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1. Inngangur
Á Íslandi er atvinnuþátttaka mikil1 og hlutur kvenna á vinnumarkaði með mesta móti. 2
Atvinnuþátttaka hefur hins vegar tekið miklum breytingum á liðnum áratugum3 og krafan um
jafnrétti á vinnumarkaði vaxið samfara aukinni atvinnuþátttöku kvenna. Í jafnrétti á
vinnumarkaði felst meðal annars launajafnrétti, það er að konum og körlum er starfa hjá sama
atvinnurekanda séu greidd jöfn laun og njóti sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.
Þannig eiga laun að vera ákveðin á sama hátt fyrir konur og karla og þau viðmið sem lögð eru til
grundvallar launaákvörðun eiga ekki að fela í sér kynjamismunun. Í þessu felst sú meginregla
sem nefnd hefur verið jafnlaunaregla 4.
Þrátt fyrir meginregluna um að konum og körlum skuli greidd jöfn laun fyrir sömu eða
jafnverðmæt störf er kynbundinn launamunur hérlendis. Samkvæmt launarannsókn, sem
Félagsvísindastofnun gerði fyrir Félags- og tryggingamálaráðuneytið árið 2008, var kynbundinn
munur á heildarlaunum 19,5%5. Hér var um að ræða fyrstu launarannsóknina hérlendis sem náði
yfir allan vinnumarkaðinn en fyrri rannsóknir voru bundnar við einstök stéttarfélög, fyrirtæki eða
stofnanir.6 Þegar að fyrstu jafnréttislögin voru sett hér á landi var talið að erfiðast yrði að breyta
viðhorfum fólks til stöðu kynjanna en auðveldast að breyta launamun kynjanna og að hann yrði
horfinn innan fárra ára. Svo virðist sem raunin hafi orðið önnur.

1

Samkvæmt skýrslu Hagstofunnar og tölum frá OECD var atvinnuþátttaka hérlendis 86,6% árið 2001 og hafði
aukist um 3% frá árinu 1991. Atvinnuþátttaka var mest á Íslandi, á þessu tímabili, í löndum OECD. Til
samanburðar má nefna að atvinnuþátttaka í Danmörku var 79,2% árið 2001, í Þýskalandi 71,6% árið 2001 og á
Spáni 65,8% árið 2001 svo nokkur lönd séu nefnd. Heimild: Hagstofa Íslands (2003). Bls. 183. Atvinnuþátttaka á
Íslandi var 83,3% árið 2007. Heimild: Hagstofa Íslands (2009). Bls. 8.
2
Atvinnuþátttaka kvenna var 78,6% árið 2007. Heimild: Hagstofa Íslands (2009). Bls. 8.
3
Árið 1934 unnu 35% kvenna úti en árið 2006 var atvinnuþátttaka kvenna 78,4%. Á þessu sama tímabili var
atvinnuþátttaka karla hins vegar tiltölulega jöfn eða í kringum 90%. Heimild: Vefsíða Hagstofu Íslands (e.d.).
4
Í þessari ritgerð er oft talað um jafnlaunaregluna og er þá átt við þá meginreglu að konum og körlum er starfa hjá
sama atvinnurekanda séu greidd jöfn laun og njóti sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.
5
Þá hafði verið tekið tillit til vinnutíma, starfs, menntunar, aldurs, atvinnugreinar, ábyrgðar í starfi og hvort fólk sé
sjálfstætt starfandi eða launþegar.
6
Framkvæmd launarannsóknar Félagsvísindastofnunar fór þannig fram að 2000 manna úrtak var tekið úr þjóðskrá
meðal fólks á aldrinum 18 til 67 ára en 1180 tóku þátt í könnuninni. Nettósvörun var því 63% og þótti könnunin
endurspegla vinnumarkaðinn í heild að miklu leyti þegar kom að kyni, starfsstétt, aldri og búsetu. Heimild:
Félagsvísindastofnun Íslands (2008). Bls. 1 og bls. 10. Til samanburðar var launamunur karla og kvenna
samkvæmt launakönnun VR árið 2007, að teknu tilliti til þátta sem áhrif geta haft á laun s.s. vinnutíma,starfsaldurs
o.fl., 11,6%. Kynbundinn launamunur meðal starfsmanna VR hafði dregist marktækt saman, eða um fjórðung, frá
árinu 2000 þegar að hann var 15,2%. Launakönnun VR var gerð á meðal félagsmanna VR í janúar til mars árið
2007. Könnunin náði til félagsmanna VR sem höfðu greitt lágmarksfélagsgjald á 12 mánaða tímabili, október 2005
- september 2006, 18.938 manns. Svör bárust frá 9.338 eða 50,1%. Heimild:VR (2007). Bls.4.
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Almennt bann gegn kynjamisrétti þótti mikilvægur áfangi jafnlaunabaráttunnar og var
fyrst kveðið á um jafnlaunaregluna í jafnlaunasamþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO)
nr. 100 árið 19517. Á 8. áratugi síðustu aldar var áhersla lögð á lagalegt bann gegn kynjamisrétti
en á 9. og 10. áratugnum vaknaði sá grunur að lagalegt bann gegn kynjamisrétti nægði jafnvel
ekki til að eyða fyrirliggjandi launamun.
Jafnlaunabaráttan hérlendis á sér langan aðdraganda og hóf Kvenréttindafélag Íslands,
vorið 1939, baráttu tileinkaða launajafnrétti þar sem krafan var „sömu laun fyrir sömu störf―. 8
Fyrstu almennu lögin hérlendis er vörðuðu jafnrétti kvenna og karla 9 voru sett árið 197610, en
þeim var ætlað að stuðla að jafnrétti kynjanna á öllum sviðum þjóðfélagsins, ekki síst á
vinnumarkaði. Jafnlaunaregla þeirra laga byggðist á jafnlaunasamþykkt ILO nr. 100, en
jafnlaunareglan hefur tekið nokkrum breytingum frá setningu þeirra laga. Þar skiptir mestu aðild
okkar að Evrópska efnahagssvæðinu (EES) en jafnlaunaregla íslensks réttar byggir nú að
verulegu leyti á 141. gr. Rómarsáttmálans (Rs.) og er hún túlkuð með hliðsjón af því.
Í núgildandi jafnréttislögum, lögum nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og
karla11, er fjallað ítarlega um stöðu einstaklinga út frá sjónarmiðum um jafnrétti. Í III. kafla
laganna er fjallað um réttindi og skyldur á vinnumarkaði og kveður 19. gr. þeirra á um að konum
og körlum skuli greidd jöfn laun fyrir „sömu eða jafnverðmæt störf“. Ákvæði þetta á að tryggja
það að konur og karlar njóti sömu launa og kjara fyrir sömu störf og fyrir ólík störf sem metin
eru jafnverðmæt.12 En hvað fellur undir lagabókstafinn „sömu eða jafnverðmæt störf―?
Í IV. kafla jafnréttislaga er kveðið á um bann við mismunun á grundvelli kynferðis og í
25. gr. laganna er kveðið á um bann við mismunun í kjörum. 13 Ákvæði 2. mgr. 25. gr. kveður svo
á um að séu leiddar líkur að því, að karl og kona sem starfa hjá sama atvinnurekanda njóti
mismunandi launa eða annarra kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf þá skuli atvinnurekandi
sýna fram á að munurinn skýrist af öðrum þáttum en kynferði. Hér er áhugavert að skoða hvaða
7

Samþykkt nr. 100 um jöfn laun til karla og kvenna fyrir jafnverðmæt störf. Enska: C100 Equal Remuneration
Convention, 1951. Sjá fylgiskjal I.
8
Frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 135. löggjafarþing 2007-2008.
9
Lög nr. 78/1976 um jafnrétti kvenna og karla.
10
Þau voru endurskoðuð með lögum nr. 65/1985 sem síðar voru endurskoðuð með lögum nr. 28/1991, endurskoðuð
með lögum nr. 96/2000 sem endurskoðuð voru með núgildandi lögum nr. 10/2008 um jafnan rétt og jafna stöðu
kvenna og karla.
11
Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla eru, í þessari ritgerð, oft nefnd jafnréttislög og talað um
þágildandi og núgildandi eins og við á hverju sinni.
12
Frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 135. löggjafarþing árið 2007-2008.
13
Það er mikilvægt að fjalla um 19. gr. og 25. gr. jafnréttislaga samhliða svo nátengdar eru þær hvor annarri. Hins
vegar verður, í þessari ritgerð, áhersla lögð á jafnlaunareglu 19. gr. jafnréttislaga.
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„aðra þætti― löggjafinn eigi við þegar að karl og kona sem starfa hjá sama atvinnurekanda njóta
mismunandi launa eða annarra kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.
Í ritgerðinni verður fjallað um jafnlaunareglu íslensks réttar og þá sérstaklega hvað felist í
orðalaginu ―sömu eða jafnverðmæt störf‖. Eins og áður sagði ber að skýra jafnlaunaregluna til
samræmis við ákvæði EES-samningsins og í tilskipun Evrópusambandsins (ESB) um
launajafnrétti nr. 75/117/EBE14 er fjallað um sömu eða jafnverðmæt störf15. Nokkrir dómar
Evrópudómstólsins hafa slegið því föstu að ólík störf geti verið jafnverðmæt og Hæstiréttur
Íslands sem og kærunefnd jafnréttismála hafa einnig metið hvort störf séu þau sömu eða
jafnverðmæt.
Í upphafi ritgerðarinnar verður fjallað um jafnlaunaregluna út frá alþjóðlegum vinnurétti
og öðrum alþjóðlegum sáttmálum er varða jafnrétti á vinnumarkaði. 16 Lögð verður áhersla á
jafnlaunaákvæði Evrópuréttar17 og túlkun Evrópudómstólsins18 á inntaki þeirra. Einnig verður
fjallað um þær tilskipanir sem Evrópusambandið hefur sett er varða launajafnrétti og EESsamninginn. Þá verður farið yfir þróun jafnréttislöggjafar hér á landi með hliðsjón af
jafnlaunareglunni og fjallað um hugtökin „laun―, „jöfn laun― og „sami atvinnurekandi. Því næst
verður fjallað um inntak jafnlaunareglunnar „sömu eða jafnverðmæt störf― út frá innlendri og
erlendri réttarframkvæmd og í framhaldi af því þá aðferðarfræði sem dómstólar og aðrir
úrskurðaraðilar beita við mat á því hvort störf séu jafnverðmæt. Einnig verður fjallað um bann
við mismunun í kjörum og þá „aðra þætti―19 sem réttlætt geta launamun. 20
Að lokum eru niðurstöður ritgerðarinnar dregnar saman.
Við gerð ritgerðarinnar er, annars vegar, byggt á hefðbundinni lögfræðilegri aðferð21 og
byggir ritgerðin því á lögfræðilegum heimildum en til þeirra teljast lög, greinargerðir,
frumvarpstextar, dómar, úrskurðir, ákvarðanir, nefndarálit o.fl. Einnig er byggt á heimildum úr
14

