörðun byggist á mati, skal í rökstuðningnum greina frá þeim 
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Í úrskurði úrskurðarnefndar almannatryggingamála 12. maí 2005 (322/2004) (stigafjöldi 

ótilgreindur) reyndist umsækjandi örorkulífeyris ekki vera sáttur við að vera metinn 

örorkustyrkur af TR á þeim grundvelli að hann taldist hvorki af mati á líkamlegri færni né 

mati á andlegri færni vera a.m.k. 75% öryrki og kærði ákvörðun TR til ÚRAL. Í örorkumati 

TR var stigafjöldi í mati kæranda ekki tilgreindur sérstaklega. ÚRAL ákvað að óska eftir 

rökstuddu mati utanaðkomandi sérfræðings í geðlækningum á örorku kæranda samkvæmt 

örorkustaðli. Við mat geðlæknisins hlaut kærandi þrjú stig í mati á líkamlegri skerðingu og 11 

stig við mat á andlegri skerðingu. ÚRAL taldi mat geðlæknisins vera vel rökstutt og var það 

lagt til grundvallar. Kærandi taldist til 75% örorku þar sem nægilegt er að fá tíu stig úr mati á 

andlegri skerðingu. Kærandi taldist því uppfylla skilyrði 18. gr. ATL. 

 

ÚRAL hefur ekki alltaf talið þörf á geðlækni við mat á andlegri skerðingu umsækjanda: 

 

Í úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga 20. október 2005 (272/2005) 

(bæklunarsérfræðingur) kærði umsækjandi niðurstöðu mats TR á andlegri skerðingu hans sem 

var sú að hann taldist vera 50% öryrki. Í kæru kom fram að bæklunarsérfræðingur hefði annast 

örorkumatið sem þó byggðist að mestu á mati á geðrænum vandamálum. Taldi kærandi það 

ekki vera fullnægjandi og gæfi ekki rétta mynd af raunverulegri örorku hans. ÚRAL 

endurskoðaði skýrslu bæklunarsérfræðingsins og komst að eftirfarandi niðurstöðu: 

„Úrskurðarnefndin telur sérfræðimenntun einstakra lækna á vegum Tryggingastofnunar sem 

taka viðtöl við og skoða umsækendur um örorkulífeyri ekki hafa úrslitaáhrif um gildi skýrslna. 

Leitað sé til læknanna vegna læknisfræðimenntunarinnar sem slíkrar. Við mat á skýrslum 

þeirra sé litið til þess hvernig þeir rökstyðji niðurstöður sínar byggðar á örorkustaðli sem 

læknarnir hafa fengið sérstaka þjálfun til að nota.“ Að því sögðu komst úrskurðarnefndin að 

þeirri niðurstöðu að skýrsla læknisins hefði bæði verið vel rökstudd og skýr.  

 

ÚRAL hefur lagt áherslu á að báðir matsþættirnir skuli metnir, og andlegir þættir skulu 

skoðaðir sérstaklega í ákveðnum tilvikum. Í úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga 24. 

september 2010(48/2010) taldi ÚRAL andlega færni ekki nægilega metna. “Telur nefndin rétt 

því rétt að fram fari nýtt mat á örorku kæranda, sbr. 18. gr. ATL og að við þá skoðun verði 

andleg færni hans sérstaklega könnuð.”  Þegar skoðunarlæknar hafa ekki metið andlega færni 

sérstaklega þegar þörf er á slíku er málum vísað aftur til TR.  

 

Í úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga 15. apríl 2010 (361/2009) (skoðunarlæknir) 

hafði kærandi svarað spurningum af spurningarlista játandi um hvort hann ætti við geðræn 

vandamál að stríða. Skoðunarlæknir lagði ekki mat á andlega færni kæranda. ÚRAL taldi af 

gögnum málsins hægt að sjá að kærandi ætti við andleg vandamál að stríða. Taldi ÚRAL því 

rétt að vísa málinu aftur til TR í því skyni að fram skyldi fara nýtt örorkumat, sbr. 18. gr. ATL 

og að andleg færni skyldi sérstaklega skoðuð.
243
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 Sjá sambærilega nálgun ÚRAL hér: Í úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga 2. júní 2010 (377/2009). 

Þar gerði kærandi sérstaka athugasemd við mat skoðunarlæknis TR á andlegri færni hans. Í greinargerð TR var 

ekki tekin rökstudd afstaða til þeirra atriða sem kærandi nefndi í kæru sinni. Með vísan þess það var ekki gert og 

þess að ekki öll læknisvottorð voru algerlega samhljóða taldi ÚRAL að ekki yrði hjá því komist að láta nýtt mat 

fara fram og málinu var vísað að nýju til TR í því skyni að fram skyldi fara nýtt mat á líkamlegri og andlegri 

færni kæranda. Sams konar niðurstöður má finna í úrskurðum úrskurðarnefndar almannatrygginga 2. júní 2010 

(471/2009) og 2. júní 2010 (405/2009). 
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Af úrskurðum úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga 20. október 2005 (272/2005) 

(bæklunarsérfræðingur), úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga 12. maí 2005 

(322/2004) (stigafjöldi ótilgreindur) má draga þá ályktun að framkvæmd örorkumatsins, sem 

slík, ræður því hvort nefndin telur þörf vera á því að sérstaklega sé leitað til sérfræðinga til 

endurskoðunar á örorkumati. Þegar örorkumatið telst vera vel rökstutt og skýrt virðist ekki 

vera talin þörf á sérstakri sérfræðilegri endurskoðun á örorkumati.  

 

Í úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga 19. janúar 2005 (258/2004) (misvísandi gögn) 

endurskoðaði ÚRAL mat TR á andlegri skerðingu án þess að leita sérstaks álits sérfræðings. 

Þar voru atvik þannig að úrskurðarnefndin taldi læknisfræðileg gögn í málinu vera misvísandi. 

Um misvísandi gögn sem fjalla um mat á andlegri skerðingu sagði nefndin „Erfitt er að meta 

andlega skerðingu samkvæmt stöðluðum mælikvarða, en við þessar aðstæður telur nefndin að 

skýra verði allan vafa kæranda í hag.“      

 

Þessi skýringarregla getur haft mikla þýðingu fyrir alla þá sem kæra andlegt örorkumat TR til 

ÚRAL og einhver vafi leikur á vægi læknisfræðilegra gagna í máli þeirra.
244

 

 

a. Tengsl 18. gr. við endurhæfingalífeyri  

a.1 Inngangur 

Eins og áður segir byggir 18. gr. á því að örorka einstaklinga sé metin til langframa. Horft er á 

ástand einstaklings til framtíðar. Ástand einstaklings gæti orðið betra eða verra í framtíðinni. 

Á þessu er tekið með vissum hætti í 2. málsl. og 3. málsl. 2. mgr. greinarinnar. Þar kemur 

fram að TR sé heimilt að setja það skilyrði að umsækjandi gangist undir sérhæft mat á 

möguleikum til endurhæfingar og viðeigandi endurhæfingu áður en til örorkumats kemur, sbr. 

7. gr. laga um félagslega aðstoð. Um þetta gildir líka 2. mgr. 2. gr. reglugerðar nr. 379/1999 

um örorkumat. Reglan heimilar TR að leggja mat á framtíðarhorfur umsækjanda í tilfellum 

þar sem vafi er um örorku til langframa. 

Í 7. gr. LFA kemur fram að TR sé heimilt þegar ekki verður séð hver örorka 

einstaklings verður til frambúðar eftir sjúkdóma eða slys, að greiða endurhæfingarlífeyri í allt 

að tólf mánuði eftir að greiðslu sjúkra- eða dagpeninga samkvæmt ATL lýkur eða þar til að 

unnt er að meta varanlega örorku, þó aldrei lengur en í 18 mánuði. Skilyrði er að viðkomandi 
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 Þessi niðurstaða virðist einnig falla að þeirri lögskýringaraðferðafræði sem lagt er upp með í UA 17. október 
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gangist undir greiningu eða meðferð á sjúkrastofnun eða utan slíkrar stofnunar.
245

 Þetta 

heimildarákvæði var sett á grundvelli þeirrar hugmyndar að best sé fyrir einstaklinga að fá 

viðeigandi endurhæfingu áður en þeir fara á örorkulífeyri.
246

 TR hefur heimild til að setja 

þetta sem skilyrði fyrir töku lífeyris. Einstaklingur getur því ekki talist 75% öryrki fyrr en 

hann hefur farið í gegnum endurhæfinguna ef slíkt skilyrði er sett. Þetta ákvæði er 

heimildarákvæði og TR er ekki skylt að beita þessu ákvæði í öllum tilvikum. 

Í úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga frá 25.mars 2010 nr. 378/2009 lýsir 

úrskurðarnefndin muninum á örorkulífeyrisgreiðslum með þessum hætti: 

 

Greiðslur örorkulífeyris og endurhæfingarlífeyris eru eðlisólíkar. Örorkulífeyrir er almennt 

hugsaður til langs tíma en endurhæfingarlífeyrir er á hinn bóginn ætlaður til skemmri tíma. 

Endurhæfingarlífeyrir er því skammtímaúrræði, sem ætlað er að gera þeim, sem á þarf að 

halda, fjárhagslega kleift að stunda endrhæfingu og ná heilsu og jafnvel starfsorku á ný eftir 

sjúkdóma eða slys.
247

  

 

Grundvallarskilyrði endurhæfingarlífeyris eru tvö samkvæmt 1. mgr. 7. gr. LFA. Fyrra 

skilyrðið er að einungis er hægt að beita þessu ákvæði þegar óljóst er hver varanleg örorka 

umsækjanda verður til frambúðar og seinna skilyrðið er að viðkomandi gangist undir 

greiningu eða meðferð á sjúkrastofnun eða utan slíkrar stofnunar. Bæði skilyrðin þarf að 

uppfylla samtímis. 

 

a.2 Örorka óljós 

Af 1. málsl. 1. mgr. 7. gr. LFA má ráða að reglur um endurhæfingarlífeyri eiga ekki við nema 

þegar ekki verður séð hver örorka einstaklings verður til frambúðar: 

 

Í úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga 12. febrúar (4/2003) (endurhæfingu ekki 

lokið) voru aðstæður þær að einstaklingur sem naut endurhæfingarlífeyris sótti um örorkumat 

og var synjað af TR á þeim grundvelli að endurhæfingu væri ekki lokið. Þessi ákvörðun TR 

var kærð til ÚRAL. Úrskurðarnefndin tók fram að þessar reglur byggi á réttmætum 

sjónarmiðum og rökum. Enda væri mikilvægt fyrir bæði einstaklinginn sjálfan og þjóðfélagið í 

heild að honum yrði hjálpað til sjálfsbjargar. Í hverju máli skal skoða hvort endurhæfing sé 

raunhæf og hún taldist vera það í þessu máli. Synjun TR var á grundvelli allra þessara 

forsendna staðfest af ÚRAL.  
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 Síðan segir í ákvæðinu: Endurhæfingarlífeyrir skal nema sömu fjárhæð og grunnlífeyrir örorkulífeyris ásamt 
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Þegar enginn vafi er í málinu um varanlega örorku einstaklings getur þetta ákvæði ekki átt 

við: 

  

Í úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga 14. nóvember 2001 (227/2001) (endurhæfing 

ekki möguleg) kærði einstaklingur ákvörðun TR um synjun kröfu um greiðslu 

endurhæfingarlífeyris og örorkustyrks. Kærandi hafði misst framan af tveimur fingrum á 

hægri hönd sem barn. ÚRAL benti á að orðið endurhæfingarlífeyrir benti til þess að tilgangur 

7. gr. LFA væri að greiða bætur á þeim tíma þegar reynt væri að endurhæfa einstakling sem 

orðið hafði fyrir skerðingu. Í þessu tiltekna máli lá hvorki endurhæfingaráætlun fyrir né 

sérfræðirök sem leiddu til þeirrar niðurstöðu að endurhæfing væri raunhæfur kostur. Því væru 

ekki lagaskilyrði greiðslna endurhæfingarlífeyris skv. 7. gr. LFA fyrir hendi.  
 

a.3 Greining og/eða meðferð á sjúkrastofnun 

Seinna skilyrðið kemur fram í 2. málsl. 1. mgr. 7. gr. LFA. Samkvæmt því er skilyrði 

endurhæfingarlífeyris að viðkomandi skuli gangast undir greiningu eða meðferð á 

sjúkrastofnun eða utan slíkrar stofnunar. Í lögunum kemur ekki fram frekari skilgreining á því 

hugtökunum greining, meðferð, sjúkrastofnun eða „slík stofnun“. 

Þess ber að geta að TR er veitt heimild í 3. málsl. 2. mgr. 18. gr. ATL til að setja 

sérhæft mat á möguleikum til endurhæfingar og viðeigandi endurhæfingu á ástandi 

umsækjanda örorkulífeyris sem skilyrði örorkumats. 

 Ef 3. málsl. 2. mgr. 18. gr. á við, og það bendir til þess að endurhæfing geti skilað 

árangri, verður umsækjandi ekki metinn til örorku en hann hefur þá frekar rétt á 

endurhæfingarlífeyri:
248

 

 

Í úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga 20. mars 2006 (45/2006) (Reykjalundur) 

taldist umsækjandi ekki hafa rétt á örorkulífeyri. Hann kærði ákvörðunina til ÚRAL en í 

millitíðinni beið kærandi eftir að vera lagður inn á Reykjalund. ÚRAL benti á að bati er 

líklegur með markvissri endurhæfingu, og með hliðsjón af báðum skilyrðum ákvæðisins, 

þ.e.a.s. að örorkustig var óvisst og að kærandi var á leiðinni í markvissa endurhæfingu 

(meðferð) á sjúkrastofnun voru lagaskilyrði ekki uppfyllt fyrir því örorkumati sem kærandi fór 

fram á.  

