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1. Inngangur 

Jafnréttisbaráttan á rætur að rekja til miðrar 19. aldar þegar konur fóru fyrst að berjast fyrir 

því að kynbundnum takmörkunum í lögum yrði rutt burt. Í gegnum tíðina hafa áfangasigrar 

náðst í baráttunni fyrir jafnrétti og áherslur í henni tekið breytingum. Þá hafa nýjar aðferðir til 

að ná fram jafnrétti kynjanna og kenningar um tilhögun réttarkerfa sprottið upp á síðustu 

áratugum. Sú breyting varð einnig á baráttunni að hún fór frá því að vera einkamál kvenna 

yfir í að vera mál samfélagsins í heild. Í dag er almennt viðurkennt í nútímasamfélögum að 

jafnrétti sé ein af grundvallarstoðum lýðræðissamfélags
1
 og í samræmi við það segir í 2. mgr. 

65. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 (hér eftir skammstöfuð stjskr.), að konur 

og karlar skuli njóta jafns réttar í hvívetna.  

Almenn jafnréttislög hafa verið í gildi hér á landi frá árinu 1976 og síðustu áratugi virðist 

sem staða kvenna að lögum hafi verið nokkuð vel tryggð, en þrátt fyrir það hefur jafnri stöðu 

kvenna og karla ekki verið náð.
2
 Hefur þetta verið sérstaklega áberandi á vinnumarkaðinum, 

þar sem ekki hefur tekist að eyða kynbundnum launamun og svo virðist sem hið sk. glerþak sé 

afar sterkbyggt.  

Í Dýrabæ George Orwell var mikilvægasta boðorð samfélagsins „Öll dýr eru jöfn en sum 

dýr eru jafnari en önnur.“
3
 Boðorðið varpar ljósi á þá staðreynd að yfirlýst jafnrétti jafngildi 

ekki endilega raunverulegu jafnrétti, líkt og hefur sýnt sig hér á landi. Í þessari ritgerð verður 

fjallað sérstaklega um réttarstöðu kvenna á vinnumarkaði með áherslu á framkvæmd á 

umræddu sviði. Ljóst er að tilsettum markmiðum jafnréttislaga hefur enn ekki verið náð þrátt 

fyrir þá staðreynd að við höfum haft almenn jafnréttislög í rúmlega 35 ár. Á grundvelli 

þessarar staðreyndar verður í þessari ritgerð spurt hvort jafnréttislög, túlkun og framkvæmd 

þeirra, fullnægi þeirri efnislegu kröfu sem lögin og stjórnarskrá gera til jafnréttis kynjanna. 

Til að svara þessari spurningu þarf annars vegar að skoða vel jafnréttislöggjöfina og hins 

vegar þarf að fara ofan í saumana á framkvæmd á sviði jafnréttismála. Í þessari ritgerð verður 

höfuðáhersla lögð á framkvæmdina enda má segja að framkvæmdin leiði í ljós virkni og áhrif 

löggjafarinnar. Af framkvæmdinni verður þannig leitast við að leiða í ljós hvernig 

jafnréttislög hafa reynst og hvort þau séu það tæki sem þeim hefur verið ætlað að vera í 

baráttunni fyrir jafnrétti kynjanna. 

                                                 
1
 Bergþóra Ingólfsdóttir: „Jafnrétti, fjölskylduábyrgð og lagasetning í ljósi kvennaréttar“, bls. 65. 

2
 Réttindi og staða kvenna á Íslandi, bls. 19.  

3
 George Orwell: Dýrabær, bls. 133. 
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Allar niðurstöður kærunefndar jafnréttismála og allir dómar almennra dómstóla sem varða 

stöðuveitingar eða beitingu jafnlaunareglunnar,
4
 í samræmi við frekari afmörkun á áherslu 

ritgerðarinnar, hafa verið skoðuð í því augnamiði að gera ítarlega úttekt á þróun framkvæmdar 

og þeim viðmiðum sem hafa verið mótuð á þessum sviðum. Í þessari úttekt mun greining að 

mestu vera lýsandi en þó verður eftir atvikum rýnt í lög og framkvæmd út frá sjónarhorni 

almennra kenninga á sviði kvennaréttar.  

Ástæða þess að áhersla er lögð á stöðu kvenna fremur en karla er sú að tilgangur 

ítrekaðrar lagasetningar á sviði jafnréttismála hefur ávallt verið sá að þörf hefur verið talin á 

að bæta úr lakari stöðu kvenna en karla á ýmsum sviðum samfélagsins. Þá má rekja ástæðu 

þess að afmörkun miðar við vinnumarkaðinn til áherslna í jafnréttislöggjöf annars vegar og 

framkvæmd hins vegar. Fyrstu jafnréttislögin vörðuðu aðallega stöðu kynjanna á 

vinnumarkaði, ekki síst varðandi launajafnrétti,
5
 og hafa síðari jafnréttislög að sama skapi 

verið að verulegu leyti bundin við réttarstöðu kynjanna á vinnumarkaði.
6
 Þá er ljóst að lungað 

úr framkvæmd á sviði jafnréttismála er á sviði vinnuréttarins. Langalgengast er að ágreiningur 

rísi annaðhvort um lögmæti stöðuveitingar eða mismunun í launakjörum og verður því lögð 

sérstök áhersla á þessa þætti.  

Í upphafi verður fjallað um fræðigreinina kvennarétt sem leggur áherslu á réttarstöðu 

kynjanna og áhrif réttarins á kynin.
7
 Viðfangsefni kvennaréttar er nátengt efnistökum þessarar 

ritgerðar auk þess sem rætur jafnréttislöggjafar má rekja til þeirra kenninga sem hafa verið 

þungamiðja kvennaréttarins. Með umfjöllun um kvennarétt er jafnframt stefnt að því að gefa 

lesendum nokkra innsýn í sérstæða leið kvennaréttarins til að skoða og rannsaka löggjöfina og 

framkvæmd hennar.  

Næst verður sjónum beint að stöðu kvenna á vinnustað. Í þriðja kafla verður fjallað 

almennt um stöðu kvenna á vinnumarkaði með hliðsjón af þróun atvinnuþátttöku þeirra og 

tölfræðilegum upplýsingum. Í fjórða kafla verður almenn umfjöllun um réttarstöðu kvenna á 

vinnumarkaði. Fyrst mun umfjöllun beinast að jafnréttislögum, eldri og gildandi. Því næst 

verður gróflega gerð grein fyrir annarri löggjöf og alþjóðlegum skuldbindingum sem hafa 

áhrif á réttarstöðu kynjanna á vinnumarkaði.  

Í fimmta og sjötta kafla verður framkvæmd jafnréttismála skoðuð og til einföldunar tekur 

kaflaskipting mið af andlagi ágreinings, þannig að í fimmta kafla verður fjallað um mál sem 

                                                 
4
 Til einföldunar verður hugtakið jafnlaunareglan notað yfir mál sem varða beitingu núgildandi 19. gr. og 

samhangandi bannákvæði í 26. gr. laga nr. 10/2008, um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.  
5
 Vefsíða Jafnréttisstofu; http//www.jafnretti.is.  

6
 Lára V. Júlíusdóttir: „Kvennaréttur“, bls. 9.  

7
 Brynhildur G. Flóvenz: „Kvennaréttur – Hvað er það?“, bls. 620-621. 
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varða stöðuveitingar og í þeim sjötta mál sem varða mismunun í launakjörum. Fyrst verður 

gerð grein fyrir innlendri löggjöf og framkvæmd en einnig verður litið til evrópskrar 

framkvæmdar til samanburðar og til að athuga hvort Ísland fullnægi þeim alþjóðlegu 

skuldbindingum sem það hefur undirgengist á þessu sviði. Leitast verður við að draga fram 

þau sjónarmið sem einkum hafa verið lögð til grundvallar í framkvæmd.  

Að lokum verða niðurstöður dregnar saman.  

2. Kvennaréttur 

2.1. Fræðigreinin kvennaréttur 

Altækri skilgreiningu á hugtakinu kvennaréttur er ekki til að dreifa, en unnt er að segja að 

kvennaréttur sé sérstök grein innan lögfræðinnar sem skoðar réttinn með kvennapólitískum 

gleraugum og miðar að því að bæta stöðu kvenna.
8
 Út frá kvennarétti eru réttarreglurnar 

skoðaðar með hliðsjón af því hvernig þær snerta kynin með mismunandi hætti, mat er lagt á 

réttinn út frá femínísku sjónarhorni og rannsakað hvort og þá hvernig unnt er að nota 

réttarkerfið til að bæta stöðu kvenna í samfélaginu.
9
   

Það má segja að fyrstu kvennaréttarkenningarnar hafi sprottið upp á grundvelli almennari 

hugmynda um frjálshyggju, jafnrétti, frelsi fyrir íhlutun annarra og sjálfsákvörðunarrétt. Það 

var ekki fyrr en um miðja 19. öld að hinar almennu hugmyndir um jafnræði þrengdust í kröfu 

um jafnrétti kvenna og áður sundurleitur hópur einstaklinga sameinaðist í hreyfingu, 

femínismi varð pólitísk hreyfing.
10

 Konur fóru frá því að vera þöglir áhorfendur í að krefjast 

þátttöku á hinu opinbera sviði. Rætur kvennaréttar má því rekja til upphafs 

kvenréttindabaráttunnar.
11

 

Kvennaréttur sem sérstök fræðigrein er þó töluvert yngri en kvenréttindabarátta, aðeins 

nokkurra áratuga gömul.
12

 Fyrir tilstilli framsækinna norskra kvenlögfræðinga ruddi 

kvennaréttur sem fræðigrein sér rúms á Norðurlöndunum á 8. áratugnum.
13

 Í kjölfarið barst 

kvennaréttur til Danmerkur, Svíþjóðar og Finnlands og að lokum til Íslands.
14

 Kvennaréttur er 

þó ekki bundinn við Norðurlönd og hefur verið skrifað töluvert á sviði kvennaréttar t.d. að 

engilsaxneskum rétti.
15

 Virðist sem kvennaréttur, þrátt fyrir að vera að slíta barnsskónum, hafi 

                                                 
8
 Tove Stang Dahl. Women´s Law, bls. 17. 

9
 Brynhildur G. Flóvenz: „Kvennaréttur – Hvað er það?“, bls. 622-623. 

10
 Carol Smart: Law, Crime and Sexuality. Esssays in Feminism, bls. 162-163. 

11
 Sjá umfjöllun um skiptingu í hið opinbera svið og einkasviðið í kafla 2.2.1. 

12
 Brynhildur G. Flóvenz: „Um rétt og kynferði“, bls. 81. 

13
 Brynhildur G. Flóvenz: „Kvennaréttur – Hvað er það?“, bls. 620-621. 

14
 Brynhildur G. Flóvenz: „Um rétt og kynferði“, bls. 82. 

15
 Brynhildur G. Flóvenz: „Kvennaréttur – Hvað er það?“, bls. 620-621. 
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náð kjölfestu í flestum nútímaréttarkerfum og má ætla að aukin alþjóðlega samvinna á sviði 

jafnréttismála komi til með að styrkja enn frekar stöðu og frekari framþróun kvennaréttar.
16

  

Kvennaréttur, ólíkt mörgum öðrum fræðigreinum á sviði lögfræðinnar, er ekki afmarkaður 

við tiltekinn eða tiltekna lagabálka. Kvennaréttur hefur þvert á móti látið sig varða flest svið 

lögfræðinnar.
17

 Kvennaréttur byggir á því að staða kvenna á öllum sviðum samfélagsins sé að 

jafnaði önnur en karla og að rétturinn snerti kynin með mismunandi hætti.
18

 Með hliðsjón af 

þessu getur kvennaréttur tekið flest réttarsvið lögfræðinnar til skoðunar, en fram til þessa 

hefur sjónum aðallega verið beint að sviði almennrar lögfræði, refsiréttar, sifjaréttar og 

vinnuréttar.
19

 Kvennarétturinn tekur framangreind svið til skoðunar og kryfur þau til mergjar 

með óhefðbundinni aðferðafræði og út frá nýjum sjónarmiðum.
20

  

Þróun á sviði kvennaréttar hefur verið umtalsverð og hröð, sér í lagi á síðustu áratugum.  21 

Mismunandi kenningar um eðli réttarins og áhrif kynferðis á hann hafa verið settar fram. Þá 

hefur kvennaréttur að nokkru mótast af ólíkum stefnum og straumum samfélagsins á hverjum 

tíma. Eins hafa áfangasigrar í kvenréttindabaráttunni leitt til breyttra áherslna.22  

2.2. Helstu kenningar á sviði kvennaréttar 

Upphaflega var hugtakið femínismi notað yfir konur sem börðust fyrir bættum hag kvenna í 

Frakklandi á 19. öld. Á 20. öldinni var hugtakið notað yfir konur í sömu baráttu sem byggðu 

baráttu sína á ólíkum grunni að því leyti að þær lögðu áherslu á þá staðreynd að konur væru, 

með skírskotun til reynsluheims kvenna, ólíkar körlum.
23

 Barátta undir formerkjum 

femínisma hefur þróast umtalsvert í gegnum árin og hefur farið frá einsleitum kröfum um að 

ryðja burt einstaka lagalegum hindrunum innan gildandi réttarkerfa í kröfur sem beinast að 

uppbyggingu, grundvelli og stoðum gildandi réttarkerfa.
24

 Í dag er til fjöldi ólíkra 

hugmyndastefna sem falla undir yfirheiti femínisma og hafa þær verið flokkaðar á grundvelli 

sameiginlegra einkenna í nokkrar meginstefnur. Þessi flokkun er þó engan veginn einhlít og er 

fyrst og fremst tæki til einföldunar. Því er rétt að hafa í huga að skörun er á milli margra 

kenninganna auk þess sem skil á milli einstakra flokka eru ekki alltaf skýr. Hér verður látið 

staðar numið við að gera grein fyrir helstu kenningunum á sviði kvennaréttarins; 

                                                 
16

 Brynhildur G. Flóvenz: „Um rétt og kynferði“, bls. 82. 
17

 Brynhildur G. Flóvenz: „Um rétt og kynferði“, bls. 82.  
18

 Brynhildur G. Flóvenz: „Kvennaréttur – Hvað er það?“, bls. 620-621. 
19

 Brynhildur G. Flóvenz: „Um rétt og kynferði“, bls. 82.  
20

 Lára V. Júlíusdóttir: „Kvennaréttur“, bls. 9. 
21

 Brynhildur G. Flóvenz: „Um rétt og kynferði“, bls. 81. 
22

 Brynhildur G. Flóvenz: „Kvennaréttur – Hvað er það?“, bls. 620- 623. 
23

 Bergþóra Ingólfsdóttir: „Jafnrétti, fjölskylduábyrgð og lagasetning í ljósi kvennaréttar“, bls.  66. 
24

 Carol Smart: Law, Crime and Sexuality. Essays in Feminism, bls. 163-164. 
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frjálshyggjufemínisma, menningarfemínisma, róttækum femínisma og póstmódernískum 

kenningum. Að lokum verður síðan gerð grein fyrir kenningum um jafnrétti sem eru samofnar 

almennri mannréttindabaráttu. 

2.2.1. Frjálshyggjufemínismi 

Til einföldunar má segja að grundvöllur frjálshyggjufemínismans hafi verið sú trú að jafnrétti 

kynjanna væri fólgið í jafnri meðferð. Frjálshyggjufemínismi á rætur að rekja til upphafs 

kvenréttindabaráttunnar á 19. öld. Á þeim tíma léku lögin sérstakt hlutverk í kúgun kvenna, 

þar sem hinar ýmsu hindranir við þátttöku þeirra á hinu opinbera sviði voru lögfestar. Með 

sérstaklega kynmiðaðri lögfestingu hafði félagsleg og efnahagsleg staða kvenna verið fest í 

sessi. Þetta gaf lögunum það yfirbragð að þau væru rót vandans og þar af leiðandi hafa spjót 

frjálshyggjufemínista beinst að lögunum sjálfum.
25

 Krafa frjálshyggjufemínista er að löggjöf 

skuli vera kynhlutlaus og að ryðja beri lögbundnum hindrunum á grundvelli kynferðis burt. 

Þessar kröfur eru reistar á þeirri hugmyndafræði að kynin séu jöfn og eins, því sé nægilegt 

fyrir konur til að fá jafna stöðu að lögum til að ná fram jafnrétti.
26

 Hugmyndafræði 

frjálshyggjufemínista byggir jafnframt á því að aðkoma ríkis eigi að vera takmörkuð og 

íhlutanir ríkis eigi einungis að ná til hins opinbera sviðs, þ.e. atvinnu- og efnahagsmála, 

stjórnmála og lýðræðislegrar þátttöku, en ekki til einkasviðsins sem eigi að njóta friðhelgi.
27

  

Frjálshyggjufemínistar vinna að réttindum kvenna innan hinnar viðteknu hugmyndafræði 

um réttarskipunina án þess að ráðast gegn hugmyndafræðinni sjálfri. Baráttumál hafa miðað 

að kynhlutleysi laganna, allt frá kröfu um kosningarétt kvenna, til útvíkkunar 

nauðgunarákvæðis, á þá leið að bæði kyn geti verið þolendur og eins hafa 

frjálshyggjufemínistar haldið á lofti kröfu um kynhlutlaus jafnréttislög. Á 8. áratug 20. aldar 

voru knúnar fram verulegar lagabreytingar á sviði jafnréttismála en þá var mikill uppgangur í 

frjálshyggjufemínisma. Miklar væntingar voru bundnar við hin formlegu réttindi, sem síðan 

reyndust ekki það tæki til jafnréttis sem stefnt var að og fljótlega varð ljóst að formlegu 

jafnrétti fylgdi ekki efnislegt jafnrétti.
28

 Fyrir vikið hafa kenningar frjálshyggjufemínista sætt 

nokkurri gagnrýni, m.a. fyrir að neita að horfast í augu við staðreyndir, s.s. að samfélagið sé 

kynjað og að konur og karlar séu ólík. Auk þess sem aðgreining opinbers sviðs frá einkasviði 

hefur sætt gagnrýni.
29

 Hefur verið vísað til þess að slíkur aðskilnaður sé fremur 

                                                 
25

 Carol Smart: Law, Crime and Sexuality. Essays in Feminism, 164-165. 
26

 Hillary Charlesworth: „What are „Women´s International Human Rights?“, bls. 63. 
27

 Hilaire Barnett: Introduction to Feminist Jurisprudence, bls. 121. Áherslubreyting ritgerðarhöfundar. 
28

 Brynhildur G. Flóvenz: „Um rétt og kynferði“, bls. 95. 
29

 Brynhildur G. Flóvenz: „Um rétt og kynferði“, bls. 96. 
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hugmyndafræðilegur en raunverulegur. Með honum sé verið að fela og hunsa efnahaglegt 

hlutverk kvenna í samfélaginu sem fer fram á einkasviðinu og felst m.a. í því að ala og annast 

börn. Þá leiði aðskilnaður af sér að konur séu teknar út fyrir vernd laga, enda séu mörg af 

vandamálum kvenna bundin við heimilið, s.s. vegna kynbundins ofbeldis. Þessi tilhögun gefi 

jafnframt þá ásýnd að konur séu ekki nægilega merkilegar til að njóta verndar af löggjafans 

hendi, enda sé sú ákvörðun að lögfesta ekki ákveðið svið samfélagsins jafn hugmyndafræðileg 

og ákvörðun um lögfestingu. Að lokum má nefna að sú forsenda sem frjálshyggjufemínistar 

leggja til grundvalla, að kynin séu jöfn, hefur verið afar umdeild. Hefur því verið borið við að 

umrædd forsenda feli í sér höfnun á því að taka megi tillit til sérstakra þarfa og skyldna 

kvenna sem eiga upptök á einkasviðinu. Þannig neyðist konur til að fara út á hið opinbera 

svið, líkt og þær séu karlar, til að ná fram efnislegu jafnrétti. Karlinn er þá viðmiðið, normið, 

sem jafnrétti kvenna er metið út frá. Má segja að rauði þráðurinn í gagnrýni á 

frjálshyggjufemínismann sé að kenningarnar taki ekki tillit til raunveruleika flestra kvenna.
30

  

2.2.2. Menningarfemínismi 

Í lok 7. áratugar 20. aldar fóru femínistar að draga í efa að formlegt jafnrétti myndi veita það 

efnislega jafnrétti sem stefnt var að. Femínistar fóru því að rannsaka hvaða ástæður stæðu í 

vegi fyrir því að tilsettum árangri yrði náð og fóru þessar rannsóknir að beinast að grundvelli 

réttarríkisins.
31

 Ný stefna, menningarfemínismi, lagði áherslu á að viðurkenna rödd kvenna í 

lagalegu samhengi og endurskoða framlag kvenna til lögfræðinnar. Menningarfemínistar hafa 

bent á að lögin séu hluti af karllægu valdakerfi og að karllægni laganna sé m.a. undirstrikuð af 

tungumáli og ímynd laganna. Lögin eigni sér ákveðna eiginleika, s.s. rökhyggju og 

óhlutdrægni, þ.e. eiginleika sem hafa í gegnum tíðina almennt verið tengdir körlum. 

Kvenlægari hugsunarhætti, sem byggi þá fremur á tilfinningum, hlutlægni og því að setja hluti 

í samhengi, sé hins vegar hafnað sem andstæðum þeirra gilda sem lögin hampa. 

Menningarfemínistar hafa gagnrýnt að kvenleg reynsla hafi verið nær algerlega útilokuð frá 

réttinum.
32

 Kenningar menningarfemínista byggja á þeim grunni að kynin séu ólík og að 

óeðlilegt sé að annað kynið og eiginleikar þess séu viðmið sem hitt kynið þurfi að miða stöðu 

sína við. Krafa menningarfemínista er því að norm og viðmið kvenna verði látin vega jafn 

mikið og karla í réttinum og að réttarkerfið veiti konum jafnan rétt á grundvelli mismununar. 

Þessi krafa miðar jafnframt að því að konur þurfi ekki að aðlaga sig að kerfi mannanna eða 

líkjast þeirra atferli til að njóta jafnréttis, heldur eigi þær að geta náð árangri á eigin 

                                                 
30

 Hilaire Barnett: Introduction to Feminist Jurisprudence, bls. 127-131. 
31

 Carol Smart: Law, Crime and Sexuality. Essays in Feminism, 166. 
32

 Hillary Charlesworth; „What are „Women´s International Human Rights?“, bls. 65. 
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forsendum.
33

 Margir menningarfemínistar telja því að kynhlutlaus löggjöf sé ekki til þess 

fallin að ná fram efnislegu jafnrétti heldur sé hún þvert á móti leið til að viðhalda 

valdaskiptingu byggðri á kyni.
34

 Krafa þeirra felst í því að gripið verði til sérstakra aðgerða til 

að lagfæra kynjaskekkjur samfélagsins án þess þó að breyta þurfi sjálfri réttarskipuninni.
35

 

Lögin eigi að styðja frelsi frá kerfisbundinni kúgun á grundvelli kynferðis fremur en frelsi til 

að vera virtur án tillits til kyns.
36

 

Menningarfemínistar hafa sætt gagnrýni fyrir eðlishyggju sem sé fólgin í því að byggja á 

því að karlmenn og konur séu í eðli sínu ólík af náttúrunnar hendi eða vegna félagsmótunar. Á 

grundvelli eðlishyggju sé verið að draga kynin í dilka og festa kynin í ákveðnum hlutverkum, 

ekki sé tekið tillit til einstaklinga heldur alhæft t.a.m. á þá leið að allir karlmenn séu gerendur 

og allar konur þolendur.
37

 Eðlishyggjan sé jafnframt til þess fallin að festa í sessi ójafnrétti í 

formi meingerða gagnvart konum sem þrífist í skjóli „menningar“.
38

 Eins hafa 

menningarfemínistar sætt gagnrýni fyrir alhæfingar, þ.e. að gengið sé út frá því að 

raunveruleiki allra kvenna, óháð kynþætti, stétt, fjárhag og kynhneigð, sé sá sami. Það leiði til 

þess að veruleiki kvenna sem ekki tilheyra hópi vestrænna, menntaðra, hvítra kvenna sé 

hunsaður.
39

  

2.2.3. Róttækur femínismi 

Róttækur femínismi er yfirheiti á fjölbreyttu safni kenninga sem hafa gerjast í kvennarétti 

undanfarin 25 ár.
40

 Kenningarnar eiga það sameiginlegt að gagnrýna feðraveldi 

nútímasamfélagsins og kúgun kvenna á grundvelli stöðu þeirra sem hlutgerðra kynvera. 

Áhersla er lögð á vitundarvakningu sem tækis í jafnréttisbaráttunni. Ólíkt frjálshyggju- og 

menningarfemínistum ráðast róttækir femínistar á grundvöll sjálfrar réttarskipunarinnar og 

krefjast algerrar kerfislegrar endurskoðunar. Megináhersla er á alhliða yfirráð karla og 

samfarandi undirlægni kvenna. Róttækir femínistar hafa m.a. talið að ekki eigi að leggja 

áherslu á hvort kynin séu eins eða ólík því hvort tveggja vísi til karlsins sem viðmiðs sem 

jafnrétti kvenna sé metið út frá. Fremur beri að beina sjónum að ríkjandi valdaskiptingu og 

yfirráðum í samfélaginu sem séu á hendi karla og hvernig valdakerfi karlanna sé viðhaldið. 

                                                 
33

 Brynhildur G. Flóvenz: „Um rétt og kynferði“, bls. 96. 
34

 Hillary Charlesworth: „What are „Women´s International Human Rights?“, bls. 66. 
35

 Brynhildur G. Flóvenz: „Um rétt og kynferði“, bls. 97. 
36

 Hillary Charlesworth: „What are „Women´s International Human Rights?“, bls. 66. 
37

 Rosemarie Putnam Tong: Feminist Thoughts, bls. 88-89. 
38

 Brynhildur G. Flóvenz: „Um rétt og kynferði“, bls. 97. 
39

 Hillary Charlesworth: „What are „Women´s International Human Rights?“, bls. 63. 
40

 Brynhildur G. Flóvenz: „Um rétt og kynferði“, bls. 98. 
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Yfirráðum sé m.a. viðhaldið með launamun, með glerþakinu svokallaða og með því að 

hlutgera konur sem kynferðisleg viðföng fyrir karlmenn.
41

 Þá megi einnig sjá birtingarmyndir 

valdaleysis kvenna í því að konur séu þolendur ofbeldis, vændis, mansals og klámiðnaðar. 

Vegna þessarar uppbyggingar samfélagsins telja róttækir femínistar nauðsynlegt að 

valdakerfið sé brotið niður og nýtt byggt upp. Þá fyrst eigi konur möguleika á því að ná 

völdum til jafns við karla.
42

  

Líkt og menningarfemínistar hafa róttækir femínistar m.a. sætt gagnrýni fyrir eðlishyggju 

og alhæfingar. Þá hafa alhæfingar róttækra femínista jafnframt verið taldar breyta konum í 

kynferðisleg viðföng sem sé hvort tveggja niðurlægjandi og meiðandi gegn konum og ímynd 

kvenna.
43

 

2.2.4. Póstmódernískar kenningar.  

Póstmódernískar kenningar ganga út á að taka í sundur stórar, almennar, hefðbundnar og 

traustvekjandi skýringar sem áður hafa verið lagðar til grundvallar og afhjúpa skort á 

skynsemi og samræmi í þeim.
44

 Póstmódernískir femínistar hafna alfarið allsherjarkenningum 

um stöðu konunnar í jafnréttisbaráttu kvenna. Með þessu grafa póstmódernískir femínistar að 

einhverju leyti undan hinum almennu femínísku kenningum, en á hinn bóginn felst í því 

framlag sem er til þess fallið að auka fjölbreytileika og margbreytileika kenninga á sviði 

femínisma.
45

 Þá svara kenningar póstmódernískra femínista að nokkru leyti þeirri gagnrýni að 

femínískar kenningar séu skapaðar af hvítum, menntuðum forréttindakonum sem hafi 

einsleitan reynsluheim.
46

 Í stað fullvissu kemur óvissa, ófyrirsjáanleiki, sundrung og 

fjölbreytileiki. Þá hefur verið sagt að póstmódernistar hafi lýst yfir dauða viðfangsefnisins. 

Með afbyggingu póstmódernista á hinum almennu hugtökum verða skýringar viðfangsefna, 

s.s. feðraveldis, konunnar, kynferðis og kyns, þannig að mjög óljósum hugtökum og að sama 

skapi er botninn tekinn úr kenningum sem hafa byggt á skýringu viðfangsefna.
47

 Sem dæmi 

hefur almennt verið lagt til að hugtakið kyn vísi til hins líffræðilega kyns en kynferði til hins 

félagsfræðilega kyns. Póstmódernískir femínistar hafa hins vegar talið að þar sem hið 

félagsfræðilega kyn sé samfélagslegt fyrirbæri sé ekki hægt að horfa á það hugtak sem fasta, 

                                                 
41

 Hilaire Barnett: Introduction to Feminist Jurisprudence, bls. 163-165. 
42

 Brynhildur G. Flóvenz: „Um rétt og kynferði“, bls. 98-99. 
43

 Hilaire Barnett: Introduction to Feminist Jurisprudence, bls. 173-174. 
44

 Hilaire Barnett: Introduction to Feminist Jurisprudence, bls. 178-179. 
45

 Rosemarie Putnam Tong: Feminist Thoughts, bls. 193. 
46

 Brynhildur G. Flóvenz: „Um rétt og kynferði“, bls. 101. 
47

 Hilaire Barnett: Introduction to Feminist Jurisprudence, bls. 179. 
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heldur eigi fremur að líta á það sem auðþekkjanlegt mengi án þess þó að ákveðnir eiginleikar 

séu tengdir því.
48

 

Kenningar á sviði póstmódernísks femínisma eru margar litlar kenningar sem bjóða, ólíkt 

flestum öðrum, ekki upp á neinar altækar lausnir. Rímar þetta við almenna afstöðu 

póstmódernista að hafna allsherjarkenningum. Grundvelli nútímalagahugsunar er ögrað. 

Lagakenningar eru gagnrýndar fyrir að líta á lögfræðina sem lokað svæði.
49

 Krafa 

póstmódernista felst í raun í því að látið sé reyna á þolmörk laganna. Breyttur 

póstmódernískur hugsunarháttur býður upp á valmöguleika til að leggja til grundvallar ný 

sjónarmið og tæki til greiningar á hugtökum, lögum og réttarkerfum.
50

  

Gagnrýni á póstmóderníska femínista hefur m.a. verið sú að þeir séu of fræðilegir. Með 

því að beita tungumálinu og hugmyndum sínum á eins sérhæfðan máta og þeir gera hafi 

kenningar þeirra sífellt minni þýðingu fyrir meirihluta kvenna. Þá hafa hugmyndir þeirra um 

að aftengja kyn og kynferði verið taldar fela í sér að konur eigi ekkert sameiginlegt og þar af 

leiðandi sé enginn grundvöllur fyrir sameiginlegu pólitísku átaki.
51

 

2.3. Heimildir og aðferðir kvennaréttar 

2.3.1. Réttarheimildir kvennaréttar 

Segja má að kvennaréttur sé hvort tveggja hefðbundinn og óhefðbundinn í lögfræðilegum 

skilningi. Kvennarétturinn er hefðbundinn í þeim skilningi að andlag hans er gildandi réttur 

og við skoðun á honum er m.a. beitt hefðbundnum réttarheimildum og stuðst við hefðbundna 

lögfræðilega aðferðafræði, þó með nokkuð óhefðbundnum áherslum. Sérstaða kvennaréttar er 

aftur fólgin í því að samhliða hinum hefðbundnu réttarheimildum, sem mynda fyrsta flokk 

heimilda af þremur í kvennarétti, eru lagðir til grundvallar tveir viðbótarflokkar af heimildum. 

Þessir flokkar eru annars vegar heimildir um líf og lífsskilyrði kvenna og hins vegar sk. 

kvennaréttarlegar forsendur. Ástæðan að baki tveimur síðari heimildaflokkunum er sú að í 

sjálfri löggjöfinni eru að jafnaði ekki ákvæði sem gefa kynferði einhverja réttarlega þýðingu. 

Þessi staðreynd kallar á frekari rannsókn til að hægt sé að draga ályktanir um réttarstöðu 

kvenna og áhrif réttarins á líf þeirra.
52

 

Í samræmi við skilgreiningu Sigurðar Líndal á réttarheimildahugtakinu er almennt 

viðurkennt að réttarheimildir séu „þau viðmið - gögn, sú háttsemi, þær hugmyndir og 

                                                 
48

 Rosemarie Putnam Tong: Feminist Thoughts, bls. 206-208. 
49

 Brynhildur G. Flóvenz: „Um rétt og kynferði“, bls. 101. 
50

 Hilaire Barnett: Introduction to Feminist Jurisprudence, bls. 194. 
51

 Rosemarie Putnam Tong: Feminist Thoughts, bls. 209. 
52

 Brynhildur G. Flóvenz: „Kvennaréttur – Hvað er það?“, bls. 624. 
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hvaðeina annað - sem almennt er viðurkennt að nota skuli eða nota megi til rökstuðnings 

þegar réttarreglu er slegið fastri eða hún mótuð almennt eða í ákveðnu tilviki.
53

 Í samræmi við 

framangreinda skilgreiningu er almennt miðað við að helstu réttarheimildirnar að íslenskum 

rétti séu; lög í rýmri merkingu, venjur, fordæmi, meginreglur laga og eðli máls. Framangreind 

skilgreining vísar þó jafnframt til almennrar réttarvitundar, hugmynda, auk þess sem hún er 

opin í annan endann og því ekki loku fyrir það skotið að nýjar tegundir heimilda verði síðar 

viðurkenndar réttarheimildir.
54

 Þegar kvennaréttur styðst við hinar hefðbundnu réttarheimildir 

byggir hann á venju og réttarvitund almennings eða sk. lægra settum réttarheimildum í meira 

mæli en almennt gerist í lögfræði. Auk þess sem áhersla er lögð á reglur og ákvarðanir 

stjórnvalda, þar sem andlag þeirra hefur gjarnan áhrif á líf kvenna.
55

  

Líkt og að ofan getur skipa hinar hefðbundnu réttarheimildir fyrsta heimildaflokk 

kvennaréttarins en nálgun kvennaréttarins gerir það þó að verkum að rannsókn og beiting 

réttarheimildanna er nokkuð frábrugðin því sem almennt er lagt til grundvallar á öðrum 

réttarsviðum. Á flestum réttarsviðum eru lög í rýmri merkingu skoðuð með það markmið að 

leita réttarreglna til að fá úrlausn tiltekins álitaefnis. Markmið kvennaréttar er hins vegar 

fremur að skoða hvernig lögin nýtast konum og hvort raunverulegur munur sé á réttarstöðu 

kynjanna eftir lögum, fremur en að finna lögfræðilega niðurstöðu tiltekins álitaefnis. Má segja 

að þetta sé rauði þráðurinn í allri könnun kvennaréttar á hinum hefðbundnu réttarheimildum. 

Til að mynda skoðar kvennarétturinn mat og túlkun dómstóla og þau lífsviðhorf og gildi sem 

dómarnir endurspegla fremur en gildi dómafordæma sem réttarheimilda í einstökum málum. 

Dómar er varða réttindamál kvenna eru teknir til sérstakrar skoðunar á sviði kvennaréttar en 

þar sem að konur hafa lengst af átt aðild að mun færri dómsmálum en karlar eru 

dómafordæmi ekki eins áberandi í kvennaréttinum og almennt á öðrum réttarsviðum 

lögfræðinnar. Aðild kvenna fyrir stjórnvöldum er aftur mun meiri og kann það að stafa af því 

að stjórnvöld taka margar ákvarðanir er varða einkasviðið. Vegna þessa eru áhrif og vægi 

stjórnsýsluákvarðana í kvennarétti töluverð. Þá er kvennaréttur opinn fyrir samfélagsmótuðum 

venjum sem hafa áhrif á rétt. Með því að leggja áherslu á ýmsar samfélagsmótaðar 

réttarvenjur í stað þess að kanna einvörðungu hinar sk. löghelguðu réttarvenjur blandar 

kvennarétturinn í raun saman réttarheimild úr fyrsta flokki heimilda og öðrum, þ.e. heimildum 

um líf og lífsskilyrði kvenna.
56

  

                                                 
53

 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 75-76. Áherslubreyting ritgerðarhöfundar. 
54

 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 76. 
55

 Brynhildur G. Flóvenz: „Kvennaréttur – Hvað er það?“, bls. 624. 
56

 Brynhildur G. Flóvenz: „Kvennaréttur – Hvað er það?“, bls. 626-628. 
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Almennt er öllum þremur réttarheimildaflokkum kvennaréttarins beitt saman. Þá er fyrst 

leitast við að finna gildandi rétt út frá fyrsta flokki heimilda. Í kjölfarið er sá réttur borinn 

saman við heimildir úr flokki tvö um líf og lífsskilyrði kvenna. Sá flokkur heimilda sækir efni 

sitt úr banka annarra samfélagsgreina. Empirískar kvenrannsóknir á raunverulegu lífi kvenna 

veita því e.k. mælistiku sem hægt er að meta áhrif laganna á kynferði út frá. Að 

framangreindu loknu ætti að liggja fyrir hugmynd um réttarstöðu kvenna og áhrif gildandi 

réttarreglna á veruleika kvenna og þá er femínískri hugmyndafræði eða sk. kvennaréttarlegum 

forsendum beitt til að varpa ljósi á það hvort eitthvað megi betur fara og þá eftir atvikum 

hvað.
 57

   

Kvenréttarlegar forsendur vísa til allra þeirra gilda sem eru grundvöllur kvennaréttarins, 

s.s. réttlætis og frelsis, jafnréttis, virðingar, þátttöku og sjálfsákvörðunarréttar. Síðastliðna öld 

hefur pósitívvismi verið ráðandi kenning í lögfræði, en hún felur í raun í sér áskilnað um 

hlutlægni og beitingu vísindalegrar aðferðafræði til að leiða í ljós lagalega rétta niðurstöðu.
58

 

Hefur þetta leitt til nánast algerar útilokunar á framangreindum gildum kvennaréttarins. Hafa 

fræðimenn á sviði kvennaréttar vakið athygli á því að siðferði hljóti að vera grundvöllur 

réttarkerfisins og að markmið réttarkerfisins hljóti upphaflega að hafa verið að búa til réttlátan 

heim. Með því að útiloka siðferðisrök frá réttinum sé raunar komið í veg fyrir það að tekist sé 

opinberlega á um hvaða siðferðisgildi skuli ráðandi.
59

 

Í samræmi við kenningar pósitívisma hafa verið settar fram kenningar um hina svokölluðu 

lagalegu aðferð. Hefur Skúli Magnússon m.a. fjallað um hina lagalegu aðferð í íslenskum 

rétti. Í skrifum sínum hefur Skúli lagt áherslu á að aðferðir við túlkun réttarheimildanna eigi 

ekki að vera háðar siðferðilegu mati eða geðþótta
60

 þess sem ályktar um réttarreglu. Hin 

lagalega aðferð grundvallist á „á túlkun almennt viðurkenndra réttarheimilda með almennt 

viðurkenndum aðferðum“.
61

 Í dag virðist því sem aðferðafræði kvennaréttarins gangi þvert á 

                                                 
57

 Brynhildur G. Flóvenz: „Kvennaréttur – Hvað er það?“, bls. 626-628. 
58

 Bergþóra Ingólfsdóttir: „Jafnrétti, fjölskylduábyrgð og lagasetning í ljósi kvennaréttar“, bls.  67. 

Áherslubreyting ritgerðarhöfundar. 
59

 Brynhildur G. Flóvenz: „Kvennaréttur – Hvað er það?“, bls. 626-628. 
60

 Áherslubreyting ritgerðarhöfundar. Rétt virðist út frá kvenréttarlegu sjónarhorni að gera athugasemd við að  

siðferðilegt mat annars vegar og geðþótti hins vegar séu tilgreind saman til útilokunar á grundvelli hinnar 

lagalegu aðferðar líkt og um sé að ræða tvö atriði af sama meiði. Gífurlegur munur er á þessum tveimur atriðum. 

Má t.a.m. benda á að þrátt fyrir tilraunir til að draga úr siðferðilegu mati í réttinum verður ekki annað séð en að 

t.d. bonus pater mælikvarðinn, sem notaður er í saknæmismati í refsi- og skaðabótarétti, grundvallist á því sem 

dómari telur siðferðilega rétt hverju sinni. Er því erfitt að gera þá skýlausu kröfu að siðferðilegu mati sé hafnað í 

ljósi þess að tilvist þess er nánast óumflýjanleg. Leiðir það samhliða til þess að krafan um hina lagalegu aðferð 

verður fremur fræðileg en raunhæf. Á grundvelli kvennaréttar hefur verið óskað eftir því að aukið tillit sé tekið 

til siðferðis en hins vegar verður ekki séð að kvennarétturinn óski eftir geðþóttaákvörðunum, heldur gerir hann 

þvert á móti kröfu um að slíkar ákvarðanir verði útilokaðar úr réttinum.   
61

 Skúli Magnússon: Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar, bls. 78-79. 
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hina lagalegu aðferð. Í stað þess að útiloka siðferði leitast kvennarétturinn við að draga 

siðferði inn í réttinn en auk þess má segja að kvennarétturinn beiti almennt viðurkenndum 

réttarheimildum á óviðurkenndan máta samhliða réttarheimildum sem hafa ekki hlotið 

almenna viðurkenningu. Er þetta í samræmi við tvíþætt hlutverk kvennaréttarins, þ.e. annars 

vegar að skoða og gagnrýna lögin og réttinn og hins vegar þá grundvallarkenningu sem 

lögfræðin byggir á, þ.e. pósitívismann.
62

 

Má ætla að sú staðreynd að aðferðafræði kvennaréttarins fellur ekki að hinni lagalegu 

aðferð kunni að gera það að verkum að hún eigi erfiðara uppdráttar og eigi síður upp á 

pallborðið hjá þeim aðilum sem hafa réttinn til meðferðar. Er þó rétt að hafa í huga að hin 

lagalega aðferð er aðeins mannsköpuð kenning um réttinn, rétt eins og aðferðafræði 

kvennaréttarins, og fastri „rétthæð“ lagakenninga er ekki til að dreifa. Verður því ekki séð að 

kenningar um hina lagalegu aðferð geti einar og sér útilokað sjónarmið kvennaréttarins frá 

réttinum. Þá kann að vera að réttarþróun muni leiða til almennrar viðurkenningar á 

aðferðafræði kvennaréttarins sem myndi þá samhliða leiða til þess að hún félli að hinni 

lagalegu aðferð.  

3. Almennt um stöðu kvenna á vinnumarkaði 

3.1. Sögulegt yfirlit yfir þróun þátttöku kvenna á vinnumarkaði 

Í bændasamfélagi 19. aldar var vinnu rækilega skipt á milli kynja. Konum var gert að sinna 

kvennaverkunum, hvort sem þeim líkaði vel eða illa. Í grófum dráttum má segja að konur hafi 

séð um inniverkin en karlmenn um útiverkin. Karlmannsverkin voru talin erfiðari en 

kvenmannsverkin og nutu meiri virðingar. Algengt var að konur gengju í karlmannsverkin en 

það þótti aftur á móti lítilsvirðing fyrir karlmenn að ganga í kvennaverk. Karlmenn fengu mun 

hærri laun fyrir sína vinnu en konur sem sinntu karlmannsstörfum fengu þó ekki 

karlmannslaun.
63

 Eftir því sem leið á öldina urðu miklar breytingar á atvinnuháttum og búsetu 

hér á landi og aukinn sjávarútvegur leiddi til þéttbýlismyndunar. Með vaxandi iðnaði og 

breyttum þjóðfélagsháttum sköpuðust fjölbreyttari störf fyrir konur. Vinnukonustéttin, sem 

löngum hafði verið fjölmennasta stétt launavinnandi kvenna á Íslandi, leið undir lok með 

auknum atvinnumöguleikum og var nánast með öllu horfin af sjónarsviðinu í kringum og í 

kjölfar síðari heimsstyrjaldar.
64

 

                                                 
62

 Bergþóra Ingólfsdóttir: „Jafnrétti, fjölskylduábyrgð og lagasetning í ljósi kvennaréttar“, bls.  66.  
63

 Ragnhildur Vigfúsdóttir: Símon Jón Jóhannsson: Íslandsdætur, bls. 97 -98. 
64

 Ragnhildur Vigfúsdóttir: Símon Jón Jóhannsson: Íslandsdætur, bls. 112. 
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Upp úr miðri 19. öld var fyrst farið að ræða um rétt kvenna til mennta og á síðari hluta 

aldarinnar voru stofnuð kvenfélög og skólar fyrir konur. Eftir sem áður voru hugmyndir um 

húsmæðrahyggju lífseigar.
65

 Í húsmæðrahyggjunni fólst að stúlkum bar að líta á hlutverk sitt 

sem eiginkonu og móður sem framtíðarstarf. Ekki þótti við hæfi að stúlkur ynnu utan heimilis 

eftir giftingu en þeim var þó heimilt að undirbúa sig fyrir framtíðarstarfið með því að stunda 

nám í húsmæðraskóla.
66

 Á 20. öldinni breyttist hlutverk fjölskyldunnar, margvísleg hlutverk, 

s.s. umönnun barna og gamalmenna, sem höfðu tilheyrt fjölskyldunni, fluttust til hins 

opinbera, iðnvæðing leiddi til þess að kjarnafjölskyldan varð ríkjandi og verksvið 

húsmóðurinnar breyttist töluvert.
67

 Samhliða fengu konur smám saman aukin borgaraleg og 

félagsleg réttindi.
68

 Í kjölfarið fóru konur í ríkari mæli að mennta sig, enda ekki eins bundnar 

af heimilinu og áður.
69

  

Með árunum hefur atvinnuþátttaka kvenna farið stöðugt vaxandi og í nútímasamfélagi 21. 

aldarinnar tekur stærstur hluti kvenna virkan þátt á vinnumarkaði og sinnir þar fjölbreyttum 

störfum. Má ætla að ríkjandi einstaklingshyggja og hugmyndir um jafnrétti hafi gert þátttöku 

kvenna í senn mögulega og nauðsynlega en eins kann upplausn kjarnafjölskyldunnar að hafa 

haft samverkandi áhrif.
70

  

Árið 2012 gaf Alþjóðabankinn út skýrslu um konur, viðskipti og lögin. Umrædd skýrsla 

tók til 103 ríkja, þ.á.m. Íslands, og fól fyrst og fremst í sér úttekt á löggjöf í ríkjunum sem 

kynni að styðja við eða hamla efnahagslegri þátttöku kvenna á hinu opinbera sviði.
71

 Af 

niðurstöðum skýrslunnar má ráða að tekjuhá OECD ríki virðast standa mjög framarlega í 

efnahagstengdum jafnréttismálum á alþjóðavísu.
72

 Þá hefur Alþjóðlega efnahagsráðið gefið út 

árlegar skýrslur um stöðu jafnréttismála í aðildarríkjum OECD þar sem áhersla er lögð á fjóra 

meginþætti; jafnrétti kynjanna í stjórnmálum, menntun, atvinnu og heilbrigði. Hefur Ísland 

skipað efsta sæti á lista Alþjóðlega efnahagsráðsins síðastliðin þrjú ár (2009-2011) og 

kynbundin mismunur hvergi mælst minni en hér á landi.
73

 Hefur Ísland staðið sérstaklega 

framarlega þegar horft hefur verið til aðgengis að menntun, stjórnmála- og atvinnuþátttöku 

kvenna. Á hinn bóginn hefur verið bent á að hér á landi gæti enn umtalsverðs kynbundins 

launamunar auk þess sem konur eigi á brattann að sækja að því er varðar aðgengi að 

                                                 
65

 Valborg Sigurðardóttir: Íslenska menntakonan verður til, bls. 54, 71. 
66

 Ragnhildur Vigfúsdóttir: Símon Jón Jóhannsson: Íslandsdætur, bls. 122. 
67

 Valborg Sigurðardóttir: Íslenska menntakonan verður til, bls. 71. 
68

 Guðný Guðbjörnsdóttir: „Menntun kvenna og starfsval. Er þörf á breyttri menntastefnu?“, bls. 28-29.  
69

 Valborg Sigurðardóttir: Íslenska menntakonan verður til, bls. 188. 
70

 Bergþóra Ingólfsdóttir: „Jafnrétti, fjölskylduábyrgð og lagasetning í ljósi kvennaréttar“, bls. 39. 
71

 Women, Business and the Law, bls. 2. 
72

 Women, Business and the Law. 
73

 The Global Gender Report 2011, bls. 4, 8, 31. 
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stjórnunarstöðum.
74

 Er rétt að hafa í huga að enda þótt staða íslenskra kvenna sé á alþjóðlegan 

mælikvarða sterk, þá er staðreyndin sú, líkt og síðari umfjöllun mun leiða í ljós, að enn er 

langt í land.
75

 

3.2. Nánari úttekt á íslenskum vinnumarkaði og tölulegar upplýsingar 

3.2.1. Atvinnuþátttaka  

Í bændasamfélagi 19. aldar var atvinnuþátttaka kvenna mjög takmörkuð, en í kringum 

aldamótin 1900 nam hún ekki nema rétt um 11% af íslensku vinnuafli. Að einhverju leyti má 

finna skýringu í þáverandi samfélagsgerð, þar sem aðaláhersla var á landbúnað og 

sjávarútveg, atvinnugreinarnar, þar sem staða karla var mjög sterk. Í kjölfar iðnbyltingarinnar 

í upphafi 20. aldar sóttu fleiri konur út á vinnumarkaðinn og árið 1960 var virk 

atvinnuþátttaka kvenna hér á landi komin í 33,3%.
76

 Í nútímasamfélagi 21. aldarinnar er 

gengið út frá nokkuð jafnri atvinnuþátttöku kynjanna og er virk atvinnuþátttaka kvenna raunar 

nauðsynleg í nútímasamfélagi.
77

 Breyttar samfélagsaðstæður höfðu veruleg áhrif til aukningar 

atvinnuþátttöku kvenna. Má í því samhengi vísa til aukinna borgara- og stjórnmálalegra 

réttinda kvenna, aukins aðgangs að menntun, tilkomu barnagæslu, iðnbyltingar, tilkomu 

borgarsamfélags, nývæðingar og aukins atvinnuframboðs í kjölfar síðari heimsstyrjaldar. 

Jafnframt hefur vinnumarkaðurinn sjálfur tekið breytingum og orðið sífellt fjölbreyttari, 

flóknari og margbreytilegri með auknum kröfum til menntunar og sérhæfingar starfsfólks.    

Á grundvelli tölfræði frá Hagstofu Íslands má sjá þróun atvinnuþátttöku kynjanna. Frá 

árinu 1991 til ársins 2011 virðist hafa verið nokkur festa í hlutfallslegri atvinnuþátttöku 

beggja kynja. Atvinnuþátttaka kvenna var minnst 75% árið 1991 en mest 79% árið 2007. 