Tilskipun ráðsins nr. 75/117/EBE frá 10. febrúar 1975 um samræmingu á lögum aðildarríkjanna er varða beitingu
meginreglunnar um sömu laun karla og kvenna. (Enska: Council Directive 75/117/EEC on the approximation of
the laws of the Member States relating to the application of the principle of equal pay for men and women.).
15
Enska: work of equal value.
16
Í ritgerðinni er í þessu samhengi fjallað um Kvennasáttmála Sameinuðu Þjóðanna (S.Þ) og Félagsmálasáttmála
Evrópu.
17
Um jafnlaunareglu Evrópuréttar er fjallað í 141. gr. Rómarsáttmálans (Rs.) þ.e. 119. gr. stofnsáttmálans.
18
Vísað verður til fjölmargra dóma Evrópudómstólsins í þessari ritgerð. Verða þeir tilgreindir í fótnótu með
málsnúmeri, dagsetningu og málsaðilum.
19
Þessir „aðrir þættir― eru oftast nefndir málefnalegar eða hlutlægar ástæður. Enska: objective.
20
Í ritgerðinni verður fjallað um hvort að starfsaldur, kjarasamningar, efnahagsleg og markaðssjónarmið geti talist til
málefnalegra ástæðna og þannig réttlætt launamismun.
21
Skúli Magnússon (2003). Bls. 14-15 og 166-167.
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skýrslum, af vefsíðum og skrifum fræðimanna sem og annarra um viðfangsefnið. Hins vegar
byggir ritgerðin á dogmatískri aðferðarfræði, en í henni felst rannsókn á því hvernig dómstólar
beita og túlka réttarheimildir.
Helsta markmið ritgerðarinnar er að gefa sem skýrasta mynd af jafnlaunareglu íslensks
réttar og þá aðallega inntaki hugtaksins „sömu eða jafnverðmæt störf―. Til þess að ná því
markmiði verður þróun ákvæðisins í íslenskri jafnréttislöggjöf rakin og jafnlaunaákvæðið
rannsakað með hliðsjón af alþjóðlegum sáttmálum, Evrópurétti og úrlausnum innlendra sem
erlendra úrskurðaraðila og dómstóla.
Höfundur neyðist þó til að afmarka efnið meira en hann hefði viljað. Þannig var ekki
rannsakað hvernig jafnlaunaákvæði jafnlaunasamþykktar ILO nr. 100 eða jafnlaunaákvæði
annarra alþjóðlegra sáttmála hafi verið túlkuð af eftirlitsaðilum nema að litlu leyti. Hins vegar
verður að teljast ólíklegt að túlkun eftirlitsaðila á jafnlaunaákvæðum ILO og annarra sáttmála
sem fjallað verður um breyti nokkru varðandi niðurstöður þessarar ritgerðar um inntak íslensku
jafnlaunareglunnar enda hafa reglur Evrópuréttar vafalaust haft mest áhrif á innlenda
jafnréttislöggjöf af þeim alþjóðlegu sáttmálum sem um verður fjallað. Ennfremur var orðalag
jafnlaunareglunnar hvað varðar „laun―, „jöfn laun― og „sami atvinnurekandi― ekki rannsakað
eins ítarlega og höfundur hefði viljað þótt um það sé fjallað að einhverju leyti. Höfundur hefði
einnig viljað fjalla nánar um þær ástæður sem teljast geta málefnalegar og því réttlætt
launamismun. Þá er aðeins að takmörkuðu leyti fjallað um þá öfugu sönnunarbyrði sem í 2. mgr.
25. gr. jafnréttislaga felst.
Að lokum má þess geta að höfundur reyndi eftir fremsta megni að nálgast efnið á
fræðilegan hátt. Því er ekki tekin afstaða til þess hvernig best sé að koma á launajafnrétti heldur
er aðeins fjallað um efnið á fræðilegum grunni.
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2. Launajafnrétti
2.1. Alþjóðleg þróun
Erlent samstarf á sviði jafnréttismála hefur alla tíð haft áhrif á þróun jafnréttismála á Íslandi.
Óhætt er að segja að þær skuldbindingar sem íslensk stjórnvöld hafa gengist undir, við
fullgildingu ýmissa alþjóðlegra samninga er varða jafnréttismál, hafi haft mikil áhrif á
hugmyndafræðilegar áherslur og þróun jafnréttislöggjafar hérlendis. 22 Jafnlaunaregla íslensks
réttar um jöfn laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf byggir meðal annars á samþykkt
Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO)23 nr. 100 um jöfn laun til karla og kvenna fyrir
jafnverðmæt störf og hafa jafnlaunaákvæði nokkurra mikilvægra alþjóðlegra sáttmála, sem
einnig byggja á samþykkt ILO nr. 100, ennfremur haft áhrif á jafnlaunareglu íslensks réttar.

2.1.1. Alþjóðavinnumálastofnunin (ILO) – Jafnlaunasamþykkt nr. 100
Í fyrstu samþykktum Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO) á 2. áratugi síðustu aldar, komu
fram hugmyndir um sömu laun fyrir konur og karla fyrir jafnverðmæt störf. Krafan um sömu
laun fyrir jafnverðmæt störf fór hins vegar ekki hátt fyrst um sinn og á millistríðsárunum var, til
að mynda, engin sérstök áhersla á hana lögð.24
Óhætt er að segja að jafnlaunakrafan hafi aukist til muna á árum seinni
heimstyrjaldarinnar þar sem konur gengu þá í störf þeirra karlmanna sem sinntu herskyldu. Í
tilmælum25 ILO nr. 71 frá 194426 var jafnlaunakrafan þannig mótuð frekar:
22

Sjá t.d. frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 135. löggjafarþing 2007-2008, frumvarp
til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 125. löggjafarþing 1999-2000, frumvarp til laga um
breytingu á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 28/1991. 117. löggjafarþing 1993-1994,
frumvarp til laga um jafnrétti kvenna og karla. 97. löggjafarþing 1975-1976 og fleiri frumvörp er jafnréttismál
varða, ræður þingmanna um efnið, nefndarálit, þingsályktunartillögur osfrv.
23
Alþjóðavinnumálastofnunin (ILO) er sérstök stofnun á vegum Sameinuðu þjóðanna og sett á stofn samhliða
Versalasamningunum árið 1919. Starf ILO beinist einkum að grundvallarréttindum í atvinnulífinu, atvinnu,
félagslegri vernd, jafnrétti, öryggi, frelsi og samráði aðila vinnumarkaðarins. ILO stendur þannig vörð um réttindi
launafólks um heim allan. Á vettvangi ILO hafa verið sett alþjóðleg viðmið um grundvallarréttindi við vinnu sem
birtast í fjölmörgum samþykktum og tilmælum stofnunarinnar t.d. um félagafrelsi, réttinn til að gera
kjarasamninga, jafnrétti til vinnu og fjölmörg önnur réttindamál tengd vinnu. Stofnunin byggist upp á þríhliða
samstarfi fulltrúa stjórnvalda, launafólks og atvinnurekenda. Ísland gerðist aðildarríki að ILO árið 1945. Heimild:
Vefsíða ILO (e.d.), Vefsíða Félags- og tryggingamálaráðuneytisins (e.d.) og Elín Blöndal (2003). Bls. 277-278.
24
Bjørst, Byrial (2005). Bls. 69.
25
Tilmæli fylgja oftast samþykktum og geyma nákvæmari og oft víðtækari markmiðsákvæði um þau málefni sem
samþykktir ILO ná til. Tilmælin eru óskuldbindandi og veita oft leiðsögn um hvernig aðildaríki ILO ættu að
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„The redistribution of women workers in each national economy should be carried out on the
principle of complete equality of opportunity for men and women in respect of admission to
employment on the basis of their individual merit, skill and experience, and steps should be taken
to encourage the establishment of wage rates on the basis of job content, without regard to sex.‖

Þarna er meðal annars kveðið á um að laun skuli ákvörðuð á grundvelli starfsins sjálfs en ekki á
grundvelli kyns starfsmannsins. 27
Árið 1958 fullgilti Ísland jafnlaunasamþykkt ILO nr. 100 um jöfn laun til karla og kvenna
fyrir jafnverðmæt störf.28 Jafnlaunasamþykktin29 er frá árinu 1951 og er samþykktin fyrirmynd
ákvæða annarra alþjóðlegra sáttmála um sama efni. 30 ILO hefur skilgreint 8 samþykktir sem
grundvallarsamþykktir stofnunarinnar og er jafnlaunasamþykkt nr. 100 ein þeirra. 31
Í 1. gr. b.liðar jafnlaunasamþykktar nr. 100 er kveðið á um að:
„orðin „jöfn laun til karla og kvenna fyrir jafnverðmæt störf― eigi við launataxta, sem settir eru án
þess að gerður sé greinarmunur á kynjum.― 32

Hér er kveðið á um „jöfn laun fyrir jafnverðmæt störf―. Einnig er kveðið á um að launataxtar
skuli settir án tillits til kyns. Með fullgildingu samþykktarinnar hérlendis skuldbundu stjórnvöld
sig til að tryggja jöfn laun til karla og kvenna fyrir jafnverðmæt störf. Samþykktin skuldbindur
þannig íslensk stjórnvöld til að tryggja launajafnrétti kynjanna með: a) landslögum eða
reglugerðum; b) sértækum ráðstöfunum; c) heildarsamningum aðila vinnumarkaðarins eða d)
með þessum mismunandi aðferðum sameiginlega. 33

haga málum sínum. Samþykktir ILO öðlast skuldbindingargildi þegar að aðildarríkin hafa fullgilt þær sbr. þó
grundvallarsamþykktir ILO. Aðild að ILO felur í sér að ríki skuldbinda sig til að virða tiltekin réttindi sem að
felast í grundvallarsamþykktum stofnunarinnar, jafnvel þó þau hafi ekki fullgilt þær. Samþykktir og tilmæli taka
til mjög margra þátta sem snerta vinnumarkaðinn og málefni tengd honum. Heimild: Elín Blöndal (2003). Bls.
280-284.
26
Tilmæi ILO nr. 71 frá 1944. (Enska: R71 Employment (Transition from War to Peace) Recommendation, 1944.)
27
Bjørst, Byrial (2005). Bls. 70.
28
Samþykkt nr. 100 um jöfn laun til karla og kvenna fyrir jafnverðmæt störf. (Enska: C100 Equal Remuneration
Convention, 1951.)
29
Samþykkt nr. 100 um jöfn laun til karla og kvenna fyrir jafnverðmæt störf hefur verið kölluð
Jafnlaunasamþykktin og verður hún oft nefnd því nafni í þessari ritgerð. Heimild: Frumvarp til laga um jafna
stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 135. löggjafarþing 2007-2008.
30
Hér er meðal annars átt við Kvennasáttmálann, enska: Convention on the elimination of all forms of
discrimination against women frá 18. desember 1979, (CEDAW), d. lið 11. gr. Félagsmálasáttmála Evrópu, 141.
gr. Rómarsáttmálans (Rs.) og tilskipun nr. 75/111/EBE. Heimild: Bjørst, Byrial (2005). Bls. 19.
31
Hinar grundvallarsamþykktir ILO eru nr. 29, 87, 98, 105, 111, 138 og 182. Heimild: Vefsíða Félags og
tryggingamálaráðuneytisins (e.d.) og Vefsíða ILO (e.d.).
32
Enska: Article 1 For the purpose of this convention-- ... ...(b) the term equal remuneration for men and women
workers for work of equal value refers to rates of remuneration established without discrimination based on sex.
33
Samþykkt nr. 100 um jöfn laun til karla og kvenna fyrir jafnverðmæt störf. (Enska: C100 Equal Remuneration
Convention, 1951) og tillaga til þingsályktunar um framkvæmdaráætlun til fjögurra ára um aðgerðir til að ná fram
jafnrétti kynjanna. 122. löggjafarþing árið 1997-1998.
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Árið 1963 fullgilti Ísland samþykkt ILO nr. 111 um misrétti með tilliti til atvinnu og
starfs34 sem samþykkt var á þingi Alþjóðavinnumálastofnunarinnar 1958, en hún telst einnig til
grundvallarsamþykkta stofnunarinnar.
Í 1. gr. þeirrar samþykktar segir að hugtakið misrétti taki til:
„a. hvers konar greinarmunar, útilokunar eða forréttinda, er byggist á kynþætti, litarhætti,
kynferði, trúarbrögðum, stjórnmálaskoðun, þjóðernislegum eða félagslegum uppruna, og hefur í
för með sér brottfall eða skerðingu á jafnrétti með tilliti til möguleika eða meðhöndlunar í atvinnu
eða starfi;
b. Sérhvers annars mismunar, útilokunar eða forréttinda, sem hefur í för með sér brottfall eða
skerðingu á jafnrétti með tilliti til möguleika eða meðhöndlunar í vinnu eða starfi, eftir því sem
hlutaðeigandi aðildarríki kann að hafa ákveðið að höfðu samráði við fulltrúa aðalsamtaka
verkamanna og atvinnurekenda, þar sem þau eru, og aðra aðila, sem við á.―35

Samkvæmt samþykkt nr. 111 skulu aðildarríkin fylgja stefnu sem miðar að því að koma á
jafnrétti um vinnumöguleika eða meðferð í atvinnu og starfi og útrýma hvers konar misrétti í
þeim efnum, einnig vegna kynferðis.
Fleiri samþykktir á sviði jafnréttismála hafa verið fullgiltar af Íslands hálfu. Samþykkt nr.
156 um jafna möguleika og jafnrétti til handa körlum og konum í atvinnu er ein þeirra. 36 Hún er
frá árinu 1981 og fullgilt af Íslands hálfu árið 2000.37 Markmið samþykktar nr. 156 er að auka
jafnrétti karla og kvenna á vinnumarkaði og jafna aðstöðu þeirra sem bera fjölskylduábyrgð og
hinna sem ekki bera slíka ábyrgð. 38
Eftirlit ILO með því að löggjöf og framkvæmd aðildarríkja stofnunarinnar séu í samræmi
við samþykktir stofnunarinnar byggist, annars vegar, á skýrslum og, hins vegar, á kærum.39
Eftirlitskerfi ILO hefur verið talið árangursríkt og virkt með tilliti til fjölda aðildarríkja og
34