 

Af úrskurðum úrskurðanefndar almannatrygginga 16. ágúst 2006 (163/2006), 1. mars 2006 

(23/2006), 26. apríl 2000 (322/1999), 6. júní (72/2001) og 12. maí 2004 (94/2002) má síðan 

ráða að endurhæfingaráætlun þurfi að liggja fyrir svo að umsækjandi geti öðlast rétt til 

endurhæfingarlífeyris samkvæmt skilyrðinu um meðferð og greiningu á sjúkrastofnun. 
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a.4 Samspil 18. gr. ATL og 7. gr. LFA 

ÚRAL hefur lagt áherslu á að TR verði að meta fyrst hvort endurhæfing sé möguleg áður en 

hún synjar örorkumati.
249

  

 

Í úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga 24. nóvember 2004 (268/2004) 

(sérhæft mat skal fara fram) sætti kærandi sig ekki við niðurstöðu örorkumats. Niðurstaðan 

skapaði hvorki rétt til örorkulífeyris né örorkustyrks. ÚRAL benti á að sérhæft mat á 

endurhæfingarmöguleikum kæranda hafði ekki farið fram. Með vísan til atvika málsins og 18. 

gr. ATL, sbr. 7. gr. LFA sagði ÚRAL: „Það er niðurstaða úrskurðarnefndar almannatrygginga, 

að taka að svo stöddu ekki ákvörðun um kærða ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um mat 

á örorku kæranda, heldur senda málið aftur til Tryggingastofnunar til úrlausnar á því hvort 

skilyrði sérhæfðs mats á möguleikum til endurhæfingar séu fyrir hendi í máli þessu.“  

  

Niðurstaða úr athugun á því hvort skilyrði endurhæfingar séu fyrir hendi verða því að liggja 

fyrir áður en örorkustigi er slegið föstu.
250

 

Ef einstaklingur nýtur endurhæfingarlífeyris verður örorkumat ekki framkvæmt fyrr en 

eftir endurhæfingu.
251

  

 

Í úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga 11. janúar 2006 (350/2005) (enn í 

endurhæfingu) var frávísun TR á umsókn um örorkumat skotið til ÚRAL. Þar naut kærandi 

endurhæfingarlífeyris en hann fór fram á örorkumat á grundvelli jafnræðissjónarmiða, þar sem 

hann taldi sig vita að aðrir í hans stöðu hefðu fengið að fara í slíkt mat. Í niðurstöðu sinni 

vísaði ÚRAL til þess að skv. 2. mgr. 18. gr. væri TR heimilt að setja það sem skilyrði að 

endurhæfing færi fram áður en örorkumat færi fram. ÚRAL tók þá sérstaklega fram að 

kærandi hafði ekki lögvarða hagsmuni af örorkumati á meðan kærandi væri enn í 

endurhæfingu enda lægi fyrir að nokkur tími væri eftir af endurhæfingarsamningnum, kærandi 

hefði notið góðs af endurhæfingunni og ekki væri hægt að segja að hún myndi ekki skila 

árangri. Synjun TR stóð því á föstum lagalegum grunni skv. ÚRAL.    

  

TR beitir þessari heimild þegar endurhæfing telst vera möguleg fyrir einstaklinga.
252

 Hún 

byggir á einstaklingsbundnu mati og heimildin á vel við ungt fólk.  

 

Í úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga 8. desember 2005 (325/2005) (óljós 

færniskerðing) fór kærandi, sem var 25 ára og var í endurhæfingu fram á örorkumat. TR 

synjaði örorkumatinu á þeim grundvelli að örorkumat væri ótímabært þar sem færnisskerðing 

til langframa væri óljós hjá kæranda. Þessa ákvörðun TR kærði hann til ÚRAL. Þar 

undirstrikaði ÚRAL að TR hefði heimild til að binda mögulegt örorkumat við þetta skilyrði, 
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sbr. 2. mgr. 2. gr. 18. gr. Nefndin taldi einnig nauðsynlegt að reyna öfluga og markvissa 

endurhæfingu áður en örorkumat færi fram. Ungur aldur kæranda studdi þessa niðurstöðu.
253

 

 

Endurhæfingarlífeyrisgreiðslur geta einungis staðið lengur en í 18 mánuði í ákveðnum 

tilvikum, en aldrei lengur en í 36 mánuði, sbr.  7. gr. LFA.  

 

Í úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga 25. ágúst 2010 (125/2010) var synjun TR um 

endurhæfingarlífeyri kærð þrátt fyrir að endurhæfing kæranda hafði tekið lengri tíma en 36 

mánuði. ÚRAL taldi sig ekki hafa heimild lögum samkvæmt til að víkja frá fortakslausu 

lagaákvæði um að greiðslur endurhæfingarlífeyris greiðist að hámarki í 36 mánuði. Af þeirri 

ástæðu var synjun Tryggingastofnunar um frekari greiðslu endurhæfingarlífeyris staðfest. 

 

Upphæð endurhæfingarlífeyris tekur skv. 3. málsl. 1. mgr. 7. gr. LFA mið af grunnlífeyri 

örorkulífeyris ásamt tekjutryggingu.   

 

a.5 TR semur um endurhæfingarkostnað 

Samkvæmt 3. mgr. 18. gr. er TR heimilt að semja um kostnað vegna mats á möguleikum til 

endurhæfingar. Til að gera úrræði, eins og endurhæfingarlífeyri, að raunhæfum kosti þarf að 

tryggja framboð á úrræðum til endurhæfingar. Með 3. mgr 18. gr. er reynt að tryggja 

framboðið. Í henni kemur fram að TR sé heimilt að semja um kostnað vegna mats á 

möguleikum til endurhæfingar. Þessi heimild opnar fyrir samninga við 

endurhæfingarstofnanir.
254

 

 

b. Heimild TR til endurskoðunar á örorkumati 

Í 3. mgr. 53. gr. ATL segir að grundvöll bótaréttar má endurskoða hvenær sem er og 

samræma bætur þeim breytingum sem orðið hafa.  

Þó svo að örorkumat horfi ávallt til framtíðar þá er erfitt að sjá framtíðina fyrir. Mat á 

örorku getur þess vegna sætt endurskoðun eftir atvikum. Í 3. mgr. 53. gr. ATL segir að 

grundvöll bótaréttar megi endurskoða hvenær sem er og samræma þeim breytingum sem hafa 

orðið. Hér er um að ræða heimild til breytinga á greiðslum og á ákvæðið einnig við 18. og 19. 

gr. ATL. Samkvæmt þessari heimild getur TR fellt niður rétt til örorkulífeyris þegar stofnunin 

hefur upplýsingar sem styðja slíka ákvörðun. Upplýsinganna getur hún aflað sjálf eða henni 
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gæti borist þær á annan hátt.
255

 Rannsóknarregla stórnsýsluréttar og eftir atvikum aðrar reglur 

stjórnsýsluréttar gilda þá um ákvörðun TR sem byggir á 3. mgr. 53. gr. ATL. 

 

5.5 Fullur lífeyrir   

Í 1. málsl. 4. mgr. 18. gr. ATL er tekið fram að fullur lífeyrir sé 297.972 kr. á ári. Hann 

greiðist eftir sömu reglum og ellilífeyrir, sbr. þó tekjuskerðingarreglur 5. mgr. sömu greinar. Í 

2. málsl. 4. mgr. 18. gr. ATL kemur fram að við ákvörðun búsetutíma skal reikna með tímann 

fram til 67 ára aldurs umsækjanda.
256

  

Í 3. málsl. sömu málsgreinar kemur fram að við ákvörðun búsetutíma skal reikna með 

tímann til 67 ára aldurs umsækjanda, sbr. 1. mgr. 17. gr. ATL sem fjallar um ellilífeyri. Áður 

hefur verið minnst á áhrif hlutfallsreglunnar, sem miðast við búsetu í 40 ár. Í 4. málsl. 1. mgr. 

17. gr. segir að ef um hjón sé að ræða sem bæði fá lífeyri sé heimilt að miða lífeyri við búsetu 

þess sem á lengri réttindatíma. Hjúskapur getur hér haft áhrif á réttindaaukningu einstaklings.  

Í úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga 30. ágúst 2002 (107/2002) kom fram 

að búsetutími á Íslandi ræður greiðsluhlutfalli örorkulífeyris. 

 

5.5.1 Skerðing vegna tekna 

Í 5. mgr. 18. gr. segir að örorkulífeyri skal skerða ef tekjur örorkulífeyrisþega skv. 2. og 3. 

mgr. 16. gr. eru hærri en 2.095.501 kr. á ári og um framkvæmd fer skv. 16. gr. Ef tekjur eru 

umfram umrædd mörk skal skerða örorkulífeyri um 25% þeirra tekna sem umfram eru uns 

hann fellur niður. Eftir að frítekjumarki er náð er lífeyririnn skertur sem nemur um 25% af 

þeim tekjum sem öryrki vinnur sér inn. Í hjúskap er miðað við tekjur hvers einstaklings. Í 2. 

málsl. a. lið 1. mgr. 16. gr. ATL kemur fram að fjármagnstekjur skv. C. lið 7. gr. laga um 

tekjuskatt nr. 90/2003 (hér eftir nefnd TSL) skiptast til helminga milli hjóna við útreikning 

bóta. Skiptir ekki máli hvort hjónanna er eigandi þeirra eigna sem mynda tekjurnar eða hvort 

um séreign eða hjúskapareign er að ræða.  

 Í 16. gr. ATL er tekjuhugtak þeirra laga skýrt. Miðast það í grunninn við sama 

tekjuhugtak og kemur fram í II. kafla TSL, sbr. 2. mgr. 16. gr. ATL. Í 2. mgr. 16. gr. ATL eru 

tekjuhugtök laganna tengd saman þannig að hugtakið tekjur skv. ATL getur tekið breytingum 

eftir því hvernig tekjuskattslögum er breytt. Í 3. mgr. 16. gr. segir að þegar um örorkulífeyri er 

að ræða teljast ekki til tekna, þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. 16. gr. bætur skv. ATL, lögum um 

félagslega aðstoð nr. 99/2007, fjárhagsaðstoð sveitarfélaga, greiðslur úr 

                                                 
255

 Guðmundur Sigurðsson og Ragnhildur Helgadóttir: Almannatryggingar og félagsleg aðstoð, bls. 122. 
256

 Þegar þetta er skrifað eru grunntölur fyrir mánaðarlega greiðslu 297.972 kr./12= 24.831 kr. 
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séreignalífeyrissparnaði og sambærilegar bætur frá ríkjum sem Ísland hefur gert samninga við 

skv. 68. gr. Önnur ákvæði 16. gr. segja svo til um samspil tekna og bóta við útreikning bóta. 

Þau segja einnig til um málsmeðferðarreglur ef tekjuútreikningur leiðir til þess að 

einstaklingur hefur fengið vangreitt eða ofgreitt, og vísar þar til viðeigandi lagaákvæða við 

málsmeðferðina. Málsmeðferðarreglurnar koma svo frekar fram í 52., 53. og 54. gr. ATL. Í 

55. gr. ATL er kveðið svo sérstaklega á um það hvað gera skuli þegar bætur eru of- eða 

vangreiddar. 

 Í 2. málsl. 5. mgr. 18. gr. segir að ef tekjur eru umfram umrædd mörk skal skerða 

örorkulífeyri um 25% þeirra tekna sem umfram eru uns hann fellur niður. Orðalag ákvæðisins 

„uns hann fellur niður“ hefur þá merkingu að einstaklingar geta ekki notið örorkulífeyris skv. 

18. gr. þegar tekjur þeirra eru yfir 2.095.501 krónum á ári. Þetta ákvæði er í samræmi við 

grunnreglu félagsmála- og almannatryggingaréttar að menn skuli framfæra sig sjálfir þegar 

þeir eru færir um það.
257

 Dæmi um einstakling, sem ekki er fær til vinnu skv. örorkumati og 

hefur ekki rétt á örorkulífeyri á grundvelli þessa ákvæðis, getur verið einstaklingur með háar 

fjármagnstekjur skv. C. lið 7. gr. TSL.   

 

5.5.2 Tengsl við 34. gr. ATL 

Í 34. gr. ATL er fjallað um slysaörorku.
258

 Slysaörorka er skerðing af völdum slyss. Slys er 

skilgreint sem utanaðkomandi atburður sem veldur tjóni. Slysaörorka í skilningi ATL er 

almennt metin með sama hætti skv. þeim reglum sem nefndar voru um örorkumat hér að ofan. 

Ef einstaklingur er metinn með 10–49% örorku vegna slyss skal greiða örorkulífeyri eftir 

reglum 4. mgr. 18. gr., sbr. 1. og 2. mgr. 34. gr. ef hann hefur náð 16 ára aldri. Einnig er 

heimilt að greiða bæturnar út í einu lagi, sbr. 1. mgr. 34. gr. Ef greitt er í einu lagi getur slík 

greiðsla skert fullan lífeyri í framtíðinni, sbr. 18. gr. og 1. málsl. 2. mgr. 48. gr.  

 

Þessi regla var staðfest í úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga 20. september 2006 

(223/2006) (áðurfengnar slysaörorkubætur) en þar var einstaklingur metinn 75% öryrki og 

hafði tíu árum áður verið metinn til 15% slysaörorku. Slysaörorkan kom til frádráttar hjá TR 

og fékk kærandi þá 85% af fullum örorkulífeyri. Hann var ekki sáttur við þá afgreiðslu og 

kærði málið til ÚRAL. Í úrskurðinum vísaði ÚRAL til álits umboðsmanns Alþingis UA 29. 

apríl 1993 (689/1992) sem fjallaði um hliðstætt álitamál. Í álitinu nefnir umboðsmaður að 

                                                 
257

Danski fræðimaðurinn Kirsten Ketscher kallar þessa grundvallarreglu félagsmálaréttar 

sjálfsframfærsluregluna. Sjálfsframfærsluregluna skiptir Ketscher svo upp í þrjár stoðir, vinnumarkaðsregluna 

(Arbejdsmarkedsprincippet), greiðsluregluna (Betalingsprincippet) og þarfaregluna (Behovsprincippet). Kirsten 

Ketscher: Socialret, bls. 58-67. 
258

Í 1. mgr. 34. gr. segir: „Ef slys veldur varanlegri örorku skal greiða þeim er fyrir því varð örorkulífeyri eftir 

reglum 4. mgr. 18. gr. eða örorkubætur í einu lagi með þeirri undantekningu að réttur til örorkulífeyris reiknast 

frá 16 ára aldri.“ 
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réttur til einnar tegundar bóta af þremur úr almannatryggingum sé ekki óháður rétti til bóta úr 

hinum tveimur. Niðurstaðan hjá ÚRAL byggðist á þessari reglu og nefndin taldi sig bundna af 

7. gr. ATL og skýru orðalagi 1. mgr. 48. gr. ATL, og átti kærandi þess vegna ekki rétt á fullum 

lífeyri þar sem slík greiðsla hefði í raun falið í sér tvígreiðslu.  