Atvinnuþátttaka karla var aftur á móti minnst 83,7% árið 2011 en mest 88% sem var jafnframt 

tíðasta gildi. Árið 2009 fækkaði störfum í kjölfar efnahagsþrenginga hér á landi og virðist sem 

það hafi komið verr niður á körlum en konum. Árið 2009 mældist atvinnuþátttaka karla sú 

lægsta frá því að reglulegar mælingar hófust árið 1991 og nam hún þá 84,7% og hélt hún 

áfram að lækka og var komin niður í 84,5% árið 2010 og mældist, líkt og að ofan getur, í 

sögulegu lágmarki árið 2011. Til samanburðar lækkaði atvinnuþátttaka kvenna árið 2009 

niður í 77,1% en hún hækkaði síðan aftur í 77,6% árið 2010.
78

 Samkvæmt skýrslu Alþjóðlega 

                                                 
74

 Jafnréttisþing 2011. Skýrsla velferðarráðherra um stöðu og þróun jafnréttismála, bls. 10. 
75

 Kvenréttindasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, bls. 5. 
76

 Women and Equality in Iceland, bls. 16. 
77

 Bergþóra Ingólfsdóttir : „Jafnrétti, fjölskylduábyrgð og lagasetning í ljósi kvennaréttar“, bls. 39. 
78

 Vinnumarkaðurinn eftir kyni, aldri, búsetu og menntun 1991-2011. 
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efnahagsráðsins hefur atvinnuþátttaka kvenna hvergi verið meiri í OECD löndunum en á 

Íslandi síðastliðin ár.
79

 

 

  Mynd 1: Atvinnuþátttaka eftir kyni 1991-2011.
80

 

Starfshlutfall kynjanna á atvinnumarkaði hefur löngum verið nokkuð ólíkt, íslenskar konur 

hafa og eru enn mun líklegri til að gegna hlutastörfum en karlar.
81

 Margar rannsóknir hafa 

sýnt fram á að konur sinni heimili og börnum meira en karlar og hefur því verið haldið fram 

að þessi staðreynd hafi áhrif á val þeirra í hlutastörf. Sumar konur kjósi hlutastörf til að geta 

sinnt fjölskylduábyrgð en aðrar telji sig skyldugar til þess vegna ábyrgðar sinnar. Eftirsókn 

kvenna í hlutastörf hefur bæði kosti og galla. Gallar við hlutastörf hafa verið taldir felast í því 

að hlutastörf séu almennt verr launuð, aðgengi að hæfum störfum sé takmarkað, þau séu talin 

ábyrgðarminni störf og möguleikar til starfsframa sé takmarkaðri.
82

 Tölfræði frá Hagstofu 

Íslands sýnir þó að konum í fullu starfi hafi farið fjölgandi, en sú þróun hefur þó verið nokkuð 

hæg. Árið 2011 voru konur rúmlega 70% þeirra sem störfuðu í hlutastörfum á íslenskum 

vinnumarkaði.
83

  

3.2.2. Menntun 

Árið 1886 var réttur kvenna til æðri menntunar aukinn með konunglegri tilskipun og var 

konum þá gefinn kostur á menntun í Lærða skólanum, Læknaskólanum og Prestaskólanum.
84

 

Rétturinn var þó takmarkaður að því leyti að konur höfðu ekki lagalegan rétt til leyfisveitinga 

til að gegna störfum í samræmi við menntun sína.
85

 Það var ekki fyrr en 25 árum síðar, við 

gildistöku laga, nr. 37/1911 um rétt kvenna til embættisnáms, námsstyrks og embætta, að 

konum var gefinn fullur réttur til að njóta kennslu og ljúka fullnaðarprófi í öllum 

                                                 
79

 Employment and Labour Market. 
80

 Vinnumarkaðurinn eftir kyni, aldri, búsetu og menntun 1991-2011. 
81

 Vinnumarkaðurinn eftir kyni, aldri, búsetu og menntun 1991-2011. 
82

 Lilja Lind Pálsdóttir: Staða kvenna á íslenskum vinnumarkaði, bls. 43. 
83

 Jafnréttisþing 2011. Skýrsla velferðarráðherra um stöðu og þróun jafnréttismála, bls. 22. 
84

 Lilja Lind Pálsdóttir: Staða kvenna á íslenskum vinnumarkaði, bls. 51. 
85

 Anna Magdalena Helgadóttir: „Möguleikar kvenna til mennta í gegnum tíðina“, http://www. innihald.is.  
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menntastofnunum landsins og gátu þær þá loks gegnt embættum í samræmi við menntun. 

Konur voru í fyrstu tregar til að feta menntaveginn þar sem þær mættu mikilli mótstöðu á 

vinnumarkaði að námi loknu,
86

 en hlutfall þeirra jókst þó og árið 1984 voru konur í fyrsta sinn 

hlutfallslega fleiri en karlar á meðal nemenda á háskólastigi.
87

  

Samkvæmt tölfræði Hagstofu Íslands, yfir skráða nemendur á öllum skólastigum og 

hlutfall brautskráðra á framhalds- og háskólastigi eftir kyni, eru konur umtalsvert fleiri en 

karlar á framhalds- og háskólastigi. Hefur kynskiptingin raunar verið svo til jöfn varðandi 

brautskráningu á framhaldsskólastigi frá árinu 1975 en markverður viðsnúningur hefur orðið á 

háskólastigi. Árið 1975 var hlutfall kvenna sem fór í háskólanám 48%
88

 en árið 2010 var 

umrætt hlutfall tæp 67%.
89

 Konur voru árið 2010 í meirihluta, sem var hlutfallslega á bilinu 

60-67% af brautskráðum á öllum stigum háskólanáms.
90

 Af OECD löndunum var hlutfall 

kvenna í brautskráningum mest á Íslandi árið 2010.
91

   

3.2.3. Kynbundinn launamunur 

Umræða um launamismun felur oft á tíðum í sér skírskotun til siðferðis, þ.e. þess sjónarmiðs 

að óæskilegt sé að meta tíma einstaklinga minna virði af þeirri ástæðu einni að þeir tilheyra 

tilteknum hópi.
92

 Varðandi kynbundinn launamun, þá hefur verið talið að hann geti myndast á 

þrjá vegu. Í fyrsta lagi vegna ósamræmis við ráðningar og stöðuhækkanir, þannig að konur 

séu líklegri til að vera ráðnar í lægra launuð störf og/eða fái síður stöðuhækkanir. Í öðru lagi 

séu að jafnaði greidd lægri laun fyrir sk. kvennastörf, þ.e. störf þar sem konur eru í meirihluta. 

Í þriðja lagi stuðli tilvik, þar sem konur fá lægri laun en karlar sem gegna sama eða 

sambærilegu starfi, að kynbundnum launamun.
93

  

Ýmsar rannsóknir hafa verið framkvæmdar hér á landi á launamun kynjanna en þar sem 

forsendur og framkvæmd rannsókna þessara eru ólíkar er óvarlegt að draga of víðtækar 

ályktanir af þeim en þó má ætla að þær séu til þess fallnar að varpa að einhverju leyti ljósi á 

þróun kynbundins launamunar hér á landi.
94

 Árið 1961 voru fyrst sett inn ákvæði í íslenska 

löggjöf til að stemma stigu við kynbundinni launamismunun
95

 og ákvæði þess efnis hafa verið 
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í lögum frá þeim tíma. Í gildandi jafnréttislögum, lögum nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan 

rétt kvenna og karla (hér eftir jafnréttislög eða skammstöfuð jrl.), er bæði að finna 

jafnlaunareglu og ákvæði sem bannar mismunun starfsfólks í launum á grundvelli kynferðis.  

Í bændasamfélaginu fengu konur greidd konulaun fyrir sín konustörf og að sama skapi 

fengu karlar sín karlalaun fyrir karlastörf innt af hendi, kynbundinn launamunur var 

verulegur.
96

 Guðmundur Jónsson sagnfræðingur tók saman tölfræðilegar upplýsingar um 

launakjör vinnuhjúa á Suðvesturlandi á árunum 1880-1890. Fengu vinnumenn þá greiddar 70-

80 og allt upp í 100 krónur í laun á meðan laun vinnukvenna voru 30-50 krónur.
97

 

Launamunurinn var enn verulegur tæpri hálfri öld síðar. Árið 1975 höfðu verkakonur aðeins 

76% af tímakaupi verkakarla. Hækkaði þetta hlutfall í 87% árið 1980 en lækkaði síðan aftur 

árið 1995 í 71%.
98

 

Hagstofa Íslands tók saman upplýsingar um launamun kynjanna á almennum 

vinnumarkaði á tímabilinu 2000-2007 og var niðurstaðan sú að á viðmiðunartímabilinu hefðu 

konur verið með lægri laun en karlar en hlutfallslegur launamunur færi þó minnkandi . Árið 

2000 voru konur með 24,8% lægra reglulegt tímakaup en karlar en sá munur var 15,9% árið 

2007. Þá var heildartímakaup kvenna 24,9% lægra en karla árið 2000 en 18,5% árið 2007. 

Óútskýrður launamunur stóð þá í 7,3%. Í niðurstöðum samantektarinnar kemur fram að öflun 

háskólaprófs hefði meiri áhrif til launahækkunar fyrir karla en konur og jafnframt að börn á 

heimili hefðu jákvæð áhrif á laun karla en aftur á móti neikvæð áhrif á laun kvenna.
99

 

 

 

         Mynd 2: Reglulegt tímakaup eftir kyni 1991-2007.
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Árið 2012 lét Verslunarmannafélag Reykjavíkur framkvæma könnun á kynbundnum 

launamun á meðal félagsmanna sinna og mældist kynbundinn launamunur þá í fyrsta skipti 

undir 10% og stóð munurinn í 9,4% en hann hafði verið 10,6% samkvæmt launakönnun 2011. 

Í niðurstöðunum kemur fram að munur á heildarlaunum hafi minnkað um 24% á síðasta 

áratug og kynbundinn launamunur um 32%. Þá hafi laun fyrir sk. kvennastörf, þar sem konur 

eru í meirihluta, hækkað meira á milli ára en karlastörf.
101

 Árið 2012 lét BSRB einnig mæla 

kjör félagsmanna sinna, opinberra starfsmanna, en niðurstaða þeirrar könnunar var hins vegar 

á annan veg. Samkvæmt niðurstöðunum er óútskýrður kynbundinn launamunur að aukast á 

milli ára og stendur hann nú í 13.1% á landsvísu.
102

  

Ofangreindar rannsóknir á kynbundinni launamismunum benda til þess að dregið hafi úr 

kynbundnum launamun á síðustu áratugum en jafnframt að sú þróun hafi verið hæg. 

Kynbundinn launamunur virðist þó enn vera til staðar og hugsanlega kann hann að hafa 

minnkað á einhverjum sviðum en aukist á öðrum. Sé hið síðarnefnda rétt væri það mikil 

afturför fyrir réttinda- og kjarabaráttu kvenna. Hvað sem öðru líður liggur ljóst fyrir að 

ákvæði um bann við launamismunun á grundvelli kynferðis, sem hafa verið lögfest hér á landi 

í rúmlega hálfa öld og frá árinu 1976 tekið til allra atvinnurekanda, hafa ekki enn náð 

tilsettum árangri.
103

   

3.2.4. Stjórnunarstöður á almennum vinnumarkaði 

Það liggur fyrir að jöfn tækifæri eru órjúfanlegur hluti af efnislegu jafnrétti. Á Viktoríutímum 

var það viðtekin skoðun að konur væru „of kvenlegar“ til að gegna tilteknum störfum 

samfélagsins. Var þessi hugsun lögð til grundvallar þrátt fyrir jafna hæfni kvenna til að gegna 

þessum störfum.
104

 Virðist sem þessi hugsun eða vísir að henni hafi náð mikilli festu og hefur 

það leitt til áralangrar útilokunar kvenna frá ákveðnum störfum.
105

 Hefur í þessu samhengi 

verið talað um sk. glerþak, sem lýsir þeim ósýnilegu en áþreifanlegu hindrunum sem standa í 

vegi fyrir því að konur nái upp á topp í valdapíramída vinnumarkaðarins.
106

  

Í tölulegri samantekt Jafnréttisstofu frá árinu 2009 kom fram að konur gegndu 5% af 

áhrifastöðum þjóðfélagsins árið 2005 og lækkaði það hlutfall niður í 3% árið 2007. 

Kynjahlutfallsleg skekkja var jafnframt veruleg í tölfræði yfir hlutfall kynja á meðal 
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stjórnarformanna annars vegar og almennra stjórnarmanna hins vegar í 100 stærstu 

fyrirtækjum á Íslandi. Árið 2005 voru 10% stjórnarmanna þessara fyrirtækja konur og þá var 

hlutfall kvenna af stjórnarformönnum þeirra aðeins 12%. Tveimur árum síðar varð hlutfallsleg 

lækkun á þessu sviði en þá voru aðeins 8% stjórnarmanna konur og 3% stjórnarformanna 

konur.
107

 Þegar stjórnir félaga í úrvalsvísitölu Kauphallar Íslands voru skoðaðar fyrir árið 

2007, en þá voru skráð félög í Kauphöll 15 talsins, voru 4% stjórnarmanna í þeim félögum 

konur og engar konur sátu í stjórnum 12 þeirra.
108

 Þegar litið var til atvinnumarkaðarins í 

heild var hlutfall kvenkyns stjórnarmanna, stjórnarformanna og framkvæmdastjóra 22% árin 

2005 og 2007. Þá var hlutfall kvenna í stjórnum og framkvæmdastjórn hærra á ákveðnum 

sviðum og var það sérstaklega hátt hjá fyrirtækjum sem störfuðu við samfélagsþjónustu, 

félagastarfsemi og menningarstarfsemi. Aftur á móti var hlutfallið lægra hjá fyrirtækjum sem 

voru með 100 eða fleiri starfsmenn.
109

  

Árið 2011 gaf Hagstofa Íslands út tölfræði yfir kynjahlutfall hjá fyrirtækjum í 

stjórnunarstöðum á tímabilinu 2008-2010 og var niðurstaða þeirrar rannsóknar í nokkru 

samræmi við það sem rakið hefur verið hér að ofan. Á tímabilinu má sjá að konur eru í 

kringum 19-20% af framkvæmdastjórum hér á landi, í kringum 22-23% af stjórnarformönnum 

og í kringum 23-24% af stjórnarmönnum. Í öllum framangreindum flokkum varð einungis 1% 

aukning á þeim þremur árum sem mælingin tók til. Þegar tillit var tekið til stærða fyrirtækja 

og kynjahlutföll mæld hjá fyrirtækjum annars vegar með fleiri starfsmenn en 100 og hins 

vegar með fleiri starfsmenn en 250 var staða kvenna töluvert lakari. Þannig eru konur 10% af 

framkvæmdastjórum þeirra fyrirtækja sem hafa fleiri en 250 starfsmenn, 7% af 

stjórnarformönnum þeirra og 22% af stjórnarmönnum í þeim. Þá er merkilegt að konur 25 ára 

og yngri virðast vera mun líklegri til að komast í stöður framkvæmdastjóra, stjórnarformanna 

og stjórnarmanna.
110
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    Mynd 3: Kynjahlutfall í stjórnunarstöðum 2008-2010.
111

 

 

       Mynd 4: Kynjahlutfall í stjórnunarstöðum eftir stærð fyrirtækja.
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Þessu til viðbótar er rétt að benda á að samkvæmt tölfræði sem Félag kvenna í 

atvinnurekstri birti í maí 2011 virðist vanta mjög upp á að stjórnir hér á landi séu blandaðar. 

Samkvæmt þeirri tölfræði voru 70% fyrirtækja árið 2011 eingöngu með karlmenn í stjórn og 

14,8% aðeins með konur í stjórn. Þannig voru aðeins um 5.000 fyrirtæki með bæði kyn í 

stjórn en 32.500 fyrirtæki voru þá skráð í hlutafélagaskrá.
113

  

Í niðurstöðum könnunar fyrir árið 2012, sem KPMG vann í samstarfi við 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands, kom í ljós að af þeim stjórnarmönnum sem tóku þátt í 

könnuninni voru 71% þeirra karlar og 29% konur en í sambærilegri könnun fyrir árið 2011 

hafði það hlutfall verið 75% karlar og 25% konur.
114

 Í niðurstöðum umræddrar könnunar kom 

m.a. að þegar litið var til kynjahlutfalls með tilliti til lengdar stjórnarsetu stjórnarmanna að 

hlutfall kvenna í stjórnum hefði verið að aukast jafnt og þétt, einkum síðustu þrjú ár. Af þeim 

stjórnarmönnum sem höfðu setið í stjórn í minna en eitt ár voru 51% konur og 49% karlar en 
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kynjahlutfall stjórnarmanna sem höfðu setið í stjórn í lengri tíma, eitt til þrjú ár, var 34% 

konur og 66% karlar. 

Vegna þeirrar kynjaskekkju sem hefur verið í stjórnum hér á landi
115

 var nýverið lögfest 

ákvæði með breytingarlögum, nr. 13/2010, sem leggur skyldu á hlutafélög og einkahlutafélög 

að jafna hlut kynjanna í stjórnum fyrirtækja og má ætla að það komi til með að leiða til 

breytinga í átt til ríkara jafnréttis.
116

 Umrædd skylda tekur gildi þann 1. september 2013 en á 

þeim tíma eiga að sitja sem næst jafnmargar konur og karla í stjórnum einka- og hlutafélaga 

og er stefnt að því að hlutur kvenna í stjórnum verði ekki minni en 40% í lok árs 2013. Í 

fyrrnefndri könnun KPMG og Háskóla Íslands voru stjórnarmenn spurðir um afstöðu sína til 

hinnar s.k. 40% reglu. Samkvæmt niðurstöðum þeirrar könnunar höfðu 76% kvenkyns 

stjórnarmanna og 34% karlkyns stjórnarmanna jákvæða afstöðu gagnvart löggjöfinni 

samanborið við 11% kvenna og 38% karla sem hafa neikvæða afstöðu.
117

  

4. Lagaleg staða kvenna á vinnumarkaði 

4.1. Almennt  

Í þessum kafla verður leitast við að gera í grófum dráttum grein fyrir réttarstöðu kvenna á 

vinnumarkaði. Fyrst verður fjallað um jafnréttislögin, þróun þeirra, tilgang og markmið. Þá 

verða helstu réttindi og skyldur gildandi jafnréttislaga tilgreindar. Í kjölfarið verður gerð grein 

fyrir tilvist og megininntaki annarra laga í innlendri löggjöf sem kunna að hafa þýðingu á 

þessu sviði. Rétt er þó að taka fram að umfjöllun í þessum kafla tekur mið af því að síðari 

kaflar ritgerðarinnar eru sérstaklega helgaðir umfjöllun um stöðuveitingar annars vegar og 

launajafnrétti hins vegar. Til að forðast endurtekningar verður því ekki fjallað um þessa 

málaflokka í meiri mæli en þörf krefur samhengisins vegna í þessum kafla. Í seinni hluta 

kaflans verður síðan fjallað um þær alþjóðlegu skuldbindingar sem Ísland hefur undirgengist 

og miða að auknu jafnrétti kynjanna.  
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4.2. Jafnréttislög 

4.2.1. Undanfari fyrstu jafnréttislaga og síðari þróun þeirra 

Þýðingarmikið spor í átt að jafnréttissátt var tekið hér á landi með setningu eiginlegra 

jafnréttislaga árið 1976 en aðdragandi að setningu þeirra var langur og lögin voru ekki þau 

fyrstu í íslenskri réttarsögu sem fjölluðu beinlínis um jafnrétti kynjanna.
118

  

Fyrstu lögin sem tóku til jafnréttis kynjanna í íslenskum rétti voru sett árið 1911 en það 

voru lög, nr. 37/1911, um rétt kvenna til embættisnáms, námsstyrks og embætta.
119

 Sama ár 

var lagalegu launajafnrétti kynjanna fyrst komið á hjá barnakennurum og með lögum, nr. 

38/1954, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, var kveðið á um jafnan rétt opinberra 

starfsmanna, óháð kynferði, til opinberra starfa og til sömu launa fyrir sömu störf.  

Á 68. löggjafarþingi, árið 1948, var lagt fram framsækið frumvarp um réttindi kvenna, 

sem stefndi að því að tryggja jafnan rétt kvenna og karla til menntunar, embætta, starfa og 

launa. Í frumvarpinu voru m.a. ákvæði sem mæltu fyrir um pólitískt jafnrétti, jafnrétti í 

fjölskyldulífinu og að grípa skyldi til nauðsynlegra, sérstakra ráðstafana til að tryggja sem 

best aðstöðu kvenna sem mæðra til atvinnuþátttöku. Frumvarpið náði ekki fram að ganga.
120

  

Þann 25. júní 1958 undirgekkst íslenska ríkið alþjóðlegar skuldbindingar á sviði 

jafnréttismála með fullgildingu samþykktar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 100 frá sama 

ári. Í kjölfarið voru sett lög, nr. 60/1961, um launajöfnuð kvenna og karla, m.a. í þeim tilgangi 

að fullnægja skuldbindingu ríkisins til að tryggja kynjunum jöfn laun fyrir jafnverðmæt 

störf.
121

 Lögin voru fyrstu heildarlögin um launajöfnuð kynjanna í íslenskum rétti.
122

 

Samkvæmt 1. gr. laganna var gildissvið þeirra bundið við almenna verkakvennavinnu, 

verksmiðjuvinnu og verslunar- og skrifstofuvinnu. Markmið laganna var háleitt og stefnt var 

að því að útrýma launamun kynjanna, með hækkun á launum kvenna í áföngum, fyrir árið 

1967.
123

 Því miður tókst ekki að ná tilsettu markmiði og árið 1973 var talin þörf á frekari 

lagasetningu til að fullnægja skuldbindingum ríkisins til að fylgja stefnu 

Alþjóðavinnumálastofnunarinnar í að koma á jafnrétti um vinnumöguleika, meðferð í atvinnu 

og starfi og útrýma hvers konar misrétti í þessum efnum, m.a. launamismunun á grundvelli 

kynferðis.
124

 Árið 1973 voru því lögfest lög, nr. 37/1973, um Jafnlaunaráð, sem höfðu að 
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mörgu leyti einkenni almennra jafnréttislaga. Í þeim var skýrt kveðið á um að konur og karlar 

ættu rétt á að fá jöfn laun fyrir jafnverðmæt og að öðru leyti sambærileg störf og þá sagði í 2. 

gr. laganna að atvinnurekendum væri óheimilt að gera hvers konar greinarmun á starfsfólki 

eftir kynferði t.a.m. í launum, útilokun eða forréttindum. Einnig var lagt bann við skerðingu 

jafnréttis við ráðningar og skipanir í störf og við ákvörðunartöku um hlunnindi, vinnuskilyrði 

og hækkanir í starfi. Þá var eftirlitsstjórnvaldi komið á fót, Jafnlaunaráði, sem hafði m.a. það 

hlutverk, skv. 4. gr. laganna, að rannsaka meint brot gegn lögunum, taka afstöðu til þeirra og 

eftir atvikum beina tilmælum til atvinnurekenda um að endurskoða starfskjör starfsmanns. 

Ráðið hafði einnig heimild í 5. gr. laganna til að höfða dómsmál í samráði og umboði 

starfsmanns til viðurkenningar á rétti hans og í 6. gr. var mælt fyrir um sérstaka skipun 

meðdómenda í slíkum dómsmálum. Héraðsdómara bar að skipa tvo meðdómendur úr 24 

manna hópi einstaklinga sem voru tilnefndir af félagsmálaráðherra á grundvelli þekkingar á 

kjara- og jafnréttismálum. 

Á árunum í kringum setningu fyrstu almennu jafnréttislaganna var mikil ólga í 

jafnréttismálum hérlendis sem og erlendis. Árið 1975 var útnefnt alþjóðlegt kvennaár af 

Sameinuðu þjóðunum og helgað jafnrétti, þróun og friði. Umræða um jafnréttismál var í 

ákveðnu hámæli, kvennaverkfallið fór fram, þar sem tugþúsundir kvenna lögðu niður störf og 

femínistar fögnuðu áfangasigrum, s.s. því að fóstureyðingar hefðu verið heimilaðar að lögum 

hér á landi.
125

 Á þessum umbrotatímum í jafnréttismálum var Ísland fyrst Norðurlandaþjóða 

til að setja sér almenn jafnréttislög með lögfestingu laga, nr. 78/1976, um jafnrétti kvenna og 

karla. Gildissvið laganna var víðtækt og með þeim var stefnt að útrýmingu kynbundinnar 

mismununar í þjóðfélaginu. Mismunun af hálfu atvinnurekenda á grundvelli kynferðis var 

áfram bönnuð en auk þess var að finna nýmæli í lögunum um jafnrétti í skólum og bann við 

auglýsingum sem væru öðru kyninu til minnkunar eða lítilsvirðingar. Jafnréttisráð tók við af 

Jafnlaunaráði og bar að annast framkvæmd laganna og vera ráðgefandi aðili
126

 auk þess sem 

það gat, líkt og forveri þess, höfðað mál í umboði meintra brotaþola.
127

 Miklar væntingar voru 

bundnar við hin nýju jafnréttislög og var búist við því að þau myndu hafa veruleg áhrif til að 

breyta ríkjandi viðhofum og flýta fyrir því að fullt jafnrétti og jafnstaða næðist.
128

 Í 

greinargerð með lögunum var skýrt tekið fram að tilefni lagasetningar væri fyrst og fremst lök 

staða kvenna á flestum sviðum samfélagsins en það skein þó ekki í gegn í lögunum sjálfum 

sem einkenndust af kynhlutleysi og gáfu ekki tilefni til að ætla að annað kynið bæri skarðan 
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hlut frá borði í samfélaginu. Á þessum tíma var ríkjandi samfélagsorðræða sú að kynin væru 

jöfn og í samræmi við kenningar frjálshyggjufemínista stefndu jafnréttislögin að formlegu 

jafnrétti kynjanna. Sértækum aðgerðum til að bæta stöðu kvenna var ekki til að dreifa í 

lögunum og virtist því ekki tekið sérstakt tillit til þess raunverulega misréttis sem konur sættu 

í samfélaginu.  

Reynslan leiddi í ljós að hin kynhlutlausu jafnréttislög skiluðu ekki tilsettum árangri og 

árið 1981 var skipuð nefnd til að endurskoða lögin í ljósi fenginnar reynslu.
129

 Nefndin skilaði 

tillögu sinni tveimur árum síðar í formi frumvarps og lagði til að vikið yrði frá kynhlutleysi 

með sérstökum aðgerðum til að bæta stöðu kvenna.
130

 Frumvarp nefndarinnar var lagt fram 

sem þingmannafrumvarp og í töluvert breyttum búningi og þá að mestu kynhlutlaust sem 

stjórnarfrumvarp.
131

  Af þessu tilefni sendi Jafnréttisráð inn umsögn og tók afgerandi afstöðu 

með lögfestingu ákvæða sem myndu að einhverju víkja frá algeru kynhlutleysi. Taldi ráðið að 

breytingar á upphaflegri nefndartillögu væru til þess fallnar að fella meginávinning 

lagabreytingar brott, enda hefði reynslan sýnt að kynhlutlaus jafnréttislög væru ekki til þess 

fallin að breyta ríkjandi ástandi þjóðfélagsins.
132

 Varð niðurstaðan, þrátt fyrir þessa umsögn, 

sú að stjórnarfrumvarpið var samþykkt í þinginu en þó að viðbættum nýjum málslið við 3. gr. 

frumvarpsins. Í 3. gr. hafði einungis verið mælt fyrir um bann við hvers kyns mismunun á 

grundvelli kynferðis en í meðförum þingsins var bætt við ákvæði um að sérstakar 

tímabundnar aðgerðir, sem ætlaðar væru til að bæta stöðu kvenna til að koma á jafnrétti og 

jafnri stöðu kynjanna, teldust ekki brjóta gegn lögunum.
133

 Fleiri breytingar og nýmæli var að 

finna í lögum nr. 65/1985, t.a.m. voru ríkari skyldur lagðar á stjórnvöld vegna framkvæmdar 

laganna auk þess sem kveðið var á um gerð jafnréttisáætlunar og skýrslugjöf fyrir Alþingi um 

stöðu og þróun jafnréttismála.
134

 Atvinnurekendum var gert skylt að vinna markvisst að því að 

jafna stöðu kynjanna innan fyrirtækis síns eða stofnunar og stuðla að því að störf væru ekki 

flokkuð í sérstök kvenna- og karlastörf. Þá var kveðið á um að hafa skyldi sem jafnasta tölu 

kynjanna í stjórnum, nefndum og ráðum á vegum ríkis, sveitarfélaga og félagasamtaka.
135

 

Með nýrri löggjöf var því vikið að einhverju leyti frá algeru hlutleysi fyrri jafnréttislaga. 

Það leið ekki langur tími þar til horfið var í enn ríkari mæli frá algeru kynhlutleysi 

jafnréttislaga og var það gert með lögfestingu laga, nr. 28/1991, um jafna stöðu og jafnan rétt 
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kvenna og karla. Í þeim lögum voru gerðar nokkrar breytingar á skipan jafnréttismála og 

kærunefnd jafnréttismála var sett á lagnirnar. Tók kærunefndin við því hlutverki að rannsaka 

meint brot á lögunum, gefa frá sér tilmæli um úrbætur og eftir atvikum höfða mál í umboði 

meintra brotaþola. Skylda var lögð á sveitarfélög með yfir 500 íbúa að skipa jafnréttisnefndir 

en þeim bar að fylgjast með og hafa frumkvæði að sérstökum tímabundnum aðgerðum til að 

bæta stöðu kvenna í sveitarfélaginu.
136

 Sambærileg frumkvæðisskylda var einnig lögð á 

Jafnréttisráð. Skylda tilnefningaraðila var gerð skýrari og þeim gert skylt að tilnefna 

einstaklinga af báðum kynjum til setu í nefndum, ráðum og stjórnum á vegum ríkis og 

sveitarfélaga. Með lögunum var einnig gerð breyting á sönnun í kærumálum með lögfestingu 

2. mgr. 6. gr. laganna, en ákvæðið hafði verið afar umdeilt við meðferð frumvarpsins hjá 

Alþingi. Nýbreytnin fólst í því að sönnunarbyrði var lögð á atvinnurekanda þannig að honum 

var gert að sýna kærunefnd fram á að aðrar ástæður en kynferði hefðu legið til grundvallar 

ákvörðun hans. Framangreindar breytingar og nýmæli voru í samræmi við þá breytingu sem 

gerð var á markmiðsákvæði laganna, en við 1. gr. laganna var bætt við nýjum málslið um að 

sérstaklega skyldi bæta stöðu kvenna til að ná markmiði laganna. Má segja að með lögum nr. 

28/1991 hafi löggjafinn viðurkennt að þörf væri á sérstökum aðgerðum til að rétta hlut kvenna 

til að hægt væri að ná jafnrétti kynjanna.
137

  

Árið 1995 voru gerðar breytingar á mannréttindakafla stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 

33/1944, með lögum, nr. 97/1995. Eftir fyrstu umræðu um frumvarp til breytinga á 

stjórnarskrá var frumvarpið sent til stjórnarskrárnefndar sem gerði nokkrar athugasemdir við 

frumvarpið og lagði fram breytingartillögu. Í breytingartillögunni var lagt til að sérregla yrði 

sett inn um jafnrétti kynjanna til að leggja frekari áherslu á jafnan rétt kvenna og karla á öllum 

sviðum þjóðlífs.
138

 Náði sú breyting fram og kom því inn nýtt ákvæði í 2. mgr. 65. gr. stjskr., 

þar sem kveðið er á um að karlar og konur skuli njóta jafns réttar í hvívetna. Í framsöguræðu 

með breytingartillögunni var sérstaklega tekið fram að um mjög sterk fyrirmæli væri að ræða 

og að sérregla þessi væri til þess ætluð að veita frekari viðspyrnu, þar sem misbrestur væri á 

jafnrétti kynjanna.
139

 Hefur því verið haldið fram að sérreglan geti vegna þessarar auknu 

áherslu að einhverju leyti falið í sér víðtækari vernd en hin almenna jafnræðisregla 1. mgr. 

ákvæðisins.
140
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Árið 1998 var enn á ný farið í endurskoðun á jafnréttislögum og var ástæða þess tvíþætt, 

annars vegar að lítið hafði miðað áfram til jafnréttis á mikilvægum sviðum og eins höfðu 

orðið ýmsar breytingar frá lögfestingu fyrri jafnréttislaga, m.a. á aðferðafræði og verkefnum á 

sviði jafnréttismála. Áhersla var lögð á að taka tillit til alþjóðlegra skuldbindinga Íslands á 

sviði jafnréttismála og tók endurskoðunarnefndin því í störfum sínum mið af EES-

samningnum, alþjóðlegum sáttmálum, framkvæmdaáætlun Sameinuðu þjóðanna frá 1995 og 

norrænni samstarfsáætlun í jafnréttismálum 1995-2000. Nefndin skilaði niðurstöðum sínum í 

formi frumvarps sem fól í sér nokkuð framsæknar breytingar en þingi var slitið áður en 

frumvarpið fór til annarrar umræðu. Í kjölfar Alþingiskosninga var lagt fram nýtt frumvarp í 

breyttri mynd en í því höfðu hinar framsæknu tillögur endurskoðunarnefndarinnar verið að 

mestu felldar út sem og kynjuð nýmæli laga nr. 28/1991. Nýja frumvarpið varð að lögum, nr. 

96/2000, um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Með lögunum var gerð breyting á 

skipan í Jafnréttisráð sem jók verulega hlut vinnuveitenda á kostnað réttindasamtaka kvenna. 

Jafnréttisstofa var stofnuð og henni m.a. ætlað að hafa eftirlit með framkvæmd laganna, vera 

ráðgefandi, fræðandi og vinna með jafnréttisnefndum sveitarfélaganna. Málshöfðunarheimild 

kærunefndar jafnréttismála var felld niður en Jafnréttisstofu veitt slík heimild en hún þó 

skilyrt á þann veg að málshöfðun þyrfti að byggja á álitsgerð frá kærunefndinni. Allar 

tilvísanir til sérstakra aðgerða til að bæta stöðu kvenna, að undanskildu ákvæði um sérstakt 

tillit til þungaðra kvenna, voru felldar út. Auk þess sem afdráttarlausri skyldu tilnefningaraðila 

til að tilnefna bæði kyn til setu í nefndum, ráðum og stjórnum á vegum ríkis og sveitarfélaga 

var breytt á þann veg að minna skyldi tilnefningaraðila á að stefnt væri að jöfnum 

kynjahlutföllum ef því yrði við komið. Þá var markmiðsákvæði laganna breytt og var nú í 1. 

gr. laganna yfirlýst markmið að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og 

karla og í sjö stafliðum tilgreindar leiðir að því markmiði. Í d. lið kom fram að til að ná 

markmiði laganna skyldi bæta sérstaklega stöðu kvenna og auka möguleika þeirra í 

samfélaginu. Þetta var raunar eini vísirinn að viðurkenningu þess að staða kvenna væri lakari 

en karla sem lesa má af orðalagi laganna sjálfra. Lög nr. 96/2000 voru þannig gerð nánast 

algerlega kynlaus. Má raunar segja að lögin hafi falið í sér fullkomið afturhvarf til 

kynhlutleysis.
141

  

4.2.2. Almennt um gildandi jafnréttislög 
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Í júní 2006 skipaði félagsmálaráðherra þverpólitíska nefnd undir forystu Guðrúnar 

Erlendsdóttur, fyrrverandi hæstaréttardómara, til að endurskoða efni laga, nr. 96/2000.
142

 

Nefndin skilaði af sér tillögum í formi frumvarpsdraga til nýrra jafnréttislaga í byrjun árs 

2007 og urðu þau, með nokkrum breytingum, samþykkt sem lög, nr. 10/2008, um jafna stöðu 

og jafnan rétt kvenna og karla.
143

 

Helstu nýmæli gildandi jafnréttislaga lúta að skipan jafnréttismála og auknum heimildum 

stjórnvalda til að framfylgja lögunum og ákvörðunum sínum. Leitast var við að skýra 

eftirlitshlutverk Jafnréttisstofu og henni fengnar auknar heimildir til gagna- og 

upplýsingaöflunar auk heimilda til að leggja á dagsektir. Að sama skapi voru gerðar 

breytingar á Jafnréttisráði og kærunefnd jafnréttismála til að styrkja stöðu þeirra. Breytingar 

urðu á hlutverki og skipan Jafnréttisráðs og var fulltrúum þess fjölgað, til að auka á 

fjölbreytileika, og nýjum aðilum, m.a. Samtökum um kvennaathvarf og Stígamótum auk 

Rannsóknarstofu í kvenna- og kynjafræðum, gefinn kostur á að tilnefna fulltrúa í ráðið. 

Styrking kærunefndarinnar var fyrst og fremst fólgin í því að niðurstöður hennar voru nú fyrst 

gerðar að bindandi úrskurðum.
144

 Með lögum nr. 10/2008 komu líka inn ný ákvæði um sk. 

Jafnréttisþing og jafnréttisfulltrúa ráðuneytanna. Með tilkomu Jafnréttisþinga var gerð 

breyting á tilhögun skýrslugjafar á sviði jafnréttismála og hún færð frá Alþingi yfir á 

opinberan og almennan vettvang. Þessi tilhögun á að vera hvetjandi til aukinnar þátttöku og 

umræðu almennings um jafnréttismál. Þá má segja að tilkoma jafnréttisfulltrúa, með 

sérþekkingu á jafnréttismálum, inn í öll ráðuneyti feli í sér viðurkenningu löggjafans á þeirri 

nauðsyn að tillit sé tekið til jafnréttismála á öllum sviðum samfélagsins. Hlutverk 

jafnréttisfulltrúanna rímar að nokkru við nýmæli 17. gr. jrl. sem kveður á um að 

kynjasamþættingar skuli gætt við alla stefnumótun, áætlanagerð og eftir atvikum 

ákvörðunartöku á vegum ráðuneyta og opinberra stofnana er starfa á málefnasviði þeirra.
145

 

Fellur það m.a. í verkahring jafnréttisfulltrúanna að hafa eftirlit með jafnréttisstarfi, þ.á.m. 

kynjasamþættingu, á málefnasviði viðkomandi ráðuneytis og stofnana þess.
146

  

Með gildandi jafnréttislögum voru einnig gerðar breytingar á efnisréttinum og má ætla að 

þar beri hæst lögfesting sk. 40% reglu og afnám launaleyndar. Í 15. gr. jrl. er nú nýmæli að 

norrænni fyrirmynd sem gerir þann áskilnað að hlutfall kynjanna í nefndum, ráðum og 
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ákvarðanir þeirra sem alla jafna taka þátt í stefnumótun í samfélaginu. 
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 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1013-1014. 
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stjórnum á vegum hins opinbera skuli vera sem jafnast og ekki minna en 40% þegar um fleiri 

en þrjá er að ræða.
147

 Samhliða er nú lögð fortakslaus skylda á tilnefningaraðila að þeir 

tilnefni ávallt bæði karl og konu þegar tilnefnt er í nefndir, ráð og stjórnir. Þá var nýrri 

málsgrein bætt við jafnlaunareglu 19. gr. jrl. en í hinni nýju 3. mgr. ákvæðisins er kveðið á um 

afdráttarlausan rétt launafólks til að skýra frá launakjörum sínum ef það svo kýs.  

Jafnréttislögin skiptast í sjö kafla. Í fyrsta kafla er gerð grein fyrir markmiði laganna og 

orðskýringum helstu hugtaka þeirra. Í 1. gr. laganna segir að markmið laganna sé að koma á 

og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla og jafna þannig stöðu kynjanna á 

öllum sviðum samfélagsins. Þá skuli allir einstaklingar eiga jafna möguleika á að njóta eigin 

atorku og þroska hæfileika sína óháð kyni. Leiðir til að ná umræddu markmiði eru því næst 

raktar í 10 stafliðum. Í öðrum kafla laganna er fjallað um stjórnsýslu á sviði jafnréttismála en 

segja má að þungamiðju laganna sé að finna í þriðja og fjórða kafla, þar sem fjallað er um 

réttindi, skyldur og bann við mismunun á grundvelli kynferðis. Í sjötta kafla er síðan mælt 

fyrir um viðurlög við brotum á lögunum sem eru annars vegar bætur fyrir fjártjón og miska, 

sbr. 31. gr. jrl., og sektir, sbr. 32. gr. jrl. Að lokum er að finna reglugerðarheimild og 

gildistökuákvæði laganna í sjöunda kafla þeirra.  

Gildandi jafnréttislög eiga það sameiginlegt með lögum, nr. 96/2000, að vera að mestu 

leyti kynhlutlaus. Aðeins er vísað er til þess að bæta þurfi stöðu kvenna og auka möguleika 

þeirra í samfélaginu til að ná markmiðum laganna í undirlið markmiðsákvæðis og tilvísanir til 

sérstakra aðgerða eru ekki tengdar konum sérstaklega. Má þó ætla að breyting á skipun 

Jafnréttisráðs hafi fremur verið til þess fallin að auka aðkomu kvenréttindasamtaka á kostnað 

atvinnurekenda í ráðinu og með því stigið skref frá algeru kynhlutleysi. Stóri munurinn á 

núgildandi lögum og forverum þess er þó fólginn í því að með lögum nr. 10/2008 virðist sem 

tilraun hafi verið gerð til að raungera á einhvern hátt ákvæði sem virtust í eldri lögum ekki 

vera annað en almennar viljayfirlýsingar. Má þá nefna sem dæmi tilkomu 40% reglunnar og 

skyldu tilnefningaraðila til að tilnefna einstaklinga af báðum kynjum. Með breytingum á 

orðalagi þessara reglna voru ákvæðin gerð mun markvissari og áhrifaríkari en fyrri ákvæði um 

sama efni sem kváðu á um að leitast skyldi eftir því að hafa sem jafnast hlutfall af báðum 

kynjum. Eins má ætla að með því að afnema launaleynd og gera úrskurði kærunefndarinnar 

bindandi hafi einstaklingum verið gert auðveldara að byggja rétt á lögunum og sækja hann 

innan stjórnsýslunnar. Þá kann sú ákvörðun löggjafans að kveða á um frekari valdboð en áður 

hafa þekkst í þessum málaflokki að vera til þess fallin að knýja fram jafnrétti í ríkari mæli en 
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 Sambærileg skylda hefur jafnframt verið lögð á einka- og hlutafyrirtæki en hún kemur fyrst til framkvæmdar 

árið 2013, sjá frekari umfjöllun í kafla 3.2.4.  
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áður. Virðast breytingar og nýmæli laga nr. 10/2008 óumdeilanlega stefna að því að auka 

gagnsemi laganna en hvort nægilega langt hafi verið gengið verður tíminn að leiða í ljós.  

4.2.3. Helstu réttindi og skyldur á vinnumarkaðinum 

Í jafnréttislögum er hvort tveggja rétt að tryggja jafnrétti og banna mismunun. Mismunun og 

jafnrétti eru nátengd hugtök, þar sem mismunun felur í sér brot gegn jafnræði. Með banni við 

mismunun á grundvelli kynferðis er gerð krafa um að sambærileg tilvik fái sambærilega 

meðferð og ólík tilvik fái ólíka meðferð óháð kynferði. Með því er komið í veg fyrir að farið 

sé í manngreinarálit og komið sé ólíkt fram við einstaklinga vegna þess að þeir eru af tilteknu 

kyni.
148

 Til að knýja fram jafnrétti og vinna gegn mismunun á grundvelli kynferðis á 

vinnumarkaði eru lagðar ýmsar jákvæðar og neikvæðar skyldur á atvinnurekendum, oft með 

sama eða sambærilegu andlagi. Sem dæmi um þetta má sjá ákveðin pör ákvæða í 

jafnréttislögum s.s. 18. gr. og 24. gr., 19. gr. og 25. gr. og 21. gr. og 26. gr. jrl., þar sem annað 

ákvæðið mælir fyrir um jákvæða skyldu, þ.e. rétt, en hitt um neikvæða skyldu, þ.e. bann. 

Þannig er í 18. gr. jrl. lögð jákvæð skylda á atvinnurekendur til að vinna markvisst að því að 

jafna stöðu kynjanna og tryggja starfsfólki sínu þau réttindi sem þeim eru veitt í 

jafnréttislögum en í 24. gr. jrl. er lagt bann við hvers konar mismunun á grundvelli kynferðis. 

Í 19. gr. jrl. er mælt fyrir um launajafnrétti kynjanna og í 25. gr. jrl. bann við mismunun í 

launakjörum á grundvelli kynferðis. Í 21. gr. er mælt fyrir um að störf laus til umsóknar skuli 

standa opin jafnt konum og körlum og að atvinnurekanda sé skylt að gera nauðsynlegar 

ráðstafanir til að tryggja að kynin njóti sömu möguleika til að auka hæfni í starfi eða öðrum 

störfum. Í 26. gr. jrl. er síðan mælt fyrir að atvinnurekendum sé óheimilt að mismuna við 

ráðningar, stöðuhækkanir, stöðubreytingar o.þ.u.l. á grundvelli kynferðis. Auk framangreindra 

ákvæða innihalda jafnréttislögin sérstök ákvæði um samræmingu fjölskyldu- og atvinnulífs, 

sbr. 21. gr. jrl., og skyldu atvinnurekenda til að koma í veg fyrir að starfsfólk verði fyrir 

kynbundinni eða kynferðislegri áreitni á vinnustað, sbr. 22. gr. jrl.  

Segja má að hið almenna bann við mismunun í 24. gr. jrl. sé eitt þýðingarmesta ákvæði 

laganna, enda er bannið nokkuð afdráttarlaust og gildissvið þess mjög víðtækt. Má raunar 

segja að síðari ákvæði í 25.-28. gr. jrl. feli í sér nánari útfærslu á meginreglu 24. gr. jrl. með 

því að gera hina almennu neikvæðu skyldu atvinnurekenda sértækari. Vegna þessa er 

mikilvægt að inntak 1. mgr. 24. gr. jrl. og undantekningar frá henni séu skýrar. Ákvæðið tekur 

hvort heldur sem er til beinnar eða óbeinnar mismununar. Er um beina mismunun að ræða 

þegar einstaklingur fær óhagstæðari meðferð en annar af gagnstæðu kyni við sambærilegar 
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aðstæður, sbr. 1. tl. 2. gr. jrl., en óbein mismunun er hins vegar fólginn í því þegar hlutlaus 

skilyrði, viðmið eða ráðstafanir koma hlutfallslega verr við annað kynið án þess að slíkt sé 

viðeigandi, nauðsynlegt eða réttlætanlegt vegna hlutlægra þátta óháð kyni, sbr. 2. tl. 2. gr. jrl. 

Frá bannákvæði 1. mgr. 24. gr. eru þrjár lögmæltar undantekningar. Í fyrsta lagi er kveðið á 

um að sértækar aðgerðir gangi ekki gegn lögunum, þ.e. tímabundnar aðgerðir sem ætlað er að 

bæta stöðu eða auka möguleika kvenna eða karla í því skyni að koma á jafnri stöðu kynjanna 

á ákveðnu sviði, þar sem á annað kynið hallar, sbr. 2. mgr. 24. gr. og 7. tl. 2. gr. jrl. Í öðru lagi 

kunna gild rök að mæla með því að ráða til starfa einstakling af ákveðnu kyni vegna hlutlægra 

þátta er tengjast starfinu og er þá ekki um brot að ræða, sbr. 2. mgr. 24. gr. jrl. Í þriðja og 

síðasta lagi kann mismunun að þykja nauðsynleg þegar taka þarf sérstakt tillit til kvenna 

vegna meðgöngu og barnsburðar og brýtur það ekki í bága við jafnréttislög, sbr. 3. mgr. 24. 

gr. jrl. 

Það á ekki að koma niður á starfsfólki kjósi það að sækja þann rétt sem því er veittur í 

jafnréttislögunum. Afsal réttindanna er óheimilt, skv. 30. gr. jrl., og atvinnurekendur geta ekki 

sagt starfsfólki sínu upp sökum þess að leiðréttingar hafi verið krafist á grundvelli laganna, 

sbr. 27. gr. jrl. Atvinnurekanda ber jafnframt að gæta þess að starfsmaður verði ekki beittur 

óréttlæti í starfi, s.s. með tilliti til starfsöryggis, starfskjara eða mats á árangri, vegna þess að 

hann hafi kært eða veitt upplýsingar um kynbundna eða kynferðislega áreitni eða 

kynjamismunun, sbr. 27. gr. jrl.  

4.3.  Önnur innlend löggjöf  

Jafnrétti kynjanna í hvívetna eru stjórnarskrárvarin grundvallarréttindi í íslenskum rétti, sbr. 2. 

mgr. 65. gr. stjskr. Í þessum kafla verða rakin helstu lög sem hafa áhrif á réttarstöðu kvenna á 

vinnumarkaði, en ljóst er að almenn löggjöf sem varðar sérstaklega réttarstöðu kynjanna 

sækir, rétt eins og jafnréttislögin, stoð í jafnréttisákvæði stjórnarskrárinnar.
149

 Þetta gildir m.a. 

um lög, nr. 95/2000, um fæðingar- og foreldraorlof (hér eftir fæðingarorlofslög eða fol.) og 

lög nr. 27/2000, um bann við uppsögnum vegna fjölskylduábyrgðar (hér eftir 

fjölskylduábyrgðarlögin eða fábl.) en í þessum kafla verður einnig gerð grein fyrir ákvæðum 

stjórnsýslulaga, nr. 37/1993 (hér eftir stjórnsýslulög eða ssl.), þar sem þau eru til þess fallin að 

hafa nokkur áhrif á réttarstöðu einstaklinga á vinnumarkaði.
150
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 Bergþóra Ingólfsdóttir: „Jafnrétti, fjölskylduábyrgð og lagasetning í ljósi kvennaréttar“, bls. 69.  
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 Í þessu samhengi er rétt að vísa til þess að í 1. mgr. 65. gr. stjskr. er kveðið á um allir skuli vera jafnir fyrir 

lögum og njóta mannréttinda án tillits til m.a. kynferðis. Í 11. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993, er sambærilegt 

ákvæði en þar segir að óheimilt sé að mismuna aðilum við úrlausn mála á grundvelli sjónarmiða m.a. byggðum á  

kynferði þeirra. Jafnrétti kynjanna er því varið með sambærilegum hætti í báðum þessum ákvæðum.  
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Fæðingarorlofs- og fjölskylduábyrgðarlögin varða, líkt og að ofan getur, sérstaklega 

réttarstöðu kynjanna og standa þannig samhliða jafnréttislögum en þessi löggjöf kann, eðli 

máls samkvæmt, að hafa nokkur áhrif á stöðu einstaklinga á vinnumarkaði. Báðir þessir 

lagabálkar bera þess merki að hugað hafi verið að sjónarmiðum um kynjasamþættingu við 

samningu þeirra. Má m.a. lesa þetta af athugasemdum við frumvarp það er varð að 

fæðingarorlofslögunum en þar er vísað til þess að með aukinni atvinnuþátttöku kvenna hafi 

komið fram breytt viðhorf til hlutverka- og verkaskiptingar kynjanna í samfélaginu. Jöfn 

skipti kynjanna við umönnun barna sinna séu forsenda þess að karlar og konur geti tekið 

jafnan þátt í launavinnu sem og öðrum störfum utan heimilis.
151

 Þessir lagabálkar eiga það 

einnig sameiginlegt að hafa verið settir í því augnamiði að fullnægja alþjóðlegum 

skuldbindingum Íslands á viðkomandi sviðum.
152

 

Meginmarkmið fæðingarorlofslaganna er að tryggja barni samvistir bæði við föður og 

móður og gera bæði konum og körlum kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf, sbr. 2. gr. 

fol. Er þetta markmið samhljóða e lið 1. gr. jrl. þar sem mælt er fyrir um hvernig markmiðum 

jafnréttislaga skuli náð. Þá er jafnframt í 21. gr. jrl. kveðið á um að atvinnurekendur skuli gera 

nauðsynlegar ráðstafanir til að gera konum og körlum kleift að samræma starfsskyldur sínar 

og ábyrgð gagnvart fjölskyldu sem eigi m.a. að felast í því að auðvelda starfsmönnum að 

koma aftur til starfa eftir fæðingar- og foreldraorlof eða leyfi úr vinnu vegna óviðráðanlegra 

og brýnna fjölskylduaðstæðna. Er því ljóst að fæðingarorlofslögin njóta stuðnings í 

jafnréttislögum sem er ætlað að hafa samverkandi áhrif til að ná sameiginlegu markmiði 

laganna. 

 Skipta má efni fæðingarorlofslaganna í þrennt. Lögin hafa í fyrsta lagi að geyma ákvæði 

sem varða þungaðar konur og konur sem hafa nýlega alið barn eða hafa barn á brjósti. Í öðru 

lagi ákvæði um rétt foreldra til fæðingarorlofs og greiðslna í fæðingarorlofi nú úr sérstökum 

sjóð, Fæðingarorlofssjóð, sem annast þessar greiðslur. Í þriðja lagi eru ákvæði um rétt foreldra 

til foreldraorlofs, sem er nýmæli á þessu sviði sem var lögfest með fæðingarorlofslögunum. 