Samþykkt nr. 111 um misrétti með tilliti til atvinnu eða starfs (Enska: C111 Discrimmination (Employment and
Occupation) Convention, 1958.)
35
Enska: Article 1, 1. For the purpose of this this Convention the term discrimination includes—(a) any distinction,
exclusion or preference made on the basis of race, colour, sex, religion, political opinion, national extraction or
social origin, which has the effect of nullifying or impairing equality of opportunity or treatment in employment or
occupation; (b) such other distinction, exclusion or preference which has the effect of nullifying or impairing
equality of opportunity or treatment in employment or occupation as may be determined by the Member concerned
after consultation with representative employers' and workers' organisations, where such exist, and with other
appropriate bodies.
36
Samþykkt nr. 156 um jafna möguleika og jafnrétti til handa körlum og konum í atvinnu: Starfsfólk með
fjölskylduábyrgð.(Enska: C156 Workers with Family Responsibilities Convention, 1981.)
37
Með fullgildingu samþykktar nr. 156 voru sett sérstök lög nr. 27/2000 um bann við uppsögnum vegna
fjölskylduábyrgðar starfsmanna. Tilefni þess var ákvæði 8. gr. samþykktarinnar þar sem segir að fjölskylduábyrgð
sem slík skuli ekki vera gild ástæða til uppsagnar starfs. Var þessi regla lögfest með framangreindum lögum og
samþykktin síðan fullgilt í kjölfarið. Heimild: Elín Blöndal (2003) bls. 298 og frumvarp til laga um bann við
uppsögnum vegna fjölskylduábyrgðar starfsmanna. 125. löggjafarþing 1999-2000.
38
Frumvarp til laga um bann við uppsögnum vegna fjölskylduábyrgðar starfsmanna. 125. löggjafarþing 1999-2000.
39
Um skýrslur og kærur er fjallað nánar í viðauka I.
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samþykkta stofnunarinnar. Þó ber að hafa í huga að niðurstöður og tilmæli þeirra nefnda sem yfir
skýrslur aðildarríkjanna fara, eru ekki bindandi en nefndirnar meta hvort framkvæmd og löggjöf
aðildarríkjanna samræmist ákvæðum samþykkta sem þau hafa fullgilt. Hins vegar má leiða að
því líkur að afstaða nefndanna hafi almennt verið virt.40

2.1.2. Áhrif samþykkta ILO á sviði jafnréttismála á íslenskan rétt
Samþykktir á sviði jafnréttismála sem Ísland hefur fullgilt hafa haft nokkur áhrif við
lagasetningu hér á landi sbr. ILO samþykktir nr. 100, nr. 111 og nr. 156. 41 Þannig voru á sínum
tíma sett lög nr. 60/1961 um almennan launajöfnuð kvenna og karla og var jafnlaunasamþykkt
ILO nr. 100 höfð þar til hliðsjónar að nokkru leyti. Við gerð laga nr. 37/1973 um jafnlaunaráð
var jafnlaunasamþykkt nr. 100 einnig höfð til hliðsjónar og þar lögfest meginregla
samþykktarinnar um að konum og körlum skuli greidd jöfn laun fyrir jafnverðmæt og að öðru
leyti sambærileg störf.42 Í frumvarpi til laganna um jafnlaunaráð var einnig vísað til samþykktar
nr. 111 til stuðnings ákvæði um að vinnuveitendum væri óheimilt að mismuna starfsfólki eftir
kynferði. Þessar reglur voru síðar teknar upp í jafnréttislög nr. 78/1976 og hafa síðan verið
meginreglur í íslenskri jafnréttislöggjöf sbr. nú ákvæði 19. gr. núgildandi jafnréttislaga sem og
ákvæði 1.mgr. 25. og 1. mgr. 26. gr. sömu laga. 43 Hins vegar hefur ekki verið lögð mikil áhersla
á það starf sem fram hefur farið á vettvangi ILO á síðast liðnum árum. Þar skiptir tilkoma EESsamningsins án efa miklu en með aðild Íslands að honum hefur íslenska ríkið, í raun, ekki átt val
um innleiðingu ýmissa EES-gerða44 á sama sviði og samþykktir ILO taka til. 45

2.1.3. Aðrir alþjóðlegir sáttmálar
Árið 1979 var samþykktur alþjóðasamningur um afnám alls misréttis gegn konum. Þessi
samningur er hér nefndur Kvennasáttmáli Sameinuðu Þjóðanna (S.Þ)46 og var hann fullgiltur

40

Elín Blöndal (2003). Bls. 308-310
Eins og áður hefur komið fram í neðanmálsgrein nr. 37, þá voru sett sérstök lög nr. 27/2000 í tilefni af
fullgildingu samþykktar ILO nr. 156.
42
Sjá nánari umfjöllun í kafla 3.2.1.
43
Elín Blöndal bls. 301-302.
44
Sjá nánari umfjöllun í kafla 2.2.3.
45
Elín Blöndal (2003). Bls. 308-310.
46
Kvennasáttmálinn er einn af grundvallarmannréttindasamningum Sameinuðu þjóðanna (Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW samningurinn). Heimild: Vefsíða
DAW (e.d.).
41
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hérlendis 18. júlí 1985. Kvennasáttmáli S.Þ. tekur til allra sviða samfélagsins og í 1. tl. 11. gr.
sáttmálans kemur fram að:
„aðildarríkin skuli gera allar viðeigandi ráðstafanir til þess að afnema mismunun gagnvart konum
47
á sviði atvinnu til að tryggja þeim sömu réttindi á grundvelli jafnréttis karla og kvenna.―

Í d. lið 11. gr. er sérstaklega tekið fram að:
„konur eigi rétt til sömu umbunar, þar með talið fríðinda, og sömu meðhöndlunar gagnvart vinnu
sem er jafngild og sömu meðhöndlunar við mat á gæðum vinnu ―48

Með fullgildingu Kvennasáttmála S.Þ. ábyrgðust stjórnvöld meðal annars, að gera allar
viðeigandi ráðstafanir á sviði atvinnu, til dæmis með lagasetningu, til að ábyrgjast fulla þróun og
framfarir sbr. 3. gr. sáttmálans. Þau sjónarmið hafa verið reifuð að Kvennasáttmáli S.Þ. byggi á
þeirri staðreynd að konur njóti ekki jafnréttis á við karla og að hann skilgreini tímabundnar
aðgerðir til að flýta raunverulegu jafnrétti kynjanna sem hluta af jafnréttismarkmiðinu en ekki
sem andstæðu þess.49 Samningurinn kveði því á um „jákvæða skyldu‖ stjórnvalda til að vinna að
jafnrétti kynjanna, það er að ábyrgjast afnám misréttis gagnvart konum með sértækum aðgerðum.
Með undirskrift Kvennasáttmála S.Þ. féllust íslensk stjórnvöld á að skila reglulega
skýrslu50 til sérstakrar kvennamisréttisnefndarinnar51 en hún hefur eftirlit með framkvæmd
sáttmálans. Kvennamisréttisnefndin fer yfir skýrslur frá stjórnvöldum og skilar athugasemdum
þar sem koma fram bæði jákvæðir þættir svo og helstu áhyggjuefni. 52
Annar alþjóðlegur sáttmáli, sem vert er að líta til í þessu samhengi, er Félagsmálasáttmáli
Evrópu frá 1961.53 Hann var fullgiltur af Íslands hálfu árið 1976 sbr. lög nr. 3/1976. Sáttmálinn
47

Enska: „1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field
of employment in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the same rights...―
48
Enska: „ (d) The right to equal remuneration, including benefits, and to equal treatment in respect of work of
equal value, as well as equality of treatment in the evaluation of the quality of work―
49
Sjá t.d. greinargerð með tillögum sameinaðrar kvennahreyfingar á Íslandi til breytingar á stjórnarskrá lýðveldisins
Íslands. Þar kemur einnig fram tillaga um viðbætur við 2. mgr. 65. gr. stjórnarskrárinnar að kveða nánar á um
aðgerðir til að afnema misrétti og tryggja jafnrétti kynjanna.
50
Íslensk stjórnvöld skiluðu sjöttu skýrslu um framkvæmd Kvennasáttmálans árið 2007. Áður höfðu stjórnvöld
skilað fimmtu skýrslu árið 2003. Sérfræðinganefndin sem starfar á grundvelli samningsins tók síðan fyrir efni
fimmtu og sjöttu skýrslu íslenskra stjórnvalda á fundi sínum sem haldinn var í höfuðstöðvum Sameinuðu
þjóðanna í júlí 2008. Fulltrúar félags- og tryggingamálaráðuneytis og Jafnréttisstofu sóttu fund nefndarinnar í því
skyni að eiga viðræður við hana og svara spurningum um framkvæmd samningsins hér á landi. Niðurstöður
nefndarinnar umframkvæmd íslenskra stjórnvalda er að finna á heimasíðu nefndarinnar
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws41.htm. Heimild: Félags- og tryggingamálaráðuneytið
(2009). Bls. 68-69.
51
Kvennamisréttisnefnd Sameinuðu þjóðanna, CEDAW-nefndin.
52
Þingsályktunartillaga um framkvæmdaáætlun til fjögurra ára um aðgerðir til að ná fram jafnrétti kynjanna. 122.
löggjafarþing 1997-1998.
53
Vefsíða Council of Europe (e.d.).
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er hliðstæða Mannréttindasáttmála Evrópu54 á sviði efnahagslegra og félagslegra réttinda. Skipta
má réttindum samkvæmt sáttmálanum í þrjá flokka: vinnurétt, vernd félagslegra réttinda og
vernd sérstakra réttinda sem ekki falla undir vinnuumhverfi. Í 3. tl. 4. gr. sáttmálans segir að
samningsaðilar skuldbindi sig til þess að:
„viðurkenna rétt karla og kvenna til sama kaups fyrir jafnverðmæt störf.―

55

Í fullgildingarskjali Íslands að félagsmálasáttmálanum var tekið fram, af Íslands hálfu, að það
teldi sig bundið af ákveðnum ákvæðum sbr. 20. gr. sáttmálans. Ákvæði 4. gr. eru ekki á meðal
þeirra ákvæða sem Ísland telur sig bundið af. Árið 1996 var samþykktur endurskoðaður
Félagsmálasáttmáli Evrópu56. Ísland hefur undirritað sáttmálann57 en hann hefur enn ekki tekið
gildi. Eftirlit með Félagsmálasáttmála Evrópu er með þeim hætti að ríkisstjórnir senda
Evrópunefnd um félagsleg réttindi skýrslu hvað varðar beitingu ákvæða sáttmálans.
Evrópunefndin metur, út frá lagalegu sjónarhorni, hvort innlend lög og venjur séu í samræmi við
skuldbindingar sem af sáttmálanum leiðir. 58
Ákvæði framangreindra sáttmála hafa haft nokkur áhrif við setningu jafnréttislaga hér á
landi. Þeir hafa einnig skipt máli hvað varðar hugmyndafræðilegar áherslur á sviði jafnréttismála
hérlendis. 59

54

Sjá lög nr. 62/1994 um Mannréttindasáttmála Evrópu.
Enska: Article 4 - The right to a fair remuneration. With a view to ensuring the effective exercise of the right to a
fair remuneration, the Contracting Parties undertake:
1. to recognise the right of workers to a remuneration such as will give them and their families a decent
standard of living;
2. to recognise the right of workers to an increased rate of remuneration for overtime work, subject to exceptions
in particular cases;
3. to recognise the right of men and women workers to equal pay for work of equal value;
4. to recognise the right of all workers to a reasonable period of notice for termination of employment;
5. to permit deductions from wages only under conditions and to the extent prescribed by national laws or
regulations or fixed by collective agreements or arbitration awards. The exercise of these rights shall be achieved
by freely concluded collective agreements, by statutory wage-fixing machinery, or by other means appropriate to
national conditions.
56
Vefsíða Council of Europe (e.d.).
57
Vefsíða Félags- og tryggingamálaráðuneytisins (e.d.).
58
Human Rights Council of Europe (2000). Bls. 14-15.
59
Frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 125. löggjafarþing 1999-2000 og fleiri frumvörp
til jafnréttislaga.
55
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2.2. Evrópuréttur
Jafnlaunaregla Evrópuréttar er sett fram í 141. gr. Rómarsáttmálans (Rs). 60 Jafnlaunareglan er
grundvallarregla í Evrópurétti sbr. 2. gr. Rs., 2. mgr. 3. gr. Rs og dómaframkvæmd
Evrópudómstólsins61 og hafa ákvæði sem banna mismunun á grundvelli kynferðis verið hluti
Rómarsáttmálans frá upphafi. Mikilvægi þessara ákvæða hefur aukist til muna í gegnum tíðina
og telur Evrópusambandið jafnrétti karla og kvenna, þar með talið launajafnrétti, eitt af
markmiðum Evrópusambandsins sbr. 2. gr. Rs. Ákvæði 2. mgr. 3. gr. sáttmálans kveður
ennfremur á um það að stefnt skuli að því að uppræta ójöfnuð og stuðla að jöfnuði karla og
kvenna á öllum sviðum. 62 Með þessum ákvæðum sáttmálans er jafnrétti karla og kvenna gert að
„viðfangsefni― og „markmiði― Evrópusambandsins og sú skylda63 lögð á sambandið að stuðla að
framgangi þess á öllum athafnasviðum. 64
Í stofnsamningi Rómarsáttmálans var jafnlaunareglan sett fram í 119. gr. 65 en hún kvað á
um „sömu laun fyrir sömu störf― en ekki var tiltekið, líkt og í jafnlaunasamþykkt ILO nr. 100, að
„sömu laun skyldu greidd fyrir jafnverðmæt störf―. 66 Í 119. gr. Rs. var þannig kveðið á um jöfn
laun karla og kvenna fyrir sömu vinnu. Í greininni var skilgreining á því hvað skyldi talið til
launa í þessu sambandi og hvað launamisrétti milli kynja fæli nánar í sér. Í dómi