  

Af þessum úrskurði má álykta að fengnar bætur vegna slysaörorku geta haft áhrif á rétt til 

örorkubóta í framtíðinni, þ.e. til fullra örorkubóta. Þessi regla gildir fullum fetum, þrátt fyrir 

að orsök örorku þegar sótt er um hana seinna á lífsleiðinni, geti verið önnur en upphaflega 

slysið. Einstaklingur getur ekki fengið frekari greiðslu en sem nemur fullum örorkulífeyri 

annars væri um tvígreiðslu að ræða, sbr. 1. mgr. 48. gr. ATL. 

  

5.6 Réttaráhrif þess að teljast 75% öryrki 

Réttarstaða einstaklinga getur verið mjög mismunandi eftir því hvaða lagaákvæði þeir falla 

undir. Ef ásigkomulag einstaklings fellur undir ATL getur skipt miklu máli fyrir hann hvort 

hann falli undir 18. eða 19. gr. ATL. Ef einstaklingurinn uppfyllir öll lagaskilyrði 18. gr. ATL 

getur hann einnig notið annarra réttinda svo sem tekjutryggingar, sbr. 22. gr. ATL, 

barnalífeyris, sbr. 20. gr. ATL ef hann hefur barn á framfæri, aldurstengdri örorkuuppbótar, 

sbr. 21. gr. ATL, heimilisuppbótar, sbr. 8. gr. LFA, uppbótar á lífeyri (sjúkra- og 

lyfjakostnaðar, umönnunar, dvalar á sambýli, rafmagnskostnaðar vegna súrefnissíu, 

heyrnartækja og húsaleigu sem fellur utan húsaleigubóta), sérstakrar uppbótar til framfærslu, 

bensínstyrks, bifreiðakaupastyrks eða láns, niðurfellingu bifreiðagjalds á fólksbifreið, maka- 

eða umönnunarbætur, mæðra- eða feðralaun, barnalífeyris, vasapeninga, sbr. 9. gr. LFA og 

greiðslna frá öðru EES–landi. 

 

5.7 Niðurfall réttar til örorkulífeyris 

Við ákveðin skilyrði fellur réttur til örorkulífeyris niður. Þegar tekjur einstaklings fara yfir 

ákveðið mark fellur rétturinn niður, sbr. 5. mgr. 18. gr. ATL, sbr. 16. gr. ATL. Einnig gerist 

það ef endurnýjað örorkumat leiðir til þess að einstaklingurinn er metinn undir 75% örorku, 

sbr. 3. mgr. 53. gr. ATL. Þá þarf að athuga rétt bótaþega til örorkustyrks: sjá umfjöllun um 

örorkustyrk í kafla 6 hér að neðan. Einnig fellur rétturinn niður ef endurnýjun á örorkumati 

berst of seint. Þá falla greiðslur niður þar til að nýtt örorkumat hefur verið afgreitt hjá TR. 

Rétturinn fellur líka niður ef lífeyrisþegi flytur til lands utan EES–svæðisins, Bandaríkjanna 

eða Kanada, sbr. reglugerð nr. 1408/71/EB og lög nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið. 

Sömuleiðis fellur hann niður ef örorkulífeyrisþegi þarf að dveljast lengur en mánuð samfellt á 

vistheimili eða stofnun sem er á föstum fjárlögum eða þar sem sjúkratryggingar greiða fyrir 
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hann. Ef það gerist fellur lífeyrir hans niður ef vistin hefur verið lengri en sex mánuðir 

undanfarna 12 mánuði og samfellt síðustu 30 daga. Greiðslur hefjast aftur við útskrift af 

sjúkrahúsi/stofnun frá og með útskriftarmánuði. Rétturinn fellur þá líka niður við andlát 

lífeyrisþega.  

 

5.8 Niðurlag 

Örorkulífeyrir er mánaðarleg greiðsla sem einstaklingur getur átt rétt á þegar hann er talinn 

a.m.k. 75% öryrki vegna sjúkdóms eða fötlunar að því tilskyldu að hann uppfylli skilyrði 

laganna um 18–67 ára aldur og sé búsettur á Íslandi. Frekari lagaskilyrði þarf einstaklingur 

einnig að uppfylla eftir atvikum. Miklu fjárhagslegu máli getur skipt fyrir einstaklinga að falla 

undir 18. gr. ATL því að hún veitir rétt til tekjutryggingar og uppbóta, á meðan örorkustyrkur 

skv. 19. gr. ATL veitir ekki rétt til tekjutryggingar og einungis uppbætur að litlum hluta. 

 

6 Örorkustyrkur skv. 19. gr. 

6.1 Inngangur 

Örorkustyrkur hefur verið skilgreindur sem mánaðarleg greiðsla sem örorkustyrksþegi getur 

átt rétt á.
259

 Ekki er hægt að sjá af þessari skilgreiningu að mikill efnislegur munur sé á 

örorkulífeyri og örorkustyrk.
260

 En þegar grannt er skoðað kemur í ljós að örorkuhugtak 18. 

og 19. gr. er ekki hið sama. Einstaklingar fá greiddan örorkustyrk þegar örorka þeirra er metin 

a.m.k. 50% af starfsorku.  

Örorkustyrkur greiðist til einstaklinga sem haldnir eru 50% starfsorkuskerðingu og 

einnig til þeirra einstaklinga sem stunda fulla vinnu en hafa verulegan aukakostnað af örorku 

sinni. Örorkustyrkur er ætlaður einstaklingum sem bera verulegan aukakostnað vegna örorku 

sinnar til dæmis vegna læknishjálpar, lyfja eða hjálpartækja.
261 

 Af orðalagi ákvæðisins „TR skal veita“ í 1. málsl. 1. mgr. 19. gr. ATL má ráða að í 

þessari grein felist, eins og í 18. gr. ATL, skylda TR til greiðslu þegar einstaklingur uppfyllir 

öll skilyrði greinarinnar. 

Eins og um örorkulífeyri er um þrjú grundvallarskilyrði að ræða sem öll þarf að 

uppfylla á sama tíma til að öðlast rétt til örorkustyrks. Skilyrðin eru aldur, búseta og a.m.k. 

50% örorka. Einnig má veita örorkustyrk til þeirra öryrkja sem stunda fullt starf og örorkan 

veldur verulegum aukakostnaði fyrir hann.  

                                                 
259

 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 523. 
260

 Þegar þetta er skrifað nemur örorkustyrkur 18.184 kr. á mánuði sem er um 75% af fullum örorkulífeyri. 
261

 http://www.tr.is/oryrkjar/ororkulifeyrir/ororkustyrkur/ 
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 Í flestum þeim málum þar sem reynir á skilyrði 18. gr. reynir ekki á skilyrði 19. gr. 

með sérstökum hætti.
262

 

 

6.2 Búseta 

Fyrsta skilyrði fyrir örorkustyrk er búseta á Íslandi. Samkvæmt orðalaginu „og hann uppfyllir 

búsetuskilyrði 1. mgr. 18. gr.“ eru búsetuskilyrði 19. gr. efnislega þau sömu fyrir örorkulífeyri 

og örorkustyrk. Vísast því í umfjöllun um búsetuhugtakið og búsetuskilyrðið hér að framan. 

Áréttað skal þó að 1. mgr. 18. gr. skýrist af II. kafla laganna sem skýrist af LHL og mögulega 

öðrum sérlögum. Undantekningar á búsetuskilyrðum geta komið fram í lögum eða 

milliríkjasamningum. Sjá umfjöllun um úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga 28. 

apríl 2006 (16/2006) (Frakklandsmálið), og úrskurð úrskurðarnefndar almannatrygginga 8. 

nóvember 2007 (156/2007) (Kínamálið). Í þessu samhengi gildir einnig 40 ára reglan sem 

grundvöllur útreiknings, sbr. 1. mgr. 17. gr. ATL. Sjá reikningsforsendur í úrskurði 

úrskurðarnefndar almannatrygginga 30. ágúst 2002 (107/2002). 

 

6.3 Aldur 

Annað grundvallarskilyrði örorkustyrks er aldur. Örorkustyrkur er greiddur til einstaklinga á 

aldrinum 18 til 62 ára. Lágmarkið í 19. gr ATL er því hið sama og í 18. gr. ATL, þ.e. 18 ár. 

Vísast því í umfjöllun hér að framan um aldursskilyrðin í 18. gr. Umfjöllunin um 

aldursskilyrðið þar á einnig við um aldursskilyrðið skv. 19. gr.  

Á milli 62 og 67 ára aldurs fá örorkustyrksþegar styrk sem nemur fullum örorkulífeyri. 

Í athugasemdum, í frumvarpi því sem varð að lögunum þar sem þessu var breytt, var nefnt að 

mikill munur geti verið á stöðu einstaklinga sem fá fulla örorku eða örorkustyrk, en bilið milli 

einstaklinga sem falla hvor í sinn flokkinn getur verið lítið. Einnig kom fram að 

örorkulífeyrisþegi sem er fullra 62 ára er oft ekkert betur settur en örorkulífeyrisþegi sem er 

yngri en hann. Því var ákveðið að 62 ára einstaklingar og eldri sem uppfylla skilyrði 

örorkustyrks fái bætur sem nema fullum bótum.
263

 Ekki kemur fram hvers vegna markið var 

miðað sérstaklega við 62 ára aldur.  

 

6.4 Örorka skv. 19. gr.  

                                                 
262

 Sjá t.d. úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga 21. apríl 2010 (430/2009),  

25. mars 2010 (396/2009), 21. apríl 2010 (423/2009) og 15. apríl 2010 (371/2009). 
263

 Alþt. A-deild, 1980-1981, bls. 2014. 
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Grundvallarlagaskilyrðið til að TR greiði örorkustyrk er að umsækjandi þarf að vera metinn 

með a.m.k. 50% örorku.  Einstaklingur sem metinn er til 50–74% örorku á þá rétt á 

örorkustyrk. Einstaklingur sem er metinn með 49% örorku á því ekki rétt á neinum greiðslum 

á grundvelli þessara lagareglna.  

 Allt frá setningu laga nr. 26/1936 um alþýðutryggingar hafði örorkuhugtakið miðast 

við starfsorkuskerðingu og hugtakið starfsorka hefur verið skilgreint sem líkamleg og andleg 

geta til að sinna tekjugæfu starfi.
264

 Eins og áður hefur komið fram hefur mat á örorku sem 

grundvöllur greiðslu örorkulífeyris hins vegar miðast við læknisfræðilega nálgun á 

ásigkomulag einstaklings, síðan lög nr. 62/1999 voru sett. Eftir að lög nr. 62/1999 voru sett 

var ákveðinn vafi á því hvernig skilja ætti örorkuhugtakið skv. 19. gr. Spurning var hvort 

læknisfræðilegt mat ætti við um ákvæði 19. gr. með sama hætti og það átti við um 18. gr. eða 

miðaðist enn við starfsorkuskerðingu: 

  

Í úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga 30. mars 2005 (302/2004) (starfsorka skv. 19. 

gr. ATL) var tekið á þessu álitamáli. Þar taldist umsækjandi örorkulífeyris hvorki uppfylla 

skilyrði örorkulífeyris né örorkustyrks samkvæmt TR. Hafði hann verið metinn með níu stig 

við mat á líkamlegri færni og ekkert við mat á andlegri færni. TR tók fram að ekkert hefði 

legið fyrir sem studdi að vinnugeta einstaklingsins hefði verið verið skert um 50% eða meira. 

Sú niðurstaða var kærð til ÚRAL. ÚRAL leitaði til Viðars Más Matthíassonar lagaprófessors 

um álit hans á því hvernig meta ætti örorku skv. 19. gr. ATL.
265

 Í stuttu máli gengur niðurstaða 

hans út á það að orðalag 19. gr. byggi á grunni eldra örorkumats sem miðaðist við 

starfsorkuskerðingu, þ.e. aflahæfi einstaklings til atvinnutekna, og ekkert í 

lögskýringargögnum eða öðru hafi veitt vísbendingu til þess að breyta hefði átt mati á örorku 

skv. 19. gr. eins og breyta átti matinu skv. 18. gr. skv. lögum nr. 62/1992. Eftir að hafa fengið 

þetta álit Viðars Más, varð það niðurstaða ÚRAL að umsækjandi taldist ekki uppfylla skilyrði 

18. gr. Jafnframt komst ÚRAL að því að TR hefði ekki lagt sérstakt mat á það hvort 

einstaklingurinn hefði hlotið starfsorkuskerðingu. ÚRAL lagði þá til við TR að stofnunin tæki 

málið upp aftur og legði þá sérstakt mat á starfsorkuskerðingu til að skera úr um hvort 

umsækjandi teldist uppfylla skilyrði 19. gr. ATL. 

 

Orðalagi 19. gr. ATL hefur ekki verið breytt og er mat á starfsorku því grundvöllur 

örorkustyrksgreiðslna. Mismunandi reglur virðast gilda um örorkumat eftir því hvort 

lagagrundvöllurinn er 18. eða 19. gr. ATL. 

Skilgreining á örorku skv. 18. og 19. gr. ATL er því ekki sú sama, þar sem örorka skv. 