Líkt og í jafnréttislögunum er leitast við að gera réttindi starfsmanns virkari með því að leggja 

samhliða jákvæðar og neikvæðar skyldur á atvinnurekendur. Í fæðingarorlofslögunum voru 

m.a. tvenns konar nýmæli rökstudd með vísan til þess að þau ættu að stuðla að jafnri stöðu 

kynjanna innan samfélagsins og var það annars vegar til að gera rétt kynjanna til 
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 Alþt., 1999-00, A-deild, bls. 5256-5258. 
152
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fæðingarorlofs jafnan og mæla fyrir um lögbundna skiptingu hans á milli foreldra og hins 

vegar að banna framsal orlofsréttarins.
153

  

Fjölskylduábyrgðarlögin eru afar einföld í sniðum og innihalda aðeins eina efnisreglu. Í 1. 

gr. laganna segir að óheimilt sé að segja manni upp störfum eingöngu vegna 

fjölskylduábyrgðar sem hann ber. Með fjölskylduábyrgð er, samkvæmt ákvæðinu, átt við 

skyldur starfsmanns gagnvart ósjálfráða börnum, maka eða nánum skyldmennum sem búa á 

heimili hans og greinilega þarfnast umönnunar hans eða forsjár, svo sem vegna veikinda eða 

fötlunar. Um nýmæli er að ræða í íslenskri löggjöf sem felur jafnframt í sér nýja reglu í 

íslenskum vinnurétti, þar sem meginreglan er samkvæmt gildandi reglum að atvinnurekendur 

þurfi ekki að gefa upp ástæður uppsagnar.
154

  

Stjórnsýslulögin eru að nokkru frábrugðin þeim lögum sem hafa verið rakin hér að ofan, 

þar sem þau hafa ekki beina verkan út frá kyni þeirra sem falla undir lögin, heldur gilda þau 

almennt þegar stjórnvöld taka stjórnvaldsákvarðanir, þ.e. ákvarðanir um rétt og skyldu manna, 

sbr. 2. mgr. 1. gr. ssl. Ýmsar ákvarðanir stjórnvalda á sviði vinnuréttar falla undir gildissvið 

laganna, s.s. ákvarðanir um stöðuveitingar og uppsagnir, og kunna þau því að hafa áhrif á 

réttarstöðu einstaklinga á hinum opinbera vinnumarkaði.
155

 Þegar stjórnvöld taka 

stjórnsýsluákvarðanir ber þeim bæði að fylgja fyrirmælum stjórnsýslulaga sem og óskráðum 

meginreglum stjórnsýsluréttarins. Í stjórnsýslulögunum er aðeins vísað til kynferðis í einu 

ákvæði, þ.e. 2. mgr. 11. gr. ssl., þar sem mælt er fyrir um að óheimilt sé að mismuna aðilum 

við úrlausn mála á grundvelli sjónarmiða byggðum á kynferði. Aðrar reglur 

stjórnsýsluréttarins, hvort heldur sem er efnis- eða formreglur, kunna þó hér, líkt og almennt, 

að hafa áhrif á endanlega niðurstöðu stjórnvalda og skiptir því máli að gætt sé að eftirfylgni 

við þær, líkt og stjórnvöldum ber raunar skylda til að gera á grundvelli lögmætisreglunnar.
156

 

Má í þessu samhengi nefna réttmætisregluna,
157

 jafnræðisregluna,
158

 rannsóknarregluna,
159
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 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 17-18. Hér er vísað til lögmætisreglunnar. 
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 Réttmætisreglan gerir þann áskilnað að stjórnvöld afmarki málefnaleg sjónarmið og leggi þau til grundvallar  

við töku matskenndra ákvarðana, sbr. Ólafur Jóhannes Einarsson: „Réttmætisreglan“, bls. 253.  
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 Af jafnræðisreglu 11. gr. ssl. leiðir að hafi stjórnvald byggt ákvörðun á tilteknu sjónarmiði beri því að leysa úr 

sambærilegu máli á grundvelli sama eða sömu sjónarmiða þegar slíkt mál kemur til úrlausnar á grundvelli sömu 

réttarheimilda, sbr. Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 35. 
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 Samkvæmt rannsóknarreglu 10. gr. ssl. ber stjórnvöldum að sjá til þess að mál sé nægjanlega upplýst áður en 

ákvörðun er tekin í því. Í stöðuveitingarmálum er t.a.m. ljóst að forsenda fyrir því að samanburður geti farið fram 

á milli umsækjanda er að þau atriði sem þýðingu hafa við það mat séu upplýst. Leiðir þannig af 

rannsóknarreglunni að stjórnvaldi ber skylda til að afla nægjanlegra upplýsinga um þessi atriði, sbr. Hrd. 

1997:3193, en þar var vísað til þess að kærunefnd jafnréttismála hefði ekki átt að geta tekið ákvörðun í málinu 

þar sem skort hefði á upplýsingar um umrætt starf og fyrri störf umsækjenda.  
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andmælaregluna
160

 og að lokum meginreglu um að ávallt skuli velja þann umsækjanda sem er 

hæfastur til að gegna starfi.
161

 Hér eru ekki tök á að gera reglum stjórnsýsluréttar fullnægjandi 

skil. Reglurnar eru fleiri og inntak þeirra víðfeðmara en hér hefur verið lýst. Verður þó vikið 

nánar að tilteknum reglum stjórnsýsluréttarins í kafla 5.1.2. 

Ljóst er að víða í löggjöf eru ákvæði sem hafa eða geta haft áhrif á réttarstöðu einstaklinga 

á vinnumarkaði, t.a.m. um ákveðinn kynjakvóta í stjórnum einka- og hlutafélaga í 

hlutafélagalöggjöfinni.
162

 Væri hægt að rannsaka umrædd ákvæði til að leggja mat á það hvort 

og þá hvernig þau snerta kynin með ólíkum hætti. Hér verður þó ekki farið í slíka rannsókn 

heldur látið staðar numið með því að vekja athygli á því að sú löggjöf, sem er umfjöllunarefni 

framangreindra kafla, stendur ekki í tómarúmi. Við hlið hennar standa ýmis ákvæði sem eftir 

atvikum kunna að vera til þess fallin að styrkja eða draga úr virkni lagabálka sem eiga að 

þjóna því hlutverki að stuðla að eða tryggja jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði.  

4.4. Alþjóðlegar skuldbindingar 

Ísland hefur frá því um miðja síðustu öld undirgengist fjölmargar alþjóðlegar skuldbindingar 

sem gerðar hafa verið á vettvangi Evrópusambandsins, Evrópuráðsins, Sameinuðu þjóðanna 

og annarra alþjóðastofnana. Aukin áhrif þessara skuldbindinga endurspeglast í innlendri 

löggjöf og framkvæmd. Í þessum kafla verður fjallað almennt um helstu skuldbindingar 

Íslands sem varða réttarstöðu kvenna á vinnumarkaði.
163

 Umfjöllun kaflans mun þó taka mið 

af því að í síðari köflum verður fjallað frekar um þær alþjóðlegu skuldbindingar sem varða 

sérstaklega stöðuveitingar og jafnlaunaregluna.  

4.4.1. Kvennasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Sameinuðu þjóðirnar hafa í samræmi við stofnsáttmála sinn verið leiðandi afl í að gera 

fjölþjóðlega samninga sem er ætlað að tryggja mannréttindi og stuðla að þeim.
164

 Í 

Stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna, sem var undirritaður 26. júní 1945, segir m.a. að 

                                                 
160

 Samkvæmt andmælareglu 13. gr. ssl. á aðili máls að eiga þess kost að tjá sig um efni máls áður en stjórnvald 

tekur ákvörðun í því, enda liggi ekki fyrir í gögnum málsins afstaða hans og rök fyrir henni eða slíkt sé 

augljóslega óþarft. Í UA. 11. maí 2003 (3667/2002) var kvartað vegna stöðuveitingar en í umræddu máli hafði 

verið lögð inn umsögn fyrrum yfirmanna eins umsækjanda sem hafði verulega þýðingu við hæfnismat 

viðkomandi umsækjanda. Umboðsmaður Alþingis taldi að þar sem efni umsagnar hefði verið umsækjanda í óhag 

hefði verið skylt að vekja athygli hans á umsögninni og veita honum hæfilegt svigrúm til að koma að andmælum 

sínum af því tilefni. 
161

 Sjá t.d. tilvísanir til umræddrar meginreglu í Hrd. 1993, bls. 2230, Álit Kærunefndar jafnréttismála 23. 

nóvember 2000 (6/2000), Álit kærunefndar jafnréttismála 10. desember 1999 (14/1999). 
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 Sjá lög nr. 13/2010 um breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög (eignarhald, 

kynjahlutföll og starfandi stjórnarmenn), sbr. jafnframt fyrri umfjöllun í kafla 3.2.4.  
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 Alþjóðlegir mannréttindasamningar sem Ísland er aðili að, bls. 5. 
164

 Kvennasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, bls. 8.  
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tilgangur stofnunarinnar sé að styrkja og stuðla að virðingu fyrir mannréttindum og 

grundvallarfrelsisréttindum allra án tillits til kyns.
165

  

Þann 10. desember 1948 var Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna samþykkt á 

Allsherjarþingi og var þar einnig lagt til grundvallar að jafnrétti skyldi í heiðri haft.
166

 Hafa 

Sameinuðu þjóðirnar á þessum grundvelli mælt fyrir um jafnrétti kynjanna í ýmsum 

samningum sínum. Í alþjóðasamningum Sameinuðu þjóðanna, frá árinu 1966, annars vegar 

um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi og hins vegar um borgaraleg og 

stjórnmálaleg réttindi, eru ákvæði um jafnrétti kynjanna. Í fyrrnefndum samning er mælt fyrir 

um skyldu ríkis til að ábyrgjast jöfn réttindi til handa körlum og konum
167

 en í þeim 

síðarnefnda er lagt bann við nokkurs konar mismunun, s.s. vegna kynferðis. Í samningnum 

um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi er ennfremur kveðið á um það í 3. tl. 4. gr. 

samningsins að samningsaðilar skuldbindi sig til þess að „viðurkenna rétt karla og kvenna til 

sama kaups fyrir jafnverðmæt störf.“
168

 Gildissvið þessara jafnréttisákvæða eru þó takmörkuð 

við efni viðkomandi samninga.   

Upp úr 1970 var farið að þrýsta á Sameinuðu þjóðirnar um gerð lagalega bindandi 

samnings til að koma í veg fyrir mismunun gagnvart konum. Jókst sá þrýstingur í kringum og 

í kjölfar fyrstu heimsráðstefnunnar um málefni kvenna og kvennaárs Sameinuðu þjóðanna 

1975. Þann 18. desember 1979 var Samningur um afnám allar mismununar gagnvart konum 

eða sk. Kvennasáttmáli, samþykktur
169

 og tók hann gildi gagnvart Íslandi þann 18. júlí.
170

 

Markmið Kvennasáttmálans er að tryggja konum fullt jafnrétti á við karla á öllum sviðum 

mannlífs.
171

 Í sáttmálanum eru grunnreglur um jafnrétti settar fram auk þess sem ríkjum er 

gert að gera ráðstafanir til að tryggja að konur geti notið mannréttinda og grundvallarfrelsis í 

sama mæli og karlar. Fleiri sáttmálar hafa verið gerðir á vegum Sameinuðu þjóðanna sem taka 

sérstaklega til kvenna en Kvennasáttmálinn er sá eini sem er ætlað að tryggja réttindi kvenna á 

öllum sviðum auk þess sem hann felur í sér e.k. aðgerðaáætlun ríkja til að tryggja þessi 

réttindi.
172

 Árið 2012 höfðu 187 ríki fullgilt Kvennasáttmálann.
173
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Hægt er að skipta kvennasáttmálanum í sex hluta. Í fyrsta hluta er að finna skilgreiningu á 

hugtakinu mismunun
174

 auk þess sem þar er mælt fyrir um stefnumarkmið og aðgerðir. 

Aðildarríki eru hvött til að vinna gegn mismunun gagnvart konum. Að sama skapi er þeim 

gert skylt að ábyrgjast fulla þróun og framfarir til að konur fái notið mannréttinda og 

grundvallarfrelsis til jafns við menn. Er vísað til þess að gætt skuli að framangreindu við 

stefnumótum, lagasetningu og lagabreytingar. Ríki skuldbinda sig jafnframt til að breyta 

félagslegum og menningarlegum venjum sem styrkja hefðbundnar staðalímyndir af konum og 

hlutverkjum kynjanna eða hugmyndir um vanmátt eða ofurmátt annars hvors kynsins.
175

 Í 

samningnum eru ákvæði um opinberar eða pólitískar aðgerðir og ráðstafanir, efnisreglur 

varðandi félagslegar aðgerðir gegn mismunun kvenna og lagalegar aðgerðir. Þá er fjallað um 

framkvæmd og áhrif samningsins í síðustu hlutum hans.  

Í 11. gr. sáttmálans er að finna ákvæði sem tekur til atvinnu og hefur það því eðli máls 

samkvæmt mesta þýðingu fyrir réttarstöðu kvenna á vinnumarkaði. Í 1. mgr. ákvæðisins er 

skylda lögð á aðildarríkin að gera allar viðeigandi ráðstafanir til að afnema mismunun 

gagnvart konum á sviði atvinnu. Í kjölfarið eru þau atriði sem sérstaklega þarf að tryggja í 

þessu augnamiði tilgreind í sex stafliðum. Þar er fyrst mælt fyrir um að konur eigi að hafa rétt 

til atvinnu, en einnig til sömu atvinnutækifæra, þ.m.t. að beitt sé sama mælikvarða við val 

starfsmanna. Konur eigi að hafa frelsi til að velja sér störf og atvinnu. Auk þess sem réttur 

þeirra til stöðuhækkana, starfsöryggis, starfsfríðinda og starfsskilyrða skuli vera til jafns á við 

karla. Sama gildi um rétt til verklegrar þjálfunar og endurþjálfunar. Tryggja ber rétt til sömu 

umbunar, þ.m.t. sömu fríðinda og sömu meðhöndlunar gagnvart vinnu sem er jafngild. 

Ríkjum ber að tryggja að réttur til almannatrygginga og orlofs sé jafn fyrir bæði kyn og ber í 

því skyni sérstaklega að tryggja rétt til heilsuverndar og öryggis á vinnustað, þ.m.t. verndar til 

barneigna. Í 2. mgr. 11. gr. sáttmálans er lögð skylda á aðildarríkin að gera allar viðeigandi 

ráðstafanir til að koma í veg fyrir mismunun gagnvart konum vegna hjúskapar eða 

móðurhlutverksins og til þess að framfylgja raunverulegum rétti þeirra til vinnu. Hinar 

viðeigandi ráðstafanir eru síðan sérstaklega tilgreindar í fjórum stafliðum. Þar segir m.a. að 

banna eigi brottvísun úr starfi vegna hjúskaparstöðu, þungunar eða fjarveru vegna 

barnsburðar. Að ríkjum beri að tryggja fæðingarorlof af hálfu hins opinbera og nauðsynlega 
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 Mismunun gagnvart konum er skv. 1. gr. sáttmálans; hvers kyns aðgreining, útilokun eða takmörkun sem 
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sérhverju öðru sviði, sbr. auglýsingu í C-deild Stjórnartíðinda nr. 5/1985. 
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 Sbr. auglýsingu í C-deild Stjórnartíðinda nr. 5/1985. 
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félagslega þjónustu til að styrkja foreldra til þess að þeir geti sameinað skyldur sínar við 

fjölskylduna, ábyrgð í starfi og þátttöku í opinberu lífi. Að lokum er mælt fyrir um að 

aðildarríki skuli sjá fyrir sérstakri vernd fyrir konur á meðgöngutímanum við störf sem eru 

þeim skaðleg.
176

 Þá er jafnframt rétt að geta þess að í 13. gr. sáttmálans er lögð skylda á 

aðildarríki að gera allar viðeigandi ráðstafanir til að afnema mismunun gagnvart konum á 

sviðum efnahags- og félagslífs til að tryggja á grundvelli jafnréttis karla og kvenna sömu 

réttindi.  

Árið 1995 var fjórða ráðstefna Sameinuðu þjóðanna í þágu kvenna haldin í Peking og var 

afrakstur hennar settur fram í sk. Peking aðgerðaáætlun.
177

 Um er að ræða eitt merkasta 

stefnumótunarplagg í málefnum kvenna sem samþykkt hefur verið af alþjóðasamfélaginu.
178

 

Áætlunin stefnir að því að ryðja burt hindrunum í vegi fyrir þátttöku kvenna á öllum sviðum. Í 

henni er kveðið á um að það skuli m.a. gert með því að jafna hagfræðilega, félagslega, 

menningarlega og pólitíska þátttöku kvenna og auka hlut þeirra við ákvarðanatökur. Áætlunin 

sætir endurskoðun á fimm ára fresti af hálfu Sameinuðu þjóðanna.
179

 Þessi yfirlýsing er þó 

ekki formlega bindandi, líkt og kvennasáttmálinn, en áætlunin hefur verið tekin upp í 

jafnréttisstefnu hér á landi
180

 sem og jafnréttisstefnu Evrópusambandsins.
181

  

Árið 1999 var samþykkt valfrjáls bókun við Kvennasáttmálann sem öðlaðist gildi að því 

er Ísland varðar 6. júní 2001.
182

 Efni hinnar valfrjálsu bókunar var fyrst og fremst að útbúa 

milliliðalausa kæruleið til sérstakrar kvennamisréttisnefndar, sem starfar á grundvelli 17. gr. 

Kvennasáttmálans, vegna meintra brota gegn sáttmálanum. Er bæði einstaklingum og hópum 

heimilt að kæra á grundvelli bókunarinnar að fullnægðum tilteknum skilyrðum. Kærandi þarf 

fyrst að hafa fullreynt öll tiltæk innlend réttarúrræði og kæran má ekki hafa verið tekin fyrir 

hjá annarri alþjóðastofnun. Þá voru kvennamisréttisnefndinni veittar ákveðnar 

rannsóknarheimildir í 8. gr. bókunarinnar. Berist nefndinni áreiðanlegar upplýsingar sem 

benda til þess að um sé að ræða alvarleg eða kerfisbundin brot af hálfu aðildarríkis á 

réttindum Kvennasáttmálans getur nefndin aflað frekari upplýsinga frá viðkomandi aðildarríki 

og eftir atvikum látið rannsaka brot.
183
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Gagnsemi Kvennasáttmálans hefur sætt nokkurri gagnrýni. Hefur í því samhengi verið 

gagnrýnt að ríki geti og hafi í ríkum mæli gert fyrirvara við ákvæði sáttmálans,
184

 en 42 ríki 

hafa gert fyrirvara við a.m.k. eitt ákvæði sáttmálans.
185

 Kvennamisréttisnefndin sem starfi á 

grundvelli sáttmálans hafi of takmarkaðar valdheimildir enda geti hún ekki gefið bindandi 

tilmæli, aðeins ráðgefandi fyrirmæli. Þá hefur einnig verið vísað til þess að skýrslur 

aðildarríkjanna, sem þeim ber að skila á grundvelli 18. gr. sáttmálans, séu reglulega að berast 

seint og þær séu ónákvæmar. Þrátt fyrir gagnrýni á Kvennasáttmálann er þó ljóst að 

sáttmálinn hefur spilað lykilhlutverk í að stuðla að auknum milliríkjasamskiptum og 

breytingum á innlendri löggjöf aðildarríkjanna.
186

 Er einnig ljóst að Ísland hefur með aðild 

sinni að sáttmálanum og hinni valfrjálsu bókun skuldbundið sig til að efla stefnu, lög, 

stofnanir, kerfi og viðhorf sem tryggja jafnrétti kynjanna.
187

 

4.4.2. Löggjöf Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins.  

Meginreglan um jafnrétti kynjanna er ein af þeim grundvallarreglum sem Evrópusambandið 

var stofnað á og hefur hún nú þýðingu í allri framkvæmd á vegum sambandsins. Árið 1957 

var Rómarsáttmálinn, Stofnsáttmáli Evrópusambandsins, undirritaður af stofnríkjum 

sambandsins og var í honum kveðið á um rétt kynjanna til jafnra launa fyrir jafna vinnu. Árið 

1997 var gildissvið jafnréttisákvæðis sáttmálans víkkað til muna og með Amsterdam-

sáttmálanum var því lýst yfir að jafnrétti kynjanna væri eitt af aðalverkefnum sambandsins. 

Skyldi kynbundin mismunun afnumin og stuðlað að jafnrétti kynjanna á öllum sviðum 

mannlífs.
188

 Í dag er aðal jafnréttisákvæði Evrópusambandsins að finna í 157. gr. sáttmálans 

um starfshætti Evrópusambandsins.
189

 

Stórt skref var stigið í jafnréttismálum, og raunar mannréttindamálum almennt, þegar 

Réttindaskrá Evrópusambandsins var samþykkt af Evrópuráðinu og framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins 7. desember 2000.
 190

 Í henni er lagt víðtækt bann við mismunun í 21. gr. 

skrárinnar, þ.á.m. á grundvelli kynferðis.
 191

 Auk þess sem þar er að finna sérstakt ákvæði sett 

um jafnrétti kvenna og karla. Í 23. grein skrárinnar segir að jafnrétti kynjanna skuli tryggt á 

öllum sviðum, þ.á.m. við ráðningu, í atvinnu og launum, en skv. 2. mgr. sömu greinar fela 
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sérstakar aðgerðir, sem ætlað er að bæta stöðu þess kyns sem hallar, ekki í sér brot gegn 

jafnréttisreglunni.
192

  

Árið 2010 voru skuldbindingar Evrópusambandsins gagnvart jafnréttismálum áréttaðar og 

styrktar með yfirlýsingu þáverandi stjórnar sem var sett fram í formi Réttindaskrár kvenna. Í 

henni er sérstaklega kveðið á um skyldur sambandsins til að gera jafnrétti kynjanna að 

raunveruleika innan aðildarríkjanna. Í inngangi skrárinnar er því lýst yfir að jafnrétti kynjanna 

sé forsenda fyrir efnahags- og félagslegri samheldni, sjálfbærum vexti, samkeppnishæfni og 

því að hægt verði að takast á við lýðfræðilegar áskoranir (e. demographic challenges). 

Markmiðið sé að Evrópa fullnýti hæfni sína og þekkingu. Í skránni er mælt fyrir um að við 

alla ákvörðunartöku stjórnar Evrópusambandsins skuli tekið tillit til ákveðinna grunngilda, 

sem síðan eru tilgreind í fimm töluliðum. Í fyrsta lagi er mælt fyrir um að tryggja beri jafnt 

efnahagslegt sjálfstæði kynjanna. Í öðru lagi jöfn laun fyrir jafna eða jafnverðmæta vinnu og í 

þriðja lagi jafnræði við ákvörðunartöku. Í fjórða lagi er mælt fyrir um að auka beri virðingu 

gagnvart því að konur fái notið grundvallarréttinda að fullu og að binda skuli enda á 

kynbundið ofbeldi. Í fimmta og síðasta lagi er því lýst yfir að metnaður fyrir jafnréttismálum 

sé ekki takmarkaður við landamæri aðildarríkjanna og því verði jafnréttismál samþættuð inn í 

utanríkisstefnu sambandsins til að stuðla að bættu jafnrétti á heimsvísu.
193

  

Evrópusambandið hefur síðustu áratugi verið mjög virkt í að endurskoða og uppfæra 

áætlanir og áherslur sínar í jafnréttismálum. Í dag eru þessar áherslur m.a. raktar í áætlun til 

jafnréttis kvenna og karla 2010-2015
194

 og í evrópsku samkomulagi um jafnrétti fyrir 

tímabilið 2011-2020.
195

 

Aðferðafræði Evrópusambandsins hefur verið sú að beita kynjasamþættingu og mæla fyrir 

um sérstakar aðgerðir eða úrræði til að ná tilsettu markmiði í jafnréttismálum. Ber að gæta að 

þessari aðferðafræði í allri lagasetningu og stefnumótun sambandsins en sértækari úrræði hafa 

m.a. verið sett fram í formi tilskipana.
196

 Þannig eru ýmis réttindi tryggð í tilskipunum og 

standa þau samhliða þeim réttindum sem hafa verið tryggð í sáttmálum sambandsins. Hefur 

Evrópusambandið samþykkt rúmlega 15 tilskipanir sem stefna sérstaklega að því að stuðla að 

og tryggja jafnrétti kynjanna. Þessar tilskipanir mæla fyrir um sértækari réttindi og skyldur 
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þannig að auðveldara er að byggja á þeim rétt. Þar sem tilskipanirnar eru lagalega bindandi í 

aðildarríkjunum geta einstaklingar byggt beinan rétt á þeim.
197

  

Ísland er ekki aðili að Evrópusambandinu og er því ekki hægt að byggja beinan rétt á 

tilskipunum sambandsins hér á landi, en þrátt fyrir það hafa tilskipanirnar veruleg áhrif á 

íslenskan rétt. Ísland hefur skuldbundið sig til að innleiða gerðir Evrópusambandsins inn í 

innlendan rétt á grundvelli aðildar sinnar að Samningnum um Evrópska efnahagssvæðið (hér 

eftir EES-samningur), sbr. 2. gr. laga nr. 2/1993, um Evrópska efnahagssvæðið, sbr. 7. gr. 

EES-samningsins. Samhliða skuldbatt íslenska ríkið sig til að túlka ákvæði samningsins í 

samræmi við úrskurði dómstóla Evrópubandalaganna sem kveðnir hefðu verið upp fyrir 

undirritunardag samningsins, sbr. 6. gr. EES-samningsins. Þá undirgekkst íslenska ríkið enn 

frekari skuldbindingu til samræmingar á grundvelli Samnings milli EFTA-ríkjanna um 

stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls. Í þeim samningi er kveðið á um það að Eftirlitsstofnun 

EFTA (ESA) og EFTA-dómstóllinn skuli taka tilhlýðilegt tillit til þeirra meginreglna sem 

mælt er fyrir um í viðkomandi úrskurðum dómstóls Evrópubandalaganna sem kveðnir eru upp 

eftir undirritunardag EES-samningsins, sbr. 2. mgr. 3. gr. samningsins.
198

 Vegna þessa hefur 

íslensk löggjöf ekki farið varhluta af þeirri þróun og löggjöf á sviði jafnréttismála sem hefur 

átt sér stað innan Evrópusambandsins. 

Í EES-samningnum, sem hefur verið lögfestur hér á landi með lögum nr. 2/1993, eru 

einnig sérstök ákvæði um jafnrétti kynjanna. Í 69. gr. samningsins er jafnlaunaregla
199

 og í 70. 

gr. samningsins er kveðið á um að samningsaðilar skuli stuðla að því að meginreglan um 

jafnrétti karla og kvenna verði virt með því að hrinda ákvæðum sem tilgreind eru í XVIII. 

viðauka við samninginn í framkvæmd en hann fjallar m.a. um jafnrétti kynjanna.
200

  

Fjöldi gerða Evrópusambandsins hafa verið felldar undir samninginn um Evrópska 

efnahagssvæðið og hafa þær því á grundvelli skuldbindinga íslenska ríkisins verið innleiddar í 

íslenskan rétt. Gildir framangreint t.a.m. um eftirfarandi gerðir: Tilskipun nr. 75/117/EEC, um 

launajafnrétti kynjanna, tilskipun nr. 76/207/EEC, um framkvæmd meginreglunnar um 

jafnrétti karla og kvenna varðandi aðgang að störfum, starfsþjálfun og stöðuhækkun, sem og 

varðandi starfskjör, tilskipun nr. 92/85/EEC, um lögleiðingu ráðstafana til að auka öryggi og 

heilbrigði á vinnustöðum fyrir starfsmenn sem eru þungaðir, hafa nýlega alið börn eða hafa 
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börn á brjósti, tilskipun nr. 96/34/EC, um rammasamning um foreldraorlof, tilskipun nr. 

97/80/EC, um sönnunarbyrði í málum er varða mismunun vegna kyns og tilskipun nr. 

2002/73/EC, um breytingu á tilskipun nr. 76/207/EEC. Hliðsjón var höfð af þessum gerðum 

við samningu gildandi jafnréttislaga.
201

 Árið 2006 var gefin út ný tilskipun á vegum 

Evrópusambandsins, þar sem nokkrar af framangreindum tilskipunum voru sameinaðar í sk. 

endurútgáfutilskipun nr. 2006/54/EC.
202

 Með útgáfunni var stefnt að því að einfalda 

lagaumhverfið á þessu sviði og voru helstu ákvæði um aðgang að störfum og vinnuskilyrði, 

þ.m.t. laun, og sönnunarbyrði því tekin saman í eina sameiginlega tilskipun.
203

  

 Af því sem að ofan greinir er ljóst að frekari þróun jafnréttismála hér á landi mun 

óumflýjanlega taka mið af þróun þeirra á alþjóðavísu, sér í lagi hjá Evrópusambandinu.  

4.5. Íslensk stjórnsýsla og helstu ágreiningsefni 

4.5.1. Stjórnsýslan 

Samkvæmt 3. gr. jrl. fer velferðarráðherra með yfirstjórn jafnréttislaga og heyrir 

Jafnréttisstofa, sem er sérstök stofnun sem annast stjórnsýslu á sviði jafnréttismála, undir 

ráðherra. Verkefni Jafnréttisstofu eru nokkuð mörg og fjölbreytt og eru þau útlistuð í 4. gr. jrl. 

Jafnréttisstofu ber m.a. að annast framkvæmd laganna auk þess að gegna fræðslu, forvarnar- 

og leiðbeiningarhlutverki. Jafnréttisstofa skal fylgjast með þróun jafnréttismála í þjóðfélaginu 

og leita leiða til að auka virkni í jafnréttismálum. Unnið skal gegn launamisrétti, annarri 

mismunun á grundvelli kyns á vinnumarkaði og neikvæðum staðalímyndum um hlutverk 

kynjanna. Með gildandi jafnréttislögum var verkefnum Jafnréttisstofu fjölgað og ber henni nú 

einnig að koma með tillögur að sértækum aðgerðum, vinna að forvörnum gegn kynbundnu 

ofbeldi og leita sátta í ágreiningsmálum sem henni berast og varða ákvæði laganna. Heimildir 

Jafnréttisstofu til að leggja á dagsektir voru einnig nýmæli og hafa þær styrkt nokkuð 

eftirlitshlutverk stofnunarinnar. Jafnréttisstofa getur nú krafið stofnanir, fyrirtæki og 

félagasamtök um nauðsynlegar upplýsingar að viðlögðum dagsektum, sbr. 4. og 5. mgr. 4. gr. 

jrl. Auk þess að geta beint fyrirmælum um úrbætur þegar eftirfylgni úrskurða kærunefndar 

jafnréttismála er ófullnægjandi að viðlögðum dagsektum, sbr. 6. mgr. 4. gr. jrl.  
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Í kærunefnd jafnréttismála sitja þrír löglærðir fulltrúar sem tilnefndir hafa verið af 

Hæstarétti og skipaðir af velferðarráðherra og er gerður áskilnaður um að a.m.k. einn þeirra 

hafa sérfræðiþekkingu í jafnréttismálum, sbr. 1. mgr. 5. gr. jrl. Kærunefndin kveður upp 

skriflega rökstudda úrskurði um hvort ákvæði jafnréttislaga hafi verið brotin og eru þessir 

úrskurðir bindandi fyrir málsaðila, en sú heimild kom fyrst inn í gildandi jafnréttislögum. Um 

er að ræða fullnaðarúrskurði á sviði stjórnsýslunnar og þurfa málsaðilar því að bera lögmæti 

þeirra fyrir dómstóla vilji þeir ekki una þeim, sbr. 2. mgr. og 4. mgr. 5. gr. jrl. Ef hinn kærði 

vill ekki una úrskurði nefndarinnar og höfðar ógildingarmál fyrir dómstólum er tryggt í 6. 

mgr. 5. gr. jrl. að kærandi skuli njóta gjafsóknar bæði í héraði og fyrir Hæstarétti. Með þessu 

er reynt að koma í veg fyrir að einstaklingur beri mál sín síður undir kærunefndina af ótta við 

þann tilkostnað sem kann að hljótast af því að gagnaðili freisti þess að fá úrskurði 

nefndarinnar hnekkt fyrir dómstólum.
204

  

Jafnréttisráð er skipað eftir hverjar alþingiskosningar af velferðarráðherra. Einn fulltrúi 

sem jafnframt er formaður er skipaður án tilnefningar, samtök launafólks og samtök 

atvinnurekenda tilnefna hvor tvo fulltrúa, Femínistafélag Íslands, Kvenfélagasamband Íslands 

og Kvennaréttindafélag Íslands deila einni tilnefningu líkt og Samtök um kvennaathvarf og 

Stígamót, og að lokum er einn fulltrúi tilnefndur af Rannsóknarstofu í kvenna- og 

kynjafræðum, sbr. 8. gr. jrl. Jafnréttisráð er ráðgefandi við faglega stefnumótun sem tengist 

jafnrétti kynjanna og ber að leggja sérstaka áherslu á jafna stöðu kynjanna á vinnumarkaði og 

samþættingu fjölskyldu- og atvinnulífs. Ráðið undirbýr jafnframt jafnréttisþing í samráði við 

ráðherra, sbr. 9. gr. jrl. Jafnréttisþing eiga að vera haldin innan árs frá alþingiskosningu og 

aftur að tveimur árum liðnum. Velferðarráðherra leggur fyrir þingið upplýsingar um stöðu og 

þróun jafnréttismála fyrir þingið og á þingið að þjóna sem opinn umræðugrundvöllur fyrir 

jafnréttismál, sbr. 10. gr. jrl.  

Auk framangreindra stjórnsýslueininga er mælt fyrir um jafnréttisnefndir sveitarfélaga, 

jafnréttisfulltrúa og jafnréttisráðgjafa í 12-14. og 23. gr. jrl. Hlutverk jafnréttisnefnda 

sveitarfélaganna er að starfa að jafnréttismálum, ekki á ósvipaðan máta og Jafnréttisstofa gerir 

á landsvísu, innan viðkomandi sveitarfélags. Jafnréttisfulltrúar starfa hjá öllum ráðuneytum og 

ber þeim að hafa eftirlit með jafnréttisstarfi á málefnasviði viðkomandi ráðuneytis. Þá segir í 

14. gr. jrl. að félagsmálaráðherra sé heimilt að ráða jafnréttisráðgjafa sem vinni tímabundið að 
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jafnréttismálum á tilteknu sviði og/eða á tilteknu landsvæði. Þessi heimild hefur þó ekki verið 

nýtt að neinu ráði.
205

  

Innan árs frá alþingiskosningum ber velferðarráðherra að leggja fyrir Alþingi tillögu til 

þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára í senn að fengnum 

tillögum einstakra ráðuneyta, Jafnréttisstofu og Jafnréttisráði auk þess sem hliðsjón skal höfð 

af umræðu jafnréttisþings, sbr. 11. gr. jrl. Í framkvæmdaáætluninni á að tilgreina 

framkvæmdaáform og áætlaðar fjárveitingar til verkefna. Nú er í gildi framkvæmdaáætlun 

ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálum fyrir árin 2011-2014. Í henni er kveðið á um ýmsar 

rannsóknir, starfsemi og útgáfur á sviði jafnréttismála. Má þó ætla að helsta nýbreytni 

gildandi framkvæmdaáætlunar sé að nú er kveðið á um innleiðingu kynjaðrar fjárlagagerðar, 

sbr. 5. gr. og að framkvæmt verði jafnréttismat á lagafrumvörpum, sbr. 11. gr. Jafnréttisstofa 

hefur eftirlit með eftirfylgni framkvæmdaáætlunarinnar.
206

 

Telji einstaklingar að réttur þeirra samkvæmt jafnréttislögum hafi verið brotinn hafa þeir 

nokkurra úrræða völ til að leita réttar síns eða fá álit um réttarstöðu sína. Geta einstaklingar í 

þessum tilgangi óskað eftir því að Jafnréttisstofa leiti sátta í umræddu ágreiningsmáli skv. k 

lið 4. gr. jrl., kært til kærunefndar jafnréttismála, skv. 2. mgr. 5. gr. jrl., borið málið fyrir 

almenna dómstóla, í samræmi við lög nr. 91/1991, um meðferð einkamála eða þegar 

stjórnvöld eiga í hlut beint kvörtun til umboðsmanns Alþingis, skv. 4. sbr. 3. gr. laga nr. 

86/1997, um umboðsmann Alþingis. 

4.5.2. Upplýsingar um helstu ágreiningsmál 

Ritgerðarhöfundur fékk tölulegar upplýsingar um fjölda mála sem borist hafa kærunefnd 

jafnréttismála, frá árinu 1991 til októbermánaðar 2012, upplýsingar um kyn kærenda og 

andlag ágreinings hverju sinni, frá kærunefndinni.  

Samkvæmt þessum upplýsingum hafa kærunefnd jafnréttismála borist yfir 237 eiginleg 

mál á umræddu tímabili en auk þeirra hafa ýmis önnur erindi borist kærunefndinni, s.s. 

beiðnir um upplýsingar, umsagnir o.þ.u.l. Hafa konur verið kærendur í 171 þessara mála, 

karlar í 52 en félög eða samtök hafa verið kærendur í 14 málum. Þegar andlag ágreinings í 

þeim málum, sem borist hafa kærunefndinni, er skoðað er ljóst að stöðuveitingarmál eru 

langalgengust eða tæplega helmingur allra þeirra mála sem borist hafa kærunefndinni eða 116 
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talsins. Mál sem voru tilgreind sem mál vegna launamismununar eða mismunar í launakjörum 

voru 32 talsins en önnur kjaratengd mál, s.s. vegna greiðslna í fæðingarorlofi eða úr 

styrktarsjóðum, akstursgreiðslur o.þ.h. voru síðan 20. Alls eru launa- og kjaratengd mál því 

rúmlega 20% af öllum þeim málum sem hafa borist kærunefndinni  

 

 

        Mynd 5: Kærendur til kærunefndar jafnréttismála eftir kyni 1991-2012. 

 

 

         Mynd 6: Flokkun mála kærunefndar jafnréttismála eftir andlagi ágreinings 1991-2012. 

5. Stöðuveitingar  

Ljóst er að langalgengasta andlag ágreiningsmála á sviði jafnréttismála er lögmæti 

stöðuveitinga. Þegar mál af þessu tagi berast úrskurðaraðilum, hvort heldur sem er kærunefnd 

jafnréttismála eða almennum dómstólum, þarf að taka afstöðu til ýmissa sjónarmiða svo að 

mögulegt sé að komast að niðurstöðu. Er þá nauðsynlegt að afmarka þær réttarheimildir sem 

kunna að hafa áhrif og í kjölfarið þarf að heimfæra málsatvik undir þær og lýtur umfjöllun 

þessa kafla að þessu. Eðli máls samkvæmt eru engin tvö ágreiningsmál um stöðuveitingu eins 

og því kann að vera erfitt fyrir málsaðila að styðjast við eiginleg fordæmi. Í framkvæmd hafa 

þó mótast og þróast ákveðin sjónarmið, viðmið, sem mögulegt kann að vera hægt að styðjast 

við og verður hér leitast við að gera grein fyrir helstu sjónarmiðunum.  
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5.1. Réttarheimildir um stöðuveitingar 

5.1.1. Ákvæði jafnréttislaga 

Í jafnréttislögum eru tvö meginákvæði sem taka sérstaklega til stöðuveitinga. Í annars vegar 1. 

mgr. 20. gr. jrl. og hins vegar 26. gr. jrl. en auk þeirra kann hið almenna bann við hvers kyns 

mismunun á grundvelli kynferðis í ákvæði 24. gr. jrl., og undantekningar frá því, að hafa áhrif 

í stöðuveitingarmálum.  

Í 1. mgr. 20. gr. jrl. segir að starf sem laust sé til umsóknar skuli standa opið jafnt konum 

og körlum. Byggir ákvæðið á gömlum grunni en finna má forvera þess í fyrstu 

jafnréttislögunum. Í 4. gr. laga nr. 78/1976 var mælt fyrir um að starf sem auglýst væri laust 

til umsóknar skyldi standa opið jafnt konum sem körlum. Með lögum nr. 65/1985 var gerð 

breyting á orðalagi ákvæðisins og felldur út áskilnaður um auglýsingu starfsins. Í 

athugasemdum í greinargerð með frumvarpi til laganna var sérstaklega tekið fram að með 

þessu hefði ákvæðið verið gert víðtækara þar sem ekki væru öll laus störf auglýst.
207

 Þannig 

var orðalag ákvæðisins á þann veg að starf sem laust væri skyldi standa opið jafnt konum og 

körlum.
208

 Samhljóða ákvæði var að finna í lögum nr. 96/2000 en með lögfestingu gildandi 

laga, nr. 10/2008, var „til umsóknar“ bætt inn í ákvæðið. Engar skýringar á þessari viðbót er 

að finna í lögskýringargögnum. Kann það að hafa villt fyrir þingmönnum að í athugasemdum 

með greinargerð í frumvarpi til laganna er kveðið á um að ákvæðið sé samhljóða forvera 

þess.
209

 Verður þó ekki annað séð en að viðbótin feli í sér nokkra efnislega breytingu sem 

afturkallar breytingu laga nr. 65/1985 á þá leið að gildissvið ákvæðisins er þrengt á nýjan leik. 

Hvorki orðalagsbreytingin sjálf né ummælin í greinargerð gefa þó tilefni til að ætla að stefnt 

hafi verið að því að horfa aftur til fyrra horfs laganna frá 1985 enda er ekki gerður áskilnaður 

um að starf sé auglýst sérstaklega í gildandi jafnréttislögum. Þá er einnig athyglisvert að 

skoða áhrif þessarar breytingar með hliðsjón af skyldu atvinnurekenda til að auglýsa laus 

embætti og störf. Liggur fyrir að samkvæmt 7. gr. laga, nr. 70/1996, um réttindi og skyldur 

starfsmanna ríkisins (hér eftir starfsmannalög eða stml.), hvílir almennt skylda á stjórnvöldum 

til að auglýsa laus embætti og störf, þó að frá henni séu nokkrar undantekningar. Sambærileg 

skylda hvílir hins vegar ekki á einkaaðilum. Vegna þessa vaknar álitamál um það hvort 

ákvæði 1. mgr. 20. gr. jrl. veiti minni vernd fyrir þá einstaklinga sem sækjast fremur eftir 

störfum á einkamarkaðnum en hjá hinu opinbera. Þar sem engar skýringar er að finna í 

lögskýringargögnum er erfitt að svara því hvers vegna umrædd viðbót um að störf þyrftu að 
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vera laus til umsóknar kom aftur inn í ákvæði jafnréttislaga. Hins vegar er, líkt og að ofan 

greinir, álitamál, þó að löggjafinn hafi e.t.v. ekki stefnt að því, hvort hún hafi í raun falið í sér 

efnislega breytingu og þá ennfremur hvort að áhrif hennar komi verr niður á einstaklingum 

sem sæki um störf hjá einkaaðilum.   

Bann við mismunun atvinnurekanda við atvinnuráðningar og skipun í starf var fyrst 

lögfest með lögum nr. 37/1973, um Jafnlaunaráð og var sambærilegt ákvæði að finna í 3. gr. 

fyrstu almennu jafnréttislaganna, lögum nr. 78/1976. Í framangreindum lögum var þó ekki til 

að dreifa almennu bannákvæði gegn mismunun á grundvelli kynferðis. Sérstakt ákvæði um 

bann við hvers kyns mismunun á grundvelli kynferðis kom fyrst inn í 3. gr. laga nr. 65/1985. Í 

hinu nýja almenna bannákvæði sagði að hvers kyns mismunun á grundvelli kynferðis væri 

óheimil. Þó teldust sérstakar tímabundnar aðgerðir, sem ætlaðar væru til að bæta stöðu kvenna 

til að koma á jafnrétti og jafnri stöðu kynjanna, ekki ganga gegn lögunum.
210

 Það teldist ekki 

heldur mismunun að taka sérstakt tillit til kvenna vegna þungunar eða barnsburðar. Í 

frumvarpi félagsmálaráðherra var ekki að finna annan málslið ákvæðisins um hinar sérstöku 

aðgerðir en honum var bætt inn við meðferð málsins á Alþingi. Var um ákveðna málamiðlun 

að ræða á milli þeirra sem vildu ganga enn lengra í átt að kynjuðum jafnréttislögum til að 

bæta stöðu kvenna og þeirra sem vildu halda fast í kynhlutleysi þeirra.
211

 Við meðferð málsins 

á þingi talaði Jóhanna Sigurðardóttir þingmaður fyrir því að túlkun Guðrúnar Erlendsdóttur 

lögfræðings sem hafði komið að samningu jafnréttislaga yrði lögfest sérstaklega.
 212

 Umrædd 

túlkun væri eftirfarandi; „Ef sú staða kemur upp, að karl og kona sækja um starf í starfsgrein 

þar sem annað kynið er allsráðandi, og bæði tvö hafa sömu hæfileika og menntun til að bera, 

þá skal veita þeim aðila starfið sem er af því kynferði sem er í minni hluta í viðkomandi 

starfsgrein“.
213

 Lögfesting túlkunarinnar náði þó ekki fram að ganga. Þrátt fyrir það hefur 

Hæstiréttur þó í framkvæmd viðurkennt tilvist forgangsreglu í samræmi við framangreinda 

túlkun, sbr. Hrd. 1993, bls. 2230,
214

 en nánar verður fjallað um viðurkenningu og inntak 

forgangsreglunnar í kafla 5.2.2.  

Með lögum nr. 96/2000 var annar málsliður hins almenna bannákvæðis, sem þá var að 

finna í 22. gr. laganna, gerður kynhlutlaus en þar var mælt fyrir um að sértækar aðgerðir sem 

ætlaðar væru til að bæta stöðu kvenna eða karla til að koma á jafnrétti og jafnri stöðu 
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kynjanna brytu ekki í bága við lögin.
215

 Á sama tíma var einnig bætt við nýjum málslið þess 

efnis að það fæli ekki í sér brot gegn lögunum að ráða til starfa einstakling af ákveðnu kyni 

þegar gild rök mæltu með því vegna hlutlægra þátta er tengjast starfinu.  

24. gr. gildandi jafnréttislaga, nr. 10/2008, er efnislega samhljóða 22. gr. laga nr. 95/2000. 

Ákvæðið hljóðar nú svohljóðandi:  

1. mgr. Hvers kyns mismunun á grundvelli kyns, hvort heldur bein eða óbein, er óheimil. 2. 

mgr. Þó teljast sértækar aðgerðir ekki ganga gegn lögum þessum. Sama á við ef gild rök mæla 

með því að ráða til starfa einstakling af ákveðnu kyni vegna hlutlægra þátta er tengjast starfinu. 

3. mgr. Það telst ekki mismunun að taka sérstakt tillit til kvenna vegna meðgöngu og 

barnsburðar. 

Líkt og rakið hefur verið hér að ofan var í lögum nr. 78/1976 lagt bann við mismunun 

atvinnurekanda á grundvelli kynferðis m.a. við ráðningu og skipun í starf. Þá var einnig að 

finna ákvæði í 5. gr. laganna, þar sem kveðið var á um að Jafnréttisráð gæti að ósk 

umsækjanda óskað eftir upplýsingum frá atvinnurekanda í þeim tilvikum þar sem starfsmaður 

af gagnstæðu kyni en umsækjandi væri ráðinn. Upplýsingaskylda atvinnurekanda var 

takmörkuð við upplýsingar um menntun, starfsreynslu og aðra sérstaka hæfileika þess sem 

hefði verið ráðinn í starfið. Í athugasemdum í greinargerð með frumvarpi til laganna var 

sérstaklega vísað til þess að án slíkrar upplýsingaskyldu væri erfitt fyrir þann, sem hefði ekki 

fengið starfið, að vita hvort brotið væri í bága við lögin. Þar var þó einnig tekið sérstaklega 

fram að val atvinnurekenda á starfsfólki væri vitanlega matskennt og ekki væri hægt að leggja 

það á atvinnurekendur að kryfja í smáatriðum forsendur fyrir mati sínu og þ.a.l. skyldi 

upplýsingaskyldan takmörkuð við þau atriði sem væru sérstaklega talin upp í ákvæðinu 

sjálfu.
216

 Efnislega samhljóða ákvæði var að finna í lögum nr. 65/1985 og nr. 28/1991 og voru 

þau með lögum nr. 96/2000 sameinuð í 24. gr. laganna með nokkrum efnislegum viðbótum. 

Var þá gildissvið reglunnar í 1. mgr. 24. gr. laganna um bann gegn mismunun við 

stöðuveitingar víkkað til að ná jafnframt til stöðuhækkana, stöðubreytinga, endurmenntunar, 

starfsþjálfunar, námsleyfa, uppsagna, vinnuaðstæðna og vinnuskilyrða starfsmanna. Auk þess 

sem sönnunarregla jafnréttislaganna var lögfest m.a. í því augnamiði að fullnægja 

alþjóðlegum skuldbindingum Íslands.
217

 Í gildandi jafnréttislögum, nr. 10/2008, er nú lagt 

bann við mismunun í starf og við ráðningu í 26. gr. laganna. Í 1. mgr. 26. gr. jrl. segir m.a. að 

atvinnurekendum sé óheimilt að mismuna umsækjendum um starf á grundvelli kyns. Í 2. mgr. 

sama ákvæðis er að finna það nýmæli að óheimilt sé að láta fæðingar- og foreldraorlof eða 
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aðrar aðstæður tengdar meðgöngu og barnsburði hafa neikvæð áhrif á ákvarðanir skv. 1. mgr. 

Annað nýmæli er að finna í 4. mgr. ákvæðisins sem mælir nú fyrir um að umsækjandi um 

starf geti krafist rökstuðnings atvinnurekanda fyrir ráðningu annars umsækjanda af gagnstæðu 

kyni og er vísað til 5. mgr. varðandi efni rökstuðningsins. Er 5. mgr. raunar einnig nýmæli um 

að það beri að taka mið af menntun, starfsreynslu, sérþekkingu og öðrum sérstökum 

hæfileikum sem krafa er gerð um í viðkomandi starfi samkvæmt lögum eða reglugerðum eða 

telja verður annars að komi að gagni í starfinu.
218

26. gr. gildandi jafnréttislaga, nr. 10/2008, er 

nú svohljóðandi:  

1. mgr. Atvinnurekendum er óheimilt að mismuna umsækjendum um starf á grundvelli kyns. 

Sama gildir um stöðuhækkun, stöðubreytingar, endurmenntun, símenntun, starfsþjálfun, 

námsleyfi, uppsögn, vinnuaðstæður og vinnuskilyrði starfsmanna. 

2. mgr. Óheimilt er að láta fæðingar- og foreldraorlof eða aðrar aðstæður tengdar meðgöngu og 

barnsburði hafa neikvæð áhrif á ákvarðanir skv. 1. mgr. 

3. mgr. Óheimilt er að auglýsa eða birta auglýsingu um laust starf þar sem gefið er í skyn að 

fremur sé óskað starfsmanns af öðru kyninu en hinu. Þetta ákvæði gildir ekki ef tilgangur 

auglýsandans er að stuðla að jafnari kynjaskiptingu innan starfsgreinarinnar og skal það þá 

koma fram í auglýsingunni. Sama á við ef gild rök mæla með því að einungis sé auglýst eftir 

öðru kyninu. 

4. mgr. Ef leiddar eru líkur að því að við ráðningu, setningu eða skipun í starf, stöðuhækkun, 

stöðubreytingu, endurmenntun, starfsþjálfun, símenntun, námsleyfi, uppsögn, vinnuaðstæður 

eða vinnuskilyrði hafi einstaklingum verið mismunað á grundvelli kyns, töku fæðingar- og 

foreldraorlofs eða annarra aðstæðna í tengslum við meðgöngu og barnsburð skal atvinnurekandi 

sýna fram á að aðrar ástæður en kyn, fæðingar- og foreldraorlof eða aðrar aðstæður tengdar 

meðgöngu og barnsburði hafi legið til grundvallar ákvörðun hans. 

5. mgr. Við mat á því hvort ákvæði 4. mgr. hafi verið brotið skal taka mið af menntun, 

starfsreynslu, sérþekkingu eða öðrum sérstökum hæfileikum sem krafa er gerð um í viðkomandi 

starfi samkvæmt lögum eða reglugerðum eða telja verður annars að komi að gagni í starfinu. 

Af ofangreindu er ljóst að núgildandi ákvæði um stöðuveitingar hafa tekið mismiklum 

breytingum í gegnum tíðina. Er 20. gr. jrl. nánast samhljóða forvera sínum frá árinu 1976 og 

að sama skapi hefur 24. gr. jrl. ekki tekið markverðum breytingum frá árinu 1985. Hins vegar 

hefur ákvæði 26. gr. jrl. tekið nokkrum breytingum. Má í þeim efnum benda á að bann við 

mismunun atvinnurekanda hefur verið útfært frekar og víkkað. Takmarkaða 

upplýsingaskyldan er í dag orðin að skýlausum rétti umsækjandans sjálfs til rökstuðnings frá 

atvinnurekanda. Þá hefur löggjafinn tekið ákvörðun um að afmarka eða þrengja svigrúm 

atvinnurekanda við matskennda ákvörðunartöku um val á starfsfólki með því að gera skylt að 

líta til nánar tilgreindra hlutlægra atriða. Eftir sem áður geta atvinnurekendur þó enn tilgreint 

sérstaklega þá hæfilega sem sá eða sú sem hann réði til starfans hefur og hann telur að komi 

að gagni í umræddu starfi.  
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5.1.2. Sérreglur um stöðuveitingar stjórnvalda 

Á íslenskum vinnumarkaði gildir almennt að atvinnurekandi hafi frjálst val um hvaða menn 

hann ræður til starfa. Kann það val þó að sæta einhverjum takmörkunum, s.s. vegna ákvæða í 

kjarasamningum, reglna um lögverndun tiltekinna starfsheita og einstaka lagaákvæða sem 

gera ákveðnar kröfur t.a.m. um lágmarks- eða eftir atvikum hámarksaldur.
219

 Þá tekur 

gildissvið jafnréttislaga jafnt til allra atvinnurekenda, sbr. 1. gr. jrl.  