60

Enska: Article 2 of the EC Treaty: The Community shall have as its task, by establishing a common market and
an economic and monetary union and by implementing common policies or activities referred to in Articles 3 and
4, to promote throughout the Community a harmonious, balanced and sustainable development of economic
activities, a high level of employment and of social protection, equality between men and women, sustainable
and non-inflationary growth, a high degree of competitiveness and convergence of economic performance, a high
level of protection and improvement of the quality of the environment, the raising of the standard of living and
quality of life, and economic and social cohesion and solidarity among Member States.― [feitletrun MHB]
61
Sjá t.d. dóm Evrópudómstólsins nr. C-43/75. 8. apríl 1976. Defrenne gegn Sabena en þar kemur fram að „the
principle that men and women should receive equal pay, which is laid down by article 119, is one of the
foundations of the community. ―[feitletrun MHB] og dóm Evrópudómstólsins nr. C-381/99. 26. júní 2001.
Brunnhofer gegn Bank der österreichischen Postsparkasse AG en þar kemur fram að „The principle of equal pay
for men and women outlined in Article 119 of the Treaty, hereinafter called ”principle of equal pay”, means, for
the same work or for work to which equal value is attributed, the elimination of all discrimination on grounds of
sex with regard to all aspects and conditions of remuneration.― [feitletranir MHB]
62
Enska: Article 3 (2) of the EC Treaty: In all the activities referred to in this Article, the Community shall aim to
eliminate inequalities, and to promote equality, between men and women.
63
Enska: positive obligation.
64
Steiner, Twigg-Flesner og Woods (2006). Bls. 526-527.
65
119. gr. Rs. kvað á um að:„Each Member State shall during the first stage ensure and subsequently maintain the
application of the principle that men and women sholud receive equal pay for equal work. For the purpose of this
Article „pay― means the ordinary basic or mimimum wage or salary and any other consideration, whether in cash
or in kind, which the worker receives, directly or indirectly, in respect of his employment from his employer.―
66
Bjørst, Byrial (2005). Bls. 92.
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Evrópudómstólsins í máli Defrenne II

67

lýsti dómstóllinn þeim grundvallaratriðum sem 119. gr.

byggir á. Málavextir voru þeir að flugfreyja nokkur, Defrenne að nafni, höfðaði mál á hendur
fyrrum vinnuveitanda sínum, belgíska flugfélaginu Sabena. Hún hélt því fram að flugfélagið
hefði brotið á sér þar sem hún fékk lægri laun en karlkyns flugþjónn sem vann sama starf og hún.
Defrenne bar fyrir sig 119. gr. Rs. sem bannar mismunun á grundvelli kynferðis. Í dómi
Evrópudómstólsins í máli Defrenne II var jafnlaunaregla 119. gr. staðfest og því slegið föstu að
hún gæti haft bein réttaráhrif. 68 Í dómnum kemur ennfremur fram að í 119. gr. felist tvenns konar
markmið. 69 Í fyrsta lagi sé mikilvægt að gæta þess að fyrirtæki sem fylgja ákvæðum 119. gr. séu
ekki í lakari samkeppnisaðstöðu en þau fyrirtæki sem taka ekki tillit til hennar.70 Í öðru lagi, sé
markmið 119. gr., að tryggja framför í félagslegu tilliti. 71 Þetta tvöfalda markmið, sem sé bæði af
efnahagslegum og félagslegum toga, sýni að 119. gr. Rs. sé ein af grundvallarreglum
sambandsins. 72 Í þessu máli kom einnig fram að 119. gr. er þess megnug að ryðja burt ákvæðum
í lögum aðildarríkjanna eða kjarasamningum sem kunna að fela í sér misrétti kynjanna. 73

67

Dómur Evrópudómstólsins nr. C-43/75. 8. apríl 1976. Defrenne gegn Sabena. Í þessu máli reyndi m.a. á bein
réttaráhrif EB-réttar í samskiptum einstaklinga og lögaðila. Mál þetta höfðaði sóknaraðili fyrir viðkomandi
dómstól í aðildarríki. Hinn innlendi dómstóll lagði það álitaefni til forúrskurðar fyrir Evrópudómstólinn hvort
einstaklingar gætu beitt þessu ákvæði í réttarágreiningi sín á milli. Niðurstaðan í forúrskurðarmálinu var sú að
einstaklingar gætu borið fyrir sig umrædda lagaheimild í lögskiptum sín á milli. Sjá m.a. dóminn og umfjöllun um
dóminn í Basic community cases e. Bernard Rudden og Diarmuid Rossa Phelan (1998). Bls. 191-200.
68
Enska: direct effect. Skv. 2. mgr. 189. gr. Rómarsáttmálans skulu EB-reglugerðir hafa almennt gildi , vera
bindandi í sérhverju tilliti og öðlast gildi í öllum aðildarríkjunum. Hér kemur einnig við sögu hugtakið "lagaáhrif"
(enska: legal effect), en það merkir "að regla þurfi að vera nægilega skýr að efni til og umfangi, til að
einstaklingar og lögaðilar geti borið hana fyrir sig og dómstólar geti beitt henni á sama hátt og landslögum".
Fyrsti dómurinn um bein réttaráhrif EB-réttar var kveðinn upp af Evrópudómstólnum árið 1963 í svokölluðu Van
Gend en Loos máli (dómur Evrópudómstólsins nr. C-26/62. 5. febrúar 1963. Van Gend & Loos gegn
Netherlands Inland Revenue Administration). Með beinum réttaráhrifum er því átt við að einstaklingur eða
lögaðili geti vísað til ákvæða í Rs. og krafist þess að stjórnvöld virði efnisatriði þeirra hvort sem um er að ræða
frumrétt eða afleiddar reglur og að dómstólar landsins veiti réttarvernd í því sambandi. Þetta á við um þau ákvæði
EB-réttar, sem eru skýr og óskilyrt, þannig að unnt sé að beita þeim á sama hátt og ákvæði landsréttar, en svo
háttar til um stóran hluta EB-réttarins. Þannig er gengið út frá því að landsréttur ESB-ríkjanna hafi "eineðli"
gagnvart Rs. og að aðildarríkin hafi gengist undir þá skyldu við samþykkt Rs. að beita skuli reglum hans
innanlands, þar sem þær eiga við.
69
Vefsíða Equality and Human Rights (e.d.) og málsgrein 12 í dómnum.
70
Sjá málsgrein 9 í dómnum en þar kemur m.a. fram „the aim of article 119 is to avoud a situation in which
undertakings established in states which have actually implemented the principle of equal pay suffer a competitive
disadvantage in intra-community competition as compared with unertakings established in states which have not
yet eliminated discrimination against women workers as regards pay.―
71
Sjá málsgreinar 10-11 í dómnum.
72
Sjá málsgrein 12 í dómnum en þar segir: „This double aim, which is at once economic and social, shows that the
principle of equal pay forms part of the foundations of the community.―
73
Stefán Már Stefánsson (1991). Bls. 205.
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Jafnlaunaákvæði 119. gr. var breytt með Amsterdamsáttmálanum74 og það útfært nánar
og gert ítarlegra, sbr. nú 141. gr. Rs. Evrópusambandið hafði þó fyrir gildistöku
Amsterdamsáttmálans sett fjölmargar tilskipanir um launajafnrétti kvenna og karla og tengjast
tilskipanirnar ákvæðum Rs. órjúfanlegum böndum. 75
Jafnlaunaregla íslensks réttar byggir, auk jafnlaunasamþykktar ILO nr. 100, á
jafnlaunareglu Evrópuréttar sem kveðið er á um í 141. gr. Rs. Í eftirfarandi kafla verður 141. gr.
Rs. skoðuð, meðal annars með hliðsjón af dómaframkvæmd Evrópudómstólsins og gerð grein
fyrir mikilvægustu tilskipunum Evrópusambandsins hvað varðar launajafnrétti. Einnig verður
fjallað um ákvæði EES-samningsins út frá ákvæðum jafnlaunareglunnar sem og fordæmisgildi
dóma Evrópudómstólsins á þessu sviði. 76

2.2.1. Jafnlaunaregla Evrópuréttar – 141. gr. Rómarsáttmálans
Þrjár greinar Rómarsáttmálans kveða á um jafnan rétt og jafna meðferð77 kvenna og karla.78
Mikilvægust þeirra greina er 141. gr. sáttmálans en í þeirri grein er fjallað um launajafnrétti.
Ákvæði 1. mgr. 141. gr. Rs. kveður á um að:
―Each Member State shall ensure that the principle of equal pay for male and female workers for
equal work or work of equal value is applied.‖

Hér er jafnlaunareglunni slegið fastri og aðildarríkin hafa því skuldbundið sig til þess að
framfylgja meginreglunni um að karlar og konur fái greidd jöfn laun fyrir sömu eða jafnverðmæt
störf. Hér er kveðið á um „jafnverðmæt störf― en eins og áður sagði var aðeins talað um „sömu
störf― í 119. gr. Rs. Það hefur hins vegar þótt óljóst hvað felst í orðum 1. mgr. 141. gr. um sömu
eða jafnverðmæt störf.79

74

Amsterdamsáttmálinn var undirritaður 2. október 1997 og tók gildi 1. maí 1999 en í honum fólust til að mynda
áherslubreytingar á sviði jafnréttis. Þannig var lögð frekari áhersla á grunnréttindi þ.m.t. jafnrétti og 2 gr. Rs. til
dæmis breytt þannig að jafnrétti kvenna og karla var gert að markmiði innan Evrópusambandsins. Heimild:
Steiner, Twigg-Flesner og Woods (2006). Bls. 9-11.
75
Steiner, Twigg-Flesner og Woods (2006). Bls. 527-528.
76
Ýmsar breytingar hafa verið gerðar á ákvæðum Rómarsáttmálans á undanförnum árum, m.a. á númerum
lagagreina sbr. Amsterdamsáttmálann. Lagagreinar 136 til 143 hafa komið í stað greina 117 til 120 og ber að
skoða tilvísanir í dóma Evrópudómstólsins í því ljósi. Þannig er oft talað um 119.gr Rs. sem að er nú 141.gr. Rs.
77
Enska: equal treatment.
78
141 gr. in matters of employment and occupation; 13 gr. outside of the employment field; og 137 gr. in the
promotion of employment, improved living and working conditions. Í 137. gr. i. l. kemur fram að: the Community
shall support and complement the activities of the Member States in the following fields: „equality between men
and women with regard to labour market opportunities and treatment at work‖.
79
Bjørst, Byrial (2005). Bls. 211.
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Í 2. mgr. 141. gr. segir:
„For the purpose of this article, ‗pay‘ means the ordinary basic or minimum wage or salary and
any other consideration, whether in cash or in kind, which the worker receives directly or
indirectly, in respect of his employment, from his employer.
Equal pay without discrimination based on sex means:
(a) that pay for the same work at piece rates shall be calculated on the basis of the same unit of
measurement;
(b) that pay for work at time rates shall be the same for the same job.―

Hér kemur fram hvað felst í raun í hugtakinu laun. Undir hugtakið falla allar greiðslur frá
atvinnurekanda til starfsmannsins sem tengdar eru starfi starfsmannsins. Þannig fellur meira en
grunnlaun undir hugtakið laun.80
Í 3. mgr. 141. gr. Rómarsáttmálans kemur fram að:
―The Council, acting in accordance with the procedure referred to in Article 251, and after
consulting the Economic and Social Committee, shall adopt measures to ensure the application of
the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of
employment and occupation, including the principle of equal pay for equal work or work of equal
value.―

Í 3. mgr. 141. gr. er sérstaklega fjallað um jöfn tækifæri og jafna meðferð karla og kvenna að því
er varðar atvinnu og störf. Ennfremur veitir 3. mgr. Evrópusambandinu heimild til að setja gerðir
sem tryggja meginreglur um jafna stöðu kvenna og karla í atvinnulífi.
Ákvæði 4. mgr. 141. gr. kveður á um að:
„With a view to ensuring full equality in practice between men and women in working life, the
principle of equal treatment shall not prevent any Member State from maintaining or adopting
measures providing for specific advantages in order to make it easier for the underrepresented sex
to pursue a vocational activity or to prevent or compensate for disadvantages in professional
careers.―