18. gr. miðast við læknisfræðilegt mat á skerðingu og hugtakið örorka skv. 19. gr. miðast við 

starfsorkuskerðingu, þ.e. skerðingu á getu til að afla atvinnutekna. 
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 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 413. 
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 Álitsgerð Viðars Más Matthíassonar þann 15. mars 2005 varðandi mál nr. 302/2004 hjá úrskurðarnefnd 

almannatrygginga. Í áliti sínu bendir hann m.a. á að vafinn sem uppi var varðandi mat á skilyrðum örorkustyrks 

hafi kristallast í því að aðstoðartryggingalæknir hafi miðað við vinnugetu umsækjanda, þ.e. starfsorku, þ.e. 

skerðingu á því að afla vinnutekna en mat tryggingayfirlæknis hafi miðast við að samskonar mat og unnið er eftir 

við mat á skilyrðum örorkulífeyris, þ.e. hið hreina læknisfræðilega mat eftir staðlinum.    
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6.5 Verulegur aukakostnaður 

Orðalag 2. málsl. 1. mgr. 19. gr. ATL tekur aðeins til þess þegar einstaklingur vinnur fulla 

vinnu. Slíkt veldur ákveðnum erfiðleikum þar sem örorka skv. greininni miðast við a.m.k. 

helmings skerðingu starfsorku. Einstaklingur með slíka skerðingu ætti ekki að geta unnið fulla 

vinnu. Ákvæðið virðist því fela í sér tvenns konar ósamræmanleg skilyrði. Þegar 

framkvæmdin er skoðuð kemur í ljós að ekki er gerð krafa um a.m.k. 50% örorku skv. 19. gr. 

Hér er löggjöfin á engan hátt nægilega skýr og aðgengileg. Því má segja að í raun sé um 

annars konar styrk að ræða, því að örorkustyrkur skv. 2. málsl. miðar við að bæta vinnandi 

fólki upp aukakostnað vegna skerðingar á meðan örorkustyrkur skv. 1. málsl. miðar að því að 

bæta stöðu þeirra sem geta einungis unnið minna en hálft starfshlutfall. 

Í skilyrðinu um verulegan aukakostnað vegna örorku felst krafa um orsakasamhengi. 

Umsækjandi þarf þá að sýna fram á tvennt: annars vegar kostnaðinn sem skerðingin hefur í 

för með sér og hins vegar tengsl milli skerðingarinnar og kostnaðarins.  

 

Í úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga 11. ágúst 2004 (96/2004) (glúteinsnautt fæði) 

voru aðstæður þær að TR hafði synjað umsækjanda um örorkustyrk. Umsækjandi var með 

meltingarfærasjúkdóm sem olli því að hann þurfti að útvega sér glúteinsnauðan mat. 

Umsækjanda tókst ekki að sýna fram á skerta starfsorku. Það eina sem hann gat bent á var að 

aðrir með sama sjúkdóm hefðu notið örorkustyrks. Við það var farið að athuga hvort 

umsækjandi hefði verulegan aukakostnað vegna sjúkdóms síns. Umsækjandi lagði ekki til nein 

frekari gögn sem studdu kröfu hans og sönnun tókst því ekki. Þessa ákvörðun kærði 

umsækjandi til úrskurðarnefndarinnar. ÚRAL staðfesti svo synjun TR með sama rökstuðningi 

og TR. Rökstuðningurinn laut að því að umsækjandi hefði ekki haft sannanlegan verulegan 

aukakostnað vegna sjúkdóms síns.    

 

6.6 Skerðing vegna tekna 

Örorkustyrk skal skerða vegna tekna með sama hætti og örorkulífeyri skv. 1. og 2. mgr. 19. 

gr. Allar þær reglur sem þar gilda gilda því óumdeilanlega um útreikninga á skerðingu á 

örorkustyrk. Í fræðilegri umfjöllun hefur verið bent á að framkvæmd TR á þessum 

skerðingum sé þrátt fyrir þetta með öðrum hætti og nefnt er að ekki verði séð að 

framkvæmdin eigi sér stoð í lögum.
266

 Munurinn sem felst í þessu er sá að í lögunum segir að 

skerða eigi tekjur um 25% af upphæð yfir frítekjumarki, í framkvænd er skerðingin metin sem 

75% af þeim 25% sem skerða á tekjur, það er 18,75% skerðing. Munurinn virðist því vera til 

hagsbóta fyrir bótaþega. Ekki verður séð af gögnum hver ástæða þessa er, en þess má geta að 
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örorkustyrkur er ca. 75% af örorkulífeyri og þess vegna telst það ekki ómálefnalegt að beita 

skerðingum með þessum hætti.  

 

6.7 Niðurfall réttar til örorkustyrks 

Réttur til örorkustyrks er persónulegur réttur og fellur þess vegna niður við andlát styrkþega. 

Rétturinn fellur einnig niður ef árstekjur fara yfir ákveðið mark, sbr. 1. og 2. mgr. 19. gr. 

ATL, sbr. 18. og 16. gr. ATL. Sömuleiðis getur það gerst þegar endurnýjað mat skv. 3. mgr. 

53. gr. ATL er undir 50% örorku eða yfir 74% örorku. Það sama á við þegar styrkþegi verður 

67 ára. Styrkþegi öðlast rétt til ellilífeyris við 67 ára aldur, sbr. 17. gr. ATL. Í síðasta lagi 

getur örorkulífeyrir fallið niður ef endurnýjun á örorkumati berst of seint til TR. Þá gerist það 

að réttur til örorkustyrks fellur niður allt þar til að nýtt örorkumat hefur verið afgreitt hjá 

Tryggingastofnun.
267

  

 

7 Önnur ákvæði ATL   

7.1 Tekjutrygging  

Í 22. gr. ATL segir að TR skuli greiða þeim tekjutryggingu sem fá greiddan elli-, örorku- eða 

slysalífeyri samkvæmt lögum þessum. Ef einstaklingur er metinn 75% öryrki á hann rétt á 

tekjutryggingu skv. 22. gr. ATL. Sú upphæð er mun hærri en örorkulífeyririnn sjálfur. Hún 

nemur 956.088. kr. á ári, sbr. 3. mgr. 22. gr. Í 3. mgr. segir að tekjutrygging skuli skerða um 

38,35% þeirra tekna sem lífeyrisþegi hefur. Tekjur þar miðast við 2. og 4. mgr. 14. gr. ATL.  

Tekjutrygging stendur því venjulega undir stærri hluta framfærslu einstaklinga. 

 Einstaklingur sem uppfyllir skilyrði örorkustyrks en ekki örorkulífeyris á ekki rétt á 

tekjutryggingu skv. 22. gr. ATL. 

 

7.2 Uppbætur 

7.2.1 Aldurstengd örorkuuppbót  

Í 21. gr. ATL er fjallað um aldurstengda örorkuuppbót. Í henni segir að hún greiðist til þeirra 

sem fá greiddan örorkulífeyri skv. 18. gr. eða fullan örorkulífeyri skv. 34. gr. Grunnskilyrði 

aldurstengdrar uppbótar eru í fyrsta lagi 18 ára aldur. Í öðru lagi þarf umsækjandi að uppfylla 

búetuskilyrði 1. mgr. 18. gr. ATL. Í þriðja lagi þarf örorkumat að liggja fyrir. Í raun þýðir 

þetta að örorkulífeyrisþegi þarf ekki að uppfylla nein aukaskilyrði til að eiga rétt á 

aldurstengdri örorkuuppbót. 
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Aldurstengd örorkuuppbót er reiknuð sem hlutfall af óskertum mánaðarlegum 

örorkulífeyri. Samkvæmt greininni getur örorkulífeyrir allt að því tvöfaldast, en lækkar með 

aldrinum. Fer það eftir því hvenær einstaklingur er metinn með a.m.k. 75% örorku. 

Einstaklingur sem metinn er a.m.k. 75% öryrki 18 ára hefur rétt á 100% uppbót. Hlutfallið 

lækkar svo um 5% með hverjum tveimur árum sem bætast við aldur þess sem metinn er þar til 

að hann verður 26–27 ára. Uppbótin lækkar svo um 10% við hver tvö ár til aldursbilsins milli 

40 og 43 ára. Uppbótin er 5% fyrir þá sem metnir eru öryrkjar á aldrinum 44 til 48 ára, 2,5% 

milli 49 og 59 ára og 1,5% fyrir þá sem eru metnir milli 60 og 66 ára.  

Upphaf aldursútreiknings miðast við fæðingardag skv. 2. mgr. greinarinnar. En upphaf 

útreikningsbótanna miðast við þann tíma sem einstaklingur uppfyllti skilyrði örorkulífeyris.
268

 

  Einstaklingur sem uppfyllir skilyrði örorkustyrks en ekki örorkulífeyris á ekki rétt á 

aldurstengdri örorkuuppbót skv. 21. gr. ATL. 

 

7.2.2 Uppbætur vegna barna 

a. Ákvæði 20. gr. ATL 

Í 1. mgr. 20. gr. ATL kemur fram skylduákvæði til greiðslu barnalífeyris til 

örorkulífeyrisþega. Þar segir að barnalífeyrir sé greiddur með börnum yngri en 18 ára, ef 

annað hvort foreldra er látið eða er örorkulífeyrisþegi og annað foreldra þess eða barnið sjálft 

hafi búið hér á landi a.m.k. þrjú síðustu árin áður en umsókn er lögð fram. Séu báðir foreldrar 

látnir eða örorkulífeyrisþegar skal greiddur tvöfaldur barnalífeyrir. Hvorki skerðingarákvæði 

2. mgr. 17. gr. né 5. mgr. 18. gr. takmarka rétt til barnalífeyris. Í 2. gr. segir að sömu 

réttarstöðu hafa stjúpbörn og kjörbörn þegar eins stendur á. Þó skal ekki greiddur barnalífeyrir 

vegna fráfalls eða örorku stjúpforeldris ef barnið á framfærsluskylt foreldri á lífi. Í 4. mgr. 

segir að TR skuli greiða barnalífeyri þegar skilríki liggja fyrir um að barn verði ekki feðrað. Í 

5. mgr. er kveðið á um að barnalífeyrir greiðist foreldrum barnanna, enda séu þau á framfæri 

þeirra, eða þeim öðrum er annast framfærslu þeirra að fullu, sbr. þó 4. mgr. 64. gr. í 6. mgr. er 

kveðið á um upphæðir bótanna. Þar segir að árlegur barnalífeyrir með hverju barni skuli vera 

219.408 kr.  

 

b. Barnalífeyrir á grundvelli 3. gr. LFA 

Í 3. gr. LFA kemur fram heimildarákvæði fyrir TR að greiða lífeyri með 18–20 ára barni 

örorkulífeyrisþega þegar það stundar nám. Ákvæðið á við ef annað foreldri er 
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örorkulífeyrisþegi eða báðir. TR skal þá meta sönnun um skólavist og starfsþjálfun. Skilyrði 

er að námið og þjálfunin taki a.m.k. sex mánuði hvert ár. Ungmennið sækir sálft um 

barnalífeyri samkvæmt þessari málsgrein. 

 Lífeyrir skv. 3. gr. LFA er ætlaður m.a. til að tryggja rétt barns örorkulífeyrisþega til 

framfærslu. Er það í samræmi við 26. –27. gr. Barnasáttmálans, eins og nefnt var í kafla  

3.2.4. 

 

c. Umönnunar og makabætur á grundvelli 5. gr. LFA 

Í 5. gr. LFA er TR veitt heimild til að greiða maka örorkulífeyrisþega maka- eða 

umönnunarbætur vegna sérstakra aðstæðna. Það er maki örorkulífeyrisþega sem á rétt á 

þessum greiðslum, ekki lífeyrisþeginn sjálfur, þó svo að hann eigi að njóta góðs af þeim 

greiðslum. 

 

d. Uppbætur á grundvelli 19. gr. 

d.1 Viðbót vegna framfærsluskyldu gagnvart barni 

Þeir einstaklingar sem eiga rétt á greiðslu örorkustyrks eiga einnig rétt á greiðslu til viðbótar 

ef þeir bera framfærsluskyldu gagnvart barni sbr. 3. mgr. 19. gr. Orðalagið „greiða skal“ 

gefur til kynna að hér sé um skylduákvæði að ræða. TR ber því að greiða viðbótargreiðslu í 

hvert sinn sem örorkustyrksþegi hefur barn eða börn á framfæri. Viðbótargreiðsla kemur til 

við hvert barn á framfæri. Viðbótin er peningagreiðsla sem „má ekki vera hærri en 75% af 

barnalífeyri.“ Ákvæðið miðast því einungis við ákveðið hámark, en lágmark viðbótarinnar er 

ekki bundið í lögin. Ákvæðið gefur ekki frekari viðmiðanir um þau sjónarmið sem byggja skal 

á við ákvörðun þessara greiðslna. Orðalag ákvæðisins veitir því óljósan rétt, en svo virðist 

sem TR hafi alltaf veitt fulla viðbót þegar einstaklingur ber framfærsluskyldu gegn barni.
269

  

 

7.3 Niðurlag  

Hér að framan voru talin upp þau ákvæði ATL sem veita rétt til framfærslu vegna örorku. 

Kerfið virkar oft á tíðum flókið og óaðgengilegt: sem dæmi um það ber helst að nefna að 

örorkuhugtak 18. og 19. gr. ATL virðast ekki vera sams konar. Spurningar vakna þá um það 

hvort reglurnar séu nægilega aðgengilegar til þess að fólk geti kynnt sér rétt sinn. Ekki kemur 

á óvart að upp hafa komið hugmyndir um að taka almannatryggingakerfið til gagngerrar 
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endurskoðunar.
270

 Hvort sem kerfið er flókið eða ekki verða breytingarnar að samræmast 

þeim grundvallarreglum, alþjóðlegum og stjórnarskrárbundnum, sem gilda um rétt 

einstaklinga til framfærslu vegna örorku. 

 

8 Örorkubætur lífeyrissjóða  

8.1 Inngangur 

Einstaklingar geta að ákveðnum skilyrðum uppfylltum átt rétt á örorkulífeyri frá lífeyrissjóði. 