Mun fleiri réttarheimildir binda hendur stjórnvalda sem stöðuveitingarvaldshafa. Á þessu 

sviði líkt og öðrum gildir sú regla að stjórnvöld eru að íslenskum rétti bundin af lögum, 

ákvarðanir þeirra þurfa þannig að eiga sér stoð í lögum og eins er gerður sá áskilnaður að þær 

megi ekki ganga í berhögg við lög.
220

 Ákvarðanir um skipun, setningu og ráðningu opinberra 

starfsmanna hafa verið flokkaðar sem stjórnvaldsákvarðanir og falla sem slíkar undir 

gildissvið stjórnsýslulaga.
221

 Löggjafinn hefur jafnframt sett ákvæði um almenn skilyrði fyrir 

stöðuveitingum en þau eru lögfest í öðrum kafla starfsmannalaga. Þá ber opinbera 

veitingarvaldinu jafnframt að gæta að óskráðri meginreglu sem gildir hér á landi, að ávallt 

skuli velja þann umsækjanda sem er hæfastur til að gegna starfi.
222

 Getur það verið 

erfiðleikum bundið að beita reglu þessari í framkvæmd, þar sem hæfnismat kann að taka til 

fjölda ólíkra þátta auk þess sem það kann að vera flókið að ákvarða innbyrðis vægi 

sjónarmiða sem leggja skal til grundvallar. Veitingarvaldinu er því falið það erfiða verk að 

komast að niðurstöðu um stöðuveitingu hverju sinni innan þess ramma sem löggjafinn hefur 

mótað og ber að haga málsmeðferð og ákvörðunartöku í samræmi við skráðar og óskráðar 

réttarreglur stjórnsýsluréttarins. Ákvæði jafnréttislaganna standa síðan samhliða 

framangreindum réttarreglum. Þegar um stöðuveitingar stjórnvalda er að ræða kunna ákvæði 

jafnréttislaga, líkt og almennt, að hafa áhrif á efnislega niðurstöðu en í þessum málum kunna 

þau jafnframt að hafa áhrif á málsmeðferð stöðuveitingarmáls.  

Í 1. mgr. 6. gr. stml. eru almenn skilyrði skipunar eða ráðningar í starf rakin í sex 

töluliðum. Þar er mælt fyrir um almennar kröfur sem lúta m.a. að aldri, menntun og lögræði.223 

Er hér um lágmarkskröfur að ræða en þessar reglur eru þó sjaldnast til þess fallnar að ráða 

úrslitum þegar tekin er ákvörðun um stöðuveitingu, enda algengast að flestir umsækjanda 

uppfylli hinar lögmæltu lágmarkskröfur. Almennt er ekki lögfest á hvaða forsendum skuli 
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reisa val milli umsækjanda á, þ.e. skyldubundnum sjónarmiðum er sjaldnast til að dreifa þegar 

teknar eru ákvarðanir um stöðuveitingar. Hefur verið talið að hinn opinberi vinnuveitandi sé í 

bestu stöðunni til að meta þörf viðkomandi stjórnvalds og honum því falið að ákveða á hvaða 

þátt eða þætti áhersla verði lögð á hvort sem það er starfsreynsla, menntun eða önnur 

málefnaleg sjónarmið. Opinberum vinnuveitanda ber þó ávallt að velja hæfasta 

umsækjandann en í því hefur verið talið felast að ekki sé unnt að byggja á tilteknu sjónarmiði 

einu og sér heldur verði að byggja á heildarmati nokkurra samanburðarhæfra þátta.
224

 
225

 Í 

samræmi við hina sk. réttmætisreglu stjórnsýsluréttarins ber stjórnvöldum fyrst að afmarka 

hvaða sjónarmið teljist málefnaleg og þar með lögmæt.
226

 Í kjölfarið þarf að ákveða á hvaða 

sjónarmiðum skuli byggt og ákvarða innbyrðis vægi þeirra.
227

 Greining á því hvaða sjónarmið 

teljist málefnaleg er byggð á öllum réttarheimildum sem þýðingu kunna að hafa, 

lögskýringargögnum og öðrum viðurkenndum lögskýringarsjónarmiðum. Hefur verið talið að 

þau sjónarmið séu almennt málefnaleg sem eru leidd af mannréttindaákvæðum 

stjórnarskrárinnar eða ákvæðum alþjóðlegra mannréttindasáttmála. Einnig er hægt að leiða í 

ljós málefnaleg sjónarmið með samanburðarskýringu við önnur ákvæði laga eða 

markmiðsskýringu ef annað þrýtur.
228

 Þessu til viðbótar standa síðan ákvæði jafnréttislaga 

sem stjórnvöld eru í samræmi við lögmætisregluna einnig bundin af við afmörkun 

sjónarmiða.
229

 Ljóst er að í stjórnarskrá sem og alþjóðlegum skuldbindingum sem Ísland er 

aðili að er mælt fyrir um jafnrétti kynjanna auk þess sem gildissvið jafnréttislaganna nær til 

allra stjórnvalda og því er ekkert stjórnvald undanskilið því að stefna að því að ná markmiðum 

þeirra. Er því ljóst að jafnræðisreglur geta haft töluverða þýðingu við greiningu á því hvað 

teljist málefnaleg sjónarmið sem leggja má til grundvallar við stöðuveitingar.  

Þegar hin málefnalegu sjónarmið hafa verið leidd í ljós gildir almennt sú meginregla að 

stjórnvöldum sé frjálst að ákvarða innbyrðis vægi þeirra, þ.e. ef ekki er mælt fyrir um 
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 Ásmundur Helgason. „Löggjöf um opinberar starfsveitingar“, bls. 6, sbr. Hrd. 1998:3599. 
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 Á 135., 136. og 139. löggjafarþingi, voru fluttar þingsályktunartillögur þar sem lagt hefur verið til að skipuð 
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innbyrðis vægi þeirra í lögum, t.d. með lögfestingu sérstakrar forgangsreglu,
230

 eða 

stjórnvaldsfyrirmælum.
231232

 Umboðsmaður Alþingis hefur þó bent á að svigrúm stjórnvalda 

til að ákvarða innbyrðis vægi sjónarmiða kunni að vera sett frekari takmörk.  

Í UA 31. mars 2011 (5757/2009), tók umboðsmaður Alþingis til skoðunar tiltekna skipun í 

embætti sóknarprests. Í málinu lá fyrir að í lögum og leiðbeiningarreglum 

(stjórnvaldsfyrirmælum) var mælt fyrir um tiltekin sjónarmið sem valnefnd skyldi taka tillit til 

þegar tillaga um skipun væri lögð fram. Í umræddu tilviki hafði verið kveðið á um það í 

auglýsingu um embættið að æskilegt væri fyrir umsækjendur að hafa reynslu á sviði barna- og 

æskulýðsstarfs og virtist umboðsmanni sem valnefndin hefði nær eingöngu byggt á 

sjónarmiðum um þá reynslu. Umboðsmaður taldi, m.a. með hliðsjón af tilhögun 

starfsauglýsingarinnar, að málefnalegt hefði verið að líta til umræddrar reynslu sérstaklega. Hins 

vegar taldi umboðsmaður að með því að byggja ákvörðun á „einu sjónarmiði, sem málefnalegt 

geti talist, án þess að litið væri til annarra þýðingarmikilla sjónarmiða, með hliðsjón af 

viðkomandi starfi, kynni ályktun um hver yrði talinn hæfastur umsækjanda að vera haldin 

annmarka. Slíkur annmarki gæti leitt til þess að grundvöllur hinnar matskenndu ákvörðunar yrði 

talinn ófullnægjandi þannig að farið hefði í bága við þá meginreglu að leitast skyldi við að velja 

hæfasta umsækjandann“. 

Hefur umboðsmaður Alþingis ítrekað þessa niðurstöðu sína og virðist hann því almennt 

leggja til grundvallar að ofuráhersla á ákveðið sjónarmið, sem teljast megi málefnalegt, á 

kostnað annarra þýðingarmikilla sjónarmiða, geti leitt til þess að ályktun um hæfni aðila kunni 

að vera haldin annmarka sem gæti þá gengið í berhögg við meginregluna um að velja beri 

hæfasta umsækjandann.
233

 Verður nánar fjallað um umrætt svigrúm stjórnvalda og 

hugsanlegar takmarkanir á því í kafla 5.2.4.
234

  

Að lokum er rétt að geta þess að gerður er áskilnaður um að mat stjórnvalda sé 

forsvaranlegt bæði við afmörkun sjónarmiða og ákvörðun vægis þeirra. Í því felst að 

niðurstaðan verði, með skynsamlegum hætti, að geta leitt af þeim sjónarmiðum sem byggt var 

á, með hliðsjón af málsatvikum. Sé framangreind regla brotin, þannig að mat stjórnvalda sé 

t.a.m. bersýnilega ósanngjarnt, er um efnisannmaka að ræða.235 

Þá er rétt að hafa í huga að hinar almennu reglur III. kafla stjórnsýslulaga sem leggja 

tilteknar skyldur á stjórnvöld þegar þau taka stjórnvaldsákvarðanir gilda jöfnum höndum 

þegar stöðuveitingar fara fram. Má ætla að í stöðuveitingarmálum hafi rannsóknarreglan,
236

 

andmælareglan, birtingarreglan, reglan um leiðbeiningarskyldu stjórnvalda og skyldu til 
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rökstuðnings mesta þýðingu auk þeirra meginreglna sem þegar hafa verið nefndar í 

kaflanum.
237

 

5.2. Innlend framkvæmd í stöðuveitingarmálum  

Í þessum kafla verður fjallað um framkvæmd úrskurðaraðila í stöðuveitingarmálum á 

tímabilinu 1997-2012.
238

 Ritgerðarhöfundur hefur farið yfir allar úrlausnir kærunefndarinnar, 

81 talsins, auk þeirra dóma Hæstaréttar sem fallið hafa í málum varðandi lögmæti 

stöðuveitinga á umræddu tímabili. Hér verður leitast við að gera grein fyrir helstu 

sjónarmiðum, viðmiðum, sem lögð hafa verið til grundvallar við úrlausn í málum af þessu 

tagi, þýðingu og eftir atvikum þróun þeirra. Rétt er að hafa í huga að lagabreytingar hafa átt 

sér stað á tímabilinu og hafa þrenn jafnréttislög verið í gildi, lög nr. 21/1991, 96/2000 og 

gildandi lög nr. 10/2008, vísast til umfjöllunar í köflum 4.2. og 5.1.1. um breytingar og þróun 

laganna.   

Yfirferð úrlausna hefur leitt í ljós að almennt virðist verklag úrskurðaraðila þegar þeir 

skera úr ágreiningi um lögmæti stöðuveitinga vera það sama eða sambærilegt. Má segja að 

e.k. ferli hafi mótast en því má gróflega skipta í fjögur meginskref. Í síðari umfjöllun verður 

til einföldunar jöfnum höndum fjallað um kærunefnd jafnréttismála sem úrskurðaraðila en rétt 

er þó að vekja sérstaka athygli á því að fram til ársins 2008 var kærunefndin ekki 

úrskurðaraðili heldur álitsgjafi.  

Fyrsta skrefið ætti eðlilega að felast í því að kanna hvort og þá í hvaða mæli hallað er á 

annað hvort kynið hjá viðkomandi atvinnurekanda og þá hvort einstaklingur hafi á annað borð 

leitt nægilegar líkur að því að mismunað hafi verið á grundvelli kynferðis við ráðningu. 

Virðist þó sem nokkur misbrestur hafi verið á því í framkvæmd að skoða sérstaklega líkindi 

fyrir mismunun á grundvelli kynferðis strax í upphafi og verður fjallað nánar um þetta atriði í 

síðari umfjöllun. Annað skrefið felst í afmörkun á starfsskilyrðum og inntaki starfs. Þegar 

ágreiningur varðar stöðuveitingu eða skipun í opinbert starf er almennt fyrst litið til þess hvort 

umsækjendur hafi fullnægt almennum eða sérstökum lögbundnum lágmarks skilyrðum sé 

þeim til að dreifa.
239

 Líkt og rakið er í kafla 5.1.2. er ljóst að opinberum veitingarvaldshafa 

væri óheimilt, vegna lögmætisreglunnar, að ráða inn einstakling sem fullnægir ekki 

lögbundnum kröfum til að gegna viðkomandi starfi. Þegar inntak starfs er kannað er almennt 
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litið til þess hvort skriflegum upplýsingum um inntak starfsins sé til að dreifa, er þá m.a. litið 

til laga í rýmri merkingu, starfslýsingar í ráðningarsamningi og auglýsinga.
240

 Auglýsingar 

kunna einnig að gefa vísbendingu eða forsögn um þau atriði sem áhersla verður lögð á af 

hálfu atvinnurekanda. Þriðja skrefið felst síðan í samanburði á þeim einstaklingum sem máli 

skipta, þ.e. umsækjandanum (sem hefur þá stöðu kæranda eða stefnanda, hér eftir verður til 

einföldunar vísað til þessa einstaklings almennt sem kæranda en sú umfjöllun tekur þó jöfnum 

höndum til stefnanda) og þeim einstakling sem hlaut starfið. Í 8. gr. laga nr. 28/1991 var 

sérstaklega mælt fyrir um að kærunefnd gæti þegar ágreiningur væri uppi um lögmæti 

stöðuveitingar að ósk umsækjanda farið fram á að fá skriflegar upplýsingar frá hlutaðeigandi 

atvinnurekenda um hvaða menntun, starfsreynslu og aðra sérstaka hæfileika sá sem ráðinn var 

hafði umfram umsækjanda. Lögðu úrskurðaraðilar til grundvallar að umrætt ákvæði 

þágildandi jafnréttislaga gæfi leiðbeiningar um hvaða þætti bæri að leggja til grundvallar við 

mat á hæfni.
241

 Þrátt fyrir að þetta ákvæði hafi fallið úr gildi og núgildandi ákvæði 4. mgr. 26. 

gr. jrl. vísi ekki sérstaklega til kærunefndar er ljóst að það ætti ekki síður að vera leiðbeinandi 

fyrir úrskurðaraðila á þessu sviði. Hefur þessi skilningur um stoð leiðbeiningarviðmiða verið 

staðfestur ítrekað í framkvæmd. Fjórða og síðasta skrefið er síðan tekið í þeim tilvikum, þar 

sem talið er að kæranda hafi tekist að leiða líkur að mismunun. Þá taka úrskurðaraðilar til 

skoðunar þær röksemdir sem atvinnurekandi kann að tefla fram til að sýna fram á að kynferði 

hafi ekki ráðið för við ákvörðunartöku og leggja mat á það hvort þær séu lögmætar og 

málefnalegar eður ei.  

5.2.1. Sjónarmið um sönnun og sönnunarbyrði 

Í 4. mgr. 26. gr. jrl. er að finna sérstaka sönnunarreglu sem tekur m.a. til ágreiningsmála sem 

varða mismunun við ráðningu. Í ákvæðinu segir að ef leiddar séu líkur að því við ráðningu, 

setningu eða skipun í starf hafi einstaklingum verið mismunað á grundvelli kyns, töku 

fæðingar- og foreldraorlofs eða annarra aðstæðna í tengslum við meðgöngu og barnsburð 

skuli atvinnurekandi sýna fram á að aðrar ástæður en kyn, fæðingar- og foreldraorlof eða 

aðrar aðstæður tengdar meðgöngu og barnsburði hafi legið til grundvallar ákvörðun hans.
242

 

Sönnunarreglan var fyrst lögfest með lögum, nr. 28/1991. Hvergi er að finna sérstaka 

umfjöllun um hvaða kröfur gera skuli svo að einstaklingur teljist hafa leitt líkur að mismunun 
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eða hvernig einstaklingur eigi eða beri að fullnægja þessari forsendu fyrir því að flytja 

sönnunarbyrðina yfir á atvinnurekanda. Í athugasemdum í greinargerð með frumvarpi til laga 

nr. 21/1991 er vísað til þess að reynsla hafi sýnt að til þess að lögin geti þjónað tilgangi sínum 

sé sönnunarreglan nauðsynleg. Sönnunarregla sama efnis gildir í Evrópurétti á þessu sviði en 

hún var upphaflega mótuð í framkvæmd af Evrópudómstólnum
243

 (e. Court of Justice of the 

European Union) og síðan tekin upp í tilskipun, nr. 97/80/EC, um sönnunarbyrði, sem var 

síðan felld inn í tilskipun nr. 2006/54/EC.
244245

 Í tilskipuninni um sönnunarbyrði kemur m.a. 

fram að án sönnunarreglunnar kynnu starfsmenn að vera sviptir úrræðum til að knýja fram 

eftirfylgni við meginregluna um jafna meðferð og er tilgangur tilskipunarinnar skv. 1. gr. 

hennar að gera meginregluna um jafna meðferð virkari. 

Rétt er í upphafi að vekja athygli á því að í umfjöllun um sönnunarreglu jafnréttislaga 

hefur gætt algengs misskilnings um að reglan mæli fyrir um öfuga sönnunarbyrði en það 

endurspeglar þó ekki réttilega raunverulegt efni reglunnar. Af orðalagi 4. mgr. 26. gr. jrl. er 

ljóst að forsenda þess að atvinnurekandi beri sönnunarbyrðina sé að kæranda hafi tekist að 

leiða líkur að því að mismunun hafi átt sér stað á grundvelli kynferðis. Sönnunarbyrðin hvílir 

þannig í upphafi á kæranda en ljóst er að reglan felur í sér að vægari kröfur séu gerðar til 

yfirfærslu á sönnunarbyrði en almennt, þar sem ekki þarf að sanna til fulls að mismunað hafi 

verið á grundvelli kynferðis af hálfu atvinnurekanda. Þarf kærandi þannig að sýna fram á að 

við fyrstu sýn megi ætla að mismunun á grundvelli kynferðis hafi farið fram (l. prima facie). 

Hefur sönnunarferlinum í málum þar sem sönnunarreglan á við í Evrópurétti verið skipt í tvö 

stig (e. two stage tests). Fyrra stigið er þá þegar kærandi leiðir líkur að mismunun en á síðara 

stiginu leitast atvinnurekandi við að sanna að ákvörðun hans hafi byggst á öðru en kynferði.
246

 

Í stöðuveitingarmálum er tilhögun „fyrsta stigs“ yfirleitt á þá leið að umsækjandi leitast við að 

leiða líkur að mismunun með því að leggja fram gögn sem bera í fljótu bragði með sér að 
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hann hafi verið jafn hæfur eða hæfari þeim sem valinn var af atvinnurekanda til að gegna 

viðkomandi starfi eða stöðu.
247

 Auk þess þarf umsækjandi að sýna fram á að kynferði kunni 

að hafa skipt máli við ákvörðunartöku atvinnurekanda
248

 og er þá gjarnan stuðst við 

tölfræðilegar upplýsingar sem sýna fram á lakari stöðu einstaklinga af sama kyni hjá 

viðkomandi atvinnurekanda. Þurfa þær tölfræðiupplýsingar sem stuðst er við að vera þess 

eðlis að úrskurðaraðilar meti þær trúverðugar og þannig að hægt sé að draga af þeim ályktun 

um líklega mismunun. Í Evrópurétti hefur því verið haldið fram að það verði að meta vægi 

tölfræðilegra upplýsinga út frá því annars vegar hvort að hægt sé að draga af þeim ályktun um 

almennt ástand mála en ekki aðeins tímabundna eða tilviljunarkennda stöðu sem sé fyrir hendi 

þegar tölfræðin er tekin saman og hins vegar hversu mikinn mun á kynjunum tölfræðin leiði í 

ljós.
249

 Hvergi er þó lagt til grundvallar að ákveðið fast hlutfall þurfi að vera fyrir hendi 

þannig að það teljist vera verulega hallað á annað kynið og virðist ákvörðun um það því vera 

lögð í hendur úrskurðaraðila hverju sinni.  

Í þriðja kafla hér að ofan hefur verið rakin tölfræði um stöðu kvenna á vinnumarkaði og 

þá hefur þegar verið vísað til þess að upphaflegur tilgangur jafnréttislaga hér á landi hafi verið 

að bæta sérstaklega stöðu kvenna. Má ætla með hliðsjón af tölfræðinni og tilgangi 

jafnréttislaga að almennt séu fremur líkur (löglíkur) á því að það halli á konur en karla þegar 

kemur að stöðuveitingum, sem og raunar ákvörðunum um launakjör og stöðuhækkanir, hér á 

landi. Í ljósi þessa kann að vera álitamál hvort ríkari kröfur beri að gera til karla til að leiða 

líkur að því að mismunun hafi átt sér stað á grundvelli kynferðis, þar sem þeir geti ekki stuðst 

við sömu löglíkur og konur. Af framkvæmd hér á landi verður þó ekki séð að auknar kröfur 

hafi verið gerðar til karla að þessu leyti. Ef fallist væri á það, með hliðsjón af því sem rakið 

hefur verið hér að framan, að tilefni sé til að gera auknar kröfur til líkindasönnunar karla má 

raunar leiða að því líkur að sönnunarreglan sé meira íþyngjandi fyrir atvinnurekendur þegar 
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 Í Úrskurði KJ 12. ágúst 2011 (4/2011) taldi kærunefndin með hliðsjón af starfslýsingu og auglýsingu að 

menntun og reynsla þess sem ráðinn hefði verið félli betur að starfi en kærandi og var þannig ekki talið að 

leiddar hefðu verið líkur að því að kynferði hefði legið til grundvallar ráðningu.   
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 Í Úrskurði KJ 15. maí 2012 (1/2012) lá fyrir að atvinnurekandi hafði útilokað alla umsækjendur með 

háskólapróf frá ráðningarferlinu, þ.á.m. kæranda. Ástæða þessa var sú að atvinnurekandi taldi starfið ekki talið 

útheimta slíka menntun auk þess sem launakjör sem væru í boði veittu ekki svigrúm til að ráða svo menntaða 

einstaklinga. Lá fyrir að kærandi í málinu var karl, en af þeim umsækjendum sem höfðu verið útilokaðir á 

þessum grundvelli voru 22 konur og átta karlar. Var talið að umrædd útilokun hefði verið óháð kyni og að 

kæranda hefði þannig ekki tekist að leiða líkur að því að kynferði hefði legið til grundvallar ráðningu. Sjá einnig 

Álit KJ 24. ágúst 2004 (15/2003). 
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karlar eiga í hlut, en konur þar sem sönnunarflutningur í málum karla á sér þá stað á 

grundvelli veikari líkinda en ella.
250

  

Rétt er að vekja sérstaka athygli á því að saknæmiskrafa jafnréttislaganna er almennt 

gáleysi og er þannig ekki lagt á kærendur að sanna að atvinnurekandi hafi haft ásetning til að 

mismuna á grundvelli kynferðis. Getur því verið að atvinnurekandi teljist hafa gerst brotlegur 

við jafnréttislög af gáleysi eða jafnvel ómeðvitað.
251252

 Lögin gera aftur á móti áskilnað um 

orsakasamband á milli kyns og ákvörðunar atvinnurekanda
253

 en með því að leiða líkur að því 

að mismunun hafi átt sér stað og að kynferði hafi ráðið för er almennt samhliða sýnt fram á 

orsakasamband. 

Til viðbótar framangreindu er rétt að vekja athygli á því að í Evrópurétti hefur það verið 

talið auknum erfiðleikum bundið að leiða líkur að óbeinni mismunun en beinni. Skýrist það af 

því að þá þarf kærandi bæði að leiða líkur að því að hlutlaust skilyrði, viðmið eða ráðstöfun 

komi hlutfallslega verr við annað kynið, sitt kyn og að sýna fram á að hann hafi orðið fyrir 

tjóni vegna þess að hann hafi tilheyrt þeim hópi sem sætir óbeinni mismunun.
254

  

Ef ekki væri fyrir sönnunarreglu jafnréttislaga þyrftu umsækjendur einnig að sýna fram á 

að lögmætar réttlætingarástæður hafi ekki verið fyrir hendi af hálfu atvinnurekenda, sem fælu 

í sér e.k. neikvæða sönnun, en með sönnunarreglunni er það lagt á atvinnurekanda að sanna 

tilvist slíkra ástæðna. Með því að leggja sönnunarbyrðina á atvinnurekendur með þeim hætti 

sem gert er í íslenskri og samsvarandi evrópskri sönnunarreglu er þó jafnframt lögð ákveðin 

skylda á úrskurðaraðila. Þannig má segja að úrskurðaraðilum beri skylda til þess að telja að 

brotið hafi verið í bága við jafnréttislög ef atvinnurekandi sýnir ekki fram á málefnalegar 

réttlætingarástæður jafnvel þó að úrskurðaraðilar kunni að telja að aðrar ástæður, sem byggi 
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 Í Úrskurði KJ 22. september 2009 (8/2009) tók kærunefnd til skoðunar hæfnismat Vinnumálastofnunar í 

aðdraganda ráðningar í starf forstöðumanns. Var það niðurstaða kærunefndar að karlkyns umsækjandi, kærandi, 
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ekki á mismunun á grundvelli kynferðis, kunni að hafa legið að baki ákvörðun 

atvinnurekandans.
255

  

Í tengslum við sönnunarstöðu atvinnurekenda á „síðara stiginu“ hefur verið bent á að 

atvinnurekendur standi almennt betur að vígi gagnvart sönnun þegar þeir hafa byggt ákvörðun 

sína um ráðningu á hlutlægum gögnum en huglægum þáttum. Að sama skapi séu 

atvinnurekendur almennt í betri stöðu gagnvart sönnun, hafi þeir byggt ákvörðun sína á 

huglægum þáttum, ef þeir hafa yfirfært þá huglægu þætti í hlutlægt form, t.d. með því að 

skrifa niður niðurstöður starfsviðtala.
256

 Má sjá ýmis dæmi þess í íslenskri framkvæmd að 

vísað sé til þess að hlutlægum gögnum til stuðnings huglægu mati sé ekki til að dreifa og að 

afleiðingar þess séu að atvinnurekandi teljist ekki hafa getað sannað að annað en kynferði hafi 

ráðið för við ákvörðunartöku.
257

 

5.2.2. Forgangsreglan 

Líkt og rakið var í kafla 5.1.1. var með lögum nr. 65/1985 lögfest nýmæli í 3. gr. laganna þar 

sem sérstaklega var kveðið á um að tímabundnar aðgerðir sem ætlaðar væru til að bæta stöðu 

kvenna til að koma á jafnrétti og jafnri stöðu kynjanna bryti ekki í bága við lögin. Í kafla 

5.1.1. var ennfremur vísað til tilraunar tiltekins þingmanns til að fá ákveðna túlkun á 

ákvæðinu, sem fólst í að viðurkenna forgangsreglu í stöðuveitingarmálum þegar hallað væri á 

annað kynið, lögfesta sérstaklega en án árangurs. Þar sem lögfestri túlkun var ekki til að dreifa 

um nýmælið féll það dómstólum í skaut að túlka ákvæðið og var það gert árið 1993 í máli sem 

síðar hefur verið kennt við umsækjanda og stefnanda í málinu, Helgu Kress.  

Hrd. 1993, bls. 2230. Málsatvik voru þau að H hafði sótt um lektorsstöðu í heimspekideild 

Háskóla Íslands en staðan verið veitt karlkyns umsækjanda, M. Sérstakri dómnefnd hafði verið 

falið að meta hæfni umsækjenda og var það niðurstaða dómnefndar að þau H og M væru hæfust 

umsækjenda en H hefði meiri og víðtækari reynslu og því væri mælt með því að hún yrði valin 

til starfsins. Í kjölfarið fór fram atkvæðagreiðsla á fundi heimspekideildar, þar sem H hlaut 

yfirburða kosningu en þrátt fyrir þetta var M veitt staðan af hálfu menntamálaráðherra. H kærði 

stöðuveitinguna til Jafnréttisráðs sem taldi að brotið hefði verið í bága við ákvæði þágildandi 

jafnréttislaga. Í bæjarþingi Reykjavíkur var talið nægilega upplýst að H hefði verið hæfari en M 

til að gegna umræddri stöðu og að stefnda hefði ekki tekist að sýna fram á rök sem réttlætt gætu 

stöðuveitinguna miðað við málsatvik. Hæstiréttur féllst á með bæjarþingi að stöðuveitingin 

hefði verið ólögmæt en rökstuddi þá niðurstöðu með ólíkum hætti. Var byggt á tilgangi 

jafnréttislaga og markmiði þeirra að tryggja jafna möguleika kynjanna til atvinnu. Þá var vísað 

til 3. gr. laga nr. 65/1985 um að sérstakar tímabundnar aðgerðir sem ætlaðar væru til að bæta 

stöðu kvenna brytu ekki gegn lögunum. Auk þess bæri atvinnurekendum skylda til að vinna 

markvisst að því að jafna stöðu kynjanna innan fyrirtækis eða stofnunar. Með lögunum væri 

reynt að stemma stigu við mismunun, sem væri oft á tíðum erfitt að sanna. Þá segir í 
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rökstuðningi fyrir niðurstöðu meirihluta Hæstaréttar að lögin yrðu að þessu leyti þýðingarlítil 

nema meginreglur þeirra yrðu skýrðar svo að konu skyldi veita starf, ef hún væri a.m.k. jafnt að 

því komin, að því er varðaði menntun og annað, sem máli skiptir, og karlmaður, sem við hana 

keppti, ef á starfssviðinu væru fáar konur. Var talið nægilega sannað að H hefði verið a.m.k. 

jafnhæf M.
258

 Í sératkvæði minnihluta Hæstaréttar var tilvist forgangsreglu ekki mótmælt en 

ekki byggt á henni, þar sem talið var nægilega sýnt fram á að H hefði verið hæfust umsækjanda.  

Í málinu var sama niðurstaða rökstudd á þrjá mismunandi vegu, í bæjarþingi virðist hafa 

verið lögð áhersla á réttmætisregluna, í minnihluta Hæstaréttar á meginregluna um að hæfasti 

umsækjandi skuli valinn og í meirihluta Hæstaréttar á forgangsreglu jafnréttislaganna. Má 

segja að allar röksemdirnar hafi nokkuð fram að færa, en ljóst að niðurstaða meirihluta 

Hæstaréttar hafði mjög djúpstæð áhrif á síðari réttarþróun á sviði jafnréttismála. Í niðurstöðu 

dómsins var því raunar ekki hafnað að Helga kynni að hafa verið hæfasti umsækjandinn eða 

að beiting meginreglunnar um hæfasta umsækjandann hafi ekki verið tæk en niðurstaðan 

einkennist hins vegar af því að meirihluti Hæstaréttar hafi metið það sem svo að mat á því 

hvort Helga hafi verið hæfust hafi verið óþarft vegna forgangsreglunnar. Í niðurstöðu 

meirihluta Hæstaréttar var þannig tekið af skarið og viðurkennd tilvist forgangsreglu í 

jafnréttislögum og inntak hennar markað með nokkuð afdráttarlausum hætti. Hafa þau 

sjónarmið sem fyrst komu fram í máli þessu verið margítrekuð í síðari framkvæmd oft 

samhliða tilvísun til skyldu atvinnurekanda til að jafna stöðu kynjanna, sbr. nú 18. gr. jrl.
259

 Í 

seinni tíð hafa álitamál á sviði stöðuveitingarmála ekki varðað tilvist forgangsreglunnar sem 

slíkrar heldur hefur framkvæmd fremur varðað álitaefni um það hvað þurfi að koma til svo að 

umsækjandi teljist hafa virkjað forgangsregluna með því að sýna fram á a.m.k. jafna hæfni við 

þann sem valinn var af atvinnurekanda. Út frá sjónarhorni kvennaréttar má segja að 

forgangsreglan falli einna best að kenningum menningarfemínisma um að taka beri tillit til 

raunveruleikans og út frá honum beri að leiðrétta kynjaskekkju samfélagsins.  

5.2.3. Viðmiðunarreglan, sérstakir hæfileikar og svigrúm atvinnurekanda 

Í viðmiðunarreglu 5. mgr. 26. jrl. er mælt fyrir um hlutlæg viðmið til að meta hvort 

atvinnurekanda hafi tekist sönnun skv. 4. mgr. sama ákvæðis. Þessi viðmið eru; menntun, 

starfsreynsla, sérþekking og aðrir sérstakir hæfileikar. Af orðalagi ákvæðisins virðist það vera 

fremur til þess fallið að takmarka svigrúm atvinnurekanda við val á þeim sjónarmiðum sem 

hann leggur til grundvallar við ákvörðun um stöðuveitingu. Hefur það einnig verið ítrekað í 

framkvæmd að ákvæði jafnréttislaga setji meginreglu vinnuréttar, að atvinnurekandi hafi um 
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það frjálsar hendur, hvern hann velur til starfa í sína þágu, ákveðnar skorður.
260

 Auk þess sem 

það hefur verið ítrekað í framkvæmd að það sé talin meginforsenda þess að jafnrétti náist með 

kynjunum á vinnumarkaði að hlutlægt og sanngjarnt mat liggi til grundvallar ákvörðunum um 

ráðningar og má ætla að viðmiðunarreglan stefni að sama marki.
261

 
262

Hins vegar er ekki með 

öllu ljóst hversu mikil áhrif viðmiðunarreglan hefur eða öllu heldur hversu víðtækt svigrúm 

atvinnurekandans er þrátt fyrir regluna.  

Af orðalagi 5. mgr. 26. gr. jrl. er ljóst að eitt af hinum hlutlægu viðmiðum, aðrir sérstakir 

hæfileikar, sker sig úr að því leyti að þýðing þess er að einhverju leyti óræðari en þýðing 

hinna viðmiðanna. Í athugasemdum í greinargerð með frumvarpi sem varð að gildandi 

jafnréttislögum segir einungis að atvinnurekandi geti vísað til sérstakra hæfileika sem krafa sé 

gerð um í viðkomandi starfi samkvæmt lögum, reglugerðum eða telja verði annars að komi 

að gagni í starfinu. Þannig geti atvinnurekandi „tilgreint sérstaklega þá hæfileika sem sá eða 

sú er hann réð til starfans hefur og hann telur að komi að gagni í umræddu starfi“.
263264

 Er 

því varla hægt að segja að það megi leiða af ákvæðinu sjálfu eða lögskýringargögnum hvert sé 

nákvæmlega hið merkingarfræðilega þanþol „sérstakra hæfileika“ né hversu mikið vægi þeir 

geti haft á kostnað annarra samanburðaratriða. Afmörkun á þessum atriðum er þó þess eðlis 

að hún er til þess fallin að hafa bein áhrif á endanlega niðurstöðu mála. Með rúmri afmörkun 

er atvinnurekanda gefinn kostur á að byggja á sérstökum hæfileikum og/eða gefa þeim aukið 

vægi en það kann að leiða til þess að stöðuveiting teljist lögmæt þrátt fyrir að almennur 

samanburður á menntun, reynslu og sérþekkingu hafi leitt í ljós að umsækjandi hafi verið 

a.m.k. jafn hæfur þeim einstaklingi, af gagnstæðu kyni, sem valinn var. Af orðalagi 

ákvæðisins og samhengi þess mætti þó draga þá ályktun að heildarsamanburður á öllum 

tilgreindum viðmiðum ætti að ráða úrslitum hverju sinni og þannig þyrfti nokkuð mikið að 

koma til ef samanburður á einu þeirra ætti að geta ráðið úrslitum sér í lagi þegar samanburður 

annarra viðmiða hnígur í aðra átt. Þá má ætla að tilgangur viðmiðunarreglunnar og 

sönnunarreglunnar sé að auðvelda einstaklingum að sækja rétt á grundvelli jafnréttislaga með 

því að sýna fram á jafna hæfni sína á grundvelli hlutlægra viðmiða. Aukið svigrúm 

atvinnurekanda leiðir eðli máls samkvæmt til þess að vægi hinna afmarkaðri hlutlægu 

viðmiða minnkar og samhliða minnkar virkni viðmiðunar- og sönnunarreglunnar. Virðist sem 
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ágreiningur í stöðuveitingarmálum ráði öðru fremur hvert svigrúm atvinnurekanda sé til að 

taka tillit til sérstakra hæfileika og ákvarða vægi þeirra. Af framkvæmd má ráða að ýmis atriði 

kunna að þrengja eða víkka svigrúm atvinnurekanda og hafa smám saman myndast ákveðin 

viðmið í þeim efnum og verða þau helstu rakin hér.  

Segja má að í framkvæmd fram að síðustu aldamótum hafi verið lögð til grundvallar 

nokkuð skýr stefna í þessum efnum sem byggði á mikilvægi þess að hlutlægt og sanngjarnt 

mat lægi til grundvallar ákvörðunum atvinnurekanda og að ríkari kröfur væru gerðar til þess 

að huglæg atriði væru studd gögnum, sbr. Álit KJ 15. júní 1998 (1/1998).
265

 Á þessum 

grundvelli var því t.a.m. hafnað í Áliti KJ 17. júlí 1997 (1/1997) að atvinnurekandi gæti lagt 

persónulega þekkingu sína á starfi og áreiðanleika eins umsækjanda eða huglæga afstöðu sína 

til líklegs árangurs þeirra í samstarfi til grundvallar ákvörðunar um stöðuveitingu. Var lagt til 

grundvallar að slík sjónarmið byðu heim hættu á geðþóttaákvörðunum auk þess sem þau væru 

andstæð tilgangi og markmiði jafnréttislaga. Sambærilega niðurstöðu er að finna í Áliti KJ 15. 

desember 1997 (8/1997) en þar var vísað til þess að með því að fallast á huglægt mat 

atvinnurekanda væri skylda hans til að vinna markvisst að því að jafna stöðu kynjanna á 

vinnumarkaði gerð að engu.
266

 Þá var því slegið föstu í Álit KJ 8. apríl 1998 (7/1998) að 

opinber veitingarvaldshafi gæti ekki stuðst við huglægt mat á grundvelli reynslu af störfum 

umsækjanda hafi hann í aðdraganda stöðuveitingar starfað á grundvelli tímabundinnar 

ráðningar. Þótti þá sérstaklega varhugavert að láta reynslu sem hefði verið fengin með þeim 

hætti hafa áhrif, enda væri með því opnuð leið fyrir atvinnurekendur til að hygla starfsmanni 

sem stæði öðrum umsækjendum að baki til að geta síðar réttlætt ráðningu sama starfsmanns 

með vísan til starfsreynslunnar. Taldi kærunefndin að með slíkri háttsemi væru ákvæði 

jafnréttislaga „marklaus gerð“.
267

 

Upp úr síðustu aldamótum varð þó markverð breyting á framkvæmd á þá leið að 

úrskurðaraðilar fóru í ríkari mæli að veita atvinnurekendum víðtækt svigrúm við ákvörðun á 

samanburðar- og áhersluatriðum við val á milli umsækjenda. Er raunar hægt að segja að 

niðurstöður Hæstaréttar í Hrd. 2002, bls. 3055 (121/2002) og Hrd. 2004, bls. 153 (330/2003) 

hafi öðru fremur verið stefnumarkandi en í þeim voru lögð til grundvallar breytt viðmið um 
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 Í UA 28. september 2009 (5466/2008) kemur fram að umboðsmaður telji almennt viðurkennt að 

veitingarvaldshafa sé heimilt að ljá huglægum sjónarmiðum vægi við val á milli umsækjanda en þá sé skýr krafa 

um að það liggi fyrir á hvaða upplýsingum ályktanir á grundvelli slíkra sjónarmiða séu dregnar. 
266

 Sjá hér jafnframt Álit KJ 15. desember 1997 (8/1997) þar sem atvinnurekandi hafði vísað til þess að rök væru 

fyrir því að ráða heimamann í stöðu aðstoðarskólastjóra. Í niðurstöðu sinni vísaði kærunefndin til þess að 

umrædd rök yrðu að teljast huglæg og yrðu þ.a.l. ekki lögð til grundvallar við mat á hæfni umsækjanda.   
267

 Í UA 8. maí 2009 (5357/2008) kom m.a. fram að umboðsmaður teldi það almennt ekki málefnalegt, og þannig 

ekki í samræmi við réttmætisreglu stjórnsýsluréttar, að ljá því sjónarmiði verulegt vægi við opinbera 

stöðuveitingu að tiltekinn umsækjandi væri þegar í tímabundnu ráðningarsambandi við opinbera stofnun.   
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svigrúm atvinnurekanda, þýðingu og vægi sérstakra hæfileika og samspil þeirra og 

auglýsinga. Í síðari framkvæmd má sjá ítrekaðar tilvísanir, beinar og óbeinar, til niðurstaða 

þessara mála.  

Í Hrd. 2002, bls. 3055 (121/2002) var deilt um lögmæti skipunar utanríkisráðherra í embætti 

sýslumannsins á Keflavíkurflugvelli. M hafði hlotið skipun en kvenkyns umsækjandi K taldi að 

brotið hefði verið gegn jafnréttislögum við stöðuveitinguna. Lá fyrir að mjög hallaði á 

hlutfallslega konur í sýslumannsembættum og embættum forstöðumanna hjá stofnunum eða 

fyrirtækjum sem heyrðu undir utanríkisráðuneytið. Í starfsauglýsingu var að finna stutta lýsingu 

á starfsemi embættisins þar sem vísað var til sérstæðs eðlis embættisins vegna staðsetningar 

þess á varnarsvæðinu og þátttöku Íslands í alþjóðlegu samstarfi um landamæraeftirlit. Af hálfu 

ráðherra var vísað til þess að starfsreynsla M hjá utanríkisráðuneytinu hefði verið talinn 

æskilegur grunnur fyrir starfið auk þess sem það hefði vegið þungt við val á umsækjendum að 

hann þekkti vel Schengen-samninginn. Kærunefnd jafnréttismála gerði ekki athugasemd við að 

lögð væri áhersla á þekkingu á Schengen-samningnum í ljósi eðlis starfsins en gerði aftur á móti 

athugasemd við að ekki hefði verið gerð tilraun til að staðreyna þekkingu K eða annarra 

umsækjanda á samningnum. Var það niðurstaða kærunefndar að K væri a.m.k. jafn hæf M með 

vísan til þeirra lögmæltu hæfnisskilyrða og þeirra þátta annarra sem ráðherra lagði til 

grundvallar skipuninni. Niðurstaða héraðsdóms var sú að talið var að þekking M á einu sviði 

gæti ekki valdið því að hann hefði yfirburði umfram K auk þess sem ekkert benti til annars en 

að K hefði getað náð fullum tökum á verkefnum á grundvelli Schengen-samningsins við 

gildistöku hans sem var tveimur árum eftir skipunina. Var K talin hæfari en M. Í niðurstöðu 

meirihluta Hæstaréttar var því hins vegar hafnað að brotið hefði verið í bága við ákvæði 

jafnréttislaga. Var vísað til þess að sérstaða embættisins hefði hlotið að skipta máli við 

ákvörðunartöku. Auk þess sem það hefði mátt leiða af auglýsingu um embættið að önnur 

reynsla og þekking en af hefðbundnum störfum sýslumanna, s.s. starfsreynsla af erlendum 

vettvangi myndi geta haft töluvert vægi við mat umsókna. Var því hafnað að K hefði sýnt fram á 

jafna hæfni sína til að gegna embættinu enda hefði reynsla M í alþjóðasamskiptum af ýmsum 

toga verið til þess fallin að treysta hæfni hans til að takast á við meginviðfangsefni embættisins 

og réttmætt að hún hefði vegið þyngra en reynsla K við hæfnismat. Í sératkvæði minnihluta 

Hæstaréttar, sem taldi K a.m.k. jafn hæfa til að gegna embættinu, var m.a. bent á það að hvorki í 

auglýsingu né lögum væri stoð fyrir því að telja starfsreynslu í utanríkisráðuneytinu „æskilegan 

grunn“ fyrir þann sem starfinu gegndi. Auk þess var gerð athugasemd við mat á þekkingu aðila 

af Schengen-samningnum og við það bætt að reynsla af honum gæti ekki haft það vægi sem 

henni væri gefið, enda væri hún ekki fyrir hendi, þar sem samningurinn væri ekki enn genginn í 

gildi. 

 

Í Hrd. 2004, bls. 153 (330/2003) var deilt um lögmæti ákvörðunar Leikfélags Akureyrar að ráða 

M sem leikhússtjóra en kvenkyns umsækjandi K taldi að jafnréttislög hefðu verið brotin enda 

hefði hún verið a.m.k. jafn hæf M til að gegna starfinu og á þessum tíma gegndi engin kona 

starfi leikhússtjóra hjá atvinnuleikhúsum á landinu. Í auglýsingu um starfið var óskað eftir því 

að umsækjendur gerðu grein fyrir menntun, reynslu og hugmyndum um listræn stefnumið. 

Kærunefnd jafnréttismála taldi að K stæði M töluvert framar að því er varðaði menntun og að 

reynslu þeirra mætti leggja að jöfnu. Þá taldi kærunefndin ekki umtalsverðan mun á skriflegum 

greinargerðum umsækjanda varðandi hugmyndir þeirra um listræn stefnumið þó að nálgun 

þeirra hefði verið með nokkuð ólíku móti. Leikfélagið bar fyrir sig að M hefði í starfsviðtali 

sýnt fram á þekkingu á innviðum leikhússins á Akureyri og hann hafi haft „skýrustu, 

framsæknustu, víðsýnustu og raunhæfustu hugmyndirnar um rekstur leikhússins“. Um 

síðastnefnt segir í áliti kærunefndar „Ekki liggur alls kostar fyrir hvaða hugmyndir lágu þarna 

að baki, enda eru þær ekki skýrðar með afdráttarlausum hætti í skriflegum gögnum málsins. 

Þegar svo stendur á verður ekki talið að þær geti réttlætt að gengið hafi verið framhjá 

kæranda.“ Var það niðurstaða kærunefndar að jafnréttislög hefðu verið brotin. Í niðurstöðum 

héraðsdóms var einnig lagt til grundvallar að K stæði framar hvað varðaði menntun en þar var 
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reynsla M talin vega upp á móti því þannig að þau voru talin jafn hæf að teknu tilliti til 

menntunar og starfsreynslu. Þar var einnig talið að ekki hefði verið nægilega sýnt fram á hvaða 

huglægu atriði hefðu gert M hæfari né að listræn sýn M hefði fallið betur að hagsmunum 

stefnda en sýn K. Þar sagði ennfremur að við mat á hæfni umsækjanda í skilningi jafnréttislaga 

yrði ekki byggt á huglægu mati vinnuveitanda einu sér enda næðu lögin ekki markmiðum sínum 

ef byggja mætti á slíku mati. Var það því niðurstaða héraðsdóms að sannað hefði verið að K 

væri a.m.k. jafnhæf M og leikfélaginu hefði ekki tekist að sýna fram á að önnur atriði en 

kynferði hefðu ráðið niðurstöðu um ráðningu M fremur en K og leikfélagið þyrfti að bera hallan 

af því. Í Hæstarétti var niðurstöðunni hins vegar snúið við með vísan til meginreglu vinnuréttar, 

að atvinnurekandi hefði frjálsar hendur um það, hvern hann veldi til starfa í sína þágu. Var ekki 

talið að K hefði gert líklegt að nám og önnur reynsla nýttist henni þannig að hún yrði talin 

jafnhæf eða hæfari M til að stjórna leikhúsi. Leikhúsráð leikfélagsins hefði metið það á 

grundvelli umsóknargagna og viðtala við umsækjendur að menntun og reynsla M auk 

sjónarmiða um listræn stefnumið, fjármál og rekstur leikhús hafi gert hann hæfastan. Var í 

Hæstarétti talið að hvorki hefði verið sýnt fram á að þetta hefði verið ómálefnalegt né að 

mismunun hafi verið á grundvelli kynferðis. 

Í ofangreindum niðurstöðum Hæstaréttar er ljóst að atvinnurekendum er þar veitt nokkuð 

víðtækt svigrúm á grundvelli meginreglu vinnuréttar um að atvinnurekendur hafi frjálsar 

hendur við val við ráðningar. Umrætt svigrúm var þannig veitt á kostnað fyrri stefnu sem 

lagði til grundvallar að varhugavert væri að leggja huglægt mat atvinnurekanda til 

grundvallar, sér í lagi ef það væri ekki stutt haldbærum gögnum. Í Hrd. 2004, bls. 153 

(330/2003) má sjá hvernig víkjandi og ríkjandi sjónarmið takast á, en niðurstaða kærunefndar 

og héraðsdóms virðist vera í samræmi við fyrri framkvæmd ólíkt niðurstöðu Hæstaréttar sem 

felur í sér frávik frá henni. Í hvorugu málinu er þó vísað til þess í rökstuðningi Hæstaréttar að 

verið sé að víkja frá fyrri fordæmum eða viðmiðum og frávikin sem slík eru því ekki 

rökstudd.  

Af þessum dómum má einnig sjá sjónarmið, sem síðar hafa verið ítrekuð í framkvæmd, 

varðandi áhrif auglýsinga á svigrúm atvinnurekenda.
268

 Almennt hefur það verið talið í 

samræmi við góða stjórnsýsluhætti að afmarka áhersluþætti veitingarvaldshafa strax í upphafi 

og haga auglýsingu í samræmi við hana þannig að hún feli í sér forsögn um mat á umsóknum. 

Með því sé umsækjendum gert kleift að haga umsóknum sínum á þá leið að þeir sýni fram á 

þá hæfni eða þekkingu sem óskað er eftir.
269

 Fallast má á það sjónarmið á að aukin 

fyrirsjáanleiki í ráðningarferli sé af hinu góða en í ofangreindum dómum virðist vera fallist á 

að auglýsingar geti haft víðtækari áhrif en að auka fyrirsjáanleika þannig að tilhögun þeirra 
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 Sbr. m.a. Álit KJ 14. nóvember 2008 (5/2008), Álit KJ 22. júlí 2008 (2/2008), Álit KJ 28. ágúst 2008 (6/2008), 

Álit KJ 26. júní 2008 (11/2007), Álit KJ 27. júní 2008 (10/2007), Álit KJ 14. desember 2007 (3/2007), Álit KJ 29. 

september 2006 (8/2006), Álit KJ 18. desember 2006 (7/2006), Álit 30. júní 2006 (3/2006), Álit 7. júlí 2006 

(4/2006), Álit KJ 26. september 2006 (5/2006), Álit KJ 20. október 2006 (8/2005), Álit KJ 5. apríl 2006 (4/2005), 

Álit KJ 8. júní 2006 (5/2005), Álit KJ 16. júní 2006 (6/2005), Álit KJ 29. desember 2005 (2/2005), Álit KJ 2. 

mars 2006 (7/2005), Álit KJ 11. apríl 2005 (15/2004), Álit KJ 29. apríl 2004 (2/2004), Álit KJ 28. janúar 2005 

(12/2004). 
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 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 39. 
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geti jafnframt leitt til þess að svigrúm atvinnurekenda aukist. Þannig geti bein eða óbein 

tilvísun til áhersluatriða í auglýsingu haft veruleg áhrif á það hvaða sérstöku hæfileikar geti 

haft áhrif á niðurstöðu mats atvinnurekenda og hversu mikið vægi megi veita þeim. Í Hrd. 

2002, bls. 3055 (121/2002) var lagt til grundvallar að vísun til sérstæðs eðlis embættisins í 

auglýsingu hafi réttlætt að aukin áhersla var lögð á reynslu M af utanríkismálum og 

Schengen-samningnum. Í Hrd. 2004, bls. 153 (330/2003) var það tilvísun í auglýsingu til 

listrænnar stefnu sem virðist hafa aukið svigrúm atvinnurekandans til að leggja aukna áherslu 

á sjónarmið um listræn stefnumið M. Í báðum málunum má ætla að umsækjendur hefðu verið 

metnir a.m.k. jafn hæfir ef ekki hefði komið til hinna sérstöku hæfileika sem atvinnurekendur 

létu vega þungt í mati sínu. Má ætla að með þessu sé atvinnurekendum veitt aukið svigrúm til 

að þess annars vegar að leggja víðtækan skilningi í það hvað geti talist til sérstakra hæfileika 

og hins vegar að gefa þeim verulegt vægi umfram önnur hlutlæg viðmið.  