Ráðstafanir, í skilningi 4. mgr. 141. gr. sáttmálans, geta falið í sér aðild að, eða áframhaldandi
starf í samtökum eða stéttarfélögum sem hafa það meginmarkmið að styðja í reynd framgang
meginreglunnar um jafna meðferð kvenna og karla. Samkvæmt 4. mgr. 141. gr. sáttmálans geta
aðildarríkin viðhaldið eða gert ráðstafanir til sérstakra hagsbóta sem auðvelda því kyninu sem er

80

Sjá nánari umfjöllun um hugtakið laun í kafla 4.1.1.
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í minnihluta að stunda vinnu eða til að koma í veg fyrir eða bæta upp lakari aðstöðu til
starfsframa.81 Ákvæði 4. mgr. leyfir þannig jákvæða mismunun.
Ákvæði 141. gr. leyfir engin frávik frá meginreglunni um jöfn laun. Ákvæðið bannar því
mismunandi laun kvenna og karla sem vinna sömu eða jafnverðmæt störf, sjá til að mynda dóm
Evrópudómstólsins í máli Brunnhofer. 82 Málavextir voru, í stuttu máli þeir, að Susanna
Brunnhofer sem vann í banka, fékk lægri heildarlaun en karlkyns samstarfsfélagi hennar.
Grunnlaunin voru þau sömu en aukagreiðslur til karlkyns starfsmannsins voru hærri en til
hennar. Í þessu máli staðfesti dómstóllinn þá meginreglu að atvinnurekendur skyldu greiða
starfsfólki sínu jöfn laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf óháð því hvort um væri að ræða konu
eða karl. 83 Evrópudómstóllinn staðfesti ennfremur að réttlæta mætti mismunun í launum milli
karla og kvenna að því tilskyldu að um málefnalegar ástæður væri að ræða sem varði á engan
hátt kynferði viðkomandi og uppfylli auk þess kröfur um meðalhóf. 84 Þannig leyfir 141. gr.
launamismun sé hann byggður á málefnalegum ástæðum. Ef ekki eru fyrir hendi slíkar
málefnalegar ástæður, eru löglíkur fyrir því að um ólögmæta mismunun sé að ræða í skilningi
141. gr.

2.2.2. Tilskipanir Evrópusambandsins er varða launajafnrétti
Evrópusambandið samþykkti nokkrar tilskipanir, er varða launajafnrétti, á áttunda áratugi síðustu
aldar. Þeim tilskipunum var ætlað að stuðla að framgangi launajafnréttis innan aðildarríkjanna og
hrinda markmiðum Evrópusambandsins um launajafnrétti í framkvæmd. 85 Þær tilskipanir sem
skipta mestu í þeim efnum eru:

81

Miðað við núverandi aðstæður og með yfirlýsingu nr. 28 í Amsterdamsáttmálanum í huga skulu aðildarríkin, til
að byrja með, stefna að því að bæta stöðu kvenna í atvinnulífinu. Heimild: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
nr. 2002/73/EB frá 23. september 2002 um breytingu á tilskipun ráðsins 76/207/EBE um framkvæmd
meginreglunnar um jafnrétti karla og kvenna varðandi aðgang að störfum, starfsþjálfun og stöðuhækkunum, sem
og varðandi starfskjör. (Enska: Directive 2002/73/EC of the European Parliament and of the Council of 23
September 2002 amending Council Directive 76/207/EEC on the implementation of the principle of equal
treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working
conditions.)
82
Dómur Evrópudómstólsins nr. C-381/99. 26. júní 2001. Brunnhofer gegn Bank der österreichischen
Postsparkasse AG.
83
Sjá málsgrein 27: „It should be recalled at the outset that Article 119 of the Treaty lays down the principle that
the same work or work to which equal value is attributed must be remunerated in the same way, whether it is
performed by a man or a woman―
84
Sjá nánari umfjöllun um málefnalegar ástæður í kafla 6.2.
85
Vefsíða Evrópusambandsins (e.d.).
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Tilskipun 75/117/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkjanna er varða beitingu
meginreglunnar um sömu laun karla og kvenna. 86
Tilskipun 76/207/EBE um framkvæmd meginreglunnar um jafnrétti karla og kvenna
varðandi aðgang að störfum, starfsþjálfun og stöðuhækkunum, sem og varðandi
starfskjör.
Tilskipun 97/80/EB um sönnunarbyrði í málum er varða mismunun vegna kynferðis.
Tilskipun 2006/54/EB um jafna stöðu og rétt kvenna og karla til vinnu á vinnustöðum og
vinnumarkaði.
2.2.2.1. Tilskipun 75/117/EBE
Tilskipun 75/117/EBE87 um samræmingu á lögum aðildarríkjanna er varða beitingu
meginreglunnar um sömu laun karla og kvenna, frá 10. febrúar 1975 er ein af
grundvallartilskipunum Evrópusambandsins. Tilskipunin er byggð á ákvæðum 119. gr. Rs. (nú
141. gr. Rs.)

og sett þeim til fyllingar. 88 Tilskipunin kveður á um samræmingu á lögum

aðildarríkjanna er varða beitingu meginreglunnar um sömu laun karla og kvenna. Í tilskipuninni
kemur fram að framkvæmd meginreglunnar um sömu laun karla og kvenna, sem felist í 119. gr.
stofnsáttmálans, sé óaðskiljanlegur hluti af stofnun og starfsemi hins sameiginlega markaðar. Því
þótti æskilegt að styrkja lagagrunninn og þannig auðvelda í raun beitingu meginreglunnar um
jafnrétti og tryggja hag allra launþega innan bandalagsins.
Í 1. mgr. 1. gr. tilskipunarinnar er kveðið á um að:
„Meginreglan um sömu laun karla og kvenna, hér á eftir nefnd „meginreglan um sömu laun―, sem
sett er fram í aðalatriðum í 119. gr. stofnsáttmálans, felur í sér að afnumin sé öll mismunun vegna
kynferðis, að því er varðar sömu störf eða störf sem eru álitin jafnverðmæt, er varðar alla þætti
launa og launakjara.―89

Hér kveður tilskipunin á um „sömu störf eða störf sem eru álitin jafnverðmæt―. Hugtakið
„jafnverðmæt störf― kom fyrst inn í Evrópurétt með jafnlaunatilskipuninni. Evrópudómstóllinn

86

Í þessari ritgerð er oft talað um þessa tilskipun sem jafnlaunatilskipunina.
Tilskipun ráðsins nr. 75/117/EBE frá 10. febrúar 1975 um samræmingu á lögum aðildarríkjanna er varða beitingu
meginreglunnar um sömu laun karla og kvenna. (Enska: Council Directive 75/117/EEC on the approximation of
the laws of the Member States relating to the application of the principle of equal pay for men and women).
88
Steiner, Twigg-Flesner og Woods (2006). Bls. 542.
89
Enska: „The principle of equal pay for men and women outlined in Article 119 of the Treaty, hereinafter called
"principle of equal pay", means, for the same work or for work to which equal value is attributed, the
elimination of all discrimination on grounds of sex with regard to all aspects and conditions of remuneration.―
87
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kvað á um í máli Jenkins90 að jafnlaunatilskipun nr. 75/117/EBE staðfesti jafnlaunareglu þá sem
ákvæði 119. gr. Rs. (nú 141. gr. Rs.) kveða á um og sé efnislega samhljóða þeim. 91 Þannig heyri
krafan um jöfn laun fyrir jafnverðmæt störf bæði undir 141. gr. Rs. og jafnlaunatilskipun nr.
75/117/EBE.92 Tilskipun nr. 75/117/EBE felur í sér að afnumin sé öll mismunun vegna
kynferðis, að því er varðar sömu störf eða störf sem eru álitin jafnverðmæt.
Í 2. mgr. 1. gr. segir að:
„Þegar starfsflokkunarkerfi er notað til að ákvarða launagreiðslur verður að gæta þess sérstaklega
að það sé byggt á sömu forsendum fyrir bæði karla og konur og mótað á þann hátt að öll
mismunun vegna kynferðis sé útilokuð.―93

Evrópusambandið hefur gefið út leiðbeinandi reglur hvað varðar starfsflokkunarkerfi þar sem
það er ítrekað að ef að störf eru metin eftir starfsflokkunarkerfi 94 þá þurfi það að vera þannig
uppbyggt að öll mismunun vegna kynferðis sé útilokuð.95
Í 6. gr. tilskipunarinnar er kveðið á um að :
„Aðildarríkin skulu, í samræmi við aðstæður og réttarkerfi í hverju landi, gera þær ráðstafanir
sem nauðsynlegar eru til að tryggja að meginreglunni um sömu laun sé beitt. Þau skulu tryggja að
skilvirkar aðferðir séu tiltækar til að sjá um að meginregla þessi sé virt.―96

Hér er kveðið á um skyldu aðildarríkjanna til þess að tryggja beitingu meginreglunnar um sömu
laun karla og kvenna.
Í tilskipuninni kemur ennfremur fram að launamismunur viðgangist innan hinna ýmsu
aðildarríkja og beri því að samræma þau ákvæði ríkjanna sem taka til beitingar meginreglunnar
um sömu laun.
Tuttugu árum frá gildistöku tilskipunarinnar fór fram mat á framkvæmd hennar.
Niðurstaða þess leiddi í ljós að töluvert skorti á að þau markmið hefðu náðst sem stefnt var að,
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Dómur Evrópudómstólsins nr. C-96/80. 31. mars 1981. Jenkins gegn Kingsgate (Clothing Productions) Ltd.
Steiner, Twigg-Flesner og Woods (2006). Bls. 540.
92
Að þessu gefnu væri eflaust best að krefjast sömu launa fyrir jafnverðmæt störf á grundvelli 141.gr. Rs. þar sem
enginn vafi leikur á því að hún hefur bein réttaráhrif í stað þess að beita tilskipuninni fyrir sig. Heimild: Steiner,
Twigg-Flesner og Woods (2006). Bls. 540.
93
Enska: „In particular, where a job classification system is used for determining pay, it must be based on the same
criteria for both men and women and so drawn up as to exclude any discrimination on grounds of sex.―
94
Sjá nánari umfjöllun í kafla 5.3.2.
95
A Code of practice on the implementation of equal pay for work of equal value for women and men (1996). Bls.
135-142.
96
Enska: „Member States shall, in accordance with their national circumstances and legal systems, take the
measures necessary to ensure that the priciple of equal pay is applied. They shall see that effective means are
available to take care that this principle is observed.―
91
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þrátt fyrir að aðildarríkin hefðu leitt ákvæði tilskipunarinnar í lög. 97 Í kjölfarið samþykkti
framkvæmdastjórn Evrópusambandsins leiðbeinandi reglur98 fyrir aðildarríkin með það að
leiðarljósi að jafnlaunareglunni yrði fylgt. Í leiðbeiningunum er meðal annars að finna hvatningu
til samtaka aðila vinnumarkaðarins um að grípa til aðgerða í þessu skyni, til dæmis með því að
taka til endurskoðunar heiti starfsgreina og starfa. 99
2.2.2.2. Tilskipun 76/207/EBE
Í tilskipun nr. 76/207/EBE100 um framkvæmd meginreglunnar um jafnrétti karla og kvenna
varðandi aðgang að störfum, starfsþjálfun og stöðuhækkunum, sem og varðandi starfskjör felst
svo kölluð „meginregla um jafnrétti―. Tilskipunin byggir ekki á 141.gr. Rs. heldur á 308. gr.
Rs.101 og er markmið tilskipunarinnar að hrinda í framkvæmd meginreglunni um jafnrétti karla
og kvenna hvað varðar aðgang að störfum, að meðtöldum stöðuhækkunum, starfsþjálfun og
einnig hvað varðar starfskjör og almannatryggingar sbr. 1. gr. tilskipunarinnar.102
Ákvæði 6. gr tilskipunarinnar kveða á um að:
„Aðildarríkin skulu leiða í landslög þau ákvæði sem nauðsynleg eru til að gera öllum
einstaklingum, sem telja sig órétti beitta vegna þess að meginreglan um jafnrétti, í skilningi 3., 4.
og 5. gr., hafi ekki verið virt, kleift að sækja rétt sinn fyrir dómstólum eftir að hafa leitað til
annarra lögbærra yfirvalda eftir því sem unnt er.‖103