Um lífeyrissjóði gilda lög nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 

lífeyrissjóða (hér eftir nefnd LSL). Tilgangur lífeyrissjóðanna er að tryggja framfærslu þeirra 

sem hafa lokið starfsævi sinni. Í 2. mgr. 1. gr. lsl kemur fram skilgreining á lífeyrissjóði. Þar 

segir að með lífeyrissjóði er átt við félag eða stofnun sem veitir viðtöku iðgjaldi til greiðslu 

lífeyris vegna elli til æviloka, örorku eða andláts samkvæmt nánari ákvæðum lsl. Í 3. mgr. 

sömu greinar segir að öllum launamönnum og þeim sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða 

starfsemi er rétt og skylt að tryggja sér lífeyrisréttindi með aðild að lífeyrissjóði frá og með 16 

ára til 70 ára aldurs. Með skylduaðild skv. 3. mgr. 1. gr. lsl er m.a. ætlunin að veita öllum 

launamönnum tryggingu gegn fjárhagslegu áfalli vegna örorku.  

Lífeyrissjóðir byggja á svokölluðu uppsöfnunarkerfi. Slíkt kerfi byggir á því að 

greiðslur bóta eru greiddar úr sjóðum sem safnast hafa upp með iðgjaldagreiðslum. 

Almannatryggingakerfið byggist upp á svokölluðu gegnumstreymiskerfi, þar sem sjóðir 

greiða ekki bæturnar, heldur er greitt beint af tekjum greiðanda, í þessu tilviki af tekjum 

ríkisins.  

Upphæð örorkubóta myndast við samspil örorkubóta frá lífeyrissjóðum og 

almannatryggingum. Bætur frá lífeyrissjóði geta komið í stað bóta frá almannatryggingum. Í 

athugasemdum þeim sem fylgdu frumvarpi því sem varð að LSL kemur fram að 

lífeyristryggingar ættu að draga úr kostnaði almannatryggingakerfisins og skattheimtu.
271

 

Grundvallarmunur á þeim reglum sem gilda um örorkulífeyri almannatrygginga og um 

almenna lífeyrissjóði er sá að lífeyrissjóðirnir vinna á grundvelli einkaréttar en um 

almannatryggingar gilda reglur hins opinbera réttar. 

 

                                                 
270

 Nýskipan almannatrygginga. Tillögur um breytingar á lífeyriskerfinu. Skýrsla til félags- og 

tryggingarmálaráðherra.  
271

 Alþt. A-deild 1997-1998, bls. 1729. Sjá einnig tölur um hlutdeild lífeyrissjóða í örorkulífeyri. Árið 2006 var 

hlutdeild þeirra 30% á móti 70% hjá Tryggingastofnun. Þá var talið að árið 2015 yrði skiptingin orðin 60% á 

móti 40%. Erindi Hannesar G. Sigurðssonar: “Lífeyriskerfi í umbreytingu – samspil almannatrygginga og 

lífeyrissjóða.” Erindi á örorkuráðstefnu Landssambands lífeyrissjóða 6. apríl 2006. 

Ekki er höfundur með nýrri tölur. 



 86 

8.2 Skilyrði örorkulífeyris 

Skilyrði greiðslna úr lífeyrissjóðum byggja að mestu leyti á LSL. Um skilyrði 

örorkulífeyrisgreiðslna er fjallað í 15. gr. LSL. Þau eru a.m.k. tveggja ára sjóðsaðild. Örorkan 

þarf að vera a.m.k. 50%, og tekjutap einstaklings þarf að vera af völdum örorkunnar. Frekari 

skilyrði geta komið fram í samþykktum hvers lífeyrissjóðs, sbr. 6. mgr. sama ákvæðis. 

Samþykktir lífeyrissjóða geta verið mismunandi og þeir hafa skv. LSL mikið svigrúm til að 

ákveða greiðslur sem taka mið af greiðslugetu sjóðsins og framtíðarhorfum hans, sbr. Hrd. 

665/2008.  

 Örorkumat lífeyrissjóða fer eftir samþykktum hvers lífeyrissjóðs fyrir sig. Hið 

læknisfræðilega mat virðist vera rauður þráður í starfi þeirra.  

 

8.3 Málsmeðferð hjá lífeyrissjóðum 

LSL eru fáorð um málsmeðferð hjá lífeyrissjóðunum. Lífeyrissjóðirnir eru reknir á 

einkaréttarlegum grunni og gilda því stjórnsýslulögin ekki um þá, nema vísað sé sérstaklega 

til þeirra í lsl.
272

 Hjá lífeyrissjóðunum eru m.a. teknar ákvarðanir sem varða skilyrði 

örorkulífeyrisgreiðslna úr lífeyrissjóðunum. Lífeyrissjóðirnir setja sínar eigin reglur um 

málsmeðferð. Landssamband lífeyrissjóða hefur gefið út leiðbeinandi reglur um efni 

starfsreglna stjórna lífeyrissjóða
273

. Þessar reglur eru einungis leiðbeinandi fyrir sjóðina og 

eru þess vegna ekki bindandi fyrir þá. Dæmi eru þó um að lífeyrissjóðir vísi til SSL í 

samþykktum sínum. Í 1. mgr. 20. gr. samþykkta Gildis lífeyrissjóðs segir að um málsmeðferð 

í ágreiningsmálum sjóðsfélaga gagnvart lífeyrissjóðum gilda ákvæði stjórnsýslulaga eftir því 

sem við á, svo sem um birtingu ákvörðunar, rökstuðning og endurupptöku.
274

 Ákvarðanir 

almennu lífeyrissjóðanna um örorkulífeyrisgreiðslur heyra ekki undir ráðherra. 

Lögbundnir lífeyrissjóðir heyra á hinn bóginn undir ráðherra. Umboðsmaður Alþingis 

taldi í áliti UA 4. nóvember 1991 (Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins) að Lífeyrissjóður 

starfsmanna ríkisins heyri undir valdsvið ráðherra. Í áliti sínu UA 17. nóvember 1999  telur 

hann að stjórn sjóðsins sé bundin af SSL og almennum reglum stjórnsýsluréttar við 

ákvarðanatöku um rétt sjóðsfélaga til lífeyrisgreiðslna.
275
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 Réttarvernd sjóðsfélaga almennra lífeyrissjóða felst í því að eign þeirra í sjóðunum 

nýtur verndar eignarréttarákvæðis 72. gr. STS og verða skerðingar á greiðslum sjóðsfélaga að 

taka mið af því. Sjóðsfélagar geta leitað til dómstóla ef þeir telja að á sér er brotið. 

 

8.4 Víxlverkun bóta 

Tekjutengingarregla 18. gr. ATL veldur því að útborgaðar greiðslur frá almannatryggingum 

lækka vegna tekna lífeyrisþega. Það veldur m.a. lækkun bóta vegna bótagreiðslna frá 

lífeyrissjóðum. Ákvæði 15. gr. LSL mælir fyrir greiðslu til lífeyrisþega í þeim tilfellum þegar 

þeir hafa orðið fyrir tekjuskerðingu. Þetta hefur verið útfært hjá lífeyrissjóðunum með þeim 

hætti að heildartekjur örorkulífeyrisþega eftir orkutap verði ekki umfram þær tekjur sem hann 

hafði fyrir orkutap.
 
Við samanburð þar á milli hafa lífeyrissjóðirnir einnig horft til greiðslu 

almannatryggingabóta, og jafnvel valdið því að greiðslur frá lífeyrissjóðum hafa fallið niður. 

Við það lækka tekjur bótaþega frá lífeyrissjóðum og tekjur einstaklinga frá 

almannatryggingum hækka. Veldur það því að við nýjan samanburð lækkar réttur einstaklinga 

á tekjum frá lífeyrissjóðum og heldur það svo áfram. Þessi gagnkvæma tekjutenging getur 

komið bótaþegum illa þar sem þessi víxlverkun getur leitt til tíðra breytinga. Fyrir Alþingi 

liggur frumvarp til breytinga á ATL til að koma í veg fyrir þessa tilteknu víxlverkun þessara 

bóta.
276

 

 

9 Er framfærsluréttur nægilega tryggður? 

Með Öryrkjabandalagsdómi I var allur vafi tekinn af með það að ákvæði 1. mgr. 76. gr. veiti 

rétt til lágmarksframfærslu með efnislegum hætti. Hugtakið framfærsla hefur verið skilgreint 

sem afhending þeirra gæða sem nauðsynleg eru hverri manneskju til að halda sér uppi og til 

að halda áfram með lífið.
277

 Með framfærslu er með öðrum orðum átt við það þegar við 

sinnum grunnþörfum fyrir mat, föt, húsnæði og umönnun. Lágmarksmælikvarðinn felur í sér 

að þau gæði sem afhent eru verða að uppfylla kröfur um viðunandi lífsafkomu.
278

 Hver 

einstaklingur á að geta framfleytt sér og fjölskyldu sinni með reisn
279

 og sómasamlegum 

hætti.
280
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 Alþt. 2010-2011, 139 löggjafarþing. Þingskjal 1330 – 763. mál.  bls.2 
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 Kirsten Ketscher: Socialret, bls. 79. 
278

 Matt Craven segir að lágmarksinntak réttindanna eigi að miðast við það að svara grunnþörfum hvers 

einstaklings.  Matthew Craven: The international Convenant on Economic, Social and Cultural Rights, bls.141.  
279

 Asbjörn Eide: „The Right to an Adequate Standard of Living Including the right to food“,  bls, 133.   
280

 Sjá orðalagið með „sómasamlegum hætti“  í sambandi við 1. mgr. 76. gr. STS hjá umboðsmanni alþingis í 

áliti hans UA 10. júní 2008 (4552/2008).   
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Af stjórnarskránni má ráða að allir eiga rétt á lágmarksframfærslu. Í því felst að svar 

við ofangreindri spurningu lýtur að því hvort sá einstakingur sem ber minnst úr bítum sé 

nægilega tryggður. Svar við því hvort hann sé nægilega tryggður felur í sér greiningu á því 

hvað lágmarksframfærsla felur í sér. 

Hvergi á Íslandi er til opinber þarfagreining og kostnaðargreining hinnar nauðsynlegu 

framfærslu. En til eru mismunandi útgáfur af neysluviðmiðum, m.a. við framfærslumat 

sveitarfélaga, greiðslumat banka og hjá umboðsmanni skuldara
281

 sem hægt er að styðjast við 

að einhverju leyti við.
282

 Á heimasíðu TR kemur fram viðmið sem unnið er eftir hjá 

stofnuninni. Á heimasíðunni segir að ef allar tekjur, þar með talið skattskyldar tekjur frá TR, 

eru undir framfærsluviðmiði er það sem vantar upp á greitt sem sérstök uppbót til 

framfærslunnar. Framfærsluviðmið TR er 157.030 kr. fyrir einstakling sem býr ekki einn. 

Upphæðin hækkar uppí 184.140 kr. fyrir einstakling sem býr einn með heimilisuppbót.
283

 

Velferðarráðuneytið hefur gefið út íslensk neysluviðmið.
284

 Einnig hefur komið fram að 

einstaklingar með örorku þurfa 30% hærri upphæð til framfærslu sinnar til þess að standa 

jafnfætis ófötluðum einstakingum, vegna þess aukakostnaðar sem þeir þurfa að standa á vegna 

örorkunnar.
285

 

Í neysluviðmiðum velferðarráðuneytisins kemur fram greining á neyslu Íslendinga. 

Við gerð viðmiðanna var neysla landsmanna greind, en lágmarksframfærsluþörf ekki greind 

með nákvæmum hætti. Viðmiðunum var skipt upp í þrjá flokka: Dæmigert viðmið um hóflega 

neyslu, grunnviðmið um lágmarksframfærslu og skammtímaviðmið um framfærslu í hámark 

níu mánuði. Í þeim eru 15 útgjaldaliðir sem fólk þarf að standa straum af.
286

 Í útreikningum 

framkvæmdastjóra Öryrkjabandalagsins, sem felur í sér samanburð á neysluviðmiðunum og 

örorkubótum frá Tryggingastofnun, kemur fram að þegar húsnæðis- og samgangnakostnaði 

hefur verið bætt við grunnviðmið (lágmarksframfærslu) nemur viðmiðunarupphæðin 214.027 

                                                 
281

 Sjá m.a. bráðabirgðaneysluviðmið umboðsmanns skuldara á heimasíðu hans: 

http://www.ums.is/neysluviðmið. Þar kemur fram að gera þarf sérstaklega ráð fyrir föstum liðum í framfærslu. 
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greiðsluseðlum. Fyrir utan þessa þætti þarf barnlaus einstaklingur þarf sér til framfærslu að lágmarki 58.700 kr, 

vegna matar/hreinlætisvara, tómstunda, fatnað, lækniskostnað og annað.  
282

 Íslensk neysluviðmið, bls.3.    
283

 Sjá útreikninga á heimasíðu TR. http://www.tr.is/fjarhaedir/Utreikningur-lifeyris-og-tendra-bota-2011.pdf  
284

 Sjá á http://www.velferdarraduneyti.is/media/ritogskyrslur2011/Neysluvidmid_lokautgafa_vef.pdf. 
285

 Fátækt og félagslegar aðstæður öryrkja. Rannsókn unnin í tilefni af Evrópuári gegn fátækt og félagslegri 

einangrun. Drög. Bls. 15. Hægt er að finna niðurstöðu ransóknarinnar hér: 

http://www.fotlunarfraedi.hi.is/sites/files/fotlunarfraedi/Fataekt_og_felagslegar_adstaedur_drog.pdf 
286

 Íslensk neysluviðmið, bls. 6. 
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krónum hjá einhleypum einstaklingi. Örorkubætur frá TR nema að sama skapi 159.642 

krónum.
287

  

Árið 2004 kom fram að svo virtist sem langur vegur væri frá því að fötluðum hafi 

verið tryggð viðunandi lífsafkoma.
288

 Einnig hafa rannsóknir bent í þá átt að tekjur aldraðra, 

öryrkja og atvinnulausra þyrftu að hækka um 30% til þess að skilyrðum um 

lágmarksframfærslu sé náð.
289

 

Samkvæmt 11. gr. SEFMR ber ríkinu að tryggja viðunandi lífsafkomu, þ.e. fæði, 

klæði og húsnæði. Rétturinn til matar felur í sér að hann skuli vera nægilega mikill og 

nægilega næringarríkur til að svara þörfum hvers einstaklings, til að tryggja frelsi hans frá 

hungri.
290

 Í rannsókn um fátækt og félagslegar aðstæður öryrkja segir orðrétt: 

 

Tekjur fólks sem er á örorkubótum eru mjög lágar og langflestir þátttakendur í rannsókninni áttu í 

verulegum erfiðleikum með að ná endum saman. Sumir gátu það alls ekki og nokkur hópur fólks í 

rannsókninni átti ekki fyrir mat síðari hluta mánaðarins. Sumir sultu.
291

 

 

Að þessu sögðu má velta fyrir sér hvort lágmarksinntaki réttarins til matar sé uppfyllt þegar 

kemur að örorkubótum. 