Frá kvennaréttarlegu sjónarmiði má gera athugasemd við ofangreinda stefnubreytingu 

Hæstaréttar á þeim grundvelli að hið aukna svigrúm atvinnurekenda sé fremur til þess fallið 

að grafa undan þeim skyldum sem á atvinnurekendur eru lagðar með jafnréttislögum. Þá má 

sjá af síðari framkvæmd að einstaklingar hafa átt mun erfiðara um vik að sækja lögvarinn rétt 

sinn til jafnréttis og kemur það verr við konur en karla, þar sem þær eru hlutfallslega oftar 

aðilar að stöðuveitingarmálum en karlar. Þá er einnig álitamál hvort ekki hefði verið rétt að 

rökstyðja sérstaklega fyrrnefnd frávik frá fyrri framkvæmd í niðurstöðum Hæstaréttar. 

Sérstaklega í ljósi þess að það er álitamál hvort aukið svigrúm atvinnurekenda gangi í berhögg 

við tilgang og markmið jafnréttislaga og sé til þess fallið að veikja viðmiðunar- og 

sönnunarreglu laganna.  

Segja má að af ofangreindri umfjöllun verði dregin sú almenna ályktun að sú þróun hafi 

átt sér stað í framkvæmd að svigrúm atvinnurekenda hafi verið viðurkennt í auknu mæli. Í 

framkvæmd hafa þó einnig mótast sértækari viðmið sem kunna að hafa áhrif á umrætt 

svigrúm og verða þau helstu rakin í eftirfarandi köflum 5.2.4.-5.2.7. 

5.2.4. Lögbundin sjónarmið og skoðunarskylda úrskurðaraðila  

Víða í lögum og stjórnvaldsfyrirmælum er mælt fyrir um ákveðin sjónarmið um inntak 

opinberra starfa eða starfsskilyrði sem, líkt og rakið var í 5.1.2., kunna að takmarka svigrúm 

opinberra veitingarvaldshafa til að ákvarða hvaða sjónarmið teljist málefnaleg og eftir 
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atvikum innbyrðis vægi þeirra.
270

 Sé slíkum sjónarmiðum til að dreifa ber stjórnvöldum á 

grundvelli lögmætisreglunnar að taka ákvarðanir sem séu í samræmi við þau.
271

 Í kafla 5.1.2. 

var ennfremur rakið að svigrúm atvinnurekenda til að ákvarða innbyrðis vægi sjónarmiða 

kunni að sæta takmörkunum á þá leið að stjórnvöldum sé ekki tækt að leggja einvörðungu 

áherslu á eitt málefnalegt sjónarmið á kostnað annarra. Þannig hefur Umboðamaður Alþingis 

lagt til grundvallar í álitum sínum að ályktun um hæfni kunni að vera haldin annmörkum 

þegar ákvörðun um stöðuveitingu er byggð á einu sjónarmiði án þess að litið sé til annarra 

þýðingarmikilla sjónarmiða. Slíkt kunni jafnframt að leiða til brots gegn meginreglunni um að 

velja beri hæfasta umsækjandann eða eftir atvikum forgangsreglu jafnréttislaga.
272

 Þrátt fyrir 

ofangreindar skyldur stjórnvalda er ekki ljóst hvort meint brot gegn þeim lúti skoðun af 

sjálfsdáðum (l. ex officio) af hálfu úrskurðaraðila þegar leyst er úr ágreiningi um lögmæti 

stöðuveitingar. Má þó ætla að slík ex officio skoðunarskylda um það hvort lögbundnum 

takmörkunum á svigrúmi veitingarvaldshafa sé til að dreifa og þá eftir atvikum hvort 

ákvörðun um stöðuveitingu hafi verið í samræmi við þau, sé eðlileg. Sérstaklega þar sem 

frávik af hálfu veitingarvaldshafa í þessum efnum er líklegt til að fela í sér brot gegn 

meginreglum stjórnsýsluréttarins og eftir atvikum ákvæðum jafnréttislaga. 

Í Hrd. 15. október 2009 (25/2009) reyndi á lögmæti ráðningar M í starf dósents í tölvunarfræði 

við tölvunarfræðiskor í verkfræðideild H. Við ráðningu gegndu mun færri konur stöðu 

fastráðinna kennara við verkfræðideild H og taldi kvenkyns umsækjandi K að jafnréttislög 

hefðu verið brotin við ráðningu í stöðu dósents. Dómnefnd hafði metið M og K hæf til að gegna 

stöðunni. Álit dómnefndar hafði verið tekið til umfjöllunar á deildarfundi verkfræðideildar H 

sem tók í kjölfarið ákvörðun um að mæla með M í stöðuna með vísan til þess hann væri hæfasti 

umsækjandinn að teknu tilliti til þarfar deildarinnar fyrir kennslu í grunnámi. Að ósk rektors var 

ítarlegri rökstuðningur veittur af hálfu deildarinnar, þar sem sjónarmið um að áhersla hefði verið 

lögð á kennsluþátt starfsins var ítrekað m.a. með vísan til þess í starfsauglýsingu, hefði komið 

fram að umsækjendur þyrftu að geta kennt helstu grunnnámskeið sem kennd væru við skorið. 

Að mati deildarinnar, sem byggði á reynslu einstakra kennara innan deildarinnar af samstarfi við 

umsækjendur, var M talinn afburðagóður kennari sem ætti auðvelt með að fá nemendur til 

samstarfs. Kærunefnd jafnréttismála tók málið til meðferðar. Varðandi þá áherslu sem lögð var 

á kennsluþáttinn af hálfu H sagði í niðurstöðum kærunefndarinnar að „Við skipan eða ráðningu í 

opinber störf hefur almennt verið gengið út frá því að það stjórnvald sem veitir starfið skuli 

ákveða hverju sinni á hvaða sjónarmiðum ákvörðunin eigi að byggja ef ekki er mælt sérstaklega 

fyrir um það í lögum eða stjórnvaldsfyrirmælum.“
273

 Þá var vísað til dóma Hæstaréttar í málum 

nr. 121/2002 og 330/2003, þar sem staðfest hefði verið að veita þyrfti atvinnurekendum nokkurt 

svigrúm við mat á vægi menntunar og starfsreynslu. Á þessum grundvelli þótti ekki 
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 Í Áliti KJ 5. apríl 2004 (14/2003) var með vísan til jafnréttislaga og lögbundinna skilyrða laga um umþrætta 

dómarastöðu gætu sjónarmið um sérstaka kosti tiltekins umsækjanda ekki komið til skoðunar nema í því skyni 

að velja milli umsækjenda sem teldust jafnhæfir í ljósi starfsferlis og lögfræðilegrar þekkingar.   
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 Eðli máls samkvæmt kann þessi áskilnaður lögmætisreglunnar að leiða til þess að svigrúm stjórnvalda sem 

veitingarvaldshafa sé takmarkaðra en einkaaðila. 
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 Sjá fyrri reifun á álitum UA 31. mars 2011 (57588/2009), UA 31. mars 2011 (5757/2009) í kafla 5.1.2. og UA 

7. apríl 2000 (2630/1998).  
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 Áherslubreyting ritgerðarhöfundar.  
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ómálefnalegt að leggja aukna áherslu á kennsluþátt starfsins að mati kærunefndar. Hins vegar 

taldi kærunefndin að jafnréttislög hefðu verið brotin við ráðningu í dósentstöðu H, þar sem 

undirbúningur ákvörðunar um ráðningu hefði ekki verið fullnægjandi. Ákvörðunin hefði verið 

byggð á reynslu „einstakra kennara“ um sérstaka hæfileika M án þess að sérstök gögn lægju 

fyrir þar að lútandi eða aðrar nánari athuganir, s.s. um hæfni K á umræddu áherslusviði, hefði 

farið fram. Niðurstaða Hæstaréttar var hins vegar sú að lög hefðu ekki verið brotin, enda hefði 

mat deildarfundar á eiginleikum sem hefðu áhrif á kennslufærni umsækjenda verið byggt á 

nægilega traustum grunni og verið stutt viðhlítandi rökum og ekki hefði verið ómálefnalegt að 

gefa kennsluþættinum aukið vægi við ákvörðun um ráðningu. 

Niðurstaða ofangreinds máls er mjög athyglisverð fyrir margar sakir. Í málinu laut 

ágreiningur aðila öðru fremur að því hvort tækt hefði verið af hálfu veitingarvaldshafa að láta 

niðurstöðu um val á umsækjendum ráðast nánast algerlega af kennsluþætti dósentsstöðunnar. 

Í fyrsta lagi er álitamál hvort sama niðurstaða hefði fengist ef sjónarmið umboðsmanns 

Alþingis, sem rakin hafa verið hér að framan, um að ályktun um hæfni kunni að vera haldin 

annmörkum þegar byggt er á einu sjónarmiði án nægilegs tillits til annarra þýðingarmikilla 

sjónarmiða. Af málavöxtum í þessu máli verður ekki betur séð en kærandi hafi staðið nokkru 

framar en sá sem hlaut ráðningu í öðrum þýðingarmiklum samanburðaratriðum. Hér vegast 

því á annars vegar sjónarmið um að höfuðáhersla á ákveðið samanburðaratriði á kostnað 

annarra kunni að leiða til brots á meginreglunni um að ráða beri hæfasta umsækjandann 

hverju sinni og hins vegar þau viðmið sem mótuð hafa verið í síðari framkvæmd á sviði 

jafnréttismála um víðtækt svigrúm atvinnurekenda til að ákvarða vægi málefnalegra 

sjónarmiða. Vísast til fyrri umfjöllunar um áhrif þess að veita atvinnurekendum svo víðtækt 

svigrúm en hér bætist við það sjónarmið að slík framkvæmd kunni að leiða til brota á 

meginreglu stjórnsýsluréttarins um hæfasta umsækjandann.  

Þá var hér að ofan jafnframt vísað til þess að eðlilegt kynni að vera, m.a. með hliðsjón af 

meginreglum stjórnsýsluréttarins s.s. lögmætisreglunni og jafnréttislögum, að skoðunarskylda 

af sjálfsdáðum myndi hvíla á úrskurðaraðilum um það hvort lögbundnum takmörkunum á 

svigrúmi atvinnurekenda sé til að dreifa hverju sinni. Er raunar vísað sérstaklega til áhrifa 

þess að slíkum lögbundnum sjónarmiðum sé til að dreifa í niðurstöðu kærunefndarinnar þar 

sem áréttað er að svigrúm atvinnurekanda kunni að sæta takmörkunum vegna ákvæða laga 

eða stjórnvaldsfyrirmælum. Í ljósi þessa er athyglisvert að líta til þess að á þeim tíma sem 

ákvörðun um ráðningu var tekin í umræddu máli voru í gildi reglur um starfsskyldur kennara 

og sérfræðinga við Háskóla Íslands, nr. 605/2006 en þær eru bindandi og hafa stöðu 

stjórnvaldsfyrirmæla. Í b lið 3.1. reglnanna er sérstaklega kveðið á um starfsskyldur dósenta 

en samkvæmt ákvæðinu skiptast þær almennt í; í 51% kennslu, 43% rannsóknir og 6% 

stjórnun. Virðist því sem umrætt regluákvæði hefði átt að koma í veg fyrir að jafn rík áhersla 

gæti verið lögð á kennsluþáttinn við ráðningu og gert var af hálfu hins opinbera 
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veitingarvaldshafa í málinu. Má ætla að það kynni að hafa haft áhrif á endanlega niðurstöðu 

málsins ef umræddar reglur hefðu verið teknar til skoðunar í málinu
274

 en það var hvorki gert 

fyrir kærunefnd jafnréttismála né almennum dómstólum.  

Víðtækar ályktanir um tilvist skoðunarskyldu úrskurðaraðila af sjálfsdáðum verða ekki 

dregnar af ofangreindu máli einu saman enda kann að vera að úrskurðaraðilum hafi í málinu 

láðst að framkvæma skoðun á lögmæltum takmörkunum á svigrúmi atvinnurekenda án þess 

að meðvituð ákvörðun hafi verið tekin um að framkvæma hana ekki. Eftir sem áður gefur 

niðurstaðan tilefni til að ætla að það sé varhugavert að treysta á tilvist skyldu úrskurðaraðila 

til að skoða af sjálfdáðum hvort svigrúmi atvinnurekanda séu settar lögbundnar skorður eða 

takmarkanir, jafnvel þó að leiða megi líkur að því að eðlilegt væri að slík skylda væri til 

staðar. 

5.2.5. Utanaðkomandi þrýstingur á atvinnurekendur 

Atvinnurekendur þurfa eðlilega að taka mið af þörfum vinnustaðarins hverju sinni og hefur 

atvinnurekendum ítrekað verið veitt svigrúm við ákvörðunartöku um ráðningar vegna 

þessa.
275

 Hins vegar er ekki með öllu skýrt hver þolmörk þessa svigrúms eru. Hefur t.a.m. 

verið álitamál hvort atvinnurekendur geti stuðst við sjónarmið um utanaðkomandi þrýsting 

eða hvernig starfskraftar væntanlegs starfsmanns muni að þeirra dómi nýtast. Í Áliti KJ 10. 

desember 1999 (14/1999) rökstuddi veitingarvaldshafi m.a. ákvörðun sína um að ráða 

tiltekinn einstakling í stöðu skólastjóra skólabúða með vísan til þess að viðkomandi hefði lýst 

því yfir að hann og kona hans, sem einnig starfaði í skólabúðunum, myndu láta af störfum ef 

hann fengi ekki starfið. Taldi kærunefndin að þessi sjónarmið veitingarvaldshafans gætu vart 

talist málefnaleg ástæða fyrir því að hafna hæfasta umsækjandanum. Hefur Hæstiréttur, líkt 

og kærunefnd lagt til grundvallar að utanaðkomandi þrýstingur geti ekki einn og sér réttlætt 

frávik frá meginreglum jafnréttislaga og stjórnsýsluréttar.    

Í Hrd. 1998:3599 laut ágreiningur um lögmæti skipunar M í stöðu héraðsdýralæknis í 

Mýrasýsluumdæmi. Aðdragandi umræddrar skipunar var sá að áður hafði annar maður X verið 

skipaður í embættið, en hann hafði sagt því lausu áður en hann hóf störf, þ.e.a.s. hann taldi 

bændur í héraðinu andsnúna sér. Höfðu flestir bændur ritað undir áskorun til stuðnings skipunar 

M. Þegar starfið var auglýst á nýjan leik hafði hæfnisnefnd, sem sendi ráðherra tillögu að 

skipun, metið umsækjendur og var kvenkyns umsækjandi K metin hæfust en M hafði verið 

raðað í fjórða sæti af nefndinni. Við skipun gegndu þrjár konur héraðsdýralæknisembættum af 

36 á landsvísu. Málið fór fyrir kærunefnd jafnréttismála sem lagði forgangsregluna og 
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 Í Áliti KJ 25. september 2000 (22/1999) réði það úrslitum að kærunefndin taldi að valnefnd hefði ekki hagað 

mati á samanburðaratriðum í samræmi við starfsreglur um nefndina. Í þessu máli hafði kærandi þó sjálfur í 

málatilbúnaði sínum sérstaklega vísað til umræddra reglna og að mat valnefndarinnar hefði ekki verið í samræmi 

við þær.   
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 Sjá t.d. Hrd. 2004, bls. 153 (330/2003) og Álit KJ 22. júlí 2008 (2/2008). 
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meginregluna um að ráða bæri hæfasta umsækjandann til grundvallar og komst að þeirri 

niðurstöðu að jafnréttislög hefðu verið brotin við skipun M. Niðurstaða héraðsdóms var hins 

vegar sú að kynferði hefði ekki verið aflvaki skipunar M heldur hefði ráðherra tekið tillit til 

utanaðkomandi þrýstings og þess hvernig starfskraftar væntanlegs starfsmanns myndu nýtast. 

Fallist var á þau rök ráðherra að ákvörðunin hafi verið nauðsynleg til að skapa starfsfrið í 

umdæminu. Í niðurstöðu Hæstaréttar er fyrst tekið undir mat hæfnisnefndarinnar að menntun og 

starfsreynsla K hafi skipað henni skör framar M. Síðan er í raunar tekinn upp rökstuðningur 

kærunefndar jafnréttismála á þá leið að skýringar ráðherra væru ekki taldar haldbærar hvorki í 

merkingu jafnréttislaga né stjórnsýsluréttar.  

 

Í Úrskurði KJ 28. ágúst 2012 (2/2012) var deilt um lögmæti skipunar innanríkisráðherra í 

embætti sýslumannsins á Húsavík. Við skipun gegndu fjórar konur sýslumannsembættum af 11 

á landsvísu. Var það mat kærunefndarinnar að kærandi kæmi almennt betur eða jafn vel út og M 

þegar samanburður var gerður á átta atriðum en M kom aðeins betur út í samanburði á einu 

atriði. Í málatilbúnaði ráðherra var m.a. vísað til meðmælabréfs starfsmanna embættisins á 

Húsavík sem störfuðu með M. Í niðurstöðu kærunefndarinnar segir um þetta sjónarmið: „Gjalda 

verður einnig varhug við að leggja til grundvallar ákvörðun um skipun í embætti meðmælabréf 

starfsmanna og undirmanna andspænis þeim skyldum sem á kærða hvíldu, til dæmis skv. 2. 

málsl. 1. mgr. 28. gr. laga nr. 10/2008.“ Var það niðurstaða kærunefndar að ráðherra hefði ekki 

fært fram sjónarmið sem gerðu það að verkum að kærandi hafi ekki verið jafn hæf og sá er 

skipaður var, þannig hefði ekki verið sýnt fram á aðrar ástæður en kynferði hafi legið til 

grundvallar ákvörðun um skipun í embættið, sbr. 4. mgr. 26. gr. jrl. og jafnréttislög því brotin. 

Af ofangreindum málum er ljóst að sjónarmið sem grundvallast á þrýstingi þriðja aðila 

geta hvorki vikið til hliðar meginreglum jafnréttislaga né stjórnsýsluréttar. Má ætla að sú 

niðurstaða sé jafnframt eðlileg út frá kvennaréttarlegum forsendum, enda væri vart tækt að 

hópur manna og/eða kvenna gæti tekið sig saman um að skapa þrýsting gagngert í því 

augnamiði að gefa atvinnurekanda kost á að sniðganga jafnréttislög. Niðurstaðan í 

síðarnefndu málinu sem og viðbrögð innanríkisráðherra við henni vöktu hörð viðbrögð og 

miklar umræður í þjóðfélaginu, m.a. fóru samflokksþingmenn innanríkisráðherra fram á 

afsögn hans.
276

 Innanríkisráðherra mætti í sjónvarpsviðtal, þar sem fjallað var um niðurstöðu 

kærunefndar. Í því viðtali sagði ráðherra m.a.: „Í úrskurðinum þá hvílir hann á því að ég hafi 

brotið 1. mgr. 26. gr. laga um jafnan rétt karla og kvenna og þar segir að atvinnurekendum sé 

óheimilt að mismuna umsækjendum um starf á grundvelli kyns og hér er s.s. verið að halda 

því fram að ég hafi ráðið einstakling vegna þess að hann var karlmaður. [...] Það er úrskurðað 

að ég hafi ráðið mann til starfa vegna þess að hann var karlmaður, ég gerði það ekki. Á ég að 

biðjast afsökunar á því?“
277

 Verður ekki annað séð en að þessi ummæli innanríkisráðherra 

byggi á misskilningi. Í niðurstöðunum er hvergi kveðið á um að ráðherra hafi grundvallað 

ákvörðun sína á kynferði umsækjanda, hins vegar er niðurstaða kærunefndarinnar sú að 

ráðherra hafi ekki tekist að sýna fram á aðrar ástæður en kynferði hafi legið til grundvallar 

ákvörðunar hans. Þetta mál varpar ágætis ljósi á virkni sönnunarreglunnar. Þar sem ásetningur 
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 Sigríður Guðmarsdóttir: „Ögmundur og orðræðan um jafnréttisúrskurðinn.“  
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 Kastljós: „Ögmundur Jónasson um úrskurð kærunefndar.“ 
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er ekki áskilið saknæmisskilyrði í jafnréttislögum þarf kærandi aðeins að leiða líkur að 

mismunun, án þess að sanna huglæga afstöðu atvinnurekanda, til að flytja sönnunarbyrðina 

yfir á hann. Þá skiptir mestu máli fyrir atvinnurekanda að geta sannað að önnur málefnaleg 

sjónarmið hafi legið til grundvallar ákvörðunar hans, en í þessu máli tókst innanríkisráðherra 

ekki sú sönnun. Ber þá, líkt og rakið var í kafla 5.2.1., úrskurðaraðilum raunar skylda til að 

komast að þeirri niðurstöðu að jafnréttislög hafi verið brotin. Verður að teljast óheppilegt að 

misskilnings um inntak og áhrif jafnréttislaga gæti hjá ráðherra hér á landi. Ef til vill er þessi 

misskilningur innanríkisráðherra til marks um að slíks misskilnings gæti víða hjá 

atvinnurekendum landsins en sé það tilfellið er ljóst að við næstu endurskoðun jafnréttislaga 

þyrfti að skoða hvort og þá hvernig auka megi skýrleika laganna. Líkt og gildir um lög 

almennt er nauðsynlegt að þau séu skýr þannig að eftirfylgni við þau sé borgurunum, í þessu 

tilviki atvinnurekendum, möguleg.  

5.2.6. Áskilnaður um forsvaranlegt mat 

Eðli máls samkvæmt væru jafnréttislögin þýðingarlítil ef ekki væri gerður áskilnaður um að 

atvinnurekendur gætu sýnt fram á að fullnægjandi samanburður hafi í raun farið fram á 

umsækjendum í stöðuveitingarmálum og þær ályktanir sem dregnar hafi verið af þeim 

samanburði hafi verið forsvaranlegar.
278

 Þegar stjórnvöld eru veitingarvaldshafar hvílir skylda 

á þeim til að haga mati sínu með forsvaranlegum hætti á grundvelli óskráðrar meginreglu 

stjórnsýsluréttarins
279

 en ætla má að sambærilega kröfu verði að gera til mats annarra 

atvinnurekenda. Hefur umboðsmaður Alþingis í umfjöllun sinni um hæfnismat í 

stöðuveitingarmáli vísað til þess að líta bæri til þess „að það væri hægur vandi að „klæða“ 

óréttmæta niðurstöðu í „lögmætan búning“ með tilbúnum rökstuðningi ef umboðsmanni 

Alþingis og eftir atvikum dómstólum væri fyrirmunað með öllu að taka efni ákvörðunarinnar 

til athugunar með tilliti til fyrirliggjandi gagna og meta hvort hún geti staðist“.
280

 Þá hefur 

umboðsmaður Alþingis jafnframt lagt áherslu á að forsenda fyrir því að fullnægjandi 

samanburður geti farið fram um þau atriði sem þýðingu hafa í stöðuveitingarmáli sé að 
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 Í UA 18. júní 2012 (6137/2010) tók umboðsmaður til skoðunar kvörtun umsækjanda A vegna setningar B í 

embætti lögreglumanns. Í samræmi við auglýsingu um embættið og skýringar veitingarvaldshafa fyrir ráðningu 

lá fyrir að sjónarmið um reynslu umsækjanda af akstri bifhjóla og starfsreynsla hefðu verið lögð til grundvallar 

ákvörðunar um setningu í embættið. Umboðsmaður tók til skoðunar hæfni A og B á umræddum sviðum og taldi 

A standa B nokkuð framar. Var það mat umboðsmanns að fullnægjandi samanburður hefði ekki farið fram á 

umræddum atriðum auk þess sem þær ályktanir sem veitingarvaldshafi hafi dregið af fyrirliggjandi 

umsóknargögnum á grundvelli umræddra sjónarmiða hafi ekki verið forsvaranlegar að efni til.  
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 Stjórnsýslulögin skýringarrit, bls. 42. 
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 UA 31. mars 2011 (5758/2009), UA 31. mars 2011 (5757/2009). 
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umrædd atriði séu nægilega upplýst, sbr. 10. gr. ssl.
281

 Í framkvæmd má sjá dæmi þess að 

úrskurðaraðilar hafa gert athugasemd við að mat atvinnurekanda hafi ekki verið forsvaranlegt. 

Í Álit KJ 15. desember 1997 (8/1997) lá fyrir að umsækjandi, kærandi, hafði meiri menntun en 

sá sem hafði hlotið tiltekna stöðu. Af hálfu atvinnurekanda var því haldið fram að þessi aukna 

menntun væri ekki til þess fallin að nýtast í starfi. Í niðurstöðu kærunefndar kemur fram að 

almennt verði að „telja meiri menntun til þess fallna að auka hæfni starfsmanna, einnig 

sérmenntun á ákveðnu sviði þótt hún sé ekki nauðsynleg“. 

Ljóst er af ofangreindu áliti kærunefndar jafnréttismála að krafa um forsvaranlegt mat 

gildir á sviði jafnréttismála líkt og almennt. Má taka undir rökstuðning umboðsmanns 

Alþingis að því leyti telja yrði varhugavert ef krafa um forsvaranleika mats atvinnurekenda 

væri ekki fyrir hendi. Er forsvaranleiki mats raunar forsenda fyrir því að viðmiðunar- og 

sönnunarregla jafnréttislaga hafi nokkurt gildi og ef þessi áskilnaður væri ekki gerður væri 

atvinnurekendum gert kleift að leggja fram eftirfarandi réttlætingar fyrir ákvörðunum sínum 

sem yrði þá á kostnað þeirrar réttarverndar sem einstaklingum er veitt í jafnréttislögum. Með 

hliðsjón af þessu verður því að telja afar mikilvægt að úrskurðaraðilar sem og einstaklingar 

sem byggja rétt sinn á jafnréttislögum séu meðvitaðir um þann áskilnað sem gerður er til 

forsvaranleika mats atvinnurekenda en ekki síður mikilvægt er að atvinnurekendur hafi í huga 

þær kröfur sem gerðar eru til mats þeirra að þessu leyti þegar þeir taka ákvarðanir um 

stöðuveitingar.  

5.2.7. Tilhögun ráðningar 

Það eru atvinnurekendur sem bera ábyrgð á stöðuveitingum sem fara fram á þeirra vegum og 

bera þeir samhliða skyldur samkvæmt jafnréttislögum. Í framkvæmd hefur ítrekað verið 

staðfest að það haggi ekki við ábyrgð atvinnurekanda þó að hann feli undireiningum á sínum 

vegum að annast mat, veita álit eða taka ákvörðun við stöðuveitingu.
282

 Þá hefur sú ákvörðun 

að láta val á milli umsækjanda ráðast af kosningu, hvort sem hún er leynileg eður ei, ekki 

verið talin fela í sjálfu sér brot gegn jafnréttislögum, enda leysi slík ákvörðun atvinnurekanda 

ekki undan kvöðinni um að gæta jafnréttis, sbr. Hrd. 1998, bls. 4533 og Áliti KJ 23. nóvember 

2000 (6/2000). Í síðarnefnda málinu var því jafnframt slegið föstu að fjölskipuðu stjórnvaldi 

bæri að gæta að ákvæðum jafnréttislaga á sama hátt og aðrir atvinnurekendur. Í Áliti KJ 17. 
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 UA 31. desember 2010 (5740/2009). 
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 Sbr. UA 18. júní 2012 (6137/2010) þar sem umboðsmaður tekur sérstaklega fram að hvað sem líði 

fyrirkomulagi sem viðhaft hafi verið við undirbúning ákvörðunar um skipun í embætti hafi veitingarvaldshafinn 

borið ábyrgð á því að ákvörðunin sem tekin var hafi verið lögmæt og forsvaranleg. Sjá einnig UA 24. mars 2010 

(5424/2008). 
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nóvember 2000 (2/2000) bar atvinnurekandi fyrir sig að hann hefði ekki gerst brotlegur við 

jafnréttislög, þar sem kynferði hefði ekki ráðið ákvörðun við val heldur hefði hann stuðst við 

„fyrstur kemur fyrstur fær“ reglu. Kærunefndin tók umrædda skýringu ekki gilda með vísan 

til þess að kærði bæri sem atvinnurekandi ákveðnar skyldur að jafnréttislögum. Er því ljóst að 

atvinnurekendur hafa heimild til að haga stöðuveitingarferlinu með ýmsum hætti en af 

framkvæmd má þó leiða að sama hvernig tilhögun þeir leggja til grundvallar getur tilhögunin í 

sjálfu sér aldrei haggað við ábyrgð þeirra samkvæmt jafnréttislögum.  

Algengt er að opinberir veitingarvaldshafar afli sér álits frá utanaðkomandi aðila eða 

undireiningu sinni fyrir ákvörðunartöku. Hefur umboðsmaður Alþingis slegið því föstu að 

álitsumleitan, hvort sem hún sé lögbundin eða frjáls, leiði ekki til þess að haggað verði við 

ábyrgð veitingarvaldshafans.
283

 Hins vegar geti álitsumleitanir oft verið liður í rannsókn mála 

og þ.a.l. þurfi slíkar umsagnir almennt að vera rökstuddar til þess að þær nái tilgangi sínum 

því ella komi þær stjórnvöldum að litlum notum.
284

  

Í seinni tíð hafa atvinnurekendur, bæði opinberir aðilar og einkaaðilar, í æ ríkari mæli 

leitað til þriðja aðila, sérstakra ráðgjafa, eftir sérfræðiþjónustu við stöðuveitingar. Er þá 

viðkomandi sérfræðingum gjarnan falið að annast einhvern hluta ráðningarferlisins, s.s. að 

annast undirbúning stöðuveitingar, framkvæma forkannanir, taka viðtöl við umsækjendur og 

jafnvel veita álit sitt á því hver þeirra sé hæfastur. Hafa úrskurðaraðilar og umboðsmaður 

Alþingis ítrekað í framkvæmd að slík tilhögun leysi ekki veitingarvaldshafa undan skyldum 

þeirra að lögum.
285

  

Í Úrskurði KJ 22. mars 2011 (3/2010) reyndi á lögmæti skipunar karlkyns umsækjanda, M, í 

embætti skrifstofustjóra á skrifstofu stjórnsýslu og samfélagsþróunar í forsætisráðuneytinu, sem 

kvenkyns umsækjandi, K, kærði. Lá fyrir að á umræddum tíma hallaði verulega á hlut kvenna 

sem skrifstofustjóra innan Stjórnarráðsins. Forsætisráðuneytið, kærði, hafði gert samning við X 
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 UA 31. mars 2011 (5778/2009). 
284

 Sbr. t.d. UA 18. júní 2012 (6137/2010), UA 24. febrúar 1994 (807/1993), UA 29. mars 1994 (887/1993) og 

UA 5. febrúar 2002 (3225/2001), sbr. jafnframt áðurnefnt Álit KJ 10. desember 1999 (5/1999) þar sem 

veitingarvaldshafi hafði leitað aðstoðar sérfræðiaðila við mat á hæfni umsækjenda og hafði niðurstaða athugunar 

sérfræðiaðilans verið skv. skýringum veitingarvaldshafa afgerandi við ákvörðun um ráðningu karlkyns 

umsækjanda. Í niðurstöðu kæruefndar var vísað til þess að rökstuðningur fyrir áliti sérfræðingsins hefði verið 

afar fátæklegur og gæti niðurstaða sérfræðiaðilans því með engu móti talist fela í sér vísbendingu um sérstaka 

hæfileika þess sem ráðinn var umfram kæranda þannig að það teldist fullnægjandi sem rök til ráðningar. 
285

 Í UA 24. mars 2010 (5424/2008) og UA 18. júní 2004 (4020/2004) áréttaði umboðsmaður að opinberum 

veitingarvaldshöfum, beri þegar þeir leita atbeina einkaaðila við undirbúning stjórnvaldsákvörðunar, að tryggja 

að fyrirkomulagið leiði ekki til lakari réttarstöðu umsækjenda vegna tilhögunarinnar. Í fyrrnefndu áliti er 

sérstaklega vikið að skyldu stjórnvalda, skv. 23. gr. ssl., til að skrá upplýsingar um málsatvik sem veitt hafi verið 

munnlega og hafi verulega þýðingu fyrir úrlausn máls og ekki sé að finna í öðrum gögnum. Þar vekur 

umboðsmaður athygli á því að forsenda þess að stjórnvöld geti fullnægt þessari skyldu sé sú að þeir sérfróðu 

aðilar sem komi að ráðningu með því að framkvæma starfsviðtal hafi skráð niður upplýsingar sem koma fram í 

samræmi við 23. gr. ssl. Auk þess sem vísað er til þess að brot á 23. gr. ssl. leiði gjarnan til brota gegn 

upplýsingarrétti aðila skv. 15. gr. ssl.  
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stjórnunar- og mannauðsráðgjafa um aðkomu að skipunarferlinu í heild. Tilhögun 

stöðuveitingarinnar hafði verið með þeim hætti að 21 umsækjandi af 41 voru teknir í viðtal og 

fimm þeirra í seinna viðtal. Hafði ráðuneytisstjórinn og X tekið öll viðtölin og hafði X veitt 

umsækjendum stig að loknum viðtölum. M hafði fengið fleiri stig en K eftir bæði viðtölin. Að 

mati kærunefndar var K talin standa framar M að því er varðaði menntun en þau voru talin búa 

yfir a.m.k. jafnri reynslu. Varðandi þá sérstöku hæfileika eða hæfni sem umsækjendur þurftu að 

fullnægja samkvæmt auglýsingu um embættið
286

 var K talin hafa fært fyrir því rök að hún 

fullnægði þeim með vísan til fyrri viðfangsefna og menntunar en hins vegar var talið að nokkuð 

hefði skort á að reynt hefði á alla þessa hæfnisþætti í störfum M. Af hálfu kærða hafði menntun 

og reynsla aðila verið metin jöfn en vísað til þess að greining X á auglýstum hæfnisviðmiðum 

hefði gert útslagið og leitt til skipunar M. Ráðgjafinn X hafði útbúið skjal sem fól í sér útfærslu 

á auglýstum hæfnisþáttum, spurningar sem lagðar voru fyrir í viðtölum, lagt til ákveðna 

viðtalstækni sem var beitt og annast áðurnefnda stigagjöf. Að sögn X hafði hann við 

undirbúning skipunarinnar haft í huga að draga ætti fram í viðtölum upplýsingar um hæfni 

umsækjenda til að ná árangri í embættinu. Í niðurstöðum kærunefndar segir m.a.: „Hvorki liggja 

fyrir nákvæm gögn um það hvernig umsækjendur svöruðu einstökum spurningum né önnur 

greinargóð gögn um það hvernig svörin voru metin. Hefði slík greining þó verið mjög 

mikilvæg, sérstaklega þegar höfð er hliðsjón af því að í sumum tilvikum gengur einkunnagjöf 

fyrir hæfnisþætti í berhögg við hlutrænar upplýsingar sem fyrir liggja í málinu.“ Kærunefndin 

taldi, með hliðsjón af sérhæfðari menntun K, fjölbreyttari reynslu hennar og hlutrænt séð meiri 

hæfni K í auglýstum hæfnisþáttum, að ógagnsæ greining X yrði ekki lögð til grundvallar 

andstætt lögbundnum grundvelli mats kærunefndarinnar. Var það niðurstaða kærunefndar að 

kærði hefði ekki sýnt fram á að málefnaleg sjónarmið hefði ráðið niðurstöðu um skipun M og 

jafnframt að vart yrði dregin önnur ályktun en að K hefði verið a.m.k. jafn hæf og M til að 

gegna umræddu embætti.   

Niðurstaða kærunefndar í ofangreindu máli er í samræmi við þá línu sem hefur verið lögð 

til grundvallar af úrskurðaraðilum í framkvæmd, þ.e. að tilhögun ráðningar haggi ekki við 

ábyrgð atvinnurekanda, jafnvel þó að sá sem aðstoðar við undirbúning stöðuveitingar sé 

sérfræðingur við mat á hæfni umsækjenda. Í þessu máli virðist sem ráðuneytið hafi lagt mikið 

traust á sérþekkingu ráðgjafans og með því að gera niðurstöðu sérfræðingsins að sinni og gæta 

ekki sjálft að því sérstaklega að skyldum jafnréttislaga væri fullnægt endaði það með því að 

brjóta samkvæmt niðurstöðu kærunefndar í bága við jafnréttislög. Af niðurstöðu þessa máls 

má raunar draga tvíþættan lærdóm. Annars vegar að sérfræðiþjónusta geti ekki vikið til hliðar 

sjónarmiðum jafnréttislaga. Hins vegar að atvinnurekendur, þegar þeir leita aðstoðar 

sérfræðinga á sviði ráðninga, verði annað hvort sjálfir að ganga úr skugga um að 

jafnréttislögum hafi verið fylgt eða að leggja skyldu á viðkomandi sérfræðinga að þeir taki 

fullnægjandi tillit til ákvæða jafnréttislaga. Í framkvæmd hefur því þannig verið slegið föstu 

að sú ákvörðun atvinnurekanda að leita atbeina sérfræðings við undirbúning ákvörðunar um 

stöðuveitingu geti ekki leitt til lakari réttarstöðu einstaklinga og að það sé atvinnurekenda að 

tryggja að svo verði ekki.  
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 Í starfsauglýsingu voru tilgreindir eftirfarandi hæfnisþættir: „hæfni í að leiða stefnumótun; samráð og 

undirbúning skipulagsbreytinga; góð íslenskukunnátta og hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti, góð kunnátta 

í ensku og einu Norðurlandamáli auk þess sem þekking og/eða reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar væri 

talin æskileg“. 
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5.3. Framkvæmd Evrópudómstólsins í stöðuveitingarmálum  

Þann 9. febrúar 1976 var tilskipun nr. 76/207/EEC, um innleiðingu meginreglunnar um jafna 

meðferð karla og kvenna varðandi aðgang að störfum, starfsþjálfun, stöðuhækkunum og 

starfsskilyrðum, samþykkt af Evrópusambandinu. Í 3. gr. tilskipunarinnar var mælt fyrir um 

að meginreglan um jafnrétti fæli í sér bann við hvers kyns mismunun á grundvelli kynferðis 

m.a. við stöðuveitingar.
287

 Sambærilegt ákvæði er nú að finna í 19. gr. tilskipunar nr. 

2006/54/EC. Í ákvæðinu segir að tryggja skuli jafnan aðgang til atvinnu og starfsþjálfunar og 

er vísað til þess að um sé að ræða forsendu fyrir því að jafnrétti kynjanna náist á sviði atvinnu. 

Í ákvæðinu er ennfremur kveðið á um að undantekningar frá ákvæðinu skuli takmarkast við 

þau tilvik þegar nauðsynlegt er að ráða einstakling af ákveðnu kyni vegna hlutlægra þátta 

starfsins að því gefnu að lögmætt markmið standi að baki sem samræmist 

meðalhófsreglunni.
288

  

Tilskipun nr. 76/207/EEC tók ekki berum orðum á því hvort aðildarríkjum væri heimilt að 

viðurkenna e.k. forgangsreglur til hagsbóta þeim einstaklingum sem væru af því kynferði sem 

væri í minnihluta í viðkomandi starfsgrein. Þó var sérstaklega kveðið á um það í 4. mgr. 2. gr. 

tilskipunarinnar að hún stæði ekki gegn aðgerðum sem stefndu að jöfnum tækifærum karla og 

kvenna, sérstaklega þar sem útrýma ætti ójafnrétti sem væri til staðar sem hefði áhrif á 

tækifæri kvenna á sviði atvinnulífs.
289

 Við innleiðingu tilskipunar nr. 76/207/EEC í 

Frakklandi hafði franska ríkið með lagasetningu leitast við að fullnægja innleiðingarskyldu 

sinni. Í þeim lögum sem sett voru var þó mælt fyrir um að lögin tækju ekki til ákvæða í 

gildandi kjara- og ráðningarsamningum sem veittu konum sérstakan rétt. Taldi 

framkvæmdastjórn Evrópusambandsins að franska ríkið hefði með þessu ekki fullnægt 

innleiðingarskyldu sinni og höfðaði mál vegna þess fyrir Evrópudómstólnum, sbr. EBD, mál 

C-312/86, I-6332. Í niðurstöðum Evrópudómstólsins í þessu máli var vísað til þess að 

aðildarríki hefðu átt að innleiða meginregluna um jafna meðferð með því að hafna hvers kyns 

mismunun á grundvelli kynferðis. Þrátt fyrir það taldi dómstóllinn að það mætti leiða af 2. 
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 Í tilskipuninni er talað um að tryggja beri aðgang að vinnu („access to employment“) og falla stöðuveitingar 

þar undir. 
288

 Í 19. gr. tilskipunar nr. 2006/54/EC segir orðrétt: „Ensuring equal access to employment and the vocational 

training leading thereto is fundamental to the application of the principle of equal treatment of men and women 

in matters of employment and occupation. Any exception to this principle should therefore be limited to those 

occupational activities which necessitate the employment of a person of a particular sex by reason of their 

nature or the context in which they are carried out, provided that the objective sought is legitimate and complies 

with the principle of proportionality.“ 
289

 Þann 13. desember 1984 gaf Evrópuráðið út tilmæli 84/635/EEC um eflingu jákvæðra aðgerða fyrir konur. Í 

tilmælunum var sérstaklega tekið fram að það kynni að vera nauðsynlegt fyrir stjórnvöld að grípa til sérstakra 

aðgerða til að vega upp á móti því ójafnrétti kvenna sem fyrri löggjöf hefði komið á. Algengt er að sjá tilvísun í 

tilmælin í rökstuðningi Evrópudómstólsins þegar reynt hefur á þolmörk forgangsreglna eða sérstakra aðgerða.  
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mgr. 4. gr. tilskipunarinnar að sérstakar og sértækar aðgerðir, þrátt fyrir að hafa yfirbragð 

mismununar, gætu verið heimilar ef þeim væri ætlað að eyða eða draga úr raunverulegu 

ójafnrétti.
290

 Evrópudómstóllinn hefur þó talið að það séu takmörk fyrir því hvað slíkar 

sérstakar aðgerðir eða forgangsreglur geti gengið langt. Hefur svigrúm í þeim efnum verið að 

nokkru markað í framkvæmd og reyndi t.a.m. á það álitaefni í EBD, mál C-450/93, I-3051
291

 

og EBD, mál C-407/98, I-05539.
292

 Í niðurstöðum Evrópudómstólsins í framangreindum 

málum var því slegið föstu að „sjálfvirkar forgangsreglur“ gætu ekki rúmast innan heimildar 

2. mgr. 4. gr. tilskipunar nr. 76/207/EEC, enda gengju þær lengra en að stuðla að jöfnum 

tækifærum og fælu þannig í sér brot. Voru þolmörk heimilla ráðstafana skýrð enn frekar í 

EBD, mál C-409/95, I-6363. Í því máli reyndi á lögmæti forgangsreglu þýsks ríkis sem mælti 

fyrir um að við ákvörðun um stöðuhækkun, þar sem færri konur gegndu hærra settum stöðum, 

skyldi veita konu stöðuhækkun ef hún væri jafn hæf karli og ekki hefði verið sýnt fram á 

meiri hæfni karls. Var það niðurstaða dómsins að umrædd forgangsregla bryti ekki í bága við 

jafnréttistilskipunina. Í rökstuðningi var m.a. lögð áhersla á að samkvæmt reglunni væri 

áskilið að hæfnismat færi fram og að forsenda fyrir virkni reglunnar væri að ekki væri hægt að 

telja karlmann hæfari.
293294

 Þótti þessi forgangsregla vera innan marka 2. mgr. 4. gr. 

tilskipunar nr. 76/207/EEC, enda væri með henni leitast við að stemma stigu við raunverulega 

ójafnri stöðu kynjanna á viðkomandi sviði. Í kjölfar þessarar niðurstöðu var með 

Amsterdamsáttmálanum frá 10. nóvember 1997 gerð breyting á Stofnsáttmála 

Evrópusambandsins á þá leið að aðildarríkjum var veitt heimild í 141. gr. sáttmálans til að 

viðhalda eða lögfesta sérstakar aðgerðir til handa því kyni sem hallaði á, ákvæðið er nú að 

finna í 157. gr. Sáttmálans um starfsemi Evrópusambandsins.
295
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 Í þessu máli tókst franska ríkinu þó ekki að sýna fram á að skilyrðum fyrir undantekningu, þ.e. að 

raunverulegt ójafnrétti gagnvart konum, væri fyrir hendi og að öll úrræði sem væru heimiluð með lögunum 

stefndu til breytingar því, væri fullnægt.  
291

 Samkvæmt þýskri löggjöf bar að veita konu stöðuhækkun ef hún væri jafn hæf karli og hallað væri á konur í 

viðkomandi geira. Var sérstaklega skilgreint að það teldist vera hallað á konur þegar þær væru ekki a.m.k. 

helmingur starfsfólks í viðkomandi launa- eða stöðuhóp.  
292

 Samkvæmt sænskri löggjöf um stöðuveitingar prófessora eða aðstoðarmanna við rannsóknir bar að ráða 

umsækjanda af því kyni sem færri væru af ef hann fullnægði lögbundnum hæfisskilyrðum þrátt fyrir að 

umsækjandi að gagnstæðu kyni kynni að vera hæfari svo lengi sem munurinn á umsækjendum væri ekki 

verulegur.  
293

 Í þýsku forgangsreglunni var talað um að karlar þyrftu aðeins að sýna fram á lítillega meiri hæfni (e.„tilt the 

balance“) til að gera umrædda forgangsreglu óvirka.   
294

 Í sambærilegu máli, EBD máli C-158/97, I-01875, gerði forgangsregla um stöðuveitingar sem á reyndi í því 

máli einnig áskilnað um hæfnismat einstaklinga en ef einstaklingar af gagnstæðu kyni væru metnir jafn hæfir 

skyldi ráða konu í samræmi framfaraáætlun kvenna ef önnur lög stæðu ekki í vegi fyrir því. Evrópudómstóllinn, í 

samræmi við fyrra fordæmi, taldi að um heimila forgangsreglu væri að ræða með vísan til þess að hlutlægt 

hæfnismat væri tryggt samkvæmt forgangsreglunni.  
295

 Forveri ákvæðisins sem var í 119. gr. Stofnsáttmála Evrópusambandsins hafði einvörðungu kveðið á um 

jafnan rétt til launa, sbr.  Susanne Burri og Sacha Prachal: EU Gender Equality Law, bls. 6-8. 
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Hér á landi hefur ekki reynt á sambærileg álitaefni um þolmörk forgangsreglna eða 

sérstakra aðgerða. Má ætla að það skýrist af því að hin „íslenska forgangsregla“ virðist vera í 

samræmi við þá forgangsreglu sem metin var heimil í EBD, mál C-409/95, I-6363. Þá hafa 

ákveðin lagaákvæði um sérstakar aðgerðir ekki verið lögfestar hér á landi.  

Líkt og áður getur er í 19. gr. tilskipunar 2006/54/EC aðeins mælt fyrir um eina 

undantekningu frá meginreglunni um jafnan rétt kynjanna til atvinnu. Hefur ágreiningur um 

það hvenær hlutlægir starfsþættir réttlæti að litið sé til kynferðis verið lagður fyrir 

Evrópudómstólinn. Hefur Evrópudómstóllinn almennt lagt til grundvallar að gera þurfi mjög 

ríkar kröfur til þess að hægt sé að byggja á undantekningarreglunni, þannig þurfi kynferði að 

vera ráðandi þáttur í viðkomandi starfi ef það á að hafa áhrif á t.a.m. hæfnis- eða starfsskilyrði 

eða ráðningu almennt, sbr. EBD, mál C-318/86, I-3575
296

, EBD, mál C-345/89, I-04062
297

, 

EBD, mál C-222/84, I-01651
298

 og EBD, mál C-203/03, I-954.
299300

 Hefur 

Evrópudómstóllinn, m.a. í framangreindum málum, vísað til mikilvægis þröngrar túlkunar á 

undantekningarreglunni og tekið fram að gæta þurfi meðalhófs við beitingu hennar. Hefur í 

samræmi við það verið lagt til grundvallar að það kunni í ákveðnum tilvikum að vera heimilt 

að réttlæta mismunun gagnvart einstökum starfsþáttum þó að ekki þurfi að ganga svo langt að 

takmarka aðgang annars kynsins með öllu. 

6. Launamismunun 

Í þriðja kafla hér að framan var gerð grein fyrir launaþróun hér á landi og má segja að 

niðurstaða þess kafla hafi í grófum dráttum verið sú að laun kvenna hafi alltaf verið lægri en 

laun karla og séu það enn þann dag í dag. Hefur launajafnrétti kynjanna verið eitt helsta 

áhersluatriði jafnréttisbaráttunnar, á Íslandi og á alþjóðavísu, frá því að virkrar lagasetningar í 
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 Í málinu reyndi á lögmæti franskra ráðningarskilmála sem voru kynjaskiptir. Í málinu var m.a. vísað til þess 

að vegna eðli starfs fangavarða gæti verið réttlætanlegt að ráða kvenkyns fangaverði í kvennafangelsi og 

karlkyns fangaverði í karlafangelsi.  
297

 Í málinu reyndi á lögmæti franskra laga sem bönnuðu almennt næturvinnu kvenna. Var ekki talið sýnt fram á 

að næturvinna fæli almennt í sér meiri líffræðilega hættu fyrir konur en karla. Þá var vísað til þess að jafnvel þó 

réttlætingarástæður hefðu á einhverjum tímapunkti kunnað að liggja til grundvallar umræddu bannið hefði átt að 

vera búið að fella það úr gildi við endurskoðun sem bæri að fara fram á öllum undantekningum með reglulegu 

millibili. 
298

 Í málinu reyndi á lögmæti reglu írsku lögreglunnar sem takmarkaði skotvopnaburð kvenna umfram karla. 

Vísaði írska lögreglan til þess að konur væru í frekari lífshættu ef þær væru vopnaðar. Evrópudómstóllinn féllst á 

að það kynni að vera ákveðin starfsemi t.a.m. á sviði löggæslu þar sem kynferði kynni að valda innri óróa og 

réttlæta mismunun. Hins vegar féllst dómstóllinn ekki á að hætta kvenna af vopnaburði væri meiri en karla og 

því væri ekki hægt að réttlæta umrædda mismunun á grundvelli kynferðis með vísan til hlutlægra þátta starfs.   
299

 Í málinu reyndi á lögmæti austurrísks reglugerðarákvæðis sem bannaði almennt ráðningar kvenna við 

námugröft. Í málinu vísaði Evrópudómstóllinn til þess að það mætti ekki takmarka aðgang kvenna að störfum á 

grundvelli aukinnar heilsuverndar þeim til handa en karla. Þá væri ekki heldur heimilt að takmarka aðgang 

kvenna að tilteknum störfum vegna þess að þær væru yfirleitt minni og veikbyggðari á meðan karlar með 

sambærilega líkamlega eiginleika fengju ráðningu. 
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 Sjá einnig EBD, mál C-273/97, I-7403 og EBD, mál C-285/98, I-69. 
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jafnréttismálum á vinnumarkaði fór að gæta. Í dag er enn rík áhersla lögð á að eyða 

kynbundnum launamun og við setningu gildandi jafnréttislaga þótti t.a.m. ástæða til að 

undirstrika í markmiðsákvæði laganna að unnið skyldi áfram gegn launamisrétti.
301

 Er því nú 

mælt fyrir um í d lið 1. gr. jrl. að markmiðum laganna skuli m.a. náð með því að vinna gegn 

launamisrétti og annarri mismunun á grundvelli kyns á vinnumarkaði. Í þessum kafla verður 

lögð áhersla á umfjöllun um réttarreglur sem taka til launamismununar og framkvæmdar í 

jafnlaunamálum. Til hagræðingar verður í síðari umfjöllun vísað til jafnlaunamála og tekur þá 

hugtakið jafnt til mála þar sem ágreiningur lýtur að launum sem og kjörum og öðrum 

ágreiningsefnum sem falla undir nú 19. eða 25. gr. jrl. Vegna þeirrar takmörkuðu 

framkvæmdar sem er til að dreifa hér á landi á þessu sviði, er í þessum kafla í auknum mæli 

litið til Evrópuréttar, þá fyrst og fremst túlkunar og viðmiða sem mótuð hafa verið af 

Evrópudómstólnum.  

6.1. Réttarheimildir um laun og kjör kvenna og karla 

6.1.1. Ákvæði jafnréttislaga 

Í 2. gr. jrl. eru meginhugtökin laun og kjör sérstaklega skilgreind. Í 8. tl. 2. gr. segir að laun 

séu „almennt endurgjald fyrir störf og hvers konar frekari þóknun, bein og óbein, hvort heldur 

er með hlunnindagreiðslum eða með öðrum hætti sem atvinnurekandi greiðir starfsmanni 

sínum fyrir vinnu hans“. Þá segir í 9. tl. sama ákvæðis að kjör séu „laun ásamt lífeyris-, 

orlofs- og veikindaréttindum og hvers konar öðrum starfskjörum eða réttindum sem metin 

verða til fjár“. Þá eru ákvæði í jafnréttislögum sem ætlað er að koma á og viðhalda 

launajafnrétti og stemma stigu við mismunun á þessu sviði og eru þau þýðingarmestu að finna 

í 19. og 25. gr. laganna.  