97

A Code of practice on the implementation of equal pay for work of equal value for women and men (1996). Bls.
134.
98
A Code of practice on the implementation of equal pay for work of equal value for women and men (1996).
99
A Code of practice on the implementation of equal pay for work of equal value for women and men (1996). Bls.
139.
100
Tilskipun ráðsins nr. 76/207/EBE frá 9. febrúar 1976 um framkvæmd meginreglunnar um jafnrétti karla og
kvenna varðandi aðgang að störfum, starfsþjálfun og stöðuhækkunum, sem og varðandi starfskjör. (Enska:
Council Directive 76/207/EEC of 9 February 1976 on the implementation of the principle of equal treatment for
men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions.)
101
Article 308: „If action by the Community should prove necessary to attain, in the course of the operation of the
common market, one of the objectives of the Community, and this Treaty has not provided the necessary powers,
the Council shall, acting unanimously on a proposal from the Commission and after consulting the European
Parliament, take the appropriate measures.‖
102
Ákvæðum 2. mgr. 1. gr. tilskipunarinnar er ætlað að tryggja jafnan rétt til almannatrygginga stig af stigi. Það
hefur nú verið gert með tilskipun 79/7/EBE um um að meginreglan um jafnan rétt karla og kvenna til
almannatrygginga komi til framkvæmda stig af stigi og tilskipun 86/378/EBE um um framkvæmd
meginreglunnar um jafnrétti karla og kvenna innan almannatryggingakerfa einstakra starfsgreina (sem var breytt
með tilskipun 96/97/EBE).
103
Ákvæðum 6. gr. tilskipunar nr.76/207/EBE var breytt með tilskipun 2002/73/EB og þau gerð ítarlegri.
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Í dómi Evrópudómstólsins í máli Marshall 104 ítrekaði dómstóllinn að aðildarríkjum bæri
samkvæmt 6. gr. tilskipunarinnar að lögfesta reglur sem gerði öllum kleift að leita réttar síns fyrir
dómstólum. Þannig yrði framkvæmd meginreglunnar um jafnrétti tryggð. 105
Evrópusambandið fékk, árið 2000, auknar heimildir frá aðildarríkjunum samfara
gildistöku Amsterdamsáttmálans. Í kjölfarið hafa nokkrar tilskipanir verið samþykktar en
markmið þeirra er að vinna gegn hvers konar mismunun fólks sem grundvallast á kynferði,
kynþætti eða þjóðerni, trúarbrögðum eða sannfæringu, fötlun, aldri eða kynhneigð.
Með tilskipun 2002/73/EB106 var ákvæðum tilskipunar 76/207/EBE breytt á grundvelli 3.
mgr. 141. gr. Rs. Ákvæðunum var breytt með hliðsjón af túlkunum Evrópudómstólsins annars
vegar og tveggja tilskipana um aðgerðir gegn mismunun sem samþykktar voru árið 2000 hins
vegar. Ákvæði 1. mgr. 2. gr. tilskipunarinnar kveður, eftir breytingar, á um að:
„ Í eftirfarandi ákvæðum skal það felast í meginreglunni um jafnrétti að óheimilt sé að mismuna
einstaklingum vegna kynferðis þeirra, hvort heldur er beint eða óbeint, einkum með tilvísun til
hjúskapar- eða fjölskyldustöðu.―107

Tilskipunin geymir, fyrir utan breytingar á tilskipun 76/207/EBE nánari skilgreiningar á
hugtökum. Til að mynda er hugtökin óbein mismunun108 og bein mismunun109 skýrð nánar í 2.
mgr. 2. gr.110 og þar er tekið fram hvaða skilyrði þurfi að vera fyrir hendi til að mismunun í
ákveðnum tilvikum getið talist heimil. 111
104

Dómur Evrópudómstólsins nr. C-271/91. 2. ágúst 1993. M. Helen Marshall gegn Southampton and South-West
Hampshire Area Health Authority.
105
Sjá málsgrein 22 í dómnum: „Article 6 of the Directive puts Member States under a duty to take the necessary
measures to enable all persons who consider themselves wronged by discrimination to pursue their claims by
judicial process. Such obligation implies that the measures in question should be sufficiently effective to achieve
the objective of the Directive and should be capable of being effectively relied upon by the persons concerned
before national courts.―
106
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2002/73/EB frá 23. september 2002 um breytingu á tilskipun ráðsins
76/207/EBE um framkvæmd meginreglunnar um jafnrétti karla og kvenna varðandi aðgang að störfum,
starfsþjálfun og stöðuhækkunum, sem og varðandi starfskjör. (Enska: Directive 2002/73/EC of the European
Parliament and of the Council of 23 September 2002 amending Council Directive 76/207/EEC on the
implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment,
vocational training and promotion, and working conditions.)
107
Áhugavert er að skoða hvaða mál falla undir mismunun vegna kynferðis og er um nokkur mál samkynhneigðra
og kynskiptinga fjallað í bók Steiner, Tvigg-Flesner og Woods (2006). Bls. 546.
108
Orðskýring: 2.tl. 2.gr. Óbein mismunun: þegar að því er virðist hlutlaus ákvæði, viðmiðun eða venja setur fólk
af öðru kyninu í verri stöðu en fólk af hinu kyninu nema viðkomandi ákvæði, viðmiðun eða venja sé réttlætt á
hlutlægan hátt með lögmætu markmiði og aðferðirnar til að ná þessum marmiði séu viðeigandi og nauðsynlegar.
109
Orðskýring: 2.tl. 2.gr. Bein mismunun: Þegar að einstaklingur fær óhagstæðari meðferð á grundvelli kynferðis
en annar fær, hefur fengið eða myndi fá við sambærilegar aðstæður.
110
Sjá nánari umfjöllun um beina og óbeina mismunun í köflum 6.1.1. og 6.1.2.
111
Í þessu sambandi má minnast á að í desember 2004 samþykkti Evrópusambandið nýja tilskipun 2004/113/EB
sem bannar mismunun sem grundvallast á kynferði hvað varðar aðgang að og veitingu á vörum og þjónustu.
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2.2.2.3. Tilskipun 97/80/EB
Markmið tilskipunar 97/80/EB um sönnunarbyrði í málum er varða mismunun vegna
kynferðis112 er að tryggja aukna skilvirkni þeirra ráðstafana sem aðildarríkin gera til að
framfylgja meginreglunni um jafnrétti.
Ákvæði 1. gr. tilskipunarinnar kveður á um að:
„...allir, sem telja sig beitta rangindum vegna þess að meginreglunni um jafnrétti hafi ekki verið
beitt í þeirra tilviki, eigi kost á að ná rétti sínum fyrir dómstólum…‖ 113

Í þessari tilskipun hefur meginreglan um jafnrétti þá merkingu að engin mismunun skuli eiga sér
stað vegna kynferðis, hvorki bein né óbein.
Um sönnunarbyrði er fjallað í 4. gr. tilskipunarinnar en í 1. mgr. er kveðið á um að:
―Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir, í samræmi við eigin réttarkerfi, til að tryggja
að það sé stefnda að sanna að meginreglan um jafnrétti hafi ekki verið brotin ef þeir sem telja sig
beitta rangindum, þar eð meginreglunni um jafnrétti hafi ekki verið beitt í þeirra tilviki, leggja
fyrir dómstóla eða önnur lögbær yfirvöld staðreyndir sem gefa ástæðu til að ætla að bein eða
óbein mismunun hafi átt sér stað.‖ 114

Tilskipunin tekur þannig til málsmeðferðar fyrir þar til bærum stjórnvöldum og dómstólum.
Þannig gerir tilskipunin ráð fyrir því að það sé stefnda að sanna að meginreglan um jafnrétti hafi
ekki verið brotin, að því gefnu að stefnandi leggi fyrir dómstóla eða önnur lögbær yfirvöld
staðreyndir sem gefa ástæðu til að ætla að bein eða óbein mismunun hafi átt sér stað.

Aðildarríkin höfðu frest fram til 21. desember 2007 til hrinda ákvæðum hennar í framkvæmd. Heimild: Vefsíða
ASI (e.d.), Steiner, Tvigg-Flesner og Woods (2006). Bls. 566. Tilskipunin felur m.a. í sér almenn ákvæði sem
banna hvers konar mismunun byggða á kynferði,meðal annars bann við mismunandi kjörum sem rekja má til
fjölskylduábyrgðar eða barnsfæðinga. Hvorki bein né óbein mismunun er þannig leyfileg varðandi viðskipti með
vöru og þjónustu. Heimild: Enska: Council Directive 2004/113/EC of 13 December 2004 implementing the
principle of equal treatment between men and women in the access to and supply of goods and services.
112
Tilskipun ráðsins nr. 97/80/EB frá 15. desember 1997 um sönnunarbyrði í málum er varða mismunun vegna
kynferðis. (Enska: Council Directive 97/80/EC of 15 December 1997 on the burden of proof in cases of
discrimination based on sex.)
113
1. gr. segir: „The aim of this Directive shall be to ensure that the measures taken by the Member States to
implement the principle of equal treatment are made more effective, in order to enable all persons who
consider themselves wronged because the principle of equal treatment has not been applied to them to
have their rights asserted by judicial process after possible recourse to other competent bodies.‖
114
1 mgr. 4. gr. segir: „Member States shall take such measures as are necessary, in accordance with their national
judicial systems, to ensure that, when persons who consider themselves wronged because the principle of equal
treatment has not been applied to them establish, before a court or other competent authority, facts from which it
may be presumed that there has been direct or indirect discrimination, it shall be for the respondent to prove that
there has been no breach of the principle of equal treatment.―
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2.2.2.4. Tilskipun 2006/54/EB
Árið 2006 var ný tilskipun á sviði jafnréttismála, tilskipun 2006/54/EB um jafna stöðu og rétt
kvenna og karla til vinnu á vinnustöðum og vinnumarkaði 115 samþykkt. Markmið hennar er að
einfalda og endurnýja reglur Evrópusambandsins sem tryggja eiga jafnan rétt og stöðu kvenna og
karla á vinnumarkaði. 116
Með þessari tilskipun eru nokkrar tilskipanir er varða jafnrétti, og um hefur verið fjallað,
sameinaðar.117 Þær tilskipanir, sem hér um ræðir, eru tilskipun um launajafnrétti nr. 75/117/EBE,
jafnréttistilskipun nr. 76/207/EBE sem breytt var með tilskipun nr. 2002/73/EB, tilskipun nr.
97/80/EB um sönnunarbyrði ásamt fleiri tilskipunum. 118 Ennfremur er það markmið
tilskipunarinnar að breyta nokkrum ákvæðum í fyrrnefndum tilskipunum og tryggja þar með að
þau séu í samræmi við dómafordæmi Evrópudómstólsins á þessu sviði. 119 Tilskipun nr.
2006/54/EB mun þar með, að mati framkvæmdastjórnar ESB, auka lagalegt öryggi þegar kemur
að túlkun reglunnar um jafna stöðu kvenna og karla á vinnumarkaði. 120
Fyrrnefndar tilskipanir hafa verið felldar inn í EES-samninginn og hafa því verið
innleiddar í íslenskan rétt.121 Þær ber hins vegar að fella úr samningnum, þegar að nýja
tilskipunin tekur gildi hérlendis, þannig að sú breyting komi til framkvæmda 15. ágúst 2009. 122

2.2.3. EES-samningurinn og launajafnrétti
EES-samningurinn er víðtækur samningur123 og er almennt talinn með mikilvægari samningum
sem íslensk stjórnvöld hafa undirritað. 124 Samningurinn var lögfestur hérlendis með lögum nr.
115

Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the implementation of
the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and
occupation (recast).
116
Vefsíða Evrópusambandsins (e.d.) og Commission of the Europian communities (2007). Bls 4.
117
Í formála tilskipunarinnar segir: „Since all the areas covered by the original Directives 75/117/EEC, 86/378/EEC,
as amended by Directive 96/97/EEC, 76/207/EEC as amended by Directive 2002/73/EC and 97/80/EC, as
amended by 98/52/EC fall within the legal category of "matters of employment and occupation", the recast
Directive, amalgamating the Directives mentioned, can be put on the same legal basis."
118
Tilskipun 86/378/EC, sem var breytt með tilskipun 96/97/ESB um jafnrétti hvað varðar lífeyrisréttindi var einnig
felld inn í þessa tilskipun.
119
Í formála tilskipunarinnar segir: „Now that new amendments are being made to the said Directives, it is desirable,
for reasons of clarity, that the provisions in question should be recast by bringing together in a single text the
main provisions existing in this field as well as certain developments arising out of the case-law of the Court of
Justiceof the European Communities―
120
Commission of the Europian communities (2007). Bls 4.
121
Sjá nánari umfjöllun í kafla 2.2.3.1.
122
Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 3/2008 frá 14. mars 2008 um breytingu á XVIII. viðauka (Öryggi
og hollustuhættir á vinnustöðum, vinnuréttur og jafnrétti kynjanna) við EES-samninginn.
123
EES-samningurinn skiptist í meginmál, bókanir, viðauka og gerðir. Hafa ber í huga að allar réttarheimildir EB,
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2/1993 og tók gildi 1. janúar 1994.125 Aðalmarkmið EES-samningsins126 eru meðal annars að
auka viðskipti, efla hagvöxt og bæta lífskjör á Evrópska efnahagssvæðinu. 127 Jafnframt felst í
EES-samningnum samvinna á öðrum sviðum til að mynda á sviði jafnréttismála. 128 Til að ná
fyrrgreindum markmiðum þurfa sömu reglur að gilda á Evrópska efnahagssvæðinu. Mat
fræðimanna er því að EES-samningurinn feli í sér þá lagalegu skyldu EFTA-ríkjanna129, að
innleiða í löggjöf sína hluta EB-réttar,130 það eru þær reglur sem falla undir gildissvið EESsamningsins.
Megintilgangur félagsmálastefnu EES er að stuðla að bættum starfskjörum og lífskjörum
launþega innan aðildarríkjanna. 131 Um framkvæmd lágmarksreglna á sviði félagsmála er fjallað
nánar í XVIII. viðauka EES-samningsins um öryggi og hollustuhætti á vinnustöðum, vinnurétt
og jafnrétti kynjanna. 132 Eins og heiti viðaukans ber með sér er þar meðal annars mælt fyrir um
ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til að tryggja að ákvæðum EES-samningsins um rétt launþega
og vinnulöggjöf sé fylgt í hvívetna.
Það er meginregla innan EES að karlar og konur njóti sömu launakjara fyrir sömu störf133
og hefur EES-samningurinn hefur því að geyma sambærileg ákvæði um jafnrétti kvenna og karla

sem í gildi voru við undirritun hans, sem og dómar Evrópudómstólsins, sem kveðnir voru upp fyrir gildistöku
samningsins, eru grundvöllur samningsins. Heimild: Stefán Már Stefánsson (2000). Bls. 111-112.
124
Frumvarp til laga um Evrópska efnahagssvæðið. 116. löggjafarþing 1992-1993 og Gunnar G. Schram (1999).
Bls. 42.
125
EES-samningurinn var undirritaður í Óportó 2. maí 1992, með fyrirvara um samþykki Alþingis.
126
EES-samningurinn er þjóðréttarsamningur en þjóðréttarsamningar eru ekki bindandi réttarheimildir í íslenskum
landsrétti fyrr en þeir hafa verið teknir upp í íslensk lög. Heimild: Ármann Snævarr (1988). Bls. 268. Eins og
áður hefur komið fram var EES-samningurinn lögtekinn hérlendis með lögum nr. 2/1993 um Evrópska
efnahagssvæðið. EES-samningurinn er því bindandi réttarheimild að íslenskum rétti.
127
Aðildarríki samningsins mynda það svæði sem nefnt er Evrópska efnahagssvæðið. Heimild: Davíð Þór
Björgvinsson (1995). Bls. 137.
128
Frumvarp til laga um Evrópska efnahagssvæðið. 116. löggjafarþing 1992-1993.
129
Til EFTA-ríkja teljast nú Ísland, Noregur og Liechtenstein. Þegar að samningurinn var undirritaður voru fleiri
lönd aðilar að EFTA.
130
Davíð Þór Björgvinsson (1995). Bls. 137.
131
Einkum skal lögð áhersla á að bæta vinnumhverfi með tilliti til öryggis launþega og heilsu þeirra með relgum
sem gera kröfu um lágmarksvinnuskilyrði með hliðsjón af aðstæðum og tæknireglum einstakra aðildarríkja.
Slíkar lágmarkskröfur standa ekki í vegi fyrir að samningsaðilar láti strangari reglur um starfsskilyrði halda gildi
sínu eða setji sér strangari reglur, svo lengi sem þær samrýmast samningnum. Heimild: Gunnar G. Schram
(1992). Bls. 66.
132
Í 2. gr. EES-samningsins kemur fram að samningurinn taki yfir meginmál hans, bókanir og viðauka auk þeirra
gerða sem að vísað er til. Á framangreindu má því greinilega sjá að meginmál samningsins er ekki rétthærri
réttarheimild en aðrir hlutar samningsins. Ennfremur kveður 119. gr. EES-samningsins á um að bókanir ásamt
viðaukum og gerðum séu óaðskiljanlegur hluti EES-samningsins. Viðaukar við EES-samninginn eru því bindandi
sem þjóðréttarsamningur milli samningsaðila á sama hátt og meginmál EES-samningsins. Heimild: Stefán Már
Stefánsson (2000). Bls. 113-114 og bls. 168.
133
Gunnar G. Schram (1992). Bls. 66.
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og Rómasáttmálinn. 69. gr.134 og 70. gr.135 samningsins eru þannig sambærilegar 119. gr.
Rómarsáttmálans og kveða á um það að tryggja skuli og viðhalda beitingu þeirrar meginreglu að
karlar og konur hljóti jöfn laun fyrir jafna vinnu. Hafa ber í huga að meginreglan felur ekki sér
að sömu launakjör skuli vera á Evrópska efnahagssvæðinu fyrir samskonar störf. Hér er einungis
átt við að fólki sé ekki mismunað í launum á vinnustöðum vegna kynferðis. 136 Um framkvæmd
meginreglunnar um jafnrétti kynjanna til launa, er frekari ákvæði að finna í XVIII. viðauka EESsamningsins og hafa samningsaðilarnir skuldbundið sig til þess að þau ákvæði komist í
framkvæmd.
Eins

og

fram

hefur

komið

var

jafnlaunaákvæði

119.

gr.

breytt

með

Amsterdamsáttmálanum og það útfært nánar og gert ítarlegra sbr. 141. gr. Rs. Ákvæði 141. gr.
Rs. eru því ítarlegri en fyrrnefnd ákvæði EES-samningsins og er í 69. gr. EES-samningsins
kveðið á um jöfn laun fyrir jafna vinnu meðan að 1. mgr. 141. gr. Rs. kveður á um að karlar og
konur fái greidd jöfn laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf. Hins vegar er ákvæði 69. gr. EESsamningsins um laun efnislega samhljóða ákvæði 2. mgr. 141. gr. Rs.
EFTA-dómstóllinn hefur túlkað það svo að ákvæði 141. gr. Rs. séu efnislega sambærileg
ákvæðum 119. gr. Rs. og ákvæði 69. gr. EES-samningsins samhljóða 119. gr. Rs. Þannig séu
ákvæði 69.gr. EES-samningsins efnislega sambærileg jafnlaunaákvæði 141. gr. Rs.137

2.2.3.1. Innleiðing tilskipana Evrópusambandsins er varða launajafnrétti í
íslenskan rétt
Aðild Íslands að EES-samningnum138 knúði óhjákvæmilega á um breytingar á þeim lögum og
reglum er giltu um jafnrétti á íslenskum vinnumarkaði. Nokkrar tilskipanir 139 á sviði jafnréttis
134

69. gr. 1. Hver samningsaðili skal tryggja og viðhalda beitingu þeirrar meginreglu að karlar og konur hljóti jöfn
laun fyrir jafna vinnu. Með ,,launum`` er í þessari grein átt við venjulegt grunn- eða lágmarkskaup ásamt öllum
öðrum greiðslum, hvort heldur er í fé eða fríðu, sem launþegi fær beint eða óbeint frá vinnuveitanda sínum vegna
starfa síns. Með sömu launum án mismununar vegna kynferðis er átt við að: a) laun fyrir sömu ákvæðisvinnu
skuli miðuð við sömu mælieiningu; b) laun fyrir tímavinnu skuli vera hin sömu fyrir sams konar starf. 2. Í XVIII.
viðauka eru sérstök ákvæði um framkvæmd 1. mgr. sbr. 119. gr. Rs.
135
70. gr. Samningsaðilar skulu stuðla að því að meginreglan um jafnrétti karla og kvenna verði virt með því að
hrinda ákvæðunum sem tilgreind eru í XVIII. viðauka í framkvæmd.
136
Gunnar G. Schram (1992). Bls. 66-67.
137
Dómur EFTA-dómstólsins, mál nr. E-02/07. Eftirlitsstofnun EFTA gegn norska ríkinu.
138
Sjá lög nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið.
139
Þessar tilskipanir eru tilskipun 75/117/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkjanna er varða beitingu
meginreglunnar um sömu laun karla og kvenna, tilskipun 76/207/EB um framkvæmd meginreglunnar um jafnrétti
karla og kvenna varðandi aðgang að störfum, starfsþjálfun og stöðuhækkunum, som og varðandi starfskjör. Sjá
einnig tilskipun 2002/73/EB, tilskipun 79/7/EBE um að meginreglan um jafnan rétt karla og kvenna til
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hafa verið teknar upp í EES-samninginn en tilskipanir þessar byggja á ákvæðum
Rómarsáttmálans. 140 Á grundvelli ákvæða í EES- samningnum falla gerðir á sviði jafnréttismála
undir gildissvið hans og er fjallað um þær tilskipanir, sem mikilvægastar eru á því sviði, í kafla
2.2.1.
Sú tilskipun er mestu máli skiptir hvað varðar jöfn laun kvenna og karla er tilskipun nr.
75/117/EBE. Sú tilskipun var innleidd hérlendis með lögum nr. 96/2000 um jafna stöðu og
jafnan rétt kvenna og karla 141, með lögum nr. 55/1980 um starfskjör launafólks og
skyldutryggingu lífeyrisréttinda með síðari breytingum og með lögum nr. 70/1996 um réttindi og
skyldur starfsmanna ríkisins. Tilskipunin felur í sér bann við allri mismunun í launum eða öðrum
starfskjörum sem rekja má til kynferðis.
Önnur mikilvæg tilskipun á sviði jafnréttismála, sem er skuldbindandi fyrir aðildarríki
EES-samningsins, er tilskipun ráðsins nr. 76/207/EBE um framkvæmd meginreglunnar um
jafnrétti karla og kvenna varðandi aðgang að störfum, starfsþjálfun og stöðuhækkunum, sem og
varðandi starfskjör. Ákvæði þessarar tilskipunar hafa að markmiði, eins og áður hefur komið
fram, afnám mismununar á milli kynjanna á vinnustað og jafnframt að hvetja til aðgerða til að
bæta stöðu þess kyns sem lakara stendur. Tilskipunin var innleidd hérlendis með lögum nr.
96/2000 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla og með lögum nr. 55/1980 um starfskjör
launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda með síðari breytingum.
Þá var tilskipun ráðsins nr. 97/80/EB um sönnunarbyrði í málum er varða mismunun
vegna kynferðis um sönnunarbyrði í málum sem varða mismunun vegna kynferðis innleidd með
reglugerð nr. 47/2003 um starfsemi Jafnréttisstofu og lögum nr. 96/2000 um jafna stöðu og
jafnan rétt kvenna og karla sbr 23. gr. um bann við mismunun í kjörum (nú 25. gr.). Ákvæði 2.
mgr. 25. gr. 142 kveður á um að ef leiddar eru líkur að því að kona og karl sem starfa hjá sama

almannatrygginga komi til framkvæmda stig af stigi, tilskipun 86/378/EBE um framkvæmd meginreglunnar um
jafnrétti karla og kvenna innan almannatryggingakerfa einstakra starfsgreina, tilskipun 86/613/EBE um beitingu
meginreglunnar um jafnrétti karla og kvenna sem stunda sjálfstæðan atvinnurekstur, þar með talið landbúnað, og
um vernd sjálfstætt starfandi kvenna við meðgöngu og barnsburð, tilskipun 92/85/EBE um lögleiðingu ráðstafana
til að auka öryggi og heilbrigði á vinnustöðum fyrir starfsmenn sem eru þungaðir, hafa nýlega alið börn eða hafa
börn á brjósti, tilskipun 97/80/EB um sönnunarbyrði í málum er varða mismunun vegna kynferðis og tilskipun nr.
96/34 um rammasamning um foreldraorlof.
140
Þær jafnréttistilskipanir sem samþykktar höfðu verið á vettvangi Evrópusambandsins fyrir gildistöku EESsamningsins voru teknar upp í fyrrnefndan XVIII. viðauka við EES-samninginn. Nýjar tilskipanir á þessu sviði,
sem og breytingar á eldri tilskipunum, sem samþykktar eru eftir þann tíma eru sömuleiðis teknar upp í þennan
viðauka samningsins.
141
Nú lög nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.
142
Nú lög nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.
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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 . Samkvæmt ákvæði 2. mgr. er þannig lagt til að sama sönnunarreglan gildi fyrir kærunefnd
jafnréttismála og dómstólum í samræmi við ákvæði tilskipunar Evrópusambandsins nr.
97/80/EB. Réttarfarsnefnd dómsmálaráðuneytis fékk tilskipunina til skoðunar og var það
niðurstaða nefndarinnar að hún væri í öllum meginatriðum í samræmi við ólögfestar grunnreglur
um sönnun sem íslenskir dómstólar beita við úrlausn einkamála, þar á meðal þeirra sem lúta að
jafnrétti kvenna og karla. Kærandi verði þó fyrst að leggja fram gögn sem sýna fram á líkur á
kynjamisrétti.143
Eins og áður hefur komið fram er væntanleg upptaka á nýrri tilskipun 2006/54/EB um
jafnréttismál144, en hún sameinar nokkrar eldri tilskipanir sem allar hafa verið teknar upp í EES
samninginn. 145 Fella ber inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/54/EB frá 5.
júlí 2006 um framkvæmd meginreglunnar um jöfn tækifæri og jafna meðferð karla og kvenna að
því er varðar atvinnu og störf. Þannig verða tilskipanir ráðsins 75/117/EBE, 76/207/EBE,
86/378/EBE146 og 97/80/EB, eins og áður hefur komið fram, felldar úr EES-samningnum þannig
að sú breyting komi til framkvæmda 15. ágúst 2009.147