 Í 2. málsl. a. lið 1. mgr. 16. gr. ATL kemur fram að fjármagnstekjur skv. C. lið 7. gr. 

laga um tekjuskatt nr. 90/2003 skiptast til helminga milli hjóna við útreikning bóta. Ekki 

skiptir máli hvort hjónanna er eigandi þeirra eigna sem mynda tekjurnar eða hvort um séreign 

eða hjúskapareign er að ræða. Samkvæmt þessu ákvæði getur réttur til lífeyris minnkað í 

samræmi við fjármagnstekjur maka. Þegar forsendur Hæstaréttar í Öryrkjabandalagsdómi I 

eru skoðaðar vakna upp spurningar hvort þetta ákvæði sé í samræmi við 1. mgr. 76. gr. eins 

og það hefur verið skýrt af Hæstarétti. Ekki er hægt að sjá að fjármagnstekjur séu í eðli sínu á 

einhvern hátt aðrar tekjur maka. Þær eru ekki í eðli sínu frekar til þess fallnar að tryggja 

framfærslurétt. Ef þetta ákvæði veldur jafn harkalegri skerðingu og skerðingarreglur gerðu í 

tíð 5. mgr. 17. gr. ATL þegar Öryrkjabandalagsdómur I féll, er varla hægt að sjá annað en að 

þessi skerðingarregla sé á gráu stjórnskipulegu svæði. 

 

10 Eftirlit með stjórnsýslu almannatrygginga 
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 Lilja Þorgeirsdóttir “Kjör öryrkja langt undir neysluviðmiðum velferðarráðuneytisins”, bls. 14. 
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 Brynhildur Flóvenz, Réttarstaða fatlaðra, bls. 185. 
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 Harpa Njálsdóttir, Fátækt á Íslandi við upphaf nýrrar aldar, bls. 21. 
290

 General Comment nr. 12. The right to adequate food, (1999), UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7.(2004) mgr. 14. 

bls. 66. 
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 Fátækt og félagslegar aðstæður öryrkja. Rannsókn unnin í tilefni af Evrópuári gegn fátækt og félagslegri 

einangrun. Drög. Bls. 14. Hægt er að finna niðurstöðu ransóknarinnar hér: 
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10.1 Inngangur 

Ein af grundvallarreglum íslenskrar stjórnskipunar er sú að ráðherrar bera hver ábyrgð á sínu 

sviði innan stjórnsýslunnar, sbr. 13. og 14. gr. stjórnarskrárinnar. Samkvæmt þessari 

grunnreglu verða ákvarðanir lægra setts stjórnvalds kærðar til viðkomandi ráðherra.
292

 

Velferðarráðherra hefur yfirumsjón með lífeyristryggingum almannatrygginga og yfirumsjón 

með TR skv. 1. og 2. gr. ATL. Í 2. mgr. 2. gr. segir að TR annist framkvæmd lífeyristrygginga 

samkvæmt lögunum. Ráðherra sem æðra sett stjórnvald hefur þá með höndum almennar 

stjórnunar- og eftirlitsheimildir með TR sem telst til lægra setts stjórnvalds. Ráðherra getur 

skv. því fylgst með því hvort stjórnsýsla TR sé í samræmi við lög. Ráðherra setur einnig 

stjórnvaldfyrirmæli á sviði almannatryggingaréttar. 

Ef bótaþegi hyggst kæra ákvörðun TR getur hann ekki kært allar ákvarðanir TR til 

ráðherra þar sem úrskurðarvald í tilteknum ágreiningsmálum á milli einstaklinga og TR hefur 

verið fært til sérstakrar sjálfstæðrar úrskurðarnefndar, úrskurðarnefndar almannatrygginga, 

sem kveður upp fullnaðarúrskurði á kærustigi
293

 með sérákvæðum ATL. Við þær aðstæður er 

ÚRAL í hlutverki æðra setts stjórnvalds gagnvart TR. 

Samkvæmt 1. mgr. 2. gr. laga nr. 85/1997 um umboðsmann Alþingis hefur 

umboðsmaður það hlutverk að hafa í umboði Alþingis eftirlit með stjórnsýslu ríkis og 

sveitarfélaga. Umboðsmaður hefur m.a. gefið út álit um valdsvið ÚRAL gagnvart TR og 

ráðherra. Að auki geta dómstólar dæmt í málum sem varða lögmæti ákvarðana sem teknar 

hafa verið á grundvelli ATL. 

 

10.2. Úrskurðarnefnd almannatrygginga 

Með lögum nr. 60/1999 var sérstakri úrskurðarnefnd, úrskurðarnefnd almannatrygginga 

komið á fót. Nefndin er sjálfstætt stjórnvald, og sem stjórnvaldi ber henni, að fylgja 

stjórnsýslulögum nr. 37/1993 og eftir atvikum öðrum reglum stjórnsýsluréttarins í úrskurðum 

sínum.
294

 Sem æðra sett stjórnvald gagnvart TR og úrskurðarðili hefur ÚRAL ákveðið 

stjórnunarhlutverk gagnvart stofnuninni.
295

 Úrskurðir úrskurðarnefnda hafa fordæmisgildi 
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 Ragnhildur Helgadóttir, Stjórnsýsla almannatrygginga og sjónarmið um réttaröryggi, Tímarit lögfræðinga, 2. 

h., 56. árg. 2006, bls. 176. 
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 Álit heilbrigðis- og tryggingarnefndar um frumvarp það sem varð að lögum nr. 91/2004. Ragnhildur 
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efnisreglur. Málsmeðferðarreglur innan réttarsviðsins skal túlka í samhengi við þau efnislegu réttindi. 
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 Ragnhildur Helgadóttir, „Stjórnsýsla almannatrygginga og sjónarmið um réttaröryggi“, 2006, bls. 169. 
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fyrir hin lægra settu stjórnvöld, sem verða að haga framkvæmd sinni til samræmis við þá.
296

 

Stjórnvald á kærustigi eins og ÚRAL hefur m.a. það verkefni að gæta þess að samræmis og 

samfellu sé gætt á réttarsviðinu.
297

 Stjórnsýslukæra felur þá í sér bæði eftirlitsheimildir og 

stjórnunarheimildir.
298

 ÚRAL tekur ekki mál fyrir nema endanleg stjórnvaldsákvörðun TR 

liggur fyrir í máli.
299

  

Valdsvið ÚRAL er einkum markað í 7. gr. ATL. Í 1. málsl. 1. mgr. ákvæðisins er tekið 

fram að ef ágreiningur rís um grundvöll, skilyrði eða upphæð bóta eða greiðslna samkvæmt 

ATL skuli ÚRAL kveða upp úrskurð í málinu. Sama á við um endurkröfurétt, ofgreiðslur og 

innheimtu bóta skv. ATL. Í 7. gr. felst kæruheimild umsækjenda til ÚRAL og jafnframt 

úrskurðarskylda nefndarinnar þegar kæran fellur undir eitthvert þeirra efnisatriða sem talin eru 

upp í greininni. ÚRAL hefur sömu heimild til að endurskoða alla þætti mála, eins og almennt 

á við um stjórnvöld á kærustigi og getur t.a.m. tekið nýja ákvörðun í kærumáli sem felld er 

niður.
300

 Kæra verður að falla undir 7. gr. með einhverjum hætti til þess að ÚRAL taki hana 

fyrir
301

, í því felst m.a. að ÚRAL svarar ekki almennum spurningum.
302

 

Í 1. mgr. 9. gr. ATL er hnykkt á því að ÚRAL sé sjálfstæð og óháð stjórnsýslunefnd 

og að úrskurðir hennar séu endanlegir.
303

 Ákvæðið kemur í veg fyrir að úrskurðum ÚRAL 

verði skotið til ráðherra. Í málum sem varða aðra þætti ákvörðunar TR en þá sem falla undir 

hlutverk úrskurðarnefndarinnar samkvæmt 7. gr. ATL tekur hin almenna kæruheimild 26. gr. 

SSL við og hefur einstaklingur því kæruheimild til viðkomandi ráðuneytis samkvæmt 26. gr. 

SSL.
304

 Umboðsmaður Alþingis hefur í a.m.k tveimur málum fjallað um álitamál varðandi 

valdsvið ÚRAL skv. 7. gr. 
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 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 81. 
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 Sjá umfjöllun Páls Hreinssonar: Stjórnsýslulögin, Skýringarrit, bls. 259- 266. 
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 Í bréfi umboðsmanns Alþingis UA 23. febrúar 2003 (3592/2002) segir umboðsmaður, um sama efni, orðrétt: 

„Vísa ég þá enn fremur til þess að samkvæmt þessari túlkun verður að leggja til grundvallar að almennt sé unnt 
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Í áliti umboðsmanns Alþingis UA 25. febrúar 2003 (3592/2002) (lán til bifreiðakaupa) taldi 

umboðsmaður að leggja skyldi til grundvallar að almennt væri unnt að bera þær ákvarðanir TR 

sem ekki eru kæranlegar til ÚRAL undir ráðherra. Umboðsmaður taldi rétt hjá nefndinni að 

vísa máli sem varðaði lán til bifreiðakaupa til ráðherra enda taldist slíkt efnisatriði ekki falla 

undir ákvæði 7. gr. ATL þar sem það félli m.ö.o. utan valdsviðs nefndarinnar. 

 

Í áliti umboðsmanns Alþingis UA 11. mars 2011  (6083/2010) (Aðild dánarbús) taldi ÚRAL 

að hún hefði ekki vald samkvæmt lögum til að leysa úr ágreiningi sem varðaði endurkröfumál 

dánarbús. ÚRAL taldi dánarbú vera þriðja aðila í málinu. Umboðsmaður tók ekki undir þau 

sjónarmið og taldi að þetta ætti undir valdsvið nefndarinnar á grundvelli 1. mgr. 7. gr. ATL 

óháð því hvort bótaþegi væri á lífi. Dánarbú teldust hafa aðild í málinu enda bæru þau ábyrgð 

á skuldbindingum hins látna. Þess vegna bar nefndinni að taka málið til efnislegrar úrlausnar. 

Einnig benti umboðsmaður á að þegar nefndin teldi sig skorta vald væri rétt að framsenda 

málið til ráðuneytisins, sbr. 2. mgr. 7. gr. SSL. 
305

 

 

Sem æðra sett stjórnvald getur ÚRAL m.a. endurskoðað breytta stjórnsýsluframkvæmd TR. 

Stjórnvaldi getur verið heimilt, að ákveðnum skilyrðum fullnægðum að breyta framkvæmd 

sinni. Þegar framkvæmd laga er breytt skal hún, samkvæmt almennum reglum 

stjórnsýsluréttar, eiga sér stoð í lögum, byggja á málefnalegum grunni og undir ákveðnum 

kringumstæðum birt. 

 

Í áliti umboðsmanns Alþingis UA 15. febrúar 1996 (746/1993) segir orðrétt: „Slík breyting 

verður þannig að vera innan þeirra marka, sem lagareglur setja, og á grundvelli málefnalegra 

sjónarmiða.“ 

 

Í úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga 6. nóvember 2009 (221/2009) (Breytt 

framkvæmd) voru breyttar reikningsforsendur TR á búsetuhlutfalli kærðar. Í niðurstöðu ÚRAL 

segir: „Breytt réttarframkvæmd og lögskýring af hálfu Tryggingastofnunar fær að mati 

úrskurðarnefndar almannatrygginga ekki beina stoð í orðalagi 18. gr. almannatryggingalaga.“ 

Vísaði nefndin til þess að lagaákvæðið hefði verið skýrt á ákveðinn hátt um árabil og engar 

lagabreytingar kölluðu á breytta framkvæmd. Síðan sagði nefndin: „Sú breytta framkvæmd 

sem Tryggingastofnun hefur tekið upp er verulega íþyngjandi fyrir bótaþega og kollvarpar 

væntingum um greiðslur. Telur úrskurðarnefndin ekki málefnalegt án skýrra lagafyrirmæla að 

breyta með svo íþyngjandi hætti þeirri framkvæmd án greiðslu örorkulífeyris, sem ríkt hefur 

um árabil.“ Niðurstaða ÚRAL varð sú að hnekkja ákvörðunum TR sem varðaði þessa 

útreikninga. Málinu var því vísað til TR að nýju. 

 

Þegar úrskurðum á grundvelli 18. og 19. gr. er skotið til ÚRAL getur ÚRAL endurskoðað alla 

lagalegu og efnislegu þætti sem koma til skoðunar við mat á skilyrðum bótanna. Í úrskurðum 

                                                                                                                                                         
heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra í samræmi við almennar reglur, sbr. 26. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993, 

nema að lög eða venja kveði á um annað.“ 
305

 Umboðsmaður gaf hér álit á framkvæmd ÚRAL sem hafði talið að dánarbú teldust ekki uppfylla 

aðildarskilyrði 7. gr. enda ekki bótaþegar í skilningi ákvæðisins, sbr. úrskurði úrskurðarnefndar 

almannatrygginga 19. mars 2010 (340/2009), 24. september 2010 ( 82/2010) og ( 42/2010). 
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ÚRAL hafa búsetuskilyrði oft verið endurskoðuð, sjá t.d. úrskurði úrskurðarnefndar 

almannatrygginga 8. nóvember 2007 (156/2007) (Kínamálið) og 28. apríl 2006 (16/2006) 

(Frakklandsmálið). Í úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga 6. nóvember 2009 

(221/2009) (Breytt framkvæmd) reyndi á álitamál varðandi breytta túlkun á 

búsetuhlutfallsútreikningum, sbr. 1. mgr. 18. gr. ATL. Þar hnekkti ÚRAL útreikningum TR 

og vísaði málinu til TR að nýju þar sem breytt íþyngjandi lagatúlkun taldist ekki málefnaleg 

án skýrra lagafyrirmæla. Mat TR á aldursskilyrðum 18. gr. komu einnig til endurskoðunar í 

úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga 5. janúar 2005 (283/2004) (afmælisdagur) og 

úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga 30. ágúst 2002 (107/2002). 