Segja má að jafnlaunaregla íslensks réttar hafi að mestu haldist efnislega óbreytt í meira 

en þrjá áratugi, þrátt fyrir að nokkur jafnréttislög hafi verið í gildi á þeim tíma, en þó hafa 

nokkrar breytingar verið gerðar á reglunni, sem hafa m.a. miðað að því að gera gildissvið 

reglunnar víðtækara, og er vert að rekja þær breytingar hér.  

Lög, nr. 60/1961, um launajöfnuð kvenna og karla eru fyrstu sérlögin um launajöfnuð 

kynjanna hér á landi. Í 1. gr. laganna var kveðið á um að á árunum 1962-1967 skyldu laun 

kvenna hækka til jafns við laun karla fyrir sömu störf í nánar tilgreindum starfsgreinum.
302

 

Átti fullum launajöfnuði að vera náð þann 1. janúar 1967, sbr. 2. gr. laganna. Í athugasemdum 
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  Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1008. 
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 Lög nr. 60/1961 tóku til eftirfarandi starfsgreina: almennrar verkavinnu, verksmiðjuvinnu og verslunar- og 

skrifstofuvinnu. Áherslubreyting ritgerðarhöfundar. 
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í greinargerð frumvarps sem varð að lögum nr. 60/1961 er sérstaklega vikið að því að 

jafnlaunabaráttan væri ekki einvörðungu kjarabarátta, þar sem hún væri ekki síður barátta 

fyrir fullkomlega jöfnum mannréttindum. Það lægi fyrir að það væri jafnkostnaðarsamt fyrir 

bæði kyn að lifa og þ.a.l. gætu konur ekki búið við sömu lífskjör og karlar nema hafa sömu 

laun. Þá er tekið fram í greinargerðinni að með fullgildingu Íslands á sk. jafnlaunasamþykkt 

Alþjóðavinnumálaskrifstofunnar
303

 hefði ríkið skuldbundið sig til að stuðla að því að reglan 

um jöfn laun til karla og kvenna fyrir jafnverðmæt störf tæki til alls starfsfólks. Umrædd 

samþykkt var þó talin ganga of skammt og vera ófullnægjandi og flókin í framkvæmd að því 

leyti að í henni var launajöfnuður bundinn við jafnverðmæt störf, en það var talið kalla á 

flókið samanburðarmat starfa. Til að leysa úr þeim vanda sem samanburður um jafnverðmæti 

margbreytilegra starfa skapaði voru lög nr. 60/1961 því grundvölluð á þeirri reglu að sömu 

laun skyldu greidd fyrir sams konar störf án tilvísunar til verðmætis þeirra.
304

  

Með lögum, nr. 37/1973, um Jafnlaunaráð, var gildissvið jafnlaunareglunnar víkkað til 

muna og hún látin ná yfir allar konur í atvinnulífinu án tillits til starfs eða atvinnurekanda. Í 1. 

gr. laganna var kveðið á um að konum og körlum skyldu greidd jöfn laun fyrir jafnverðmæt 

og að öðru leyti sambærileg störf.
305

 Með 2. gr. laganna var síðan atvinnurekendum gert 

óheimilt að mismuna starfsfólki eftir kynferði m.a. um launagreiðslur. Í frumvarpi til laganna 

var veitt skýring á breyttu orðalagi jafnlaunareglunnar. Var annars vegar vísað til þess að 

orðalagið væri í samræmi við samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar og hins vegar að 

þörf hafi verið á viðbótinni „jafnverðmæt“, þar sem í fjölmörgum stéttum væru eingöngu 

konur og „sömu“ störf karlmanna því ekki fyrir hendi til samanburðar.
306

  

Í fyrstu almennu jafnréttislögunum, nr. 78/1976, var mælt fyrir um bann við mismunun 

atvinnurekenda á grundvelli kynferðis án sérstakrar tilvísunar til launamismununar. Eftir sem 

áður var sérstök jafnlaunaregla í 2. gr. laganna og var hún samhljóða þeirri sem var í lögum 

nr. 37/1973. Í frumvarpi laganna er sérstök umfjöllun um jafnlaunaregluna og að það væri 

vissulega matsatriði hvaða störf gætu talist jafnverðmæt og sambærileg. Þannig gæti verið 

erfiðleikum bundið að ákvarða hvort rót launamismununar mætti rekja til kynferðis eða 

annarra orsaka. Meginmáli skipti í því tilliti að mat færi fram á hlutlausan hátt í hverju tilviki 
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 Umrædda samþykkt, Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 100 um jöfn laun karla og kvenna fyrir 
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 Alþt. 1960, A-deild, bls. 239-241. 
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 Áherslubreyting ritgerðarhöfundar.  
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 Alþt. 1972-73, A-deild, bls. 262. 
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og að sömu reglur myndu gilda fyrir konur og karla við ákvörðun launa, aðstæðna og 

hlunninda.
307

  

Með lögum nr. 65/1985 var tilvísun til launamismununar aftur tekin inn í upptalningu 

bannákvæðis við mismunun atvinnurekenda og í 1. tl. 5. gr. laganna var kveðið á um að 

bannið gilti m.a. varðandi laun, launatengd fríðindi og hvers konar aðra þóknun fyrir vinnu. 

Auk þess varð nokkur efnisleg breyting á jafnlaunareglunni en með lögunum var gildissvið 

útvíkkað á þá leið að sami áskilnaður var gerður gagnvart kjörum og launum en áður hafði 

reglan aðeins vísað til launa. Í 1. mgr. 4. gr. laganna var þannig mælt fyrir um að konum og 

körlum skyldu greidd jöfn laun og skyldu njóta sömu kjara fyrir jafnverðmæt og sambærileg 

störf.
308

 Þessi viðbót átti að standa til fyllingar ákvæðinu um jöfn laun samkvæmt ummælum í 

greinargerð. Þar var einnig kveðið á um að reglan væri ekki takmörkuð við launagreiðslur til 

kvenna og karla með sama starfsheiti heldur ætti hún einnig að koma í veg fyrir að laun yrðu 

ákvörðuð með hliðsjón af því hvort þau væru að meginhluta unnin af öðru hvoru kyninu.
309

 Á 

sama tíma var bætt við tveimur nýjum málsgreininum í 2. og 3. mgr. 4. gr. laganna sem 

innihéldu skilgreiningar á lykilhugtökunum „jöfn laun“ og „kjör“. Þessar skilgreiningar voru 

síðan uppfærðar við lögfestingu laga nr. 96/2000 og var þá gildissvið hugtakanna rýmkað 

nokkuð. Þannig var gerð sú breyting að hugtakið laun í lögunum skyldi vísa til „almenns 

endurgjalds“ í stað „venjulegs grunn- eða lágmarkskaups“, líkt og áður hafði verið lagt til 

grundvallar. Til að auka skýrleika var jafnframt bætt við skilgreiningu kjara að m.a. 

námsleyfi, fæðingar- og foreldraorlof teldust til kjara í skilningi laganna. Í sama augnamiði 

var einnig kveðið skýrt á um það í lögunum að það leiddi jafnframt af jafnlaunareglunni að 

atvinnurekendum bæri skylda til að ákveða laun á sama hátt fyrir konur og karla og þau 

viðmið sem lögð væru til grundvallar launaákvörðun fælu ekki sér kynjamismunun.
310

 Með 

lögum nr. 96/2000 var einnig bætt inn nýmæli í síðari málsgrein bannákvæðis gegn 

launamismunun, sem mælti fyrir um sérstaka sönnunarreglu á þessu sviði, en fjallað verður 

nánar um sönnunarregluna í kafla 6.2.1. og vísast til þeirrar umfjöllunar. 

 Í gildandi jafnréttislögum, nr. 10/2008, er jafnlaunaregluna að finna 19. gr. laganna og er 

hún nú svohljóðandi:  

1. mgr. Konum og körlum er starfa hjá sama atvinnurekanda skulu greidd jöfn laun og skulu 

njóta sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf. 
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2. mgr. Með jöfnum launum er átt við að laun skulu ákveðin á sama hátt fyrir konur og karla. 

Skulu þau viðmið sem lögð eru til grundvallar launaákvörðun ekki fela í sér kynjamismunun. 

3. mgr. Starfsmönnum skal ávallt heimilt að skýra frá launakjörum sínum ef þeir kjósa svo. 

 

Með lögum nr. 10/2008 var gerð breyting á orðalagi 1. mgr. jafnlaunareglunnar. Er nú 

vísað til „jafnverðmætra eða sambærilegra“ starfa í stað „jafnverðmætra og sambærilegra“.
311

 

Í greinargerð með frumvarpi til laganna var vísað til tilskipunar um launajafnrétti, nr. 

75/117/EBE og skuldbindingu íslenska ríkisins til að skýra íslensk lög þ.á.m. jafnlaunareglu 

íslenskra laga til samræmis við ákvæði EES-samningsins og reglna sem á honum byggja. Í 

athugasemdum greinargerðarinnar er ekki sérstaklega vikið að því að í 3. gr. umræddrar 

tilskipunar sé kveðið berum orðum á um það að reglan taki bæði til sömu vinnu eða 

jafnverðmætrar vinnu.
312

 Er hins vegar vísað til þess að Evrópudómstóllinn hafi ítrekað slegið 

því föstu að ólík störf geti talist jafnverðmæt og að jafnverðmætismat verði að byggja á 

heildstæðu mati. Þá er sérstaklega tekið fram að ekki hafi verið stefnt að efnislegri breytingu 

með orðalagsbreytingunni heldur hafi orðalagsbreytingar stefnt að því að auka skýrleika 

reglunnar.
313

 Í kafla 6.3.1. verður fjallað um framkvæmd fyrri jafnlaunareglna sem gerðu 

áskilnað um jafnt verðmæti og sambærileika starfa og verður þar leitast við að leiða í ljós 

hvort framangreind orðalagsbreyting hafi, þrátt fyrir yfirlýsingu um annað, leitt til 

raunverulegrar efnislegrar breytingar.
314

  

Í athugasemdum greinargerðarinnar er ennfremur vikið að því að miklar breytingar hafi 

orðið á atvinnurekstri undanfarin ár og sé því nú vísað til þess í ákvæðinu að það taki til 

starfsfólks hjá „sama atvinnurekanda“. Með „sama atvinnurekanda“ sé átt við atvinnurekstur 

sem sé tengdur eignaböndum, s.s. sem móður- og dótturfélög. Þessi „orðalagsbreyting“ virðist 

gera það að afdráttarlausum áskilnaði að um sama atvinnurekanda sé að ræða þegar 

jafnlaunareglan kemur til beitingar. Umrætt skilyrði er ekki útskýrt nánar í greinargerð eða 

öðrum lögskýringargögnum né fjallað um hugsanlegar afleiðingar þess að skilyrði um „sama 

atvinnurekanda“ hafi komið inn hvorki með vísan til rannsókna né dómsniðurstaðna, en það 

kom fyrst inn í jafnréttislög með lögum nr. 96/2000. Í greinargerð með gildandi 

jafnréttislögum er ekki heldur gerð grein fyrir því hvort annars konar eignatengsl en tengsl 

móður- og dótturfélaga geti fallið undir umrætt skilyrði en þau tengsl virðast nefnd í 

dæmaskyni. Hugtakið „sami atvinnurekendi“ er því að nokkru óljóst og er t.a.m. álitamál 
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hvort ríkið geti talist einn og sami atvinnurekandinn ef ágreiningur rís um ólík launakjör 

starfsmanna hjá mismunandi ríkisstofnunum. Þá verður ekki séð að þessi áskilnaður, sem 

setur það raunar sem skilyrði fyrir samanburði að störf séu hjá sama atvinnurekanda, eigi sér 

stoð í löggjöf eða dómum á grundvelli fyrri jafnréttislaga eða Evrópurétti. Í kafla 6.1.3. verður 

fjallað um það álitaefni hvort að umræddur áskilnaður um sama atvinnurekanda sé í 

ósamræmi við Evrópurétt.
315

 

Að lokum er rétt að benda á nýmæli 3. mgr. ákvæðisins sem felur í sér afnám 

launaleyndar. Höfðu langflestir umsagnaraðilar endurskoðunarnefndar þeirrar, sem stóð að 

tillögugerð í aðdraganda lagasetningarinnar, talið að launaleynd væri til þess fallin að hindra 

það að jafnréttislög gætu náð markmiði sínu, þar sem talið væri að kynbundinn launamunur 

þrifist betur í skjóli launaleyndar.
316

 Augljóst er að ákvæðið er mikil bót en þó hefur það sætt 

gagnrýni fyrir að vera alls ekki nægilegt til að afnema launaleynd í raun. Hefur í því samhengi 

verið talið að til þess að ná tilsettum árangri þurfi að kveða á um jákvæða skyldu 

atvinnurekenda til að hafa gagnsæi verðandi laun og launakjör.
317

 Í samræmi við 

orðalagsbreytingu 1. mgr. 19. gr. jrl. var núgildandi bannákvæði gegn launamismunun 

uppfært með lögum nr. 10/2008 og er ákvæðið, sem stendur í 25. gr. jrl. nú svohljóðandi:  

1. mgr. Atvinnurekendum er óheimilt að mismuna konum og körlum í launum og öðrum kjörum 

á grundvelli kyns. 

2. mgr. Ef leiddar eru líkur að því að kona og karl sem starfa hjá sama atvinnurekanda njóti 

mismunandi launakjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf skal atvinnurekandi sýna fram á, ef um 

launamun er að ræða, að munurinn skýrist af öðrum þáttum en kyni. 

Í greinargerð frumvarps til gildandi jafnréttislaga er sérstaklega vikið að því í almennum 

athugasemdum að umtalsverðar jákvæðar breytingar hafi orðið á starfsumhverfi og 

starfsháttum, vinnutíma og viðhorfi kynjanna en þrátt fyrir það sé hin jákvæða þróun ekki að 

skila sér í launaumslagið. Þá sé sú aukna tilhneiging til að semja um laun á 

einstaklingsgrundvelli til þess fallin að auka erfiðleika við að fylgjast með launaþróun og 

launamisrétti.
318

  

Svo virðist sem áratugalöng reynsla hafi annars vegar haft jákvæð áhrif á þróun launamála 

en hins vegar hafi hún einnig varpað ljósi á það hversu miklum erfiðleikum bundið það sé að 

knýja fram launajafnrétti kynjanna. Við setningu laga nr. 60/1961, um launajöfnuð kvenna og 

karla gætti mikillar bjartsýni, enda átti að útrýma kynbundnum launamun á örfáum árum. Í 

                                                 
315

 Sif Konráðsdóttir: „Jafnlaunareglan í íslenskri dómaframkvæmd og dómum Evrópudómstólsins“, bls. 415.  
316

 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1016. 
317

 Ingibjörg Elíasdóttir: „Verður jafnréttislögregla kannski nauðsynleg?“ , http://www. jafnretti.is. 
318

 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1002-1005. 



81 

dag kveður við annan tón, enda virðist sem flestir, þ.á.m. löggjafinn, séu orðnir meðvitaðir um 

að mikið þurfi til að koma svo markmiði um algeran launajöfnuð verði náð. Í samræmi við 

þetta var líkt og áður getur með gildandi jafnréttislögum sérstaklega lögfest að það væri ein af 

leiðunum til að ná markmiði laganna að unnið væri gegn launamisrétti, sbr. d lið 1. gr. jrl. Var 

þannig baráttan gegn launamisrétti undirstrikuð sérstaklega í markmiðsákvæði laganna. Að 

sama skapi hefur nú verið leitast við að styðja við jafnlaunareglu jafnréttislaganna með því að 

gera launajafnrétti að áhersluatriði í framkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálum 

fyrir árin 2011-2014. Í henni er m.a. mælt fyrir um gerð heildstæðrar framkvæmdaáætlunar 

sem stefni að því að draga úr launamisrétti kynjanna
319

 og var slík áætlun lögð fram í október 

2012 af Velferðarráðuneytinu.
320

  

6.1.2. Aðgerðaáætlun um launajafnrétti kynjanna 2012-2016 

Aðgerðaáætlun um launajafnrétti kynjanna er til fjögurra ára, þ.e. til loka árs 2016, en þá er 

stefnt að því að dregið hafi verið töluvert úr þeim kynbundna launamun sem er til staðar á 

íslenskum vinnumarkaði. Í áætluninni er mælt fyrir um að koma eigi á aðgerðahópi sem eigi 

að verða samstarfs- og samráðsvettvangur stjórnvalda og samtaka aðila vinnumarkaðarins auk 

þess sem hann eigi að vinna að samræmingu launarannsókna, innleiðingu jafnlaunastaðals, 

veita ráðgjöf og annast upplýsingaöflun og -miðlun.
321

 Þá er fjallað um sk. vottunarleið og 

veitingu jafnlaunavottorða sem eigi að byggja á jafnlaunastaðli.
322

 Segir í áætluninni 

„Markmið staðalsins er að tryggja að fyrirtæki og stofnanir geti komið sér upp ferlum sem 

tryggja að málsmeðferð og ákvarðanataka í launamálum feli ekki í sér kynbundna 

mismunun.“ Fyrirtækjum eigi síðan að gefast kostur á að fá vottun óháðs aðila til að staðfesta 

að ekki sé um kynbundin launamun að ræða hjá þeim. Er hugmyndin að fyrirtæki sjái hag sinn 

í því að fá gæðastimpil á launa- og starfsmannamál sín, þar sem ætla megi að slíkur stimpill sé 

til þess fallinn að bæta ímynd og orðspor fyrirtækisins og laða að hæfara starfsfólk.
323

  

Áhersla er lögð á aukna fræðslu og að stuðlað verði að vitundarvakningu í samfélaginu 

um umfang og eðli kynbundins launamunar. Er í þessu samhengi mælt fyrir um að koma eigi 

upp öflugum gagnagrunni um kynbundinn launamun og að markviss umræða um efnið á 

landsvísu skuli tryggð. Þá er mikilvægi þess að litið sé til hinnar félagslegu umgjarðar, s.s. 
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tilhögunar fæðingarorlofs, kynskipts vinnumarkaðar, kynjaskiptingar í forystu fyrirtækja og 

samræmingar fjölskyldu- og atvinnulífs, í tengslum við umfjöllun um launamun kynjanna, 

enda sé sá þáttur gríðarlega áhrifamikill og snúi að jöfnum möguleikum kynjanna til 

atvinnuþátttöku og starfsþróunar. 
324

 Þá er einnig mælt fyrir um að á meðal helstu verkefna 

stjórnvalda sem vinnuveitenda sé að vinna að því að bæta launaskráningu til að auðvelda 

launagreiningar og gera árlega jafnlaunaúttektir hjá öllum ríkisstofnunum. 

Að lokum er gerð grein fyrir aðgerðum sem varða sérstaklega opinberan vinnumarkað. Er 

fjallað um sk. starfsmatsleið, en starfsmat er „ítarleg greining starfa í hverju fyrirtæki, þar sem 

verðmæti þeirra er metið með samræmdum hætti. Laun fyrir hvert starf eru síðan ákveðin út 

frá matinu óháð einstaklingsbundinni hæfni starfsmanna eða frammistöðu“. Er vísað til þess 

að starfsmatsleiðin feli í sér kerfisbundið og samræmt mat og að markmið starfsmats sé að 

tryggja að laun starfsmanna séu ákvörðuð með eins málefnalegum, óvilhöllum og hlutlægum 

aðferðum og frekast er unnt. Þá verði forsendur og rökstuðningur launaákvarðana gerðar 

skýrar og gagnsæjar en helsti kostur starfsmats er talinn vera sá að það sé  viðurkennd leið til 

að ákvarða sömu grunnlaun fyrir ólík störf sem metin eru sambærileg og jafnverðmæt. Í 

áætluninni er jafnframt vikið að því að flest sveitarfélög landsins hafi tekið upp notkun 

starfsmats með góðum árangri en þó sé ljóst að starfsmat dugi ekki til eitt og sér, enda taki 

það einvörðungu til grunnröðunar starfa og því þurfi samhliða að fara fram mat á 

heildarpakkanum.
325

 

6.1.3. Meginregla Evrópuréttar um jöfn laun karla og kvenna 

Elsta jafnréttisregla Evrópuréttarins er jafnlaunareglan sem var að finna í Rómarsáttmálanum 

frá árinu 1957. Í 119. gr. Rómarsáttmálans var aðeins mælt fyrir um jöfn laun fyrir jafna 

vinnu. Á grundvelli sáttmálans var tilskipun 75/117/EEC, um samræmingu laga 

aðildarríkjanna er varðar innleiðingu meginreglunnar um jöfn laun karla og kvenna, (hér eftir 

jafnlaunatilskipunin) samþykkt. Í samræmi við Rómarsáttmálann var lagt til grundvallar í 

jafnlaunatilskipuninni að jöfn laun skyldu greidd fyrir jafna vinnu.
326

 Með 

Amsterdamsáttmálanum frá 1997 var gerð sú breyting að jafnlaunareglan var jafnframt látin 

taka til jafnverðmætrar vinnu og í kjölfarið var gerð breyting til samræmingar á 
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jafnlaunatilskipuninni.
327

 Jafnlaunatilskipunin var meðal þeirra tilskipana sem féllu úr gildi 

við samþykkt endurútgáfu tilskipunar nr. 2006/54/EC. Í hinni nýju tilskipun var ákvæði um 

bann við mismunun á grundvelli launa tekið upp í 4. gr. Í ákvæðinu er kveðið á um að útrýma 

skuli hvers kyns kynbundinni mismunun, beinni og óbeinni, á launum þegar um er að ræða 

sömu eða jafnverðmæt störf. Ennfremur er kveðið á um að þar sem starfsflokkunarkerfi eru 

notuð til að ákvarða laun skuli byggt á sömu forsendum fyrir bæði kyn sem eigi að vera 

þannig úr garði gerð að það útiloki mismunun á grundvelli kynferðis.
328

 Í aðfaraorðum 

tilskipunarinnar nr. 1006/54/EC, þ.e. tilgreindum forsendum, er sérstaklega vísað til þess að 

141. gr. Stofnsáttmála Evrópusambandsins, nú 157. gr. Sáttmálans um starfsemi 

Evrópusambandsins, veiti sérstaka lagastoð og á grundvelli hennar sé hægt að tryggja rétta 

eftirfylgni við jafnlaunareglu Evrópuréttarins.
329

 Er rétt að geta þess sérstaklega að 157. gr. 

Sáttmálans um starfsemi Evrópusambandsins felur í sér hvoru tveggja bann gegn beinni og 

óbeinni mismunun á grundvelli kyns.
330

 Þá er jafnframt vísað til þess að í 21. og 23. gr. 

Réttindaskrár Evrópusambandsins sé að finna bann við mismunun á grundvelli kynferðis á 

öllum sviðum samfélagsins og undir það falli m.a. bann við mismunun í launum. Mikilvægi 

jafnlaunareglunnar er sérstaklega undirstrikað í tilgreindum forsendum tilskipunarinnar og er 

þar vísað til þess að hún sé mikilvægur þáttur í meginreglunni um jafna meðferð karla og 

kvenna og nauðsynlegur og ómissandi hluti af réttarreglum bandalagsins, þ.m.t. 

dómaframkvæmd Evrópudómstólsins, um mismunun á grundvelli kynferðis. Í 

dómaframkvæmd hafi jafnframt verið viðurkennt að meginreglan um jöfn laun kunni í 

ákveðnum tilvikum að ná til aðstæðna þar sem karlar og konur vinna hjá ólíkum 

vinnuveitendum.
331

 Líkt og rakið var í kafla 6.1.1. er nú sérstaklega vísað til þess í 19. og 25. 

gr. jrl. að ákvæðin, sem innihalda jafnlaunareglu íslensks réttar og bann við mismunun í 

launakjörum á grundvelli kynferði, taki aðeins til tilvika hjá sama atvinnurekanda.
332

 Var 

þessum áskilnaði um sama atvinnurekanda bætt inn í ákvæðin með lögum, nr. 96/2000 en 
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hann síðan ítrekaður og skýrður í athugasemdum í greinargerð með gildandi jafnréttislögum. 

Er því ákveðið misræmi að þessu leyti á milli Evrópuréttarins eins og hann hefur verið 

skýrður af Evrópudómstólnum og íslenskri löggjöf. Að öðru leyti eru hins vegar 

meginákvæðin um jafnlaunaregluna og bann við mismunun sambærileg í íslenskum rétti og 

Evrópurétt. Er því hægt að styðjast að verulegu leyti við framkvæmd Evrópudómstólsins, sér í 

lagi vegna skyldu íslenska ríkisins til túlka ákvæði EES-samningsins og reglur með stoð í 

honum í samræmi við úrskurði Evrópudómstóla, sbr. 6. gr. laga nr. 2/1993, um Evrópska 

efnahagssvæðið, sbr. jafnframt 2. mgr. 3. gr. Samnings milli EFTA-ríkjanna um stofnun 

eftirlitsstofnunar og dómstóls.  

6.2. Framkvæmd í málum sem varða mismunun í launakjörum 

Þegar hefur verið vakin athygli á því annars vegar að launajafnrétti hefur verið eitt helsta 

áhersluatriði íslenskrar jafnréttislöggjafar frá upphafi og hins vegar að kynbundinn 

launamunur hafi verið viðloðandi vandamál hér á landi. Þrátt fyrir þessar staðreyndir hafa 

tiltölulega fá ágreiningsmál sem lúta að jafnrétti kynjanna til launa og kjara hafi verið borin 

undir úrskurðaraðila, hafa t.a.m. aðeins 43 mál af þeim 178 málum sem borist hafa kærunefnd 

jafnréttismála, á tímabilinu 1997-2012, varðað laun eða kjör og aðeins sex dómar Hæstaréttar 

varða jafnlaunaregluna. Er það áleitin spurning hvers vegna fleiri einstaklingar hafi ekki leitað 

réttar síns til launajafnréttis og raun ber vitni. Kann að vera að sú launaleynd sem hefur verið 

gildandi stefna hér á landi fram að setningu gildandi jafnréttislaga feli í sér einhverja 

skýringu. Hugsanlega kann erfiðari sönnunarstaða einstaklinga í hreinræktuðum kynjastéttum 

að standa í vegi fyrir því að einstaklingar sem tilheyra slíkum stéttum sæki rétt sinn. Eins kann 

að vera álitaefni hvort einstaklingum þyki einfaldlega óþægilegt, þegar þeir hafa í hyggju að 

starfa áfram hjá sama atvinnurekanda, að sækja rétt sinn til jafnra launa, þrátt fyrir vernd 27. 

gr. jrl.
333

 Ef til vill kunna framangreind atriði af hafa áhrif á fjölda ágreiningsmála á þessu 

sviði og þá má einnig ætla að þau kunni að hafa haft samverkandi áhrif. Hér verður þó látið 

staðar numið við að varpa fram þessum álitaefnum án þess þó að endanleg skýring á litlum 

fjölda ágreiningsmála verði veitt.  

Í þessum kafla verður fjallað um framkvæmd úrskurðaraðila í jafnlaunamálum og líkt og í 

kafla 5.2. mun áhersla vera lögð á innlenda framkvæmd á tímabilinu 1997-2012. Er því rétt að 

árétta að lagabreytingar hafa átt sér stað á tímabilinu og vísast til umfjöllunar í köflum 4.2. og 

6.1.1. um breytingar og þróun jafnréttislaga. Allar úrlausnir kærunefndar jafnréttismála sem 
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og dómar Hæstaréttar í jafnlaunamálum á umræddu tímabili hafa verið yfirfarin af 

ritgerðarhöfundi í þeim tilgangi að leiða í ljós mótun og þróun sjónarmiða eða viðmiða sem 

úrskurðaraðilar hafa stuðst við í framkvæmd. Þar sem hin innlenda framkvæmd á þessu sviði 

er nokkuð slitrótt verður í þessum kafla vísað samhliða til framkvæmdar og túlkunar 

Evrópudómstólsins til stuðnings í umfjöllun.  

Jafnlaunamál eiga það sameiginlegt með stöðuveitingarmálum að þau eru þess eðlis að 

úrskurðaraðilar þurfa að taka afstöðu til ýmissa sjónarmiða svo mögulegt sé að komast að 

niðurstöðu í slíkum málum. Niðurstöðu um hvort einstaklingur hafi sætt mismunun í launum 

eða kjörum á grundvelli kynferðis eður ei. Þá virðist einnig hafa myndast ákveðið verklag hjá 

úrskurðaraðilum við úrlausn jafnlaunamála. Því ferli má gróflega skipta í tvö meginskref.   

Fyrsta skrefið felst almennt í skoðun á því hvort launamunur sé fyrir hendi og hvort stuðst 

sé við tækt viðmið, þ.e. hvort áskilnaði um „sama eða jafnverðmætt“ starf sé fullnægt. Í því 

miði eru þau störf sem einstaklingur heldur fram að séu söm eða jafnverðmæt krufin, þannig 

að líkindi og eftir atvikum breytur þeirra séu leidd í ljós. Annað skrefið, sem er eingöngu tekið 

ef talið er að störf séu söm eða jafnverðmæt, felst síðan í því að kanna hvort málefnalegum 

sjónarmiðum, sem réttlæti mismunun á launum, sé til að dreifa.   

6.2.1. Sjónarmið um sönnun og sönnunarbyrði 

Í 2. mgr. 25. gr. jrl. er að finna sérstaka sönnunarreglu sem mælir fyrir um að ef leiddar séu 

líkur að því að kona og karl sem starfi hjá sama atvinnurekanda njóti mismunandi launakjara 

fyrir sömu eða jafnverðmæt störf skuli atvinnurekandi sýna fram á, ef um launamun er að 

ræða, að munurinn skýrist af öðrum þáttum en kyni. Svarar reglan að nokkru til sönnunarreglu 

4. mgr. 26. gr. jrl. og gilda sömu sjónarmið varðandi tilflutning sönnunarbyrði á grundvelli 

ákvæðanna, auk þess sem ákvæði tilskipunar, nr. 2006/54/EC, um sönnunarbyrði taka jafnt til  

jafnlaunamála og stöðuveitingarmála. Er því vísað til umfjöllunar um eðli tilflutnings 

sönnunarbyrðar í kafla 5.2.1., þar sem hún á jöfnum höndum við hér. Þá er einnig rétt að vísa 

til umfjöllunar þess kafla um það álitaefni hvort ríkari kröfur beri að gera til karla til að leiða 

líkur að því að mismunun hafi átt sér stað á grundvelli kynferðis, þar sem þeir geta ekki stuðst 

við sömu löglíkur og konur. Var ekki hægt að sjá af framkvæmd á sviði stöðuveitingarmála að 

vísað hafi verið til ólíkrar stöðu kynjanna gagnvart sönnun að neinu leyti. Almennt gildir það 

sama um framkvæmd á sviði jafnlaunamála. Verður þannig ekki séð að almennt séu lagðar 

ríkari kröfur til sönnunar þegar karlmaður telur sér mismunað í launum eða kjörum en þegar 

kona er í stöðu kæranda. Á sviði jafnlaunamála má þó sjá tilvísanir til þess raunveruleika sem 

er fyrir hendi á sviði launamála, þ.e. lakari stöðu kvenna, og markmiðs jafnréttislaga.  
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Í Áliti KJ 29. apríl 1999 (3/1999) taldi karlkyns starfsmaður Landspítalans, M, að sér hefði 

verið mismunað í kjörum á grundvelli kynferðis. Vísaði hann því til stuðnings til þess að hann 

nyti lakari kjara en tiltekinn kvenkyns samstarfsmaður hans, K, sem gegndi sama starfi og hann. 

Í málinu lá fyrir að laun og önnur kjör M og K réðust annars vegar af ákvæðum starfsmannalaga 

og hins vegar af mismunandi kjarasamningum. Í niðurstöðum sínum vísaði kærunefnd til þess 

að launamisrétti teldist til staðar þegar launamunur konu og karls í sama starfi yrði ekki skýrður 

með þáttum sem hefðu ekkert með kynferði starfsmanna að gera. Í niðurstöðunum sagði einnig 

að „Kannanir sem gerðar hafa verið hér á landi benda sérstaklega til þess að konur fái að 

meðaltali lægri laun en karlar fyrir sömu eða jafnverðmæt og sambærileg störf í skilningi 

jafnréttislaga. Framangreindum ákvæðum jafnréttislaga virðist því beint gegn misrétti sem 

konur verða einkum fyrir“. Var talið liggja fyrir í málinu að mismun á kjörum M og K mætti 

rekja til þess að þau væru félagsmenn hvort í sínu stéttarfélagi. Var í málinu talið að engin 

almenn eða sérstök rök hefðu komið fram því til stuðnings að ástæða launamunar M og K 

tengdist kynferði þeirra á einhvern hátt heldur þvert á móti orsakaðist munurinn af mismunandi 

stéttarfélagsaðild. Var því ekki talið að brotið hefði verið gegn jafnréttislögum.  

Er ljóst að í umræddu áliti er lagt til grundvallar að jafnlaunaregla jafnréttislaga og bann 

þeirra við mismunun í launum og kjörum hafi verið sett í þeim tilgangi að bæta úr lakari stöðu 

kvenna.
334

 Er það a.m.k. álitaefni hvort með tilvísun kærunefndar til raunveruleika kvenna að 

þessu leyti og markmiðs jafnréttislaga felist viðurkenning á því að löglíkur þær sem lögin 

byggja á standi fremur til stuðnings kröfum kvenna en karla, í það minnsta á sviði 

jafnlaunamála. Er þó varla tækt að draga of víðtækar ályktanir af umræddum ummælum í ljósi 

þess að kærunefndin hefur aldrei látið í ljós beina afstöðu sína til löglíkinda við sönnun þrátt 

fyrir að ítrekuð tilefni hafi gefist til þess. Að þessu undanskildu verður ekki annað séð en að 

fyrri umfjöllun um þetta álitaefni taki því einnig til jafnlaunamála og vísast því til hennar.  

Þrátt fyrir ákveðin líkindi með sönnun í jafnlaunamálum og stöðuveitingarmálum er ljóst 

að sönnun í jafnlaunamálum kann oft á tíðum að vera flóknari. Annars vegar þar sem 

viðmiðunarreglu
335

 er ekki til að dreifa á sviði jafnlaunamála og því ekki hægt að styðjast við 

sambærileg lögmælt samanburðaratriði og gert er í stöðuveitingarmálum. Hins vegar vegna 

þess að í jafnlaunamálum er stundum erfitt að finna viðeigandi samanburð þrátt fyrir að í 

honum sé gerður áskilnaður um samanburð við einstakling af gagnstæðu kyni í lögum. Í 

stöðuveitingarmálum er, eðli máls samkvæmt, alltaf fyrir hendi ákveðið viðmið, þ.e. sá sem 

var ráðinn, settur eða skipaður. Þegar kemur að mismunun í launum og kjörum getur hins 

vegar skort á að viðeigandi viðmiði sé til að dreifa og rís þá upp ákveðinn vandi fyrir þann 

sem vill leiða líkur að mismunun.
336

 Nokkur mál hafa verið lögð fyrir Evrópudómstólinn þar 

sem þeir sem talið hafa rétt sinn brotinn í launum og/eða kjörum hafa stuðst við önnur 
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samanburðarviðmið en einstakling af gagnstæðu kyni sem hefur samtímis gegnt sama eða 

jafnverðmætu starfi hjá sama atvinnurekanda. 

Í EBD, mál C-129/79, I-1275 lagði kona, sem taldi sér mismunað í launum á grundvelli 

kynferðis, til grundvallar að miða ætti við launakjör karlkyns forvera hennar í starfi sem hafði 

fengið tæplega 20% hærri laun en hún fyrir sama starf. Í málinu lagði Evrópudómstóllinn til 

grundvallar að jafnlaunareglan væri ekki takmörkuð við tilvik þar sem karl og kona gegndu 

jafnri vinnu samtímis hjá atvinnurekanda og þar af leiðandi var samanburðurinn talinn tækur.  

 

Í EBD, mál C-310/00, I-1092 reyndi á það hvort samanburður á milli einstaklinga hjá ólíkum 

atvinnurekendum væri tækur. Forsaga málsins var að starfsmenn þeir sem töldu sér mismunað á 

grundvelli kynferðis, nánast eingöngu konur, höfðu starfað hjá héraðssýslu í Bretlandi í 

matarþjónustu þegar einkavæðing að hluta fór fram. Við einkavæðinguna fluttust viðeigandi 

starfsmenn yfir til einkaaðila og þurftu þeir samhliða að taka lakari starfskjör. Töldu umræddir 

starfsmenn sér mismunað á grundvelli kynferðis og vildu að miðað yrði við launakjör þeirra 

karlkyns starfsmanna sem höfðu ekki sætt flutningi og voru áfram starfsmenn héraðssýslunnar, 

enda hafi vinna þeirra verið metin jafnverðmæt áður en einkavæðingin fór fram. 

Evrópudómstóllin setti í málinu mikilvægt fordæmi, þar sem hann komst að þeirri niðurstöðu að 

141. gr. Stofnsáttmála Evrópusambandsins,
337

 þ.e. jafnlaunareglan, væri ekki bundin við tilvik 

þar sem þeir sem teldu rétt sinn brotinn og samanburðaraðili/-ar störfuðu hjá sama 

atvinnurekanda. Hins vegar þyrfti að gera mjög ríkar kröfur til þess að launamismunun væri 

ekki að rekja til ólíkra breyta milli atvinnurekenda. Taldi Evrópudómstóllinn það því vera 

nauðsynlegt að  hægt væri að greina eina uppsprettu mismunar á grundvelli kynferðis enda gætu 

aðrar breytur á milli ólíkra atvinnurekenda réttlætt mismunun í launum.  

 

Í EBD, mál C-256/01, I-903 taldi kvenkyns háskólalektor, K, sem starfaði sem verktaki hjá 

tilteknum háskóla, sig í fyrsta lagi eiga kröfu til jafnra launa á við karlkyns lektor, M, sem var í 

beinu ráðningarsambandi við háskólann. Þá gerði K í öðru lagi kröfu um að fá jafna stöðu og M 

í eftirlaunaskipulagi skólans sem var einungis opið þeim sem væru í ráðningarsambandi við 

skólann. Lá fyrir að K hafði áður verið í beinu ráðningarsambandi við skólann en eftir að 

skólinn ákvað að endurnýja ekki langtíma ráðningarsamning við K hafði hún unnið sem 

verktaki og gert verktakasamninga í gegnum milligönguaðila til árs í senn, í sex ár samfleytt. 

Varðandi fyrri kröfu K beitti Evrópudómstóllinn sömu nálgun og í ofangreindu máli C-310/00. 

Var talið að orðalag 141. gr. Stofnsáttmála Evrópusambandsins
338

 stæði ekki í vegi fyrir því að 

samanburður væri sóttur til annars atvinnurekanda eins og á stóð í málinu en jafnframt var 

ítrekað að þá þyrfti að vera ein greinileg uppspretta mismunar sem aðrar breytur hefðu ekki 

áhrif á. Varðandi síðari kröfu konunnar um jafna stöðu í eftirlaunaskipulagi skólans þá taldi 

Evrópudómstóllinn að hlutlæg réttlætingarsjónarmið fyrir áskilnaði um beint ráðningarsamband 

í lögum skorti og því bryti umræddur áskilnaður í bága við meginregluna um jöfn laun, þar sem 

hægt væri að sýna fram á að mun lægra hlutfall kvenna en karla gæti fullnægt skilyrðinu.  

Í fyrstnefnda málinu slær Evrópudómstóllinn því föstu að ekki sé áskilið að sá 

einstaklingur sem samanburður kæranda miðar við þurfi að starfa hjá atvinnurekanda í 

sama eða jafnverðmætu starfi á sama tíma og sá einstaklingur sem telur sér mismunað. 

Þótti vel tækt í málinu að samanburðarviðmiðið hafi verið forveri í starfi. Hér á landi 

virðist einnig vera lagt til grundvallar að forveri geti verið tækt samanburðarviðmið, sbr. 

Álit KJ 25. mars 2002 (2/2001) en þar var ekki gerð athugasemd við það að kærandi 
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hafi byggt kæru sína á því að launakjör hennar hafi verið lakari en forvera hennar í 

starfi.
339

 

Í síðarnefndum málum má segja að gengið sé enn lengra, þar sem viðurkennt er að í 

ákveðnum tilvikum kunni að vera hægt að sækja samanburðarviðmið út fyrir raðir sama 

atvinnurekanda. Vegna orðalagsbreytingar á ákvæðum nú 19. og 25. gr. jrl. sem fjallað 

var um í köflum 6.1.1. og 6.1.3., á þá leið að ákvæðin taki nú aðeins til tilvika hjá sama 

atvinnurekenda, er ljóst að framangreint viðmið Evrópudómstólsins verður ekki lagt til 

grundvallar af innlendum úrskurðaraðilum nema til lagabreytingar komi. Í 19. og 25. gr. 

jrl. er sem fyrr segir skýrlega kveðið á um að reglurnar taki aðeins til tilvika hjá sama 

atvinnurekanda en samkvæmt orðalagi 141. gr. Stofnsáttmála Evrópu, nú 157. gr. 

Sáttmálans um starfsemi Evrópusambandsins, er ekki loku fyrir það skotið að sækja 

megi samanburð út fyrir raðir sama atvinnurekanda, líkt og Evrópudómstóllinn hefur 

síðan slegið föstu í niðurstöðum sínum. Ljóst er að Evrópudómstóllinn hefur þó gert 

skýran áskilnað þegar langsóttari samanburður er lagður til grundvallar, um að það þurfi 

að ganga úr skugga um að mismunun í launum sé eina breytan eða í það minnsta að 

aðrar breytur séu ekki fyrir hendi sem kunni að leiðrétta þann mismun. Gefur þessi 

tilhögun Evrópudómstólsins einstaklingum sem eru í þeirri stöðu að hafa ekki 

viðeigandi samanburðarviðmið aukna möguleika til að leiða líkur að mismunun þó að 

nokkuð varfærnislega sé farið í beitingu. Hér á landi hefur hins vegar verið tekið fyrir 

sambærilegan samanburð með orðalagi í löggjöf og kann það að leiða til þess að í 

slíkum tilvikum neyðist úrskurðaraðilar til að smíða ímyndaðan samanburð.
340

  

6.2.2. Mikilvægi gagnsæi og skýrleika launakerfa 

Í kjölfar umfjöllunar um sönnun og tilflutning sönnunarbyrðar í jafnlaunamálum er rétt að 

vekja athygli á því að af framkvæmd má sjá að gagnsæi og skýrleiki launakerfa 

atvinnurekenda kunna að hafa áhrif á sönnun og tilflutning sönnunarbyrðar. Af hálfu 

Evrópudómstólsins hefur verið lögð mjög rík áhersla á að launakerfi atvinnurekenda séu 

gagnsæ og skýr þannig að starfsmenn geti bæði gert sér grein fyrir tímakaupi sínu en einnig 

samsetningu launaseðils síns, þ.á m. hvaða kröfur séu gerðar til starfa þeirra þegar lagt er mat 

á endurgjald þeirra. Hefur almennt verið lagt til grundvallar í Evrópurétti að gagnsæ 

launakerfi séu talin til þess fallin að koma í veg fyrir óvissu og hugmyndir um óréttlæti auk 
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þess sem það geti dregið úr einstaklingsbundnum kröfum starfsmanna.
341

 Þegar sýnt hefur 

verið fram á ógagnsæi og óskýrleika í launakerfi annars vegar og launamun á milli kynjanna 

hjá atvinnurekanda hins vegar hefur Evrópudómstóllinn talið það réttlæta flutning 

sönnunarbyrðar yfir á atvinnurekanda og að honum beri þá að sanna að aðrar ástæður en 

kynferði hafi ráðið launamun.
342

 Af innlendri framkvæmd má sjá að úrskurðaraðilar hér á 

landi hafa byggt á sambærilegu sjónarmiði varðandi tilfærslu sönnunar.  

Í Áliti KJ 11. desember 1997 (4/1997) var deilt um hvort kvenkyns starfsmanni hefði verið 

mismunað í launakjörum á grundvelli kynferðis. Lá fyrir að hjá viðkomandi atvinnurekanda var 

ekki rekin launastefna sem byggði á fyrirfram mótuðum og gagnsæjum mælikvörðum. Voru 

þannig möguleikar starfsmanna til að kynna sér hvaða atriði hefðu áhrif þegar laun þeirra væru 

ákvörðuð eða á hvaða grundvelli ákvarðanir um launahækkanir væru reistar taldir mjög 

takmarkaðir. Í niðurstöðu kærunefndar var sérstaklega vísað til þess að í „fyrirtækjum þar sem 

launaleynd ríkir og launakerfið er algerlega ógagnsætt leggi jafnréttislög atvinnurekendum þá 

skyldu á herðar að taka laun starfsmanna reglulega til endurskoðunar með hliðsjón af jafnrétti 

kynja og samræma laun þeirra sem sömu laun ber“. Að auki taldi kærunefndin rétt með hliðsjón 

af því hvernig launakerfi viðkomandi atvinnurekanda var háttað, þ.e. þar sem það var algerlega 

ógagnsætt, að atvinnurekandinn þyrfti að bera sönnunarbyrðina fyrir því að aðrar ástæður en 

kynferði hafi ráðið launamun.  

Þá hefur kærunefnd jafnréttismála lagt þann skilningi í 19. gr. og 25. gr. jrl. að lögin 

skyldi launagreiðendur til að ákvarða laun karla og kvenna með fyrirfram skilgreindum, 

gagnsæjum viðmiðum og sömu aðferð. Auk þess sem þau skyldi launagreiðendur til að nota 

mælikvarða sem falli jafnt að eiginleikum beggja kynja.
343

 Þá hefur kærunefndin ennfremur 

slegið því föstu að það sé forsenda þess að tilgangi jafnréttislaga verði náð að launa- og 

starfsmannastefna fyrirtækja sé skýr, gagnsæ og þekkt á meðal starfsmanna, þar sem einungis 

þannig sé hægt að tryggja raunverulegt jafnrétti kynjanna í launakjörum og jafna möguleika 

þeirra á vinnustað, sbr. Álit KJ 31. nóvember 2005 (11/2004).
344

  

Í Evrópurétti hefur einnig verið lagt til grundvallar að gagnsæi og skýrleiki launakerfa 

kunni að hafa áhrif þegar úrskurðaraðilar skeri úr ágreiningi varðandi það hvort störf teljist 

sambærileg eða jafnverðmæt, enda geti gagnsæ og skýr launakerfi varpað ljósi á það hvernig 

störf starfsmanna séu metin til verðmæta.
345

 Hér á landi hefur ekki verið vísað til þess 

sérstaklega að slíkir annmarkar á launakerfum geti leitt til tilflutnings sönnunarbyrðar. Hins 
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vegar má almennt ætla að atvinnurekandi verði að bera hallann af því ef afmörkun á inntaki 

starfa innanborðs hjá honum sé óskýr, líkt og kærunefnd jafnréttismála lagði til grundvallar í 

eftirfarandi úrskurði sínum.   

Í Úrskurði KJ 11. nóvember 2009 (2/2009) lagði kvenkyns kærandi í málinu, K, til grundvallar 

að hún hefði sætt beinni mismunun í launakjörum á grundvelli kynferðis, þar sem hún hefði 

fengið umtalsvert lægri laun en karlkyns samstarfsmaður hennar, M, sem gegndi sama starfi og 

hún hjá sama atvinnurekanda, KB. Lá fyrir að M og K sinntu bæði störfum og voru einu 

starfsmenn tiltekinnar deildar innan KB auk þess sem þau báru sama starfsheiti. Af hálfu KB var 

því haldið fram að umrætt starfsheiti hefði ekki skilgreint inntak hjá KB og að störf M og K 

væru ekki söm og vísaði því til stuðnings til þess að störf einstakra starfsmanna deildarinnar 

hefðu verið afmörkuð í ákvæðum ráðningarsamninga og fyrirmælum yfirmanna. KB gat hins 

vegar hvorki lagt fram ráðningarsamninga né starfslýsingar máli sínu til stuðnings. Vísaði 

kærunefndin til þess að eins og atvikum væri háttað stæði það KB nær að leiða að því hlutlæg 

rök að starf K hefði ekki verið það sama og starf M. Þar sem slík gögn höfðu ekki verið lögð 

fram yrði að telja að K hefði leitt verulegar líkur að því að störf hennar og M væru söm í 

skilningi jafnréttislaga.
346

  

Af ofangreindri umfjöllun má leiða að sjónarmið um gagnsæi og skýrleika þurfi ekki 

endilega að hafa úrslitaáhrif á niðurstöðu í jafnlaunamálum en hins vegar geti þau ótvírætt 

haft verulega þýðingu að því er varðar tilflutning sönnunarbyrðar og síðar sönnunarstöðu 

atvinnurekanda. Að teknu tilliti til framangreinds verður ekki annað séð en að hagsmunum 

atvinnurekenda sé best borgið að fullnægja skyldu sinni að jafnréttislögum með því að 

ákvarða laun með fyrirfram skilgreindum og gagnsæjum viðmiðum, sem séu ekki til þess 

fallin að mismuna kynjum. Ef atvinnurekendur styðjast við opin, gagnsæ og skýr launakerfi 

kunna þeir þannig að draga úr óvissu, hugmyndum um óréttlæti, einstaklingsbundnum kröfum 

og hættunni af því að lenda í afar erfiðri sönnunarstöðu í jafnlaunamálum.
347

   

6.2.3. Bein og óbein mismunun 

Í kafla 4.2.3. var fjallað um hið almenna bannákvæði jafnréttislaga í 24. gr. jrl. Í ákvæðinu er 

mælt fyrir um að hvers kyns mismunun á grundvelli kyns, hvort heldur sem er bein eða óbein, 

sé óheimil. Hefur hvers kyns mismunun löngum verið bönnuð í jafnréttislögum en með 

lögfestingu gildandi jafnréttislaga, nr. 10/2008, var ákveðið að lögfesta sérstaklega 

skilgreiningu hugtakanna bein mismunun og óbein mismunun, sbr. 1. og 2. tölul. 2. gr. jrl. 

Samkvæmt lögfestu skilgreininganna er það bein mismunun þegar „einstaklingur fær 

                                                 
346

 Sjá einnig Álit KJ 31. október 2005 (11/2004) en í umræddu máli lágu hvorki fyrir skriflegir 

ráðningarsamningar né gjaldgengar starfslýsingar á þeim störfum sem starfsmaður hélt fram að væru sambærileg 

og jafnverðmæt. Taldi kærunefndin því að við þær aðstæður stæði það atvinnurekanda nær að leiða að því 

hlutlæg rök að störfin væru ekki sambærileg og jafn verðmæt.  
347

 „Work of Equal Value“,  http://www.equalityhumanrights.com. 
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óhagstæðari meðferð en annar af gagnstæðu kyni við sambærilegar aðstæður“
348

 en óbein 

mismunun þegar „hlutlaust skilyrði, viðmið eða ráðstöfun kemur hlutfallslega verr við annað 

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

kyni.
349

 
350

 Þessar skýringar eiga sér fyrirmyndir í samningnum um afnám allrar mismununar 

gegn konum og gerðum Evrópusambandsins sem teknar hafa verið upp í EES-samninginn.
351

  

Af framkvæmd, þó fyrst og fremst framkvæmd Evrópudómstólsins, er ljóst að töluvert 

hefur reynt á óbeina mismunun í jafnlaunamálum. Hefur sérstaklega reynt á inntak óbeinnar 

mismununar í málum sem varða laun og kjör hlutastarfsmanna, sem eru þá yfirleitt í 

meirihluta konur.
352

 Síðari lögfestar skilgreiningar á hugtakinu óbein mismunun má raunar 

rekja til afmörkunar Evrópudómstólsins sem mótuð var í einu af þeim málum.  

Í EBD, mál C-170/84, I-7637 reyndi á lögmæti eftirlaunakerfis þýsks atvinnurekanda, Bilka. 

Samkvæmt kerfinu gátu starfsmenn aðeins unnið sér inn eftirlaunaréttindi ef þeir höfðu unnið 

fulla vinnu í a.m.k. 15 ár á 20 ára tímabili. Tiltekinn kvenkyns starfsmaður, K, hafði starfað í 15 

ár hjá Bilka, en hluta af þeim tíma hafði hún verið í hlutastarfi og hafnaði Bilka því kröfu 

hennar til réttinda á grundvelli eftirlaunakerfisins. K taldi að tilhögun eftirlaunakerfisins bryti í 

bága við meginregluna um jöfn laun, enda væru mun fleiri konur í hlutastörfum hjá Bilka og 

kæmi tilhögun kerfisins því verr niður á konum en körlum. Í niðurstöðum Evrópudómstólsins 

var fallist á rök K og talið að í ljósi meirihlutastöðu kvenna sem hlutastarfsmanna og útilokunar 

hlutastarfsmanna í eftirlaunakerfi Bilka hefði konum verið mismunað óbeint á grundvelli 

kynferðis. Í niðurstöðunum er þó vísað til þess að slíka mismunun kunni að vera hægt að 

réttlæta með vísan til raunverulegrar þarfar atvinnurekanda en þá þurfi viðkomandi mismunun 

að hafa verið viðeigandi og nauðsynleg til að ná tilteknu marki þ.e. mæta nauðsynlegum þörfum 

atvinnurekanda.  