2.2.4. Fordæmisgildi dóma Evrópudómstólsins
Meginreglan um sömu laun karla og kvenna hefur formlega verið ákveðin með 141. gr. Rs.,
tilskipun ráðsins 75/117/EBE og dómum Evrópudómstólsins. 148
Í 6. gr. EES-samningsins segir að með fyrirvara um þróun dómsúrlausna í framtíðinni
skuli við framkvæmd ákvæða EES-samningsins túlka þau í samræmi við úrskurði dómstóls
Evrópubandalaganna sem máli skipta og kveðnir hafa verið upp fyrir undirritunardag
143

Frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 125. löggjafarþing 1999-2000.
Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 3/2008 frá 14. mars 2008 um breytingu á XVIII. viðauka (Öryggi
og hollustuhættir á vinnustöðum, vinnuréttur og jafnrétti kynjanna) við EES-samninginn.
145
Enska: Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the
implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of
employment and occupation (recast).
146
Tilskipun ráðsins 86/378/EBE um framkvæmd meginreglunnar um jafnrétti karla og kvenna innan
almannatryggingakerfa einstakra starfsgreina var innleidd hérlendis með lögum nr. 117/1993 um
almannatryggingar, lögum nr. 12/1997 um atvinnuleysistryggingar og lögum nr. 96/2000 um jafna stöðu og
jafnann rétt kvenna og karla. Þessi tilskipun felur í sér að sveitarfélögum er óheimilt sem vinnuveitanda að
mismuna einstaklingum vegna kynferðis í almannatryggingarkerfum einstakra starfsgreina.
147
Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 3/2008 frá 14. mars 2008 um breytingu á XVIII. viðauka (Öryggi
og hollustuhættir á vinnustöðum, vinnuréttur og jafnrétti kynjanna) við EES-samninginn.
148
Sjá umfjöllun í kafla 2.2.
144
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samningsins. 149 Ennfremur segir í 2. mgr. 3. gr. ESE-samningsins150 að við túlkun og beitingu
EES-samningsins og ESE-samningsins skulu Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) og EFTAdómstóllinn151 taka tilhlýðilegt tillit til þeirra meginreglna sem mælt er fyrir um í viðkomandi
úrskurðum dómstóls Evrópubandalaganna sem kveðnir eru upp eftir undirritunardag EESsamningsins. 152 Í dómi EFTA-dómstólsins í lífeyrismáli gegn norska ríkinu 153 er framangreint
staðfest. Þar vísaði EFTA-dómstóllinn til þess að 69. gr. EES-samningsins kvæði á um
meginregluna að tryggja skuli konum og körlum sömu laun fyrir sömu vinnu. Ákvæðið væri
samhljóða fyrrum 119. gr. Rs. (nú 141. gr.) Þar sem 141. gr. Rs. væri efnislega sambærileg 119.
gr. kæmu dómafordæmi Evrópudómstólsins til skoðunar við túlkun 69. gr. EES-samningsins sbr.
2. mgr. 3. gr. ESE-samningsins.

Þetta fordæmisgildi dóma Evrópudómstólsins stuðlar að

samræmi í beitingu og framkvæmd þeirra reglna sem falla undir samningssvið EES-samningsins,
þar með talið á sviði jafnréttismála, í öllum aðildarríkja hans.
Jafnréttislög hérlendis byggja að stórum hluta á jafnlaunaákvæði 141. gr. Rs. og
jafnréttistilskipunum Evrópusambandsins. Það er því ljóst að við túlkun jafnréttislaga og
jafnlaunareglunnar hérlendis ber hlutaðeigandi aðilum, til dæmis dómstólum, aðilum
vinnumarkaðarins og stjórnvöldum að hafa til hliðsjónar túlkanir Evrópudómstólsins á 141. gr.
Rs. og þeim tilskipunum sem um ræðir. Þannig hafa þeir dómar Evrópudómstólsins sem um hér
er fjallað fullt gildi við túlkun jafnlaunareglu íslensks réttar.

149

Þó að því tilskildu að þau séu efnislega samhljóða samsvarandi reglum stofnsáttmála Efnahagsbandalags Evrópu
og gerðum sem samþykktar hafa verið vegna beitingar hans.
150
Samningur milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls.
151
Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) og EFTA- dómstóllinn eiga að tryggja það að EES-samningnum sé framfylgt og að
einstaklingar og fyrirtæki hvar sem er á EES-svæðinu geti sótt rétt sinn þegar þeir telja að samningnum sé ekki
framfylgt eða brotið á rétti sínum samkvæmt honum. Eftirlitsstofnunin fylgist m.a. með því, með óháðu eftirliti,
hvort EFTA-ríkin standi almennt við skuldbindingar sínar, en tekur líka við umkvörtunum frá einstaklingum og
fyrirtækjum í EFTA-ríkjunum varðandi þeirra rétt. Eftirlitsstofnunin getur efnt til dómsmála ef henni sýnist svo.
EFTA-dómstóllinn hefur lögsögu í deilumálum milli EFTA-ríkjanna og mál er varða ákvarðanir ESA. Dómstólar
í EFTA-ríkjunum geta einnig leitað eftir áliti dómstólsins um túlkun á EES-samningnum. Heimild: Vefsíða
EFTA Surveillance Authority (e.d.) og Vefsíða utanríkisráðuneytisins (e.d.).
152
2.mgr.3.gr. ESE-samningsins kveður á um að: „Við túlkun og beitingu EES-samningsins og samnings þessa
skulu eftirlitsstofnun EFTA og EFTA-dómstóllinn taka tilhlýðilegt tillit til þeirra meginreglna sem mælt er fyrir
um í viðkomandi úrskurðum dómstóls Evrópubandalaganna sem kveðnir eru upp eftir undirritunardag EESsamningsins og varða túlkun þess samnings eða reglna í stofnsáttmála Efnahagsbandalags Evrópu og
stofnsáttmála Kola- og stálbandalags Evrópu, að því tilskildu að þær séu efnislega samhljóða ákvæðum EESsamningsins eða ákvæðum bókana 1 -- 4, svo og ákvæðum gerða samsvarandi þeim sem skráðar eru í I. og II.
viðauka við samning þennan.―
153
Dómur EFTA-dómstólsins, mál nr. E-02/07. Eftirlitsstofnun EFTA gegn norska ríkinu.
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3. Launajafnrétti á Íslandi - jafnréttislöggjöf
3.1. Ágrip af jafnlaunabaráttu 20. aldar
Jafnlaunabarátta hérlendis á sér langan aðdraganda.154 Kvenréttindafélag Íslands155 var stofnað
árið 1907156 og var félaginu ætlað ,,að starfa að því að konur fengju fullt stjórnmálajafnrétti á við
karlmenn, kosningarétt, kjörgengi svo og rétt til embætta og atvinnu með sömu skilyrðum og
þeir.‖ 157 Árið 1911 höfðu konur fengið sama rétt til allra embætta og karlar og rétt til sömu launa
fyrir slík störf.158 Árið 1915 fengu konur síðan kosningarétt og sjö árum síðar var fyrsta konan
kjörin á þing. 159 Barnakennarar fengu, árið 1919, jafnan rétt til launa, án tillits til þess hvort þeir
væru karlar eða konur og vorið 1939 hóf Kvenréttindafélag Íslands baráttu tileinkaða
launajafnrétti þar sem krafan var „sömu laun fyrir sömu störf. 160 Með lögum nr. 38/1954 um
réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins var kveðið á um það, að konur og karlar skyldu hafa
jafnan rétt til opinberra starfa og til sömu launa fyrir sömu störf.161―.
Á áttunda áratugi síðustu aldar gerðist margt í jafnréttismálum og útnefndu Sameinuðu
þjóðirnar árið 1975 alþjóðlegt kvennaár sem skyldi helgað jafnrétti, þróun og friði. Hérlendis
voru sett lög um Jafnlaunaráð162 sem starfaði á árunum 1973-1976. Svo kom að fyrstu eiginlegu
jafnréttislögin voru samþykkt á Alþingi árið 1976 163. Þessi nýju íslensku jafnréttislög tóku af öll
tvímæli um að það væri óheimilt að mismuna kynjunum, og lögðu skyldur á atvinnurekendur um
aðgerðir til að tryggja jafnrétti á vinnustað. Lögin hafa í fjórgang verið endurskoðuð, með lögum
nr. 65/1985, lögum nr. 28/1991, lögum nr. 96/2000 og núna síðast með lögum nr. 10/2008 um
jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.

154

Nánar er fjallað um sögu jafnlaunabaráttunnar hérlendis í viðauka II.
Fyrsta nafn félagsins var Hið íslenska kvenréttindafélag. Heimild: Vefsíða Kvenréttindafélags Íslands (e.d.).
156
Kvenréttindafélag Íslands var stofnað sunnudaginn 27. janúar 1907 á heimili Bríetar Bjarnhéðinsdóttur. Heimild:
Vefsíða Kvenréttindafélags Íslands (e.d.).
157
Sbr. 2. gr. fyrstu laga félagsins. Heimild: Vefsíða Kvenréttindafélags Íslands (e.d.).
158
Frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 135. löggjafarþing 2007-2008.
159
Ingibjörg H. Bjarnason var kjörin á Alþingi fyrst íslenskra kvenna en hún var frambjóðandi sérstaks kvennalista.
Heimild: Vefsíða Alþingis (e.d.).
160
Frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 135. löggjafarþing 2007-2008.
161
Sjá 3. gr. laga nr. 38/1954 um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna ríkisins sem felld voru úr gildi skv.
lögum nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.
162
Lög nr. 37/1973 um Jafnlaunaráð.
163
Sjá frekari umfjöllun um lög nr. 78/1976 um jafnrétti kvenna og karla í kafla 3.2.2.
155
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3.2. Jafnréttislög á 20. öld með hliðsjón af jafnlaunareglunni
3.2.1. Tilurð og þróun jafnréttislaga
Fyrstu lögin er tóku til jafnréttis kynjanna hérlendis voru lög um rétt kvenna til embættisnáms,
námsstyrks og embætta nr. 37/1911.164 Það var svo ekki fyrr en hálfri öld síðar að næsta skref í
jafnréttislöggjöf var stigið en þá voru samþykkt lög nr. 60/1961 um launajöfnuð kvenna og
karla.165 Lögin gerðu ráð fyrir að laun kvenna í þessum atvinnugreinum skyldu hækka til jafns
við laun karla fyrir sömu störf á sex ára tímabili. 166 Þegar lögin voru sett, töldu atvinnurekendur,
að í stað „sömu launa fyrir sömu störf― væri réttast að setja í lögin ákvæði um jafnverðmæt störf.
Hins vegar kemur fram í greinargerð með frumvarpinu að jafnlaunasamþykkt ILO nr. 100 nái
skammt að því leyti að hún miði einvörðungu að launajöfnuði fyrir jafnverðmæt störf. Ennfremur
segir í greinargerðinni:
„Launajöfnuður á þeim grundvelli einum [launajöfnuður fyrir jafnverðmæt störf] yrði
ófullkominn og mjög örðugur í framkvæmd þar sem sífellt þyrfti að framkvæma mat á verðmæti
hinna margbreytilegu starfa sem að konur og karla inna af höndum. Væru slíkar matsgerðir án efa
mikið vandaverk og líklegt að um gildi þeirra og áreiðanleik risu miklar deilur.―

Þannig grundvallaðist frumvarpið því á reglunni um sömu laun fyrir sömu störf sbr. 1. gr.
laganna og því hafnað að leysa málið á hinum „flókna og ófullnægjandi“ grundvelli reglunnar
um sömu laun karla og kvenna fyrir jafnverðmæt störf. 167
Óhætt er að segja að áfanga, hvað launajafnrétti varðar, hafi síðar verið náð, með
setningu laga nr. 37/1973 um Jafnlaunaráð. Þau lög voru eiginlegur fyrirrennari þeirrar
jafnréttislöggjafar sem við þekkjum í dag og í þeim fólst víðtækt bann