Í 2. mgr. 8. gr. ATL kemur fram heimild ÚRAL til að fara fram á öll gögn máls, 

upplýsingar og skýringar sem ÚRAL telur þörf á í málum undirstofnana. TR er skylt að verða 

við því. Í 4. gr. 8. gr. ATL felst mikilvæg heimild fyrir ÚRAL, til að kalla til sín sérfróða 

menn til aðstoðar og ráðgjafar ef hún telur þörf á. Skulu þeir starfa með nefndinni við 

undirbúning og meðferð mála eftir ákvörðun formanns. Í 6. mgr. 8. gr. ATL segir að ÚRAL 

skuli kveða upp úrskurð svo fljótt sem unnt er en aldrei síðar en þremur mánuðum eftir að mál 

berst henni.
306

 

ÚRAL ber einnig skylda til þess að endurskoða læknisfræðilegar forsendur mats þegar 

svo ber undir. Í álitum umboðsmanns Alþingis í málum sem varðaði endurskoðun örorkumats 

hjá tryggingaráði, sem var forveri ÚRAL, kemur fram að úrskurðaraðila á kærustigi í 

almannatryggingamálum beri lögum samkvæmt að endurskoða læknisfræðilegar forsendur 

eins og aðrar forsendur og skuli rannsaka mál til hlítar þegar kemur að örorkumati.
307

  

 

Í UA 6. ágúst 1999 (2343/1997) (skylda til nægilegrar rannsóknar) reyndi á lögmæti 

málsmeðferðar tryggingaráðs við endurskoðun á örorkumati. Umboðsmaður ítrekaði að 

tryggingaráð sem stjórnvald á kærustigi hefði skyldu til að rannsaka mál, sbr. 10. gr. SSL. 

Tryggingaráði bæri því að beita þeim heimildum sem það hefði til að rannsaka mál með 

nægilegum hætti. Tryggingaráð hafði skv. lögum úrræði til að kalla til sín sérfróða aðila í 

málum sem reyndu á læknisfræðilegt mat. Með því að kalla ekki til sín sérfræðinga sinnti 

tryggingaráð ekki rannsóknarskyldu sinni skv. 10. gr. SSL.  

                                                 
306

 Með 2. gr. laga nr. 120/2009 var þessi hámarksfrestur lengdur úr tveimur mánuðum í þrjá mánuði. Í 

athugasemdum þeim sem fylgdu frumvarpi því sem varð að þeim lögum kemur fram að hann skyldi lengdur 

enda væri með frumvarpinu einnig lagt til að rýmka hlutverk nefndarinnar og fjöldi mála myndi aukast hjá henni 

vegna þess. Einnig var tekið fram að efnisleg meðferð mála geti stundum verið afar þung í vöfum og 

gaganaöflun getur langan tíma. Þetta allt myndi valda því að það væri einfaldlega óraunhæft að ÚRAL geti 

afgreitt mál á styttri tíma en tveimur mánuðum. Alþ.t. 2009-2010. Þksj. 315. 274. mál. 138. löggjafarþing. Í áliti 

umboðsmanns Alþingis vegna athugunar á afgreiðslutíma 48 sjálfstæðra stjórnsýslu- og úrskurðarnefnda (UA 

4193/2004) kemur fram að ÚRAL hafi afgreitt 67,6% mála sinna innan frests þegar fresturinn var 60 dagar. 
307

 Sjá álit umboðsmanns Alþingis UA: 6. ágúst 1999 (2253/1997),  UA 6. ágúst 1999 (2469/1998), UA 6. ágúst 

1999 (2518/1998), UA nr. 22. mars 2000 (2648/1999) og UA 6. ágúst 1999 (2343/1997). Í öllum þessum málum 

er undirstrikað að rannsóknarreglan gildir um endurskoðun Tryggingarráðs á örorkumat. Ekki er hægt að ætla 

annað en að hið sama eigi við ÚRAL. 
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Af úrskurðum ÚRAL má ráða að hún endurskoðar allar forsendur örorkumats þegar tekist er á 

um það og beitir heimild sinni til að kalla til sín sérfróða aðila þegar þörf er á slíku.
 308

 

 ÚRAL endurmetur hins vegar ekki örorku þegar ný umsókn um örorku liggur fyrir hjá 

TR. 

  

Í úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga 18. febrúar 2009 (230/2008) segir nefndin 

orðrétt: „Í ljósi þess að kærandi hefur lagt inn nýja umsókn um örorkulífeyri og að fyrir liggur 

beiðni um að skilyrði endurhæfingrlífeyris verði metin og jafnframt í ljósi þess að kærandi 

lenti í umferðarslysi eftir að örorka hans var metin er það niðurstaða úrkurðarnefndar 

almannatrygginga að rétt sé að vísa málinu til Tryggingastofnunar ríkisins til endurmats.“ 

 

Gerðar eru  ríkar kröfur um vandaða málsmeðferð hjá stjórnvaldi á kærustigi í örorkumálum.  

 

Sjá Hrd. 1998, bls. 3975 (108/1998) (sérfræðilegt mat I). Þar var greinargerð 

tryggingayfirlæknis grundvöllur úrskurðar án þess að hennar væri getið eða fjallað um hana að 

öðru leyti. Einungis var þess getið að tryggingaráð hefði ákveðið að óska eftir utanaðkomandi 

mati. Ekki var nefnt hvaða læknar framkvæmdu matið, ekkert var rakið úr því og engin afstaða 

var tekin til þess. Einnig var tekið fram að fjöldi læknisvottorða lægi fyrir, sumir læknanna 

voru nafngreindir, aðrir ekki en ekkert var fjallað sérstaklega um þessi vottorð. Þá var í 

úrskurðinum vísað til lagaákvæða án þess að heimfærslu væri beitt um þau málsatvik sem 

voru til úrskurðar. Í úrskurðinum kom líka fram að líklega gæti kærandi unnið létt störf, en 

enginn rökstuðningur fylgdi þeirri fullyrðingu. Starfsmaður tryggingaráðs var svo undirritaður 

fyrir úrskurðinum án þess að fram kæmi hver eða hverjir stóðu að honum. Taldist þetta allt 

brot á óskráðum meginreglum um efni rökstuðnings annars vegar, og hins vegar um form og 

efni úrskurða.  

  

Þær óskráðu reglur sem vísað var til í dómnum voru svo lögfestar með stjórnsýslulögum nr. 

37/1997, sbr. 22. og 31. gr. þeirra. 

 ÚRAL endurskoðar málsmeðferð TR, eins og henni ber sem stjórnvald á kærustigi. 

ÚRAL hefur t.a.m. endurskoðað afturköllun ákvörðunar TR. 

 

Í úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga 3. febrúar 2010 (353/2009) hafði afturköllun 

ákvörðunar TR, sem fólst í nýju örorkumati, það í för með sér að lífeyrisþegi missti rétt sinn 

til örorkulífeyris samkvæmt samningi tvö ár fram í tímann. Afturköllunin var kærð til ÚRAL. 

Nefndin leit þá til 25. gr. stjórnsýslulaga, sem setur þau skilyrði að afturköllun skuli ekki vera 

til tjóns fyrir aðila eða vera ógildanleg. Þá taldi ÚRAL að leggja yrði til grundvallar að 

upphaflegt samþykki á umsókn kæranda um örorkulífeyri hefði vakið réttmætar væntingar hjá 

kæranda um að fá greiddan örorkulífeyri út samningstímann. Með afturkölluninni var loforð 

                                                 
308

 Sjá til dæmis úrskurð úrskurðarnefndar almannatrygginga 25. maí 2005 (56/2005) (undantekning frá staðli 

I), 21. apríl 2004 (52/2004) (undantekning frá staðli II), 7. desember 2004 (236/2004), 24. nóvember 2004 

(268/2004) (sérhæft mat skal fara fram), 8. desember 2004 (312/2004) og 12. maí 2005 (322/2004) (stigafjöldi 

ótilgreindur), 20. október 2005 (272/2005) (bæklunarsérfræðingur), 16. nóvember 2005 (297/2005), 8. desember 

2005 (325/2005) (óljós færniskerðing) og 14. nóvember 2006 (230/2006) (Slappleiki). Í öllum þessum 

úrskurðum er örorkumat tekið til endurskoðunar með einhverjum hætti. 
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um greiðslur tekið til baka og taldi úrskurðarnefndin að við það hefði kærandi orðið fyrir tjóni 

í skilningi 1.tl. 25. gr. ssl. Einnig skyldi horfa til þess að við mat á því hvort ákvörðun væri 

ógildanleg skyldi litið til réttmætra væntinga kæranda, góðrar trúar hans og réttaröryggis. Að 

mati ÚRAL voru skilyrði afturköllunar ekki til staðar og því skyldi seinna örorkumatið fellt úr 

gildi. Þá taldi ÚRAL að hið fyrra mat skyldi gilda og ætti kærandi samkvæmt því rétt á 

örorkulífeyrisgreiðslum út upphaflega samningstímann.  

 

Í úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga  22. janúar 2010 (332/2009) kom fram að TR 

hafði breytt stjórnvaldsákvörðun og það einnig með íþyngjandi hætti. ÚRAL mat það svo að 

málsmeðferðin hefði verið með málefnalegum hætti og ný ákvörðun verið vel rökstudd. Var 

ákvörðun TR í málinu því staðfest. 

Þegar ÚRAL hefur úrskurðað í máli ber TR að hlíta þeim úrskurði. Almenna reglan er 

sú að lægra sett stjórnvald getur aðeins fengið úrskurði æðra setts stjórnvalds hnekkt þegar 

ótvíræð lagaheimild er fyrir hendi.
309

 Í 4. mgr. 9. gr. ATL er heimild TR til að höfða dómsmál 

til að fá úrskurði ÚRAL hnekkt ef TR telur að úrskurður sé rangur. TR ber að fylgja eftir 

framkvæmd ÚRAL, og eftir atvikum jafnvel að breyta framkvæmd sinni nema óskað sé eftir 

frestun á réttaráhrifum þar til að dómur hefur fallið.
310

  

Í 1. mgr. 8. gr. ATL koma fram formskilyrði kæru og tímafrestir. Í henni segir að kæra 

til ÚRAL skuli vera skrifleg og skal hún borin fram innan þriggja mánaða frá því að aðila 

máls var tilkynnt um ákvörðun.
311

 

 

10.3 Umboðsmaður Alþingis 

Umboðsmaður Alþingis er embætti sem hefur eftirlitshlutverk með allri stjórnsýslunni í 

umboði Alþingis. Hann hefur það hlutverk að sjá til þess að stjórnvöld fari að lögum í víðasta 

skilningi þess orðs. Þegar kæruleiðir hafa verið tæmdar innan stjórnsýslunnar er hægt að 

kvarta til umboðsmanns Alþingis, sbr. 2. mgr. og 3. mgr. 4. gr. laga nr. 85/1997 um 

umboðsmann Alþingis (hér eftir nefnd LUA). Fyrir einstaklinga sem hafa sótt um 

örorkubætur þýðir þetta að einstaklingar verða að fá úrskurð ÚRAL áður en þeir kvarta til 

umboðsmanns Alþingis. Umboðsmaður athugar hvort stjórnvöld hafa farið að lögum eða 

góðum stjórnsýsluháttum og gefur álit sitt á því. Þegar hann álítur að stjórnvald hafi ekki farið 

að lögum eða góðum stjórnsýsluháttum hefur hann heimild skv. b-lið 2. mgr. 10. gr. LUA að 

gagnrýna, veita álit, ráð eða leiðbeiningar eins og við á í hverju máli fyrir sig. Fyrirtaka máls 

                                                 
309

 Sjá m.a. ummæli Hæstaréttar í máli Hrd. 1998 bls. 2821 um þetta atriði. 
310

 Ragnhildur Helgadóttir: „Stjórnsýsla almannatrygginga og sjónarmið um réttaröryggi“, bls. 169. 
311

 Sjá t.d. úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga 29. apríl 2010 (408/2009) og  26. mars 2010 

(437/2009). Í þeim var kærum vísað frá þar sem fresti höfðu liðið áður en mál voru kærð. Í seinna málinu var 

tekið fram að regla 28. gr. stjórnsýslulaga opnaði ekki frekar fyrir fyrirtöku málsins.  
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hjá umboðsmanni kemur ekki í veg fyrir réttaráhrif stjórnsýsluákvarðana og frestar þeim ekki 

heldur. 

Þegar sagt er að umboðsmaður athugi lagalega þætti máls merkir það fyrir 

umsækjanda örorkulífeyris annars vegar að umboðsmaður getur skoðað allan lagalegan 

grundvöll máls, en hins vegar getur hann ekki skoðað læknisfræðilega þætti málsins. 

Umboðsmaður hefur þó athugað hvort stjórnvald á kærustigi hafi rannsakað grundvöll 

stjórnvaldsákvörðunar um örorkumat nægilega, sbr. álit UA 6. ágúst 1999 (2253/1997), UA 6. 

ágúst 1999 (2469/1998), UA 6. ágúst 1999 (2518/1998), UA 22. mars 2000 (2648/1999) og 

UA nr. 6. ágúst 1999 (2343/1997). 

 Umboðsmaður hefur einnig gefið út álit sem varða valdsvið og úrskurðarskyldu 

ÚRAL, sbr. álit UA 25. febrúar 2003 nr. 3592/2002 (lán til bifreiðakaupa) og álit UA nr. 

6083/2010 11. mars 2011 (Aðild dánarbús).  

 

10.4 Eftirlitshlutverk dómstóla 

Ein af grundvallarreglum íslenskrar stjórnskipunar er sú að dómstólar geta endurskoðað 

athafnir framkvæmdavaldsins, sbr. 60. og 70. gr. stjórnarskrárinnar.
312

 Ekki þarf að fjölyrða 

um það að ráðherrar, TR og ÚRAL eru hluti af framkvæmdavaldinu og úrskurður um 

örorkubætur er athöfn framkvæmdavalds. Í 9. gr. ATL er gert ráð fyrir því að þessi regla gildi 

um úrskurði á sviði almannatrygginga. Einnig vekur athygli að TR getur höfðað dómsmál til 

að fá úrskurði ÚRAL hnekkt, sbr. 4. mgr. 9. gr. 