Hefur á grundvelli fordæmis Evrópudómstólsins í ofangreindu máli og síðar lögfestra 

skilgreininga á óbeinni mismunun verið lagt til grundvallar í Evrópurétti að fyrst þurfi að 

staðreyna hvort hlutlaust skilyrði, viðmið eða ráðstöfun komi hlutfallslega verr við annað 

kynið. Sé það staðfest þurfi að líta til þess hvort atvinnurekanda hafi tekist að leggja fram 

hlutlægar réttlætingarástæður fyrir hinni óbeinu mismunun. Í því skyni hefur verið lagt á 

atvinnurekanda að sanna að umrætt skilyrði, viðmið eða ráðstöfun sé nauðsynlegt vegna þarfa 

atvinnurekandans og sé viðeigandi og nauðsynlegt til að ná tilsettu lögmætu markmiði. Þurfa 

                                                 
348

 Í Evrópurétti er stuðst við eftirfarandi skilgreiningu: „where one person is treated less favourably on 

grounds of sex than another is, has been or would be treated in a comparable situation“, sbr. 2. gr. tilskipunar 

nr. 2006/54/EC. 
349

 Áherslubreytingar ritgerðarhöfundar.  
350

 Að Evrópurétti er stuðst við eftirfarandi skilgreiningu: „where an apparently neutral provision, criterion or 

practice would put persons of one sex at a particular disadvantage compared with persons of the other sex, 

unless that provision, criterion or practice is objectively justified by a legitimate aim, and the means of achieving 

that aim are appropriate and necessary“, sbr. 2. gr. tilskipunar nr. 2006/54/EC. 
351

 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 1008. 
352

 Susanne Burri og Sacha Prechal; EU Gender Equality Law, bls. 16, sjá jafnframt umfjöllun í 3.2.1. en þar 

kemur fram að hér á landi gegni mun fleiri konur en karlar hlutastörfum.   
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þannig réttlætingarástæður atvinnurekanda að vera sértækar og studdar gögnum.
353

 Hér á 

landi er framkvæmd um óbeina mismunun ekki til að dreifa í neinum mæli. Rétt er þó að 

vekja athygli á því að hér á landi hafa verið lögfest sérstök lög, nr. 10/2004, um starfsmenn í 

hlutastörfum. Samkvæmt 1. gr. laganna eru markmið þeirra að koma í veg fyrir að 

hlutastarfsmenn sæti mismunun og stuðla að auknum gæðum slíkra starfa.
354

 Í 1. mgr. 4. gr. 

laganna er síðan kveðið á um að starfsmenn í hlutastörfum skuli ekki njóta hlutfallslega lakari 

kjara eða sæta lakari meðferð en sambærilegir starfsmenn í fullu starfi af þeirri ástæðu að þeir 

séu ekki í fullu starfi, nema slíkt sé réttlætanlegt á grundvelli hlutlægra ástæðna. Lögin eru 

kynhlutlaus, en með hliðsjón af þeirri tölfræði sem rakin var í kafla 3.2.1. má ætla að virkni 

þeirra sé fremur til þess fallin að koma í veg fyrir óbeina mismunun gagnvart konum, enda eru 

þær í mun meiri mæli hlutastarfsmenn er karlar.  

6.2.4. Hugtökin laun og kjör 

Í kafla 6.1.1. er vísað til núgildandi skilgreininga á hugtökunum „laun“
355

 og „kjör“
356

og er 

þar jafnframt vísað til þess að hugtökin hafi fyrst verið skilgreind í lögum nr. 28/1991. Þar er 

einnig rakið að í lögum nr. 28/1991 hafi í fyrsta sinn verið kveðið afdráttarlaust á um það að 

jafnlaunareglan tæki jafnt til kjara og launa. Er ljóst að gildandi skilgreiningar hugtakanna eru 

mjög víðtækar og vísa annars vegar til almenns endurgjalds og hvers konar frekari þóknana 

og hins vegar til hvers kyns starfskjara eða réttinda sem metin verða til fjár.  

Evrópudómstóllinn hefur frá upphafi lagt til grundvallar mjög víðtæka túlkun á 

launahugtakinu. Í samræmi við þá túlkun hefur Evrópudómstóllinn auk almennra launa fellt 

undir launahugtakið ýmsar greiðslur, s.s. yfirvinnu- og bónusgreiðslur,
357

 greiðslur vegna 

                                                 
353

 Susanne Burri og Sacha Prechal; EU Gender Equality Law, bls. 16, sbr. jafnframt EBD, mál C-167/97, I-623, 

en í því máli hafnaði Evrópudómstóllinn því að almennar tilvísanir til þarfa atvinnurekanda væru nægilegar til að 

réttlæta óbeina mismunun. Auk þess sem þar kom fram að nauðsynlegt væri að leggja fram sönnunargögn sem 

gætu rennt stoðum undir það að ráðstafanir þær sem atvinnurekandi greip til væru til þess fallnar að ná tilstefndu 

markmiði.  
354

 Samkvæmt 6. gr. laga nr. 10/2004 eru lögin sett til innleiðingar á skipun Evrópuráðsins 97/81/EB, um 

rammasamninginn um hlutastörf sem Evrópusamband verkalýðsfélaga, Samtök evrópskra iðn- og 

atvinnurekenda og Evrópusamtök fyrirtækja með opinberri einkaaðild hafa gert og vísað er til í 31. lið í XVIII. 

viðauka EES-samningsins.  
355

 Samkvæmt 8. tl. 2. gr. jfl. eru laun: „Almennt endurgjald fyrir störf og hvers konar frekari þóknun, beint og 

óbeint, hvort heldur er með hlunnindagreiðslum eða með öðrum hætti sem atvinnurekandi greiðir starfsmanni 

sínum fyrir vinnu hans.“ 
356

 Samkvæmt 9. tl. 2. gr. jfl. eru kjör: „Laun ásamt lífeyris-, orlofs- og veikindaréttindum og hvers konar öðrum 

starfskjörum eða réttindum sem metin verða til fjár.“ 
357

 Sbr. EBD, mál C-300/06, I-10573 þar sem reyndi á greiðslur fyrir yfirvinnu og EBD, mál C-333/97, I-7243 

þar sem reyndi á bónusgreiðslur. 
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ferðakostnaðar,
358

 greiðslur fyrir mætingu á námskeið,
359

 starfslokasamninga
360

 og launatengd 

lífeyrisréttindi.
361

  

Í framkvæmd hér á landi virðist sem ágreiningur í málum á grundvelli jafnlaunareglunnar 

hafi almennt ekki varðað gildissvið ákvæða jafnréttislaga eða afmörkun á hugtökunum laun 

og kjör. Í málum þar sem deilt hefur verið um greiðslur sem teljast almennt ekki til almennra 

launa, s.s. akstursgreiðslur
362

 eða starfslokasamninga,
363

 er t.a.m. hvergi vikið að ágreiningi 

aðila varðandi gildissvið laganna eða skilgreiningu umræddra hugtaka. Gjarnan má þó í 

þessum málum sjá tilvísun til hinna lögfestu skilgreininga á launum og kjörum í upphafi 

röksemdafærslu úrskurðaraðila. Virðist sem raunverulegum ágreiningi um afmörkun launa og 

kjarahugtakanna hafi aðeins verið til að dreifa í fimm málum sem öll vörðuðu rétt til greiðslna 

í fæðingarorlofi.  

Í Hrd. 1998:500 hafði karlkyns ríkisstarfsmaður, M, sótt um að fá launað fæðingarorlof en 

fengið synjun sem var fyrst og fremst byggð á því að ákvæði þágildandi laga stæðu aðeins til 

þess að konum væru greidd slík laun. Í kjölfarið kærði M synjunina til kærunefndar 

jafnréttismála sem komst að þeirri niðurstöðu að brotið hefði verið gegn þágildandi 4. gr. laga 

nr. 28/1991. Í málatilbúnaði sínum fyrir dómstólum reisti M kröfur sínar á jafnlaunareglu 

þágildandi jafnréttislaga og að fæðingarorlof félli undir hugtakið kjör í skilningi laganna. Vísaði 

hann því til stuðnings til skilgreiningar fæðingarorlofs í öðrum lögum þar sem orlofið var 

skilgreint sem leyfi frá launuðum störfum vegna meðgöngu og fæðingar. Af hálfu 

atvinnurekanda var hins vegar bent á að karlmenn gengju hvorki með börn né fæddu þau og 

vegna þess væri ekki um brot gegn jafnréttislögum að ræða, enda hefði M ekki verið mismunað 

eftir kynferði. Þá væri heimilt samkvæmt jafnréttislögum að taka sérstakt tillit til kvenna vegna 

þungunar og barnsburðar. Í niðurstöðu héraðsdóms var fallist á málatilbúnað atvinnurekandans 

aðallega þar sem eðli mismununarinnar, með vísan til heimildar að lögum til að taka sérstakt 

tillit til þungunar og barnsburðar kvenna, var talið samræmast ákvæðum stjórnarskrár og 

markmiðum jafnréttislaga. Hæstiréttur sneri þessari niðurstöðu héraðsdóms. Var sérstaklega 

vísað til lögfestra skilgreininga á launum og kjörum og að ótvírætt yrði að telja að umræddar 

greiðslur féllu undir þessar skilgreiningar laga. Var ennfremur talið að ráða mætti af lögum og 

lögskýringargögnum að tilgangur löggjafans með því að setja lög til að tryggja rétt foreldra til 

fæðingarorlofs væri annars vegar sá að gefa konum tækifæri til að ná sér eftir barnsburð og hins 

vegar að báðum foreldrum gæfist kostur á að annast barn sitt fyrstu mánuði ævi þess. Þótti 

umrædd synjun brjóta í bága við jafnréttislög sem og 2. mgr. 65. gr. stjskr. og var ekki talið að 

heimild jafnréttislaga til að taka sérstaklega tillit til kvenna vegna þungunar eða barnsburðar 

stæði í vegi fyrir umræddri niðurstöðu sér í lagi, þar sem M hugðist taka fæðingarorlof þegar 

langt hafði verið liðið frá fæðingu.
364
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 Sbr. EBD, mál C-12/81, I-359. 
359

 Sbr. EBD, mál C-360/90, I-3589. 
360

 Sbr. EBD, mál C-33/89, I-2591.  
361

 Sbr. EBD, mál C-170/84, I-1607. 
362

 Sbr. Álit KJ 17. maí 2000 (20/1999) og Hrd. 2000, bls. 2104 (11/2000) sjá einnig Álit KJ 30. desember 1999 

(3a/1998), (3b/1998), (3c/1998), en þar var reyndar deilt um bifreiðastyrki. 
363

 Sbr. Álit KJ 22. janúar 2008 (4/2007), sjá einnig Álit KJ 21. desember 2006 (13/2006) þar sem deilt var um 

lögmæti ákvörðunar um greiðslu eftirlauna vegna starfsloka. 
364

 Í þessu máli er að finna mjög athyglisverðan rökstuðning um lagaákvæði sem veittu konum sérstakan rétt 

vegna fæðingar og heimild jafnréttislaga til að taka sérstakt tillit til kvenna vegna þungunar eða barnsburðar. Til 

upplýsingar er rétt að taka fram að samkvæmt þágildandi lögum áttu foreldrar rétt á  að skipta með sér greiðslum 
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Í ofangreindu máli var því slegið föstu að greiðslur fæðingardagpeninga teldust til kjara í 

skilningi jafnréttislaga og hefur sú niðurstaða verið ítrekuð í síðari málum þar sem sambærileg 

álitaefni hafa verið borin fyrir úrskurðaraðila.
365

  

Á grundvelli almennrar skýringar ættu allar þær tegundir greiðslna sem nefndar hafa verið 

í þessum kafla að falla undir skilgreiningar launa og kjara í gildandi jafnréttislögum. Er því 

fremur ólíklegt að mikið muni reyna á afmörkun á hugtökunum í framtíðinni, en rétt þykir þó 

að árétta að úrskurðaraðilar hér á landi sem og erlendis hafa lagt til grundvallar víðtæka 

túlkunarreglu á hugtökunum.  

6.2.5. Sömu eða jafnverðmæt störf 

Í 19. og 25. gr. jrl. er lagt til grundvallar að forsenda réttar til jafnra launa og sömu kjara sé að 

einstaklingur gegni „sama“ eða „jafnverðmætu starfi“ og einstaklingur af gagnstæðu kyni.
366

 

Afmörkun á því hvaða störf teljist söm eða jafnverðmæt er því grundvallaratriði í öllum 

ágreiningsmálum sem varða mismunun í launum eða kjörum. Þessi hugtök eru hvorki 

skilgreind í lögum né lögskýringargögnum, hvorki hér á landi né erlendis, svo vitað sé, og þá 

er fræðilegri afmörkun framkvæmdar raunar ekki heldur til að dreifa. Skýrist það af því að 

hugtökin eru eigindleg og afmörkun þeirra ræðst því af andlaginu sem er til skoðunar hverju 

sinni.
367

 Af almennri textaskýringu virðist þó mega leggja til grundvallar að hugtakið „sama 

starf“ sé nokkru þrengra en „jafnverðmætt starf“. Hefur verið lagt til grundvallar að störf þurfi 

ekki að vera nákvæmlega eins til að teljast „sömu störfin“ en hins vegar þurfi þau að vera 

töluvert lík. Hefur Evrópudómstóllinn m.a. lagt framangreint til grundvallar en hann hefur 

einnig vísað til þess að þar sem „lík störf“ myndu almennt falla undir skilgreininguna á 

jafnverðmætum störfum væri ekki þörf á nákvæmari skýringu á hugtakinu sömu störf.
368

  

Við setningu laga nr. 96/2000 hafði annað frumvarp, sem samið var af nefnd skipaðri af 

félagsmálaráðherra, verið lagt fyrir Alþingi á 123. löggjafarþingi.
369

 Þetta frumvarp náði ekki 

fram að ganga. Frumvarp nefndarinnar sætti síðan nokkrum breytingum áður en það var lagt 

fyrir 125. löggjafarþing þar sem það var samþykkt af Alþingi. Í frumvarpi nefndarinnar fyrir 

                                                                                                                                                         

fæðingardagpeninga að undanskildum fyrsta mánuði en þá var réttur til greiðslu einskorðaður við móður. M 

hafði í hyggju að taka orlof sitt þegar barn hans var mánaðar gamalt. Í niðurstöðu héraðsdóms virðist 

höfuðáhersla vera lögð á það markmið löggjafans að gefa konum færi á að jafna sig eftir barnsburð en eins og 

rakið er að ofan var í Hæstarétti einnig lagt til grundvallar að markmið löggjafans hafi verið tvíþætt og það hafi 

einnig verið að gefa báðum foreldrum kost á að annast um barn sitt á fyrstu mánuðum þess.  
365

 Í Álitum KJ 26. nóvember 1999 (7/1999), (9/1999), (10/1999) var staðfest að Hrd. 1998:500  hefði almennt 

fordæmisgildi, sbr. einnig Álit KJ 11. júní 2004 (10/2003).  
366

 Áherslubreytingar ritgerðarhöfundar.  
367

 Sbr. EBD, mál C-381/99, I-4961. 
368

 Sbr. EBD, mál C-129/79, I-1275. 
369

 Alþt. 1998-99, A-deild, bls. 3260. 



95 

breytingar hafði jafnlaunareglan verið orðuð á þá leið að konum og körlum skyldu greidd jöfn 

laun og að þau skyldu njóta sömu kjara fyrir jafnverðmæt störf. Var þannig hvergi gert ráð 

fyrir því að störfin þyrftu einnig að vera „sambærileg“ í frumvarpi nefndarinnar. Fylgdi sú 

skýring í frumvarpinu að ástæða þess að rétt þætti að fella út „og sambærileg“ úr 

jafnlaunareglunni væri sú að núgildandi orðalag hafi þótt óljóst. Ákvæðinu væri þannig áfram 

ætlað að tryggja að konur og karlar nytu sömu launa og kjara fyrir sömu störf sem og störf 

sem væru jafn verðmæt, hið síðarnefnda skyldi einvörðungu metið í fjármunum. Ein af þeim 

breytingum sem gerðar voru á frumvarpinu þegar það var lagt fyrir Alþingi í síðara skiptið var 

að „og sambærileg“ kom aftur inn í jafnlaunaregluna án nokkurra skýringa.
370

 Í ljósi þess 

hversu miklum erfiðleikum bundið það hefur reynst að afmarka inntak skilyrða 

jafnlaunareglunnar verður að telja að heppilegt hefði verið að fá skýringar frá löggjafanum 

fyrir því af hverju áskilnaði um sambærileika var bætt aftur inn í hið breytta frumvarp. Þetta 

hefur þó minni áhrif en það gerði í gildistíð laga nr. 96/2000 þar sem, líkt og áður hefur verið 

rakið, gildandi jafnréttislög gera aðeins áskilnað um að störf séu annað hvort jöfn að verðmæti 

eða sambærileg. 

Þar sem skýrri afmörkun er ekki til að dreifa á hugtökunum „sambærileg“ og 

„jafnverðmæt“ er afmörkun hugtakanna í framkvæmd líkt og áður getur ávallt atviksbundin. 

Ákveðin viðmið hafa þó mótast í framkvæmd um það hvernig afmarka skuli andlagið sem 

mat á hugtökunum ræðst af, þ.e. viðmið um það hvað beri að skoða hverju sinni þegar metið 

er hvort störf séu söm eða jöfn að verðmæti. Þá er einnig rétt að geta þess að 

Evrópudómstóllinn hefur talið að þau tilvik þar sem einstaklingur gegnir „verðmætara“ starfi 

en því sem hann styður samanburð sinn við rúmist innan jafnlaunareglunnar og má telja þá 

túlkun eðlilega og sanngjarna, enda er áskilnaði jafnlaunareglunnar þá fullnægt þótt rúmlega 

sé.
371

 Má segja að í framkvæmd hafi það meginsjónarmið verið ítrekað nánast 

undantekningarlaust að niðurstaða samanburðar ráðist af heildarmati á störfum hverju sinni.  

Í EBD, mál C-381/99, I-4961 laut ágreiningur að því hvort kvenkyns bankastarfsmanni, K, hefði 

verið mismunað í kjörum á grundvelli kynferðis. K lagði til grundvallar sínu máli að hún hefði 

samkvæmt kjarasamningum gegnt jafnverðmætu starfi og M en M hefði fengið hærri 

viðbótargreiðslur ofan á grunnlaun en hún. Fyrir austurrískum dómstólum var talið sannað að 

óánægja hefði verið með störf K og að atvinnurekandi hefði því ekki aukið við skyldur hennar 

og heimildir ólíkt því sem hann hafði gert við M. K hélt því fram að frammistaða í starfi ætti 

ekki að hafa áhrif á niðurstöðu í málinu. Í niðurstöðu Evrópudómstólsins var vísað til þess að 

Evrópudómstóllinn hefði í framkvæmd lagt til grundvallar að hugtökin „sama vinna“ og „jafnt 

verðmæti“ væru algjörlega eigindleg í eðli sínu en tækju mið af þeirri vinnu sem hefði 

raunverulega verið innt af hendi. Í því skyni að leiða í ljós hvort vinna, þess sem teldi rétt sinn 

                                                 
370
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brotinn annars vegar og viðkomandi samanburðaraðila hins vegar, væri sambærileg eða jafn 

verðmæt þyrfti að fara fram heildarmat á störfum þeirra. Þannig þyrfti að líta til eðlis 

vinnunnar, starfsskilyrða og starfsaðstæðna. Var þannig talið að flokkun á launum í 

kjarasamningum væri ekki nægileg ein og sér en að sú flokkun gæti þó verið þáttur í því 

heildarmati sem þyrfti að fara fram.
372

  

Í innlendri framkvæmd hefur, líkt og af hálfu Evrópudómstólsins, verið lagt til grundvallar 

að heildarmat þurfi að fara fram á þeim störfum sem krafan um jöfn laun er reist á til að hægt 

sé að ákvarða hvort störf séu söm eða jöfn að verðmæti.
373

 Í ofangreindu máli er einnig lögð 

til grundvallar meginregla sem stuðst hefur verið við í síðari framkvæmd, þ.e. að þegar störf 

eru borin saman skuli meta hvaða störfum starfsmenn sinna í raun þannig að inntak starfa beri 

að meta óháð starfsheitum eða titlum. Einstaka þættir, s.s. tilhögun kjarasamninga, geta 

þannig ekki einir og sér réttlætt launamun kynjanna og hefur þetta sjónarmið verið 

margítrekað í framkvæmd.
374

 Innlendir úrskurðaraðilar hafa ítrekað lagt til grundvallar að 

þannig „geti störf verið jafn verðmæt og sambærileg í skilningi jafnréttislaga þótt einstaka 

þættir þeirra kunni að vera ólíkir og þau krefjist t.d. mismunandi menntunar“.
375

 Að sama 

skapi hafa úrskurðaraðilar talið að markmið jafnréttislaga um jöfn laun fyrir jafnverðmæt eða 

sambærileg störf náist ekki ef launajöfnuður eigi að vera takmarkaður við fólk í sömu 

starfsstétt eða fólk sem gegni sömu störfum og hafa ákvæði jafnréttislaga því verið túlkuð á þá 

leið að þau geti tekið til starfa með ólíkum viðfangsefnum.
376

 

Af framkvæmd má sjá að ýmis sjónarmið og atriði heyra undir það heildarmat sem fer 

fram af hálfu úrskurðaraðila í jafnréttismálum hverju sinni. Þegar umrætt heildarmat hefur 

verið framkvæmt hér á landi má sjá að úrskurðaraðilar hafa m.a. litið til inntaka og ytri 

ásýndar starfa og er þá gjarnan stuðst við skriflegar starfslýsingar sé þeim til að dreifa.
377

 Eins 

hefur verið litið til þess; hvar störf eru staðsett í skipuriti,
378

 hvaða ábyrgð fylgi störfunum,
379

 

hvernig vinnufyrirkomulagi og vinnuskyldum er hagað,
380

 hvort störfum fylgi boð- og/eða 
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ráðningarvald,
381

 hvort faglegum hæfnisskilyrðum sé til að dreifa,
382

 hvort álag í störfum sé 

sambærilegt,
383

 hvort um fastráðningu sé að ræða
384

 og að lokum hvernig kjarasamningum er 

háttað.
385 

 

Í aðgerðaáætlun um launajafnrétti kynjanna 2012-2016 er, líkt og rakið var í kafla 6.1.2., 

lagt til að störf hins opinbera verði í framtíðinni metin á grundvelli starfsmats. Þannig eigi að 

fara fram ítarleg kerfisbundin greining á grundvelli samræmds mats um verðmæti starfa og 

ákvarða laun í samræmi við niðurstöðu starfsmatsins. Í áætluninni er jafnframt vísað til þess 

að sveitarfélög hafi farið þessa leið með ágætum árangri en þó beri að gæta að því að 

starfsmat sé ekki eitt og sér nægilegt enda taki það einvörðungu til grunnröðunar starfa og því 

þurfi eftir sem áður að fara fram heildarmat á verðmæti starfa.
 386

 Virðist almennt vera lagt til 

grundvallar að líkur séu fremur á því að störf séu jafngild ef þau hafa fengið sviptað mat eða 

svipaða stigagjöf í starfsmati.
387

 Akureyrarbær er á meðal þeirra sveitarfélaga sem hafa látið 

vinna starfsmat fyrir sig og á grundvelli þeirrar vinnu spruttu upp ágreiningsmál sem bárust 

fyrir úrskurðaraðila. Í málunum gerðu kvenkyns starfsmenn Akureyrarbæjar kröfu til 

launakjara til jafns við karlkyns starfsmenn sem gegndu ólíkum störfum hjá sveitarfélaginu 

sem höfðu á grundvelli starfsmats verið metin jafn verðmæt þeim störfum sem viðkomandi 

konur sinntu.
388

 Þessi mál eru jafnframt ágætis dæmi um það heildarmat sem farið er í á þeim 

störfum sem liggja til grundvallar í jafnlaunamálum. 

Í Hrd. 2000, bls. 2104 (11/2000) taldi kvenkyns jafnréttis- og fræðslufulltrúi hjá sveitarfélagi A, 

K, að sá munur sem var á launum og öðrum starfskjörum hennar og karlkyns 

atvinnumálafulltrúa A, M, hafi byggst á kynferði og verið ólögmætur. Í málinu lá fyrir að M var 

með 41% hærri heildarlaun en K auk þess sem líkur þóttu standa til þess að hann nyti betri kjara 

þegar kom að akstursgreiðslum. Staða jafnréttis- og fræðslufulltrúa hafði fengið 167 stig í 

starfsmati, en staða atvinnumálafulltrúa 170 stig og var óumdeilt að sá punktamunur einn og sér 

gæti ekki réttlætt launamun K og M. Málið fór fyrst fyrir kærunefnd jafnréttismála þar sem 

nokkuð víðtækur samanburður var gerður á störfum K og M. Var litið til þess að störfin voru 

jafnsett samkvæmt skipuriti A. Þá mátti leiða af starfslýsingu starfanna að bæði störfin tengdust 

atvinnulífi A og að áhersla í báðum störfum væri á fræðslu, upplýsingamiðlun og þróunarstarf. 

Auk þess sem markmið beggja starfa væri annars vegar að styrkja atvinnulíf í bænum og hins 

vegar að stuðla að jafnrétti kynjanna. Af hálfu A var fyrst og fremst byggt á því annars vegar að 

launamunur K og M skýrðist af ólíkum kjarasamningum og hins vegar af því að markaðsáhrif 
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hefðu haft áhrif. Benti A þannig á að kjarasamningur verkfræðinga væri viðmið launa 

atvinnumálafulltrúans en kjarasamningur Starfsmannafélags Akureyrar væri viðmið launa 

jafnréttis- og fræðslufulltrúa. Af hálfu kærunefndar var á hinn bóginn bent á að starf 

atvinnumálafulltrúa tæki mið af kjarasamningi verkfræðinga án tillits til menntunar þess sem 

gegndi starfinu á hverjum tíma og að umrædd tilhögun hefði þannig verið grundvölluð á 

einhliða ákvörðun A um að miða við mismunandi kjarasamninga. Var það niðurstaða 

kærunefndar að virtu heildarmati að gögn um störf K og M styddu niðurstöðu starfsmats. Var 

því lagt til grundvallar að störfin væru jafn verðmæt og sambærileg í skilningi jafnréttislaga. 

Niðurstöður héraðsdóms og Hæstaréttar voru í samræmi við niðurstöðu kærunefndar og var þar 

að meginstefnu tekið undir rökstuðning kærunefndar. Í Hæstarétti var auk þess vísað sérstaklega 

til þess að ákvæði jafnréttislaga sæktu stoð í 2. mgr. 65. gr. stjskr. og væru í samræmi við 

alþjóðlegar skuldbindingar Íslands samkvæmt 69. gr. EES samningsins. Þá væri það 

óhjákvæmilegt að samningsfrelsi á vinnumarkaði sætti þeim takmörkunum sem leiði af 

ákvæðum jafnréttislaga. Var það mat Hæstaréttar að með því að staðsetja bæði störfin jafn 

ofarlega í skipuriti og gert var hefði báðum störfum verið veitt nokkurt vægi. Í auglýsingu um 

störfin hefði annars vegar verið gerður áskilnaður um háskólamenntun, fyrir starf jafnréttis- og 

fræðslufulltrúa og þekkingu af atvinnulífi, fyrir starf atvinnumálafulltrúa. Þetta var talið styðja 

enn frekar sjónarmið um að jafnræði hafi átt að vera í ytri ásýnd starfanna. Að virtu heildarmati 

á umræddum störfum var talið að verulegar líkur hefðu verið leiddar að því að K hefði sætt 

mismunun í launum og kjörum á grundvelli kynferðis og talið að A hefði ekki fært nægilega 

sannfærandi rök um að önnur sjónarmið en kynferði hefðu ráðið för auk þess sem sérstaklega 

var áréttað í niðurstöðum Hæstaréttar að mismunandi kjarasamningar gætu ekki einir og sér 

réttlætt mismun starfskjara kvenna og karla.   

 

Í Hérd. Norðeyst. 27. febrúar 2001 (E-399/2000) var deilt um skaðabótakröfu sem stefnandi 

gerði í kjölfar álits kærunefndar jafnréttismála um að brotið hefði verið í bága við ákvæði 

jafnréttislaga. Fyrir kærunefndinni hafði leikskólastjóri og fyrrverandi deildarstjóri 

leikskóladeildar sveitarfélagsins A óskað eftir því að kærunefndin tæki m.a. til skoðunar hvort 

synjun A á að greiða henni sömu laun og tryggja henni sambærileg réttindi og annars vegar 

atvinnumálafulltrúi A, M, og hins vegar deildarstjóri öldrunardeildar A, T, bryti gegn 

jafnréttislögum. Kærunefndin tók fyrst til skoðunar aðalkröfu K sem miðaði við launakjör 

atvinnufulltrúans, M. Lá fyrir að aðeins tveggja stiga munur væri á störfunum samkvæmt 

niðurstöðu starfsmats og var sá munur einn ekki talinn nægilegur til að skýra kjaramuninn sem 

var fyrir hendi. Hins vegar lá fyrir að starf atvinnufulltrúa var staðsett mun ofar en starf 

leikskólastjórans í skipuriti A. Vísaði kærunefndin til þess að starfsmat gæti veitt mikilvægar 

upplýsingar um verðmæti starfa í skilningi jafnréttislaga en það gæti þó ekki girt fyrir að 

atvinnurekandi mæti einstök störf hærra til launa en önnur eða raðaði þeim ofar í skipuriti en 

önnur enda stæðu til þess hlutlæg rök sem fælu ekki í sér kynbundna mismunun. Var með 

hliðsjón af ólíkum starfsskyldum og mismunandi stöðu þeirra í skipuriti talið nægilega leitt í 

ljós að störf leikskólastjóra og atvinnufulltrúa væru ekki sambærileg og jafn verðmæt í skilningi 

jafnréttislaga. Hins vegar voru störf K og deildarstjóra öldrunardeildar, T, talin sambærileg og 

jafn verðmæt og var sú niðurstaða rökstudd með vísan til þess að störfin væru á sama stað í 

skipuriti A, störfin færu að sama kjarasamning og þau væru svipuð að ábyrgð, verkefnum og 

starfsumhverfi. Var fjögurra stiga munur á störfunum samkvæmt niðurstöðu starfsmats og var 

það niðurstaða kærunefndar að K hafi átt rétt á sambærilegum kjörum og T, að teknu tilliti til 

mismunandi starfsaldurs og þess stigsmunar sem væri á störfunum samkvæmt starfsmati.
389

 Í 

hinum óáfrýjaða héraðsdómi var niðurstaða kærunefndarinnar staðfest en þó var aðalkröfu K, 

þar sem samanburður var miðaður við atvinnumálafulltrúa, hafnað með nokkuð ólíkum 

rökstuðningi. Í niðurstöðum héraðsdóms var talið að störfin væru ekki sambærileg í skilningi 

jafnréttislaga og að það, þrátt fyrir að dómurinn hefði talið störfin því sem næst jafnverðmæt í 

skilningi laganna, leiddi til þess að aðalkröfu K var hafnað og jafnréttislög ekki talin brotin að 

því er varðaði samanburð við atvinnumálafulltrúann.  
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Í Hrd. 2005:122 (258/2004) var deilt um það hvort K, deildarstjóri ráðgjafadeildar A, hefði 

verið mismunað á grundvelli kynferðis við ákvörðun launakjara hennar. Í málinu byggði K á því 

að hún hefði gegnt sambærilegu og jafnverðmætu starfi og karlkyns deildarstjóri tæknideildar A 

en fengið lægri laun. Störfin hefðu verið metin jöfn í starfsmati og vísaði hún til niðurstaðna 

kærunefndar jafnréttismála, héraðsdóms og Hæstaréttar í sambærilegum málum auk þess sem 

hún vísaði til launakönnunar sem Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands hafði gert fyrir A, en 

niðurstaða þeirrar skýrslu var að verulegur munur væri á kjörum eftir kyni starfsmanna hjá A. 

Taldi Hæstiréttur að umrædd störf væru sambærileg og jafn verðmæt í skilningi jafnréttislaga 

m.a. með hliðsjón af því að þau hefðu verið metin jöfn í starfsmati auk þess sem þau hafi 

almennt séð verið sambærileg að ábyrgð, inntaki og ytra búnaði þótt þau væru á mismunandi 

sviðum og ekki jafn sett í skipuriti A. Að öðru leyti var rökstuðningur Hæstaréttar í fullkomnu 

samræmi við rökstuðning réttarins í máli nr. 11/2000. Í þessu máli skilaði minnihluti 

Hæstaréttar sératkvæði þar sem m.a. kom fram að samkvæmt jafnréttislögum bæri K að sanna 

að umrædd störf væru „jafnverðmæt og sambærileg“. Í starfsmati hafi ekki verið tekin afstaða til 

þess hvort störf væru sambærileg þó að þau væru jafn verðmæt og var ekki fallist á að K hefði 

sýnt nægilega fram á að störfin væru sambærileg í skilningi jafnréttislaga. Af þeim sökum vildi 

minnihluti Hæstaréttar sýkna A í málinu. 

Líkt og rakið var í kafla 6.1.1. var gerð breyting á orðalagi nú 19. og 25. gr. jrl. á þá leið 

að „eða“ kom í stað „og“ við lögfestingu gildandi jafnréttislaga nr. 10/2008 þannig að nú er í 

ákvæðunum vísað til „jafnverðmætra eða sambærilegra“.
390

 Í fyrri umfjöllun í kafla 6.1.1. var 

einnig vísað til þess að í athugasemdum í greinargerð með frumvarpi til laganna, hafi sagt um 

umrædda orðalagsbreytingu að hún ætti ekki að fela í sér efnislega breytingu.  

Í fyrri umfjöllun í köflum 6.1.1., 6.1.3. og 6.1. var einnig gerð grein fyrir því álitaefni 

hvort orðalag forvera 19. og 25. gr. jrl. hafi verið í ósamræmi við Evrópurétt, þar sem 

forverarnir hafi gert áskilnað um sambærileika og jafnt verðmæti starfa ólíkt áskilnaði að 

Evrópurétti um að fullnægjandi væri að sýna fram á annað hvort. Er athyglisvert að í 

röksemdafærslu héraðsdóms í máli leikskólastjórans og í niðurstöðum minnihluta í máli 

deildarstjóra ráðgjafardeildar, sem féllu í gildistíð eldri jafnréttislaga, verður ekki betur séð en 

að niðurstaða hafi raunar einmitt byggt á þeirri forsendu að í innlendri löggjöf hafi verið 

tvöfalt skilyrði til að virkja jafnlaunaregluna þannig að sýna hafi þurft fram á sambærileika og 

jafnt verðmæti. Þá virðist Hæstiréttur í síðastnefndu máli víkja sér undan því að taka upp 

orðalag ákvæða jafnréttislaga beint heldur lætur nægja að vísa til þess að störfin hafi talist jöfn 

að verðmæti og sambærileg að ábyrgð, inntaki og ytri búnaði. Með hliðsjón af því sem að 

framan hefur verið rakið verður a.m.k. ekki annað séð en að fyrrnefndar niðurstöður 

héraðsdóms og minnihluta Hæstaréttar hafi verið nokkuð nærtækar að teknu tilliti til orðalags 

þágildandi ákvæða í jafnréttislögum en að sama skapi verður ekki betur séð að niðurstöðurnar 

hafi á sama tíma gengið í berhögg við löggjöf og framkvæmd Evrópuréttarins. Að 

ofangreindu virtu má í það minnsta halda því fram að nokkur óvissa hafi verið á grundvelli 
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eldri jafnréttislaga hvort um tvöfalt eða einfalt skilyrði væri að ræða og þannig kann að vera 

að niðurstaða héraðsdóms Norðurlands eystri og minnihluta Hæstaréttar í síðastnefndu máli 

hefði verið önnur ef orðalag ákvæða þágildandi jafnréttislaga hefði verið í samræmi við 

orðalag gildandi jafnréttislaga. Má því leiða að því líkur að umrædd orðalagsbreyting hafi 

falið í sér efnislega breytingu á þá leið að víðtækara svigrúm hafi verið gert til að leggja önnur 

störf til grundvallar samanburði en áður þótti eða var óvissa um að væri tækt. Hér verður því 

dregin sú niðurstaða að sú „orðalagsbreyting“ sem átti sér stað með lögfestingu gildandi laga 

hafi í raun falið í sér breytingu til batnaðar auk þess sem ákvæðið er nú í samræmi við ákvæði 

Evrópuréttar sama efnis. 

Af ofangreindum málum má einnig sjá að höfuðáhersla er lögð á niðurstöðu heildarmats á 

störfunum sem um ræðir hverju sinni. Þannig liggur fyrir að atriði, s.s. niðurstaða 

starfsmats,
391

 ólíkir kjarasamningar
392

 og ólík staða í skipuriti, geta ekki ein og sér ráðið 

niðurstöðu um það hvort störf teljist jöfn að verðmæti þrátt fyrir að þessi atriði geti vafalaust 

haft nokkurt vægi í heildarmatinu.
393

 Þá er ljóst að í ofangreindum málum taka hinir almennu 

dómstólar undir það mat kærunefndarinnar að markmiði jafnréttislaga að ná fram launajöfnuði 

kynjanna verði ekki náð ef launajöfnuður á einungis að ná til fólks innan sömu starfsstéttar.  

Í framkvæmd Evrópudómstólsins hefur sambærileg lína verið lögð til grundvallar og hér á 

landi, þ.e. að almennt eigi að leggja til grundvallar að jafnlaunareglan sé ekki takmörkuð við 

störf af sömu tegund eða innan sömu starfsstéttar.
394

 Hins vegar er það almennt á valdsviði 

úrskurðaraðila aðildarríkjanna að skera úr ágreiningsmálum sem varða sönnunaratriði.
395

 

Hefur Evrópudómstóllinn raunar lagt til grundvallar að Evrópulöggjöfin geri ekki áskilnað um 

að aðildarríki noti einhverja ákveðna aðferð við að meta störf en hins vegar hefur dómstóllinn 

talið að löggjöfin geri áskilnað um það að í hverju aðildarríki sé stjórnvald með lögsögu til að 

ákvarða hvort ólíkar tegundir starfa geti haft jafnt verðmæti.
396
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 EBD, mál C-157/86, I-673. 
392

 Í Áliti KJ 1. nóvember 2005 (16/2004) er sérstaklega áréttað „Eins og staðfest hefur verið í dómum 
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sveitarfélagsins og Álit KJ 1. nóvember 2005 (16/2004) þar sem meinatæknir Blóðbankans var talinn gegna 

sambærilegu og jafn verðmætu starfi og líffræðingur bankans. 
394

 Sjá EBD, mál C-127/92, I-5535 og EBD, mál C-43/75, I-455. 
395

 Stefán Már Stefánsson: Evrópuréttur: Réttarreglur og stofnanir Efnahagsbandalagsins, bls. 223, sjá einnig 
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396

 Sbr. EBD, mál C-61/81, I-2601. 
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6.2.6. Málefnalegar ástæður til réttlætingar launamuni 

Það liggur fyrir að jafnréttislög tryggja ekki starfsmanni sjálfkrafa sömu laun og starfsmanni 

af gagnstæðu kyni, enda geta ýmsar ástæður aðrar en kynferði ráðið því að launakjör 

starfsmanna séu misjöfn. Er almennt viðurkennt, af úrskurðaraðilum hér á landi sem og af 

Evrópudómstólnum, að ýmsir þættir s.s. menntun, starfsaldur, dugnaður, sérstök færni, 

tilfærslur í starfi, starfsreynsla og aðrir slíkir þættir, sem eru ótengdir kynferði, geti réttlætt 

launamun á milli þeirra sem gegna störfum sem talin eru jafn verðmæt og sambærileg.
397

 Í 

áðurnefndu máli EBD, C-170/84, I-7637 lagði Evrópudómstóllinn til grundvallar að ákveðnar 

kröfur skyldu gerðar til réttlætingarástæðna atvinnurekanda, þ.e. að þær þyrftu að vísa til 

þarfa atvinnurekanda og vera bæði viðeigandi og nauðsynlegar til að ná tilsettu lögmætu 

markmiði. Í síðari framkvæmd Evrópudómstólsins má sjá að hliðsjón hefur verið höfð af 

framangreindum kröfum þegar lagt er mat á réttlætingarástæður atvinnurekanda sem vísa til 

hlutlægra ástæðna þegar störf hafa talist sambærileg eða jafnverðmæt. Má sjá að sambærilegra 

sjónarmiða gætir í innlendri framkvæmd.
398

  

Skipta má hinum algengustu réttlætingarástæðum atvinnurekanda vegna mismunar í 

launakjörum gróflega í tvennt á grundvelli ólíkra andlaga slíkra ástæðna. Annars vegar þær 

sem vísa til hlutlægra aðstæðna eða atvika sem varða atvinnurekandann sjálfan eða jafnvel 

vinnumarkaðinn almennt. Undir þennan flokk geta t.a.m. fallið sjónarmið varðandi 

skipulagsbreytingar atvinnurekanda og markaðsáhrif. Hins vegar þær sem vísa beint til þeirra 

starfsmanna sem samanburður tekur til en undir þann flokk geta t.a.m. fallið sjónarmið 

varðandi starfsþjálfun, starfsaldur, sérstaka færni, aðlögunarhæfni, hreyfanleika, árangur og 

framlegð starfsmanna.  

Má ætla af eðli fyrrnefndra réttlætingaraðstæðna, sem vísa til hlutlægra aðstæðna eða 

atvika, að atvinnurekandi ætti að geta sannað réttmæti þeirra, nokkuð einfaldlega, með 

framlagningu gagna. Þegar atvinnurekendur bera fyrir sig þessar réttlætingarástæður og styðja 

þær viðhlítandi gögnum hafa úrskurðaraðilar almennt fallist á að þessar ástæður geti falið í sér 

hlutlægar réttlætingarástæður en þó að fullnægðum ákveðnum kröfum. Í framkvæmd má sjá 

þess dæmi að úrskurðaraðilar leggi t.a.m. sérstaklega mat á það hvort slíkar 

réttlætingarástæður feli í sér óbeina mismunun. Í Álit KJ 9. september 1999 (4/1999) voru 

aðilar sammála um að kvenkyns starfsmaður, K, gegndi jafnverðmætu og sambærilegu starfi 

og karlkyns starfsmaður, M, hjá sama atvinnurekanda og að laun M væru hærri en K. Í málinu 

bar viðkomandi atvinnurekandi fyrir sig að launamunur M og K ætti sér skýringu í því að M 
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hefði haldið óbreyttum launakjörum í kjölfar lækkunar í stöðu sem átti sér stað í tengslum við 

sameiningu. Féllst kærunefndin á að umrædd skýring gæti verið réttmæt. Í niðurstöðum sínum 

tók kærunefndin þó sérstaklega fram að jafnvel þó að ákvarðanir um starfsmannaflutning án 

breytinga á launakjörum viðkomandi starfsmanns eða annarra til samræmis kynnu að vera 

heimilar, þá mættu slíkar ákvarðanir ekki vera öðru kyninu óhagstæðar og fela þannig í sér 

kynbundna mismunun.
399400

 Sömu sjónarmið hafa verið lögð til grundvallar þegar 

atvinnurekendur hafa borið fyrir sig markaðsáhrif sem hlutlægar réttlætingarástæður. Hefur 

kærunefnd jafnréttismála talið að þegar sú staða er uppi að eftirspurn eftir fólki með tiltekna 

menntun eða hæfni er umfram framboð kunni að vera þörf fyrir atvinnurekanda að bjóða fram 

hærri laun vegna markaðsáhrifa, sbr. Álit KJ 23. febrúar 1998 (7/1997). Þetta mál fór fyrir 

Hæstarétt og er niðurstaða Hæstaréttar reifuð hér að ofan.
401

 Í málinu hélt Akureyrarbær því 

fram að markaðslegar forsendur hefðu haft áhrif á það að laun atvinnumálafulltrúa voru 

ákvörðuð hærri en jafnréttis- og fræðslufulltrúa. Hins vegar voru engin gögn lögð fram til 

stuðnings þeirri staðhæfingu auk þess sem það lá fyrir að fleiri umsækjendur voru um stöðu 

atvinnumálafulltrúans en jafnréttis- og fræðslufulltrúans. Virtist kærunefndinni vegna þessa 

að ákvörðun um að hafa laun atvinnufulltrúans hærri fremur hafi ráðist af hefðbundnum 

viðhorfum um verðmæti dæmigerðra karla- og kvennastarfa en rökstuddri úttekt á 

markaðsáhrifum. Var sjónarmiðum Akureyrarbæjar um að markaðsáhrif stæðu til réttlætingar 

launamismun því hafnað í málinu.
402

 Evrópudómstóllinn hefur lagt sambærileg viðmið til 

grundvallar en hann hefur einnig áréttað að úrskurðaraðilar þurfi að gæta að meginreglunni 

um meðalhóf (e. principle of proportionality) þannig að meta þurfi hversu mikinn launamun 

markaðsáhrif geti réttlætt hverju sinni, þ.e. hvaða hlutfallslega launahækkun hafi verið 

nauðsynleg vegna markaðsáhrifanna hverju sinni.
403
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 Í þessu máli hélt kærandi því m.a. fram að slíkar tilfærslur starfsmanna án launaskerðingar væru fremur 

viðhafðar þegar karlar ættu í hlut en konur. Þóttu þó ekki nægjanlegar líkur hafa verið leiddar fyrir þessar 
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Í þeirri flokkun sem lögð var til grundvallar hér að ofan voru síðari réttlætingarástæðurnar, 

sem vísa beint til starfsmanna sem samanburður tekur til, flestar fremur huglægs eðlis. Í ljósi 

þess og þar sem ákveðnar kröfur eru almennt gerðar til slíkra réttlætingarástæðna má ætla að 

atvinnurekanda sé erfiðara um vik að leggja fram fullnægjandi sönnur til réttlætingar þegar 

hann styðst við huglæg sjónarmið.  

Í Áliti KJ 11. desember 1997 (4/1997) bar atvinnurekandi m.a. við að karlkyns starfsmaður hefði 

hlotið betri launakjör, þ.e. hann hafi verið liprari í framkomu við viðskiptavini en kærandi. Í 

niðurstöðum kærunefndar segir að þetta sjónarmið atvinnurekandans byggi á huglægum 

sjónarmiðum sem sé erfitt að sanna og enn erfiðara að afsanna. Vegna þessa þyrfti að gera þær 

kröfur til þess aðila sem héldi fram slíkri fullyrðingu að hann leiddi einhverjar líkur að réttmæti 

hennar, s.s. með vætti samstarfsmanna, kvörtunum viðskiptavina eða sannanlegum aðfinnslum 

yfirmanna.
404

  

Í þessu umrædda áliti hafði viðkomandi karlkyns starfsmaður fengið launahækkun og laut 

deila aðila því að launamun sem varð milli starfsmanna kærðs atvinnurekanda eftir að nokkur 

reynsla var komin á störf starfsmannanna. Fyrir Evrópudómstólnum hefur hins vegar reynt á 

tilvik þar sem huglægar réttlætingarástæður hafa verið lagðar fram af hálfu atvinnurekanda til 

að réttlæta launamun frá öndverðu starfssambands aðila, þ.e. án þess að reynsla hafi verið 

fengin á störf starfsmanna. Hefur Evrópudómstóllinn talið að tímalegt samhengi, þ.e. frá 

hvaða tímamarki hinar huglægu réttlætingarástæður eigi að réttlæta launamun, kunni að hafa 

áhrif þegar mat er lagt á gildi slíkra réttlætingarástæðna. Reyndi m.a. á sjónarmið um tímalegt 

samhengi í áðurnefndu máli Evrópudómstólsins.   

 Í EBD, mál C-381/99, I-4961 reyndi ekki aðeins á samanburð á störfum heldur einnig á það 

hvort og þá hvernig hlutlæg rök atvinnurekandi gæti lagt fram til að réttlæta launamismunun. Í 

þessu tilviki studdist atvinnurekandinn, líkt og áður hefur verið rakið, við sjónarmið um að 

árangur og framlegð K hefði verið minni en M auk þess sem M hefði aflað sér meiri þjálfunar í 

starfi en K. Í niðurstöðu Evrópudómstólsins lagði dómstóllinn til grundvallar að þessi atriði, 

þegar þau væru mæld á grundvelli hlutlægra og málefnalegra viðmiða, gætu talist hlutlægar 

réttlætingarástæður. Eðli máls samkvæmt gætu þessi atriði þó aðeins réttlætt launamun á síðari 

stigum þegar reynsla væri komin á störf viðkomandi starfsmanna og umrædd atriði gætu hafa 

verið leidd í ljós. Þannig væri ekki hægt að réttlæta mismunun í launakjörum frá öndverðu með 

afturvirkum hætti með vísan til árangurs í starfi eða annarra sambærilegra atriða.  

   

Af ofangreindum málum má leiða að því líkur að nokkuð ríkar kröfur séu gerðar til 

réttlætingarástæðna atvinnurekenda þegar sönnunarbyrði hefur færst yfir á þá í 

jafnlaunamálum. Viðmið þeirra þurfa þannig að vera raunveruleg, taka mið af þörf þeirra sem 
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atvinnurekenda og stefna að lögmætu markmiði, án þess þó að koma kerfisbundið verr niður á 

öðru kyninu.  

7. Er alþjóðlegum skuldbindingum fullnægt? 

Íslenska ríkið hefur leitast við að fullnægja sínum alþjóðlegu skuldbindingum, þá fyrst og 

fremst á grundvelli EES-samningsins og Kvennasáttmálans, með því að samræma íslenska 

löggjöf að hinum alþjóðlegu skuldbindingum og skuldbinda sig til að túlka innlenda löggjöf í 

samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar sínar. Verður ekki annað séð en að sú samræming 

hafi heilt yfir gengið ágætlega en þó er álitamál hvort að fullkomins samræmis gæti að öllu 

leyti. 

7.1.1. Ísland og kvennasáttmálinn 

Líkt og fram kom í kafla 4.4.1. ber ríkjum sem fullgilt hafa Kvennasáttmálans að leggja fram 

skýrslur a.m.k. á fjögurra ára fresti, um ráðstafanir sem þau hafa gripið til í því skyni að 

fullnægja skyldum sínum á grundvelli sáttmálans. Skýrslurnar eru síðan yfirfarnar af 

kvennamisréttisnefndinni sem starfar á grundvelli 17. gr. Kvennasáttmálans og umfjöllun 

nefndarinnar gerð opinber og ríkjum þannig gefinn kostur á að bæta úr því sem betur má fara. 

Ísland hefur frá fullgildingu skilað inn sex skýrslum á grundvelli 18. gr. Kvennasáttmálans. 

Þann 8. júlí 2008 hélt kvennamisréttisnefndin fund um sjöttu skýrslu íslenska ríkisins.
405

 

Á þeim fundi var m.a. fjallað um hvernig íslenska ríkinu hefði tekist að fullnægja 

skuldbindingum sínum á grundvelli 11. gr. og 13. gr. Kvennasáttmálans, sem varðar réttindi 

kvenna á vinnumarkaði.
406

 Á fundinum lýstu nefndarmenn m.a. áhyggjum sínum á miklum 

fjölda kvenna í hlutastarfi á Íslandi. Auk þess sem óskað var eftir upplýsingum um það hvaða 

ráðstafana grípa ætti til af hálfu íslenska ríkisins til að eyða þeim kerfislæga kynbundna 

launamun sem hefði verið viðloðandi vandamál á Íslandi.
407

 Í skýrslu sem var gefin út í 

kjölfar fimmtu og sjöttu skýrslugjafar íslenska ríkisins var tekið fram að jákvæð þróun hefði 

verið á Íslandi á ýmsum sviðum, t.a.m. væri atvinnuþátttaka kvenna góð og konur stæðu 

framarlega hvað menntun varðaði. Hins vegar var talið að ákveðnir hlutir mættu betur fara, 

þannig væri kynjahlutfall í stjórnum og áhrifastöðum á Íslandi enn mjög ójafnt auk þess sem 

aðgengi kvenna að fjármagni til að stofna og reka fyrirtæki væri takmarkaðra en karla. 