Allir lagalegir þættir úrskurða um örorkubætur sæta endurskoðun dómstóla, en ekki 

hinir sérfræðilegu þættir ákvörðunarinnar: 

 

Sjá t.d. dóm Hæstaréttar í máli Hrd. 2005 bls, 5237 (208/2005) (umönnunarbætur). Þar var 

álitamálið að kærandi taldi sig eiga rétt á hærri umönnunarbótum frá TR á grundvelli 4. gr. 

LFA og krafðist hærri bóta.
313

 Lagagreinin heimilar TR að inna af hendi umönnunargreiðslur 

til framfærenda fatlaðra og langveikra barna ef andleg og líkamleg hömlun barns hefur í för 

með sér tilfinnanleg útgjöld og sérstaka umönnun eða gæslu. Um kröfu stefnanda taldi 

meirihluti Hæstaréttar að ef verða ætti við kröfu kæranda þyrfti dómstóllinn að leggja mat á 

það að hvaða leyti sjúkdómur barns kæranda hefði kostnað í för með sér. Dómstóllinn taldi sig 

ekki geta það þrátt fyrir grunnregluna í 60. gr. stjórnarskrárinnar á grundvelli þess að það 

                                                 
312

 Róbert Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 37; Ragnhildur Helgadóttir: „Vald dómstóla til að endurskoða 

stjórnvaldsákvarðanir“, bls 99-112; Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 426-432. 
313

 Þá hljóðaði greinin svo: „Tryggingastofnun er heimilt að inna af hendi ummönnunargreiðslur til framfærenda 

fatlaðra og langveikra barna, sem dveljast í heimahúsi eða á sjúkrahúsi eða á sjúkrahúsi, allt að 96.987 kr. á 

mánuði og/eða taka aukinn þátt í greiðslu sjúkrakostnaðar ef andleg eða líkamleg hömlun barns hefur í för með 

sér tilfinnanleg útgjöld eða sérstaka ummönnun eða gæslu. Heimilt er að inna af hendi ummönnunargreiðslur til 

framfærenda barna með alvarleg hegðunarvandamál sem jafna má við geðræna sjúkdóma. Þegar sérstaklega 

stendur á er heimilt að hækka ummönnunargreiðslur um allt að 25%.“ Leturbreyting höfundar. 
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myndi kalla á það að dómstóll legði sérfræðilegt mat á forsendur sem löggjafinn hefði mælt 

fyrir að tryggingayfirlæknir TR skyldi meta.  

 

Einnig hefur komið til kasta dómstóla hvort dómstóll geti metið læknisfræðilega 

örorku:  

Í dómi Hrd. 1998, bls. 3975 (108/1998) (sérfræðilegt mat I) var stefnandi óánægður með að 

hafa verið metinn 65% öryrki og taldi sig fullnægja skilyrðum um a.m.k. 75% örorku. 

Tryggingaráð leitaði til tveggja óháðra sérfræðinga til að meta örorku stefnanda. Eftir mat á 

stefnanda töldu læknarnir hann vera a.m.k. 75% öryrkja. Í framhaldi af þessu sendi 

tryggingayfirlæknir stefnanda í örorkumat og var niðurstaða þess að aðaláfrýjandi væri 65% 

öryrki. Tryggingaráð kvað svo upp úrskurð að stefnandi taldist 65% öryrki og uppfyllti þá 

ekki skilyrði örorkulífeyrisgreiðslna. Stefnandi höfðaði mál á hendur TR og tryggingaráði. 

Stefnandi krafðist þess að réttmæti greinargerðar sérfræðilæknanna tveggja yrði staðfest og 

einnig þess að réttur hennar til örorkulífeyris yrði viðurkenndur. Kröfu á hendur tryggingaráði 

var vísað sjálfkrafa frá héraðsdómi þar sem ekki taldist þörf á aðild tryggingaráðs. Krafa á 

hendur TR var einnig vísað frá héraðsdómi á eftirfarandi grundvelli: „Tryggingaráði ber meðal 

annars að úrskurða í ágreiningsmálum um grundvöll og skilyrði bóta almannatrygginga, sbr. 

nú 1. mgr. 7. gr. laga nr. 117/1993. Viðurkenningarkröfur aðaláfrýjanda í málinu fela í sér að 

Hæstiréttur leggi sjálfstætt mat á læknisfræðileg álitamál sem tryggingaráð hefur ekki tekið 

afstöðu til. Það er ekki á valdsviði dómstóla, sbr. 1. mgr. 24. gr. laga nr. 91/1991.
314

 Ber því að 

vísa kröfunum frá héraðsdómi.“  

Stefnandi í málinu vildi ekki fallast á þessa niðurstöðu og hélt áfram að láta reyna á gildi 

örorkumatsins fyrir dómstólum: 

 

Í dómi Hrd. 2002, bls. 2226 (249/2002) (sérfræðilegt mat II) var haldið áfram með sama mál. 

Stefnandi höfðaði mál á hendur TR og krafðist þar nánar tiltekinnar greiðslu, svo og að 

viðurkenndur yrði réttur hennar til örorkulífeyris samkvæmt þágildandi ATL. Í dóminum kom 

fram að dómskrafa stefnanda hvíldi á þeim grunni að stefnandi teldi mat TR á örorku hennar 

væri rangt. Ætti örorkan að teljast 75%, en ekki 65% eins og TR hafði metið hana. Í málinu 

krafðist stefnandi ekki ógildingar á úrskurði tryggingaráðs og ekki hafði komið fram 

málsástæða um að annmarkar á úrskurðinum ættu að leiða til ógildingar hans. Þess í stað 

krafðist stefnandi greiðslu af hendi TR, sem miðaðist við að örorka stefnanda væri metin 75%. 

Hæstiréttur taldi að með þessu hefði stefnandi gengið út frá því að það gæti verið á valdi 

dómstóla að taka sjálfstæða ákvörðun um örorkustig hennar og einnig án þess að lögboðin 

stjórnvaldsákvörðun um það efni komi til úrlausnar í málinu. Þótt stefnandi hafi lagt fram við 

þingfestingu málsins í héraði beiðni um dómkvaðningu manna til að meta örorku sína, hafi 

slíks mats ekki verið aflað er dómur Hæstaréttar féll. Af þessum sökum hafi ekki verið neitt í 

málinu sem segði til um að meta ætti örorku stefnanda frekar til 75% örorku en ekki til 65% 

eins og TR hafði metið stefnanda í upphafi. Vegna annmarka á málatilbúnaði stefnanda var 

málinu vísað frá héraðsdómi. 

 

Örorkumat er sérfræðilegt mat á læknisfræðilegum grundvelli og er á hendi TR skv. 2. mgr. 

18. gr. ATL og 19. gr. ATL. Samkvæmt umræddum dómum sætir örorkumat því ekki 

                                                 
314

 Í 1. mgr. 24. gr. laga nr. 19/1991 segir: „Dómstólar hafa vald til að dæma um hvert það sakarefni sem lög og 

landsréttur ná til nema það sé skilið undan lögsögu þeirra samkvæmt lögum, samningi, venju eða eðli sínu. Eigi 

sakarefni ekki undir dómstóla vísar dómari máli frá dómi.“ 
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endurskoðun dómstóla en annað sem viðkemur málsmeðferðinni við úrskurðina sætir fullri 

endurskoðun.  

 

10.5 Niðurlag 

ÚRAL hefur það hlutverk að úrskurða í þeim málum sem undir hana heyra samkvæmt 7. gr. 

ATL. Hún er sjálfstæð nefnd sem þýðir að úrskurðum hennar verður ekki skotið til ráðherra. Í 

málum sem varða efnisatriði sem ekki falla beinlínis undir hlutverk hennar, sbr. 7. gr. ATL er 

kæruheimild til ráðherra.  

 ÚRAL endurskoðar hið læknisfræðilega mat, ef hún telur þörf á því. Dómstólar 

endurmeta ekki slíkt sérfræðilegt mat. ÚRAL getur gengið lengra í endurskoðun ákvörðunar 

en umboðsmaður Alþingis og dómstólar geta leyft sér lögum samkvæmt.
315

 Mikilvægi ÚRAL 

fyrir umsækjendur örorkulífeyris felst ekki síst í því að ÚRAL er þar með eina stjórnvaldið 

sem getur endurmetið örorku.
316

 Lagalegir þættir sem ákvörðun um örorkulífeyri grundvallast 

á sæta endurskoðun dómstóla fullum fetum, sbr. 60. gr. STS.  

 

11 Lokaorð 

Réttur til framfærslu vegna örorku er verndaður í alþjóðasamningum. SEFMR, FSE og SRFF 

veita víðtækustu verndina af þeim alþjóðasamningum sem Ísland er aðili að. Vernd 

félagslegra, efnahagslegra og menningarlegra réttinda hefur ekki verið með eins virkum og 

hætti og vernd borgaralegra og stjórnmálalegra réttinda. Má það rekja til þess að áður var talið 

að félagsleg, efnahagsleg og menningarleg réttindi veittu ekki efnislegan rétt. Sjónarmið af 

þessu tagi hafa verið á undanhaldi hin síðustu ár. Í Öryrkjabandalagsdómi I var staðfest að 1. 

mgr. 76. gr. STS veitir einstaklingum efnislegan rétt, með vísan til þess að greinina skyldi 

túlka með hliðsjón af þeim alþjóðasáttmálum sem íslenska ríkið er aðili að. Í greininni felst 

því krafa um framfærslulágmark fyrir alla einstaklinga. Með ATL er réttur einstaklinga til 

framfærslu vegna örorku verndaður með efnislegum hætti. Öryrkjar eiga rétt á framfærslu á 

grundvelli 18. gr. ATL, þegar þeir telast hafa a.m.k. 75% örorku samkvæmt skilyrðum 

greinarinnar. Svo virðist sem kröfur 1. mgr. 76. gr. séu uppfylltar með nægilegum hætti. 

Upphæðirnar sem einstaklingum eru tryggðar með hinum ýmsu ákvæðum ATL virðast 

samræmast þeim lágmarksframfærslukröfum sem 1. mgr. 76. áskilur. Að því sögðu skal þó 
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 Ragnhildur Helgadóttir: „Stjórnsýsla almannatrygginga og sjónarmið um réttaröryggi“, bls. 175. mngr. 26. 
316

 Þess skal einnig getið hér að nefnd Evrópuráðsins um félagsleg réttindi hefur túlkað 13. gr. svo að 

framfærsluréttur skv. henni skuli ekki einungis vera háður ákvörðunum viðkomandi stjórnvalda, rétturinn skuli 

vera lögbundinn og vera studdur af áhrifaríku áfrýjunarkerfi.
 
 Sjá Digest of the Case Law of the European 

Committee of Social Rights, bls. 100, http://www.coe.int/SocialCharter 
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bent á að tekjutengingarregla 2. málsl. a. lið 1. mgr. 16. gr. ATL er sú grein sem helst gæti 

talist vera umdeilanleg út frá þeim kröfum sem kröfum 1. mgr. 76. gr. STS gerir til laga, eins 

og stjórnarskrárgreinin er skýrð í Öryrkjabandalagsdómi I. Háar fjármagnstekjur maka geta 

leitt til þess að einstaklingur verði í sambærilegri stöðu og sá sem fór með mál sitt fyrir 

dómstóla í Öryrkjabandalagsdómi I. 

Þeir einstaklingar sem teljast vera með 50–74% örorku eiga rétt á örorkurstyrk. 

Heildarupphæðin sem örorkustyrksþegar eiga rétt á samkvæmt ATL er þó einungis brot af því 

sem örorkulífeyrisþegar eiga rétt á.  

 Samkvæmt 1. mgr. 7. gr. ATL kveður úrskurðarnefnd almannatrygginga upp úrskurði 

í málum ef ágreiningur rís um grundvöll, skilyrði eða upphæð bóta eða greiðslna samkvæmt 

ATL. Mikilvægi hennar kemur bersýnilega í ljós þegar haft er í huga að hún er eini aðilinn 

sem getur endurskoðað læknisfræðilegar og lagalegar forsendur ákvarðunar TR. Einnig er 

hægt að leita dómstóla, en valdsvið þeirra afmarkast af skýru orðalagi 7. gr. og sérfræðilegar 

forsendur eru því ekki endurskoðaðar. Sjaldan má finna vankanta á vinnubrögðum 

úrskurðarnefndarinnar, en nálgun hennar við túlkun lagaákvæða ATL og reglugerða sem 

settar eru á grundvelli þeirra, virðist ekki í öllum tilvikum vera í samræmi við þær 

lögskýringarreglur sem gilda á sviði félagsmálaréttar. 

 Helsti galli á örorkubótakerfinu er sá harkalegi munur sem getur falist í því hvort 

einstaklingur telst uppfylla skilyrði 18. gr. eða skilyrði 19. gr. Bent hefur verið á að lítill 

munur á ásigkomulagi einstaklinga getur leitt til mikils munar á rétti þeirra til framfærslu 

vegna örorku. Vinna við grundvallarbreytingar á kerfinu hófst árið 2007 og stendur enn 

yfir,
317

 og þess má geta að velferðarráðherra hefur skipað starfshóp sem falið er að 

endurskoða almannatryggingakerfið og skila drögum að frumvarpi að nýjum lögum um 

lífeyristryggingar í lok árs 2011. Við breytingu laganna er ætlunin að einfalda lögin og breyta 

framsetningu þeirra.
 318

 

                                                 
317

 „Drög að starfshæfnismati, Skýrsla faghóps um aðferðir við mat á starfshæfni“, Skýrsla nefndar um 

endurskoðun örorkumats og eflingu starfsendurhæfingar, Tillögur um breytingar á lífeyriskerfinu. Skýrsla til 

félags- og tryggingamálaráðherra.“ 
318

 http://www.velferdarraduneyti.is/frettir-vel/nr/32751 
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