Nefndin gerði einnig athugasemd við þann viðvarandi kynbundna launamun sem væri hér á 
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landi og taldi nauðsynlegt að gripið yrði til frekari aðgerða til að útrýma honum, enda hefði 

reynslan sýnt að ákvæði laga, jafnlaunareglan og bann við mismunun í launakjörum á 

grundvelli kynferðis, væru ekki nægilega virk. Þá vísaði nefndin til þess að með því að hafa 

hámark á úthlutunargreiðslum úr fæðingarorlofssjóði væri hætt við því að karlar myndu í 

minna mæli nýta þann rétt sem þeim væri fenginn að lögum til töku fæðingarorlofs en ella.
408

 

Í skuggaskýrslu Mannréttindaskrifstofu Íslands vegna fimmtu skýrslugjafar íslenska ríkisins 

til kvennamisréttisnefndarinnar er sérstaklega tekið fram að árið 2004 hafi karlar að meðaltali 

aðeins nýtt 96 daga í fæðingarorlofi á meðan konur tækju að meðaltali 182 daga. Í umræddri 

skýrslu var einnig gerð athugasemd við það að íslenski vinnumarkaðurinn væri kynskiptur og 

að hinn kynbundni launamunur væri enn mikill. 
409

 

Það liggur fyrir að framangreind umfjöllun kvennamisréttisnefndarinnar er nú orðin 

nokkurra ára gömul og þær forsendur sem lagðar voru til grundvallar af hálfu nefndarinnar 

hafa tekið einhverjum breytingum auk þess sem skýrslan var unnin fyrir lögfestingu gildandi 

jafnréttislaga nr. 10/2008 og breytingarlaga nr. 13/2010 sem breyttu hlutafélagalöggjöf á 

Íslandi varðandi kynjahlutföll í stjórnum.
410

 Eftir sem áður virðist sem hluti af þeim 

athugasemdum sem raktar eru hér að ofan kunni enn að eiga við, t.a.m. hafa ekki verið gerðar 

verulegar breytingar á löggjöf í því skyni að útrýma kynbundnum launamun. Þannig eru 

ákvæði 19. og 25. gr. gildandi jafnréttislaga að mestu í samræmi við forvera þeirra. Hins 

vegar virðist sem nokkrar væntingar séu bundnar við virkni þeirra úrræða sem kynnt eru í 

áðurnefndri Aðgerðaáætlun um launajafnrétti kynjanna 2012-2016 en slíkri áætlun hefur ekki 

áður verið til að dreifa hér á landi.  

7.1.2. Ísland og EES-samningurinn 

Líkt og þegar hefur verið rakið er skylda íslenska ríkisins gagnvart EES-samningnum raunar 

tvíþætt. Í fyrsta lagi ber íslenska ríkinu að innleiða ákvæði EES-samningsins og þær reglur 

sem settar eru með stoð í honum og í öðru lagi hefur íslenska ríkið skuldbundið sig til að 

túlka landsrétt í samræmi við túlkun Evrópudómstóla.
411

  

Varðandi fyrrnefnda skyldu, þ.e. innleiðingu á skráðum reglum Evrópuréttarins sem falla 

undir eða sækja stoð í EES-samninginn, þá virðist sem íslensk löggjöf sé almennt í samræmi 

við Evrópulöggjöfina. Hefur almennt verið höfð hliðsjón af alþjóðlegum skuldbindingum 

                                                 
408

 Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the Convention on the Elimination of 

All Forms of Discrimination against Women, bls. 51-65.  
409

 Viðbótarskýrsla við sjöttu skýrslu Íslands um framfylgd alþjóðasamnings um afnám allrar mismununar gegn 

konum, bls. 14. 
410

 Sjá nánari umfjöllun um gildandi jafnréttislög í kafla 4.2.2. og um lög nr. 13/2010 í kafla 3.2.4.  
411

 Sjá nánari umfjöllun í köflum 4.4.2. og 6.1.3.  Áherslubreyting ritgerðarhöfundar. 



106 

Íslands þegar endurskoðun á jafnréttislögum hefur farið fram og þannig hefur m.a. verið tekið 

tillit til fjölda tilskipana Evrópusambandsins. Þrátt fyrir nokkuð góðan árangur í þessum 

efnum hefur í þessari ritgerð verið bent á tvö dæmi um hugsanlegt ósamræmi milli ákvæði 19. 

og 25. gr. jrl., og forvera þeirra ákvæða, og skráðra reglna Evrópuréttarins.  

Í 6. kafla voru leiddar að því líkur að ósamræmis hefði gætt milli forvera ákvæða 19. og 

25. gr. jrl. sem kváðu á um að störf sem sættu samanburði væru jafnverðmæt og sambærileg 

og jafnlaunareglu Evrópuréttarins sem nú er að finna í 157. gr. Sáttmálans um starfsemi 

Evrópusambandsins en að Evrópurétti var aðeins áskilið að samanburðarstörf væru annað 

hvort jafnverðmæt eða sambærileg. Þrátt fyrir að íslenski löggjafinn hafi ekki viðurkennt með 

beinum hætti að um ósamræmi hefði verið að ræða var í athugasemdum með greinargerð að 

frumvarpi til gildandi jafnréttislaga m.a. vísað til Evrópuréttar þegar mælt var fyrir þeirri 

orðalagsbreytingu sem leiddi til samræmis milli innlendra ákvæða og Evrópuréttarins.  

Þá var í 6. kafla einnig fjallað um aðra orðalagsbreytingu sem jafnframt tók til ákvæða nú 

19. og 25. gr. jrl. sem var í raun fest í sessi með gildandi jafnréttislögum en sú umfjöllun laut 

að því að bætt var inn í ákvæðin orðunum „sama atvinnurekanda“ og þannig gert að áskilnaði 

að samanburðarstörf væru hjá sama atvinnurekanda. Hugtakið „sami atvinnurekandi“ er þó 

ekki með öllu skýrt og þá svara lögskýringargögn ekki spurningum um það hvaða eignatengsl 

önnur en tengsl móður- og dótturfélags kunni að falla undir hugtakið. Áskilnaður um „sama 

atvinnurekanda“ hefur hins vegar ekki verið orðaður í skráðum reglum Evrópuréttarins. Hefur 

Evrópudómstóllinn, sem hefur verið mjög leiðandi á sviði jafnréttismála hjá 

Evrópusambandinu og oft mótað viðmið sem síðar hafa verið lögfest, raunar lagt til 

grundvallar að jafnlaunaregla Evrópuréttarins sé ekki einskorðuð við þau tilvik þar sem 

samanburðarstörf eru hjá sama atvinnurekanda. Í þeim tilvikum sem reynt hefur á álitaefni um 

tækan samanburð hjá ólíkum atvinnurekendum hefur Evrópudómstóllinn þó lagt til 

grundvallar að öðrum breytum en launamun megi ekki vera til að dreifa sem kunni að réttlæta 

að launakjör starfsmanna ólíkra atvinnurekenda hafi verið ólík. Þannig virðast vera nokkuð 

ströng skilyrði fyrir því að einstaklingur geti byggt á jafnlaunareglu Evrópuréttarins á 

grundvelli samanburðar við launakjör starfsmanns hjá öðrum atvinnurekanda. Í íslenskum 

rétti hefur ekki reynt á inntak skilyrðisins um „sama atvinnurekanda“. Kann því að vera að 

síðari framkvæmd hér á landi muni e.t.v. leiða í ljós hvort nýi áskilnaður ákvæða 19. og 25. 

gr. jrl. um „sama atvinnurekanda“ verði túlkaður almennt eða þröngt af innlendum 

úrskurðaraðilum og þannig í ósamræmi við jafnlaunareglu Evrópuréttarins eins og henni hefur 

verið beitt í framkvæmd eða rúmt og þá mögulega í samræmi við Evrópuréttinn. 
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Varðandi skyldu til að túlka landsrétt í samræmi við túlkum Evrópudómstólsins þá virðist 

sem ólík aðferðarfræði úrskurðaraðilar hér á landi annars vegar og Evrópudómstólsins hins 

vegar við túlkun í ákveðnum tilvikum ekki nægilegt samræmi í þeim viðmiðum sem lögð eru 

til grundvallar í framkvæmd hér á landi og í Evrópurétti. Evrópudómstóllinn leggur almennt 

mjög ríka áherslu á að túlka löggjöf Evrópuréttarins í samræmi við tilgang hennar hverju 

sinni.
412

 Þannig hefur Evrópudómstóllinn við túlkun ákvæða á sviði jafnréttislaga oft á tíðum 

túlkað réttinn í samræmi við tilgang löggjafar á þessu sviði, þ.e. á þá leið sem lögin verða 

hvað virkust til að knýja fram meginregluna um jafnrétti kynjanna. Í köflum 5 og 6 í þessari 

ritgerð voru nokkur tilvik þar sem bersýnilega má sjá þessa aðferðarfræði Evrópudómstólsins 

leiða til bættrar réttarstöðu einstaklinga til jafnréttis s.s. þegar Evrópudómstóllinn sló því föstu 

að aðildarríkjum væri heimilt að viðurkenna ákveðnar forgangsreglur þótt slík heimild væri 

ekki lögfest sérstaklega.
413

 Má leiða að því líkur að þróun í jafnréttismálum, og þá sér í lagi í 

stöðuveitingarmálum, kynni að hafa verið önnur ef Hæstiréttur og aðrir innlendir 

úrskurðaraðilar hefðu beitt tilgangsskýringu í anda Evrópudómstólsins. Hefði slík 

aðferðarfræði við túlkun þannig hugsanlega komið í veg fyrir þá þróun sem hefur átt sér stað í 

stöðuveitingarmálum frá síðustu aldamótum sem hefur leitt til þess að atvinnurekendum hefur 

verið veitt víðtækt svigrúm til að ákvarða hvað geti talist sérstakir hæfileikar og hvert vægi 

einstakra þátta sé í slíkum málum. Í 1. gr. jrl. segir að markmið laganna sé að koma á og 

viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla og jafna þannig stöðu kynjanna á 

öllum sviðum samfélagsins. Þá segir ennfremur að því markmiði skuli m.a. náð með því að 

vinna að jöfnum áhrifum kvenna og karla í samfélaginu, bæta sérstaklega stöðu kvenna og 

auka möguleika þeirra í samfélaginu og vinna gegn launamisrétti og annarri mismun á 

grundvelli kyns á vinnumarkaði, sbr. b, c og d lið 1. gr. jrl. Ef þessi markmið, sem falla að 

tilgangi jafnréttislaga almennt, hefðu verið látin hafa ríkara vægi hjá innlendum 

úrskurðaraðilum og þá á kostnað svigrúms atvinnurekenda á grundvelli meginreglna 

vinnuréttar má ætla að réttarstaða einstaklinga sem telja sér mismunað á grundvelli kynferðis 

við stöðuveitingu væri nokkuð frábrugðin því sem hún er í gildandi rétti hér á landi. Þá má 

ætla að þau sjónarmið sem umboðsmaður Alþingis hefur lagt til grundvallar varðandi 

takmarkanir á svigrúmi atvinnurekenda séu raunar betur til þess fallin að auka virkni og 

gagnsemi jafnréttis- og stjórnsýslulaga fyrir einstaklinga en þau sjónarmið sem almennir 

dómstólar hér á landi hafa lagt til grundvallar. Hefur umboðsmaður Alþingis talið að það 

kunni að leiða til brota á meginreglum stjórnsýsluréttarins ef að höfuðáhersla er lögð á eitt 
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samanburðaratriði á kostnað annarra þegar mat er lagt á hæfni umsækjenda í 

stöðuveitingarmálum og má ætla að hið sama gildi gagnvart jafnréttislögum. Af 

dómaframkvæmd Hæstaréttar verður þó ekki séð að dómstóllinn hafi stuðst við sambærilega 

nálgun og umboðsmaður hefur gert í niðurstöðum sínum. Verður að teljast óheppilegt að 

umboðsmaður Alþingis annars vegar og Hæstiréttur hins vegar séu að einhverju leyti 

ósamstíga varðandi afmörkun á svigrúmi atvinnurekenda við stöðuveitingar eða öllu heldur 

takmörkunum á því svigrúmi.  

8.  Niðurstöður    

Í gegnum aldirnar hefur ötul barátta verið háð fyrir jafnrétti kynjanna á öllum sviðum 

samfélagsins og hefur löggjöf spilað stórt hlutverk í þeirri baráttu. Í upphafi virkuðu lögin 

sjálf sem tæki til kúgunar kvenna en hlutverk þeirra hefur tekið róttækum breytingum og hafa 

jafnréttislög í seinni tíð verið sett í þeim tilgangi og með það að markmiði að koma á og 

viðhalda efnislegu jafnrétti kynjanna. Almenn jafnréttislög hafa stefnt að þessu marki og hafa 

þau nú verið í íslenskri löggjöf í rúmlega 35 ár.  

Á sviði kvennaréttar hafa ýmsar kenningar sprottið upp sem varða það hvernig löggjöf 

eigi að vera úr garði gerð til að ná tilstefndu markmiði um efnislegt jafnrétti kynjanna. 

Frjálshyggjufemínistar hafa krafist kynhlutlausra jafnréttislaga, menningarfemínistar hafa 

kallað eftir jákvæðum aðgerðum til að lagfæra raunverulega ójafna stöðu kynjanna og róttækir 

femínistar hafa talið að lausn verði ekki fengin á ójafnri valdaskiptingu samfélagsins nema 

gildandi réttarkerfi verði kollvarpað og nýtt byggt á jafnréttisgrundvelli. Íslensk jafnréttislög 

hafa frá upphafi verið að mestu kynhlutlaus og þannig í anda frjálshyggjufemínisma. Hefur 

þetta sætt töluverðri gagnrýni sér í lagi þar sem margir hafa talið að reynslan hafi leitt í ljós að 

kynhlutlaus jafnréttislöggjöf sé ófær um að koma á fullu efnislegu jafnrétti.  

Ætlunin með þessari ritgerð var að leita svars við þeirri spurningu hvort jafnréttislög, 

túlkun og framkvæmd þeirra, fullnægi þeirri efnislegu kröfu sem lögin og stjórnarskrá gera til 

jafnréttis kynjanna. Er nokkuð ljóst af þeirri tölfræði sem varpar ljósi á stöðu kvenna á 

vinnumarkaði að jafnréttislögum hefur enn ekki tekist að ná markmiði sínu. Hefur t.a.m. ekki 

tekist að eyða þeim kynbundna launamun sem hefur verið viðvarandi á íslenskum 

vinnumarkaði auk þess sem aðgengi kvenna að stjórnunarstörfum hefur verið verulega 

takmarkað. Vissulega hefur jákvæð þróun átt sér stað en óhætt er að segja að sú þróun hafi 

verið hæg og ennfremur að fullkomnu efnislegu jafnrétti hafi, þrátt fyrir  jafnréttislög í 

rúmlega 35 ár, ekki verið náð. Má þannig segja að jafnréttislög hafi ekki fullnægt þeim 

efniskröfum að koma á og tryggja fullt efnislegt jafnrétti.  
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Íslensk jafnréttislög hafa veitt konum formlegt jafnrétti á vinnustað frá setningu fyrstu 

jafnréttislaga árið 1976. Í gegnum tíðina hafa ákvæði laganna verið víkkuð, mælt fyrir um ný 

og sértæk réttindi einstaklinga á grundvelli þeirra og að sama skapi hefur verið aukið við þær 

skyldur sem hvíla á atvinnurekendum samkvæmt lögunum. Ef efni íslenskra jafnréttislaga er 

skoðað er ljóst að formlegt jafnrétti er nokkuð vel tryggt að lögum. Þannig má leiða að því 

líkur að efnislegu jafnrétti kynni að hafa verið náð, eða kynbundið ójafnrétti væri í það 

minnsta minna en raun ber vitni, ef að jafnréttislögum hefði verið fylgt samkvæmt orðanna 

hljóðan þeirra, í samræmi við markmið þeirra og tilgang. Virðist því liggja fyrir að eftirfylgni 

við lögin hafi ekki verið nægilega markviss. Kunna ýmsar ástæður að standa því að baki, s.s. 

að atvinnurekendur hafi ekki borið nægilega virðingu fyrir jafnréttislögum eða skort hafi á 

þekkingu á efni þeirra. Hverju sem því líður er óhætt að segja að þau viðmið og sjónarmið 

sem úrskurðaraðilar á sviði jafnréttismála hafa mótað í framkvæmd hafi haft áhrif á virkni og 

gagnsemi laganna og að sama skapi á eftirfylgni við þau. 

Af innlendri framkvæmd varðandi lögmæti stöðuveitinga og beitingu jafnlaunareglunnar 

má sjá að ágreiningsmál á þessum sviðum kalla á framkvæmd tiltölulega flókins og 

heildstæðs mats á atvikum og aðstæðum hverju sinni. Hafa sérstakar sönnunarreglur í þessum 

málum verið lögfestar í því skyni að auðvelda einstaklingum að sækja rétt sinn á grundvelli 

jafnréttislaga. Þrátt fyrir tilvist slíkra sönnunarreglna virðist þó sem það sé nokkrum 

erfiðleikum bundið að fá viðurkenningu réttar af hálfu úrskurðaraðila. Í þessari ritgerð voru 

sjónarmið varðandi löglíkindi til að virkja tilflutning sönnunarbyrðar á grundvelli 

sönnunarreglna jafnréttislaga jafnframt tekin til skoðunar. Var því haldið fram að með 

hliðsjón af tölfræðilegum upplýsingum um stöðu kynjanna á vinnumarkaði og tilgangi 

jafnréttislaga að löglíkur stæðu almennt fremur til að styðja kröfur kvenna en karla sem reistar 

væru á jafnréttislögum. Þá var bent á að þetta kynni að réttlæta að auknar kröfur yrðu að 

jafnaði gerðar til líkindasönnunar karla þar sem þeir gætu ekki stuðst við löglíkur í sama mæli 

og konur. Þegar innlend framkvæmd var tekin til skoðunar var þó ekki að sjá að ólíkar kröfur 

væru gerðar til líkindasönnunar einstaklinga á grundvelli sjónarmiða um löglíkur.  

Erfið sönnunarstaða einstaklinga er sérstaklega áberandi á sviði stöðuveitingarmála hér á 

landi. Upp úr síðustu aldamótum varð markverð stefnubreyting á innlendri framkvæmd sem 

fól í sér að úrskurðaraðilar fóru að gefa meginreglum vinnuréttar um frjálsræði 

atvinnurekenda aukið vægi á kostnað meginreglna jafnréttislaga. Úrskurðaraðilar fóru að veita 

atvinnurekendum í ríkari mæli svigrúm til að ákvarða hvaða sjónarmið þeir leggja til 

grundvallar og vægi þeirra þegar lagt er mat á hæfni umsækjanda. Þetta var gert með því að 

viðurkenna rúma túlkun á hugtakinu „sérstakir hæfileikar” í skilningi 5. mgr. 26. gr. jrl. og 
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með því að gefa atvinnurekendum kost á að leggja aukna áherslu á hina sérstöku hæfileika á 

kostnað annarra lögmæltra og afmarkaðri hutlægra viðmiðunarsjónarmiða. Áhrif þessarar 

stefnubreytingar hafa verið þau að dregið hefur úr virkni viðmiðunar- og sönnunarreglu 

jafnréttislaga og einstaklingum hefur verið gert erfiðara um vik að virkja forgangsregluna og 

sækja rétt á grundvelli jafnréttislaga. Er því vart hægt að segja að innlendir úrskurðaraðilar 

hafi aukið virkni og gagnsemi jafnréttislaga á sviði stöðuveitingarmála. Í Evrópurétti hefur 

kveðið við annan tón en Evrópudómstóllinn hefur í framkvæmd beitt framsækinni túlkun á 

jafnréttisreglum Evrópuréttarins með vísan til tilgangs jafnréttisreglna. Hefur þessi ólíka 

aðferðarfræði Evrópudómstólsins leitt til þess að réttur einstaklinga til jafnréttis hefur verið 

gerður sífellt virkari og gagnsemi jafnréttisreglna aukin. Með hliðsjón af því hvernig íslensk 

jafnréttislög eru úr garði gerð, markmiði þeirra og tilgangi má ætla að innlendir 

úrskurðaraðilar hefðu líkt og Evrópudómstóllinn hefur gert getað aukið við virkni 

jafnréttislaga og samhliða aukið réttarvernd einstaklinga á grundvelli þeirra en sú hefur ekki 

verið raunin.  

Þrátt fyrir að hin almenna þróun hafi verið á þá leið að viðurkenna aukið svigrúm 

atvinnurekenda hafa fleiri sértækari viðmið einnig verið mótuð af innlendum úrskurðaraðilum 

í framkvæmd. Má t.a.m. nefna að úrskurðaraðilar hafa slegið því föstu að tilhögun 

stöðuveitinga, aðkoma ráðningarsérfræðinga og utanaðkomandi þrýstingur þriðja aðila víki 

ekki til hliðar ábyrgð atvinnurekenda eða meginreglum jafnréttislaga. Þar sem svigrúm 

atvinnurekenda kann að sæta lögbundnum takmörkunum var innlend framkvæmd sérstaklega 

rannsökuðu í því augnamiði að kanna hvort innlendir úrskurðaraðilar myndu að sjálfsdáðum 

skoða hvort slíkum lögbundnum takmörkunum væri til að dreifa hverju sinni. Dæmi um slíka 

skoðun að sjálfdáðum er ekki að finna í framkvæmd heldur þvert á móti tilvik þar sem tilefni 

gafst til slíkrar skoðunar án þess sjá mætti að hún hefði farið fram. Takmörkuð framkvæmd er 

þó ekki nægileg til að hægt sé að draga víðtæka ályktun um tilvist skoðunarskyldu að 

sjálfsdáðum en ætla má að eftirfylgni við meginreglur á sviði stjórnsýslu- og jafnréttismála 

kynni að vera betur tryggð ef slíkri skyldu væri til að dreifa. Þá hvílir almennt ákveðin 

rannsóknarskylda á stjórnvöldum á grundvelli stjórnsýslulaga og má færa fyrir því rök að 

heppilegt væri að slík rannsóknarskylda myndi einnig hvíla á kærunefnd jafnréttismála og 

dómstólum. 

Að því er varðar framkvæmd í málum sem varða mismunun í launakjörum vekur e.t.v. 

mesta athygli hversu fá ágreiningsmál hafa verið borin fyrir innlenda úrskurðaraðila. Er þetta 

sérstaklega athyglisvert þar sem launajafnrétti hefur verið helsta áhersluatriði íslenskrar 

löggjafar frá upphafi og kynbundinn launamunur hefur verið viðloðandi vandamál hér á landi 
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sem ekki hefur enn tekist að uppræta. Er erfitt að gefa eina skýringu fyrir því af hverju fjöldi 

ágreiningsmála er ekki meiri. Hugsanlegt er að launaleynd sem var heimil fram að gildistöku 

gildandi jafnréttislaga  hafi haft nokkur áhrif. Þá kann skýringin einfaldlega að liggja í því að  

einstaklingar vilji ekki sækja rétt gagnvart atvinnurekanda ef þeir hafa í hyggju áframhaldandi 

störf hjá viðkomandi atvinnurekanda.  

Við lögfestingu gildandi jafnréttislaga var gerð markverð breyting á jafnlaunareglu 

íslensks réttar þar sem áskilnaði um samanburðarstörf til að byggja rétt á jafnlaunareglunni 

var breytt. Fyrri jafnlaunareglur höfðu mælt fyrir um að samanburðarstörf þyrftu að vera söm 

og jafnverðmæt en þeim áskilnaði var breytt á þá leið að störf þyrftu aðeins að vera söm eða 

jafnverðmæt. Með þessari breytingu var íslenska jafnlaunareglan, að þessu leyti, samræmd 

jafnlaunareglu Evrópuréttarins. Með gildandi jafnréttislögum var einnig áréttaður nýr 

áskilnaður sem var fyrst lögfestur með lögum nr. 96/2000 þess efnis að samanburðarstörf 

þyrftu að vera hjá „sama atvinnurekanda”. Sú breyting átti sér ekki hliðstæðu í Evrópulöggjöf 

og fer raunar í berhögg við framkvæmd Evrópudómstólsins sem hefur sérstaklega kveðið á 

um það að jafnlaunaregla Evrópuréttarins sé ekki bundin við þau tilvik þar sem 

samanburðarstörf eru bæði hjá sama atvinnurekanda var því e.t.v. fremur tilefni til að 

endurskoða þann áskilnað við setningu gildandi jafnréttislaga fremur en að árétta hann.  

Þegar litið er til mats á því hvort að samanburðarstörf teljist söm eða jafnverðmæt má sjá 

að innlendir úrskurðaraðilar, líkt og Evrópudómstóllinn, hafa lagt til grundvallar að niðurstaða 

þess hvort að samanburður sé tækur verði að byggja á heildarmati hverju sinni. Þannig hefur 

því verið slegið föstu að einstaka atriði, s.s. tilhögun kjarasamninga,  staða starfa í skipuriti 

eða ólík starfsheiti geti ekki ein og sér leitt til þess að störf teljist ólík og ósamanburðarhæf.  

Við lögfestingu gildandi jafnréttislaga, nr. 10/2008, var höfuðáhersla lögð á að auka 

skýrleika laganna og gefa framkvæmdaaðilum víðtækari heimildir til að knýja aðila til 

eftirfylgni við lögin. Má ætla að nokkur bót hafi verið fólgin í breytingum og nýmælum 

gildandi jafnréttislaga, t.a.m. að úrskurðir kærunefndar jafnréttismála hafi verið gerðir 

bindandi, Jafnréttisstofu hafi verið veittar heimildir til að leggja á dagsektir, tilnefningaraðilar 

hafi verið skyldaðir til að tilnefna einstaklinga af báðum kynjum og mælt fyrir um lögbundið 

lágmarkshlutfall kynjanna í nefndum, ráðum og stjórnum á vegum ríkis og sveitarfélaga. Að 

sama skapi hefur verið lögfestur áskilnaður um lágmarkshlutfall kynjanna í stjórnum á hinum 

almenna vinnumarkaði með breytingu á hlutafélagalöggjöf og taka ákvæði þess efnis gildi 

árið 2013. Þá eru nokkrar væntingar bundnar við þau úrræði sem kynnt voru í nýútkominni 

aðgerðaráætlun um launajafnrétti kynjanna 2012-2016 en þar er mælt fyrir um ýmis úrræði 

sem stefna að því að eyða kynbundnum launamun s.s. aukna notkun starfsmats, samningu og 
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beitingu jafnlaunastaðals og opinbera vottun fyrir þau fyrirtæki sem standa sig vel í 

jafnréttismálum.  

Verði niðurstaðan sú að reynslan leiði í ljós að þau nýmæli og þær breytingar sem 

lögfestar voru með gildandi jafnréttislögum og þau úrræði sem mælt er fyrir um í 

aðgerðaáætlun um launajafnrétti reynist ekki, frekar en forverar þeirra, fullnægjandi tæki í 

baráttunni fyrir jafnrétti kann að vera kominn tími til að löggjafinn hugsi út fyrir rammann í 

síðari lagasetningu. Kann að vera þörf á því að síðari lagasetning á sviði jafnréttismála hér á 

landi horfi í auknu mæli út fyrir þær kenningar sem kenndar hafa verið við 

frjálshyggjufemínisma. Má þá ætla að vert væri að skoða hvort þörf sé fyrir lögfestingu 

sértækra aðgerða til að rétta úr því raunverulega ójafnrétti sem er fyrir hendi á ýmsum sviðum 

íslensks samfélags. Eins mætti skoða hvort rétt sé að mæla fyrir um aukin refsiviðurlög eða 

refsingar vegna brota á lögunum. Þá væri hægt að mæla fyrir um e.k. fjárhagslegt 

umbunarkerfi sem stæði samhliða því vottunarkerfi sem mælt er fyrir um í aðgerðaráætlun um 

launajafnrétti kynjanna 2012-2016 ef umrætt vottunarkerfi eitt og sér reynist ekki nægilegt. 

Telur ritgerðarhöfundur að það kunni að vera nauðsynlegt að auka hvata atvinnurekenda til að 

sýna jafnréttislögunum tilhlýðilega virðingu í ljósi þess að verulegur misbrestur hefur orðið á 

eftirfylgni við lögin. Þá er það jafnframt mat ritgerðarhöfundar að tryggja megi í ríkara mæli 

fræðslu á hinum almenna vinnumarkaði um þær skyldur sem hvíla á atvinnurekendum á 

grundvelli laganna, en í fyrrnefndri aðgerðaráætlun er þó lagt til grundvallar að auka eigi slíka 

fræðslu. 

Ísland stendur mjög framarlega á alþjóðavísu í jafnréttismálum og getum við að mörgu 

leyti verið stolt af þeim árangri sem áunnist hefur í jafnréttisbaráttunni hér á landi. Er 

mikilvægt að Ísland verði öðrum þjóðum áfram til fyrirmyndar og er því ekki hægt að leggja 

árar í bát fyrr en fullu efnislegu jafnrétti hefur verið náð hér á landi. Í samræmi við titil 

þessarar ritgerðar þykir aðeins viðeigandi að láta lokaorð ritgerðarinnar vera betur má ef duga 

skal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

HEIMILDASKRÁ 

Aðgerðaáætlun um launajafnrétti kynjanna. Velferðarráðuneytið, Reykjavík 2012. 

Alþingistíðindi. 

Alþjóðlegir mannréttindasamningar sem Ísland er aðili að. Mannréttindastofnun Háskóla 

Íslands. Reykjavík, 2003.  

Anna Magdalena Helgadóttir: „Möguleikar kvenna til mennta í gegnum tíðina.“ 

http://innihald.is/index.php/thjodfelagsmal/mannrettindi/item/717-stada-kvenna-til-mennta-i-

gegnum-tidina (skoðað 4. október 2012). 

Ásmundur Helgason. „Löggjöf um opinberar starfsveitingar“. Stjórnmál og stjórnsýsla, 1. tbl. 

2. árg. 2006.  

Berglind Eir Magnúsdóttir, Bryndís E. Jóhannsdóttir, Sigríður Ómarsdóttir: „Menntun kvenna 

og staða í þjóðfélaginu. Ísland á Evrópumet í launamun kynjanna.“ 

http://utkonur.files.wordpress.com/2007/06/mennt-stada-studbl070515.pdf (skoðað 4. október 

2012). 

Bergþóra Ingólfsdóttir: „Jafnrétti, fjölskylduábyrgð og lagasetning í ljósi kvennaréttar.“ 

Rannsóknir í félagsvísindum V. Lagadeild. Ritstj. Aðalheiður Jóhannsdóttir. Reykjavík 2004, 

bls. 39-65. 

Brautskráðir nemendur eftir skólastigi, landsvæði, aldursflokki og kyni 1995-2010. Hagstofa 

Íslands, Reykjavík, 2011. 

Brynhildur G. Flóvenz: „Jafnréttislög í þrjátíu ár“. Úlfljótur, 1. tbl. 2007, bls. 6-25. 

Brynhildur G. Flóvenz: „Kvennaréttur - Hvað er það?“ Úlfljótur, 3. tbl. 1997, bls. 619-630.  

Brynhildur G. Flóvenz: „Um rétt og kynferði.“ Rannsóknir í félagsvísindum V. Lagadeild. 

Ritstj. Aðalheiður Jóhannsdóttir. Reykjavík 2004, bls. 65-81.  

Carol Smart: Law, Crime and Sexuality. Esssays in Feminism. Stóra-Bretlandi 1995. 

„CEDAW: Background Informations“; http://owjn.org/owjn_2009/legal-

information/international-law/281-cedaw-background-information, mars 2009 (skoðað 5. 

nóvember 2012). 

Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Sixth periodic report of States 

parties. Iceland. Committee on the Elimination of Discrimination against Women. Nýju 

Jórvík 2007. 

Council conclusions on the European Pact for gender equality for the period 2011-2020. 

307th Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs council meeting. 

Evrópuráðið. Brussel 2011. 



114 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/119628.pdf, (skoðað 

5. nóvember 2012). 

Eduardo Espin: Burden of proof in Council Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC on equal 

treatment. Spánn 2005.  

Elín Pálsdóttir Flygering: „Lög og aðrar réttarheimildir er varða konur.“ Konur hvað nú? 

Ritstj. Jónína Margrét Guðnadóttir. Reykjavík 1985, bls. 13-29. 

Elín Pálsdóttir Flygering og Guðríður Þorsteinsdóttir: „Löggjöf og jafnrétti kynjanna.“ 

Íslenskar kvennarannsóknir. 29. ágúst - 1. sept. 1985. Háskóla Íslands - Odda. Reykjavík, 

1985, bls. 94-101.  

Framkvæmdastjórar og stjórnarmenn fyrirtækja eftir kyni og aldri 1999-2011. Hagstofa 

Íslands, Reykjavík 2011.  

Employment and Labour Market: Key Tables from OECD. OECD, 2012.  

Gender equality in the European Union. European Commission, Justice. Lúxemborg, 2011.  

George Orwell: Dýrabær (Animal Farm). Reykjavík 1985. 

Guðný Guðbjörnsdóttir: „Menntun kvenna og starfsval. Er þörf á breyttri menntastefnu?“ 

Konur og atvinnulíf, erindi flutt á ráðstefnu Jafnréttisráðs 5. mars 1988. Reykjavík 1988, bls. 

25-41. 

Guðrún Erlendsdóttir: „Á að lögfesta ákvæði um jafnrétti kynjanna?“ Tímarit lögfræðinga. 3. 

tbl. 28, árgangur, 1978, bls. 109-120. 

Guðrún Erlendsdóttir: „Jafnréttismál og jafnréttislögin“. Konur skrifa. Til heiðurs Önnu 

Sigurðardóttur. Ritnefnd Guðrún Gísladóttir, Valborg Bentsdóttir og Svanlaug Baldursdóttir. 

Reykjavík, 1980, bls. 57-79. 

Guðrún Dögg Guðmundsdóttir: Bann við mismunun. Tilskipanir ESB um jafnrétti án tillits til 

fötlunar, kynþáttar, þjóðernisuppruna, aldurs og trúar/lífsskoðunar. Útgefið af 

Mannréttindaskrifstofu Íslands. Reykjavík, 2011. 

Guðrún Guðmundsdóttir: „Atvinna og laun kvenna.“ Konur hvað nú? Staða íslenskra kvenna 

í kjölfar kvennaárs og kvennaáratugar Sameinuðu þjóðanna 1975-1985. Ritstj. Jónína 

Margrét Guðnadóttir. Reykjavík 1985, bls. 77-117. 

Gunnar Ármannsson: „Ráðningar í störf hjá hinu opinbera.“ Tímarit lögfræðinga. 4. tbl., 52 

árgangur, 2002, bls. 385-401. 

Hagtíðindi. Heilbrigðis-, félags- og dómsmál. 1. tbl. 2005. Hagstofa Íslands. Reykjavík. 

Hannes Rösler: „Interpretation of EU Law“, 

http://fds.oup.com/www.oup.com/pdf/13/9780199578955.pdf (skoðað 14. desember 2012). 



115 

Helga Björg Ragnarsdóttir og Rósa Björk Brynjólfsdóttir: „Hver er besta leiðin til að fjölga 

konum í stjórnum fyrirtækja?“. 19. júní. Ársrit Kvenréttindafélags Íslands 2006. Reykjavík 

2006.  

Hilaire Barnett: Introduction to Feminist Jurisprudence. London 1998. 

Hillary Charlesworth: “What are Women´s International Human Rights?“ Human Rights of 

Women, National and International Perspectives. Ritst. Rebecca J. Cook. Bandaríkjunum 

1994, bls. 58-83. 

Ingibjörg Elíasdóttir: „Verður jafnréttislögregla kannski nauðsynleg?“ 

http://www.jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=ReadArticle&ID=24 (skoðað 12. nóvember 2012). 

Jafnréttisþing 2009. Skýrsla félags- og tryggingamálaráðherra um stöðu og þróun 

jafnréttismála. Jafnrétti kynjanna í tölum. Félags- og tryggingamálaráðuneytið. Reykjavík 

2009. 

Jafnréttisþing 2011. Skýrsla velferðarráðherra um stöðu og þróun jafnréttismála. Jafnrétti 

kynjanna í tölum. Velferðarráðuneytið. Reykjavík 2011.  

Kastljós: „Ögmundur Jónasson um úrskurð kærunefndar“, 

http://www.ruv.is/sarpurinn/kastljos/03092012/ogmundur-jonasson-um-urskurd-kaerunefndar, 

3. september 2012 (skoðað 14. nóvember 2012). 

 „Kjarakönnun BSRB: Kynbundinn launamunur 13,1%“, http://www.bsrb.is/um-

bsrb/frettir/nr/2230/, 7. október 2012 (skoðað 21. október 2012). 

Kvenréttindasáttmáli Sameinuðu þjóðanna. Mannréttindaskrifstofa Íslands. Reykjavík, 2009.  

Kristín Ástgeirsdóttir, framkvæmdastýra Jafnréttisstofu, tölvupóstur dags. 7. nóvember 2012. 

Könnun meðal stjórnarmanna 2012. Bakgrunnur stjórnarmanna og störf stjórna. KPMG og 

Háskóli Íslands, Reykjavík 2012.  

„Launamunur kynjanna“, http://www.vr.is/kannanir/launakonnun-2012/ (skoðað 3. október 

2012). 

Launamunur kynjanna á almennum vinnumarkaði 2000-2007. Hagstofa Íslands, Reykjavík 

2010.  

Launamunur kynjanna á Íslandi. Samantekt á gerðum könnunum á tímabilinu 1953-2001. 

Jafnréttisráð.  

Lára V. Júlíusdóttir: „Kvennaréttur.“ 19. júní. 1. tbl., 46. árgangur, 1996, bls. 9. 

Lilja Lind Pálsdóttir: Staða kvenna á íslenskum vinnumarkaði. Þróun og horfum. MS ritgerð í 

hagfræði, Reykjavík 2012.  



116 

Mannréttindi kvenna. Gefið út af undirbúningsnefnd utanríkisráðuneytis vegna ráðstefnu 

Sameinuðu þjóðanna um málefni kvenna, Peking 4.-15. september 1995. Utanríkisráðuneytið, 

Reykjavík 1995. 

Oddný Mjöll Arnardóttir: „Um gildissvið og eðli hinnar almennu jafnræðisreglu 

stjórnarskrárinnar.“ Tímarit lögfræðinga. 2. tbl., 47. árgangur, 1997, bls. 94-120. 

Ólafur Jóhannes Einarsson: „Réttmætisreglan.“ Afmælisrit Björn Þ. Guðmundsson - sjötugur. 

Ritstj. Stefán Már Stefánsson. Reykjavík 2009, bls. 253-257. 

Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. Skýringarrit. Reykjavík 1994.  

Philip Rostant: The Burden of Proof in Discrimination cases. 2010. 

Ragnhildur Vigfúsdóttir og Símon Jón Jóhannsson: Íslandsdætur. Svipmyndir úr lífi íslenskra 

kvenna 1850-1950. Reykjavík 1991. 

Rosemarie Putnam Tong: Feminist Thought. A more comprehensive introduction. 

Bandaríkjunum 1998.  

Réttindi og staða kvenna á Íslandi. Skýrsla íslenskra stjórnvalda vegna fjórðu ráðstefnu 

Sameinuðu þjóðanna um málefni kvenna í Peking 1995. Utanríkisráðuneytið. Reykjavík, 

1995. 

Sif Konráðsdóttir: „Jafnlaunareglan í íslenskri dómaframkvæmd og dómum 

Evrópudómstólsins.“ Guðrúnarbók. Guðrún Erlendsdóttir sjötug. Ritnefnd Pétur Kr. 

Hafstein, Haraldur Henrysson, Páll Hreinsson, Sigrún Guðmundsdóttir, Valborg Þ. Snævarr. 

Reykjavík 2006, bls. 411-429. 

Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, grundvöllur laga - réttarheimildir. 2. útgáfa. Reykjavík 

2007. 

Sigríður Guðmarsdóttir: „Ögmundur og orðræðan um jafnréttisúrskurðinn“ 

http://knuz.is/2012/09/07/ogmundur-og-ordraedan-um-jafnrettisurskurdinn/, 7. september 

2012 (skoðað 14. nóvember 2012). 

Susanne Burri og Sacha Prachal: EU Gender Equality Law. Útgefið af Framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins. Lúxemborg 2008.  

Skúli Magnússon: Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar. Fimm ritgerðir í almennri 

lögfræði og réttarheimspeki. Reykjavík 2010.   

Stefán Már Stefánsson: Evrópuréttur Réttarreglur og stofnanir Efnahagsbandalagsins. 

Reykjavík 1991. 

Starfsskilyrði stjórnvalda. Skýrsla nefndar um starfsskilyrði stjórnvalda, eftirlit með starfsemi 

þeirra og viðurlög við réttarbrotum í stjórnsýslu. Forsætisráðuneytið, Reykjavík 1999. 

Stjórnartíðindi. 



117 

Strategy for equality between women and men 2010-2015. Communication from the 

Commision to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 

Committee and the Committee of the Regions. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. 

Brussel 2010. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0491:FIN:EN:HTML (skoðað 5. 

nóvember 2012). 

Summary record of the 840th meeting. Consideration of reports submitted by the State parties 

under article 18 of the Convention (continued). Committee on the Elimination of 

Discrimination against Women. Nýju Jórvík 2008. http://www.iwraw-

ap.org/resources/pdf/41_official_documents/icelandSR840.pdf (skoðað 15. desember 2012). 

„The conundrum of the glass ceiling. Why are women so presistently absent from top 

corporate jobs?, http://www.economist.com/node/4197626 (skoðað 20 október 2012). 

The Global Gender Gap Report 2011. World Economic Forum. Skýrsla samin af Laura D. 

Tyson, Ricardo Hausmann og Saadia Zahidi. Sviss, 2011. 

Tove Stang Dahl: Women´s Law. An Introduction to Feminist Jurisprudence. Osló 1987.  

Tölulegar upplýsingar. Hlutföll og fjöldi karla og kvenna á ýmsum sviðum samfélags. 

Jafnréttisstofa, Reykjavík 2009.  

Útgáfa rits OECD, Education at a Glance 2010. 

http://www.hagstofa.is/Pages/95?NewsID=4635 (skoðað 21. október 2012). 

Valborg Sigurðardóttir: Íslenska menntakonan verður til. Reykjavík 2005. 

Vefsíða Jafnréttisstofu. http://www.jafnretti.is/jafnretti/?D10cID=Page3&ID=114 (skoðað 28. 

september 2012). 

Viðbótarskýrsla við sjöttu skýrslu Íslands um framfylgd alþjóðasamnings um afnám allrar 

mismununar gegn konum. Mannréttindaskrifstofa Íslands. Reykjavík 2008. 

Vinnumarkaðurinn eftir kyni, aldri, búsetu og menntun 1991-2012. 

http://hagstofa.is/?PageID=2594&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=VIN01104%26ti=Vinnu

marka%F0urinn+eftir+kyni%2C+aldri%2C+b%FAsetu+og+menntun+1991%2D2011%2C+h

lutfallsleg+skipting++++%26path=../Database/vinnumarkadur/rannsoknir/%26lang=3%26uni

ts=Hlutfall (skoðað 20. október 2012). 

Vinnumarkaðurinn eftir kyni, aldri, búsetu og menntun 1991-2011, hlutfallsleg skipting. 

http://hagstofa.is/?PageID=2594&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=VIN01104%26ti=Vinnu

marka%F0urinn+eftir+kyni%2C+aldri%2C+b%FAsetu+og+menntun+1991%2D2011%2C+h

lutfallsleg+skipting++++%26path=../Database/vinnumarkadur/rannsoknir/%26lang=3%26uni

ts=Hlutfall (skoðað 17. október 2012). 

Women and Equality in Iceland. Jafnréttisráð. Reykjavík. 

Women, Business and the Law. Removing barriers to economic inclusion. The World Bank. 

Washington, 2012. 



118 

„Work of equal value“. http://www.equalityhumanrights.com/advice-and-guidance/tools-

equal-pay/checklists-equal-pay-in-practice/3-work-of-equal-value/ (skoðað 2. desember 

2012). 

Þórunn Hafstein: „Jafn réttur fyrir alla.“ Vera, 1983. 

Sáttmálar Evrópusambandsins 

Amsterdamsáttmálinn (The Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union 

and the Treaty establishing the European Communities and related acts). http://eur-

lex.europa.eu/en/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html.  

Mannréttindaskrá Evrópusambandsins (Charter of Fundamental Rights of the European 

Union). http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf. 

Lissabonsáttmálinn (The Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the 

Treaty establishing the European Community). http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:FULL:EN:PD. 

Réttindaskrá kvenna (Women´s Charter). http://ec.europa.eu/commission_2010-

2014/president/news/documents/pdf/20100305_1_en.pdf. 

Rómarsáttmálinn (The Treaty of Rome). 

http://ec.europa.eu/economy_finance/emu_history/documents/treaties/rometreaty2.pdf. 

Sáttmálinn um starfshætti Evrópusambandsins (The Treaty on the Functioning of the 

European Union). http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:en:PDF. 

Sáttmálar Sameinuðu þjóðanna  

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna (The Universal Declaration of Human Rights). 

http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml. 

Peking aðgerðaáætlunin (Report of the Fourth World Conference on Women). 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20E.pdf. 

Samningur um afnám allrar mismununar gagnvart konum (Convention on the Elimination of 

All Forms of Discrimination against Women). 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm. 

Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi 

(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights). 

http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm. 

Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (International 

Covenant on Civil and Political Rights). http://www.hrweb.org/legal/cpr.html. 

Stofnsáttmáli Sameinuðu þjóðanna (Charter of the United Nations). 

http://www.un.org/en/documents/charter/preamble.shtml. 



119 

DÓMASKRÁ 

 

Dómar Hæstaréttar Íslands:  

Hrd. 15. október 2009 (25/2009)  

Hrd. 2005, bls. 122 (258/2004)  

Hrd. 2004, bls. 153 (330/2003)  

Hrd. 2002, bls. 3055 (121/2002)  

Hrd. 2000, bls. 2104 (11/2000)  

Hrd. 1998, bls. 4533  

Hrd. 1998, bls.500  

Hrd. 1998, bls. 3599 

Hrd. 1993, bls. 2230 

 

Dómar héraðsdóms Norðurlands eystri: 

Hérd. Norðeyst. 27. febrúar 2001 (E-399/2000) 

 

Dómar Evrópudómstólsins:  

EBD, mál C-300/06, I-10573  

EBD, mál C-203/03, I-954 

EBD, mál C-256/01, I-903  

EBD, mál C-310/00, I-1092  

EBD, mál C-381/99, I-4961  

EBD, mál C-407/98, I-05539 

EBD, mál C-285/98, I-69 

EBD, mál C-236/98, I-2189 

EBD, mál C-333/97, I-7243 

EBD, mál C-273/97, I-07403  

EBD, mál C-167/97, I-623 

EBD máli C-158/97, I-01875 

EBD, mál C-409/95, I-6363 

EBD, mál C-450/93, I-3051 

EBD, mál C-127/92, I-5535 

EBD, mál C-360/90, I-3589 

EBD, mál C-345/89, I-04062 

EBD, mál C-33/89, I-2591  

EBD, mál C-109/88, I-3119 

EBD, mál C-318/86, I-3575 

EBD, mál C-312/86, I-6332 

EBD, mál C-157/86, I-673 

EBD, mál C-222/84, I-01651 

EBD, mál C-170/84, I-7637  

EBD, mál C-61/81, I-2601 

EBD, mál C-12/81, I-359 

EBD, mál C-129/79, I-607 

EBD, mál C-43/75, I-455 

 

 

 



120 

ÁLITA OG ÚRSKURÐASKRÁ 

 

Álit og úrskurðir kærunefndar jafnréttismála: 

Úrskurður KJ 18. ágúst 2012 (2/2012) 

Úrskurður KJ 15. maí 2012 (1/2012)  

Úrskurður KJ 12. ágúst 2011 (4/2011) 

Úrskurður KJ 22. mars 2011 (3/2010)  

Úrskurður KJ 11. nóvember 2009 (2/2009)  

Úrskurður KJ 29. september 2009 (7/2009) 

Úrskurður KJ 22. september 2009 (8/2009) 

Álit KJ 14. nóvember 2008 (5/2008) 

Álit KJ 28. ágúst 2008 (6/2008) 

Álit KJ 22. júlí 2008 (2/2008)  

Álit KJ 27. júní 2008 (10/2007) 

Álit KJ 26. júní 2008 (11/2007) 

Álit KJ 22. janúar 2008 (4/2007) 

Álit KJ 27. desember 2007 (5/2007) 

Álit KJ 14. desember 2007 (3/2007) 

Álit KJ 16. apríl 2007 (14/2006) 

Álit KJ 9. mars 2007 (12/2006) 

Álit KJ 21. desember 2006 (13/2006)  

Álit KJ 18. desember 2006 (7/2006) 

Álit KJ 20. október 2006 (8/2005) 

Álit KJ 29. september 2006 (8/2006) 

Álit KJ 26. september 2006 (5/2006) 

Álit KJ 7. júlí 2006 (4/2006) 

Álit KJ 30. júní 2006 (3/2006) 

Álit KJ 16. júní 2006 (6/2005) 

Álit KJ 8. júní 2006 (5/2005) 

Álit KJ 5. apríl 2006 (4/2005) 

Álit KJ 2. mars 2006 (7/2005) 

Álit KJ 29. desember 2005 (2/2005) 

Álit KJ 31. október 2005 (11/2004) 

Álit KJ 1. nóvember 2005 (16/2004) 

Álit KJ 11. apríl 2005 (15/2004) 

Álit KJ 28. janúar 2005 (12/2004) 

Álit KJ 24. ágúst 2004 (15/2003) 

Álit 11. júní 2004 (10/2003) 

Álit KJ 29. apríl 2004 (2/2004)  

Álit KJ 29. apríl 2004 (16/2003)  

Álit KJ 5. apríl 2004 (14/2003)  

Álit KJ 4. apríl 2003 (9/2002) 

Álit KJ 18. mars 2003 (12/2003) 

Álit KJ 25. mars 2002 (2/2001)  

Álit KJ 15. október 2001 (1/2001) 

Álit KJ 25. maí 2001 (5/2000) 

Álit KJ 18. desember 2000 (4/2000) 

Álit KJ 23. nóvember 2000 (6/2000) 

Álit KJ 17. nóvember 2000 (2/2000) 



121 

Álit KJ 25. september 2000 (22/1999) 

Álit KJ 17. maí 2000 (20/1999)  

Álit KJ 28. febrúar 2000 (16/1999) 

Álit KJ 7. janúar 2000 (11/1999) 

Álit KJ 30. desember 1999 (3c/1998) 

Álit KJ 30. desember 1999 (3b/1998) 

Álit KJ 30. desember 1999 (3a/1998) 

Álit KJ 10. desember 1999 (14/1999) 

Álit KJ 10. desember 1999 (5/1999) 

Álit KJ 26. nóvember 1999 (10/1999) 

Álit KJ 26. nóvember 1999 (9/1999) 

Álit KJ 26. nóvember 1999 (7/1999) 

Álit KJ 9. september 1999 (4/1999)  

Álit KJ 27. júlí 1999 (8/1999)  

Álit KJ 6. maí 1999 (11/1998)  

Álit KJ 29. apríl 1999 (3/1999)  

Álit KJ 21. ágúst 1998 (4/1998) 

Álit KJ 19. júní 1998 (9/1997) 

Álit KJ 15. júní 1998 (1/1998) 

Álit KJ 16. apríl 1998 (13/1997) 

Álit KJ 8. apríl 1998 (7/1998)  

Álit KJ 23. febrúar 1998 (7/1997) 

Álit KJ 15. desember 1997 (8/1997) 

Álit KJ 11. desember 1997 (4/1997)  

Álit KJ 17. júlí 1997 (1/1997) 

 

Álit umboðsmanns Alþingis:  

UA 18. júní 2012 (6137/2010)  

UA 31. mars 2011 (5778/2009) 

UA 31. mars 2011 (5757/2009) 

UA 31. desember 2010 (5740/2009) 

UA 24. mars 2010 (5424/2008 

UA 28. september 2009 (5466/2008)  

UA 8. maí 2009 (5357/2008)  

UA 18. júní 2004 (4020/2004)  

UA 11. maí 2003 (3667/2002) 

UA 5. febrúar 2002 (3225/2001) 

UA 7. apríl 2000 (2630/1998) 

UA 29. mars 1994 (887/1993)  

UA 24. febrúar 1994 (807/1993) 

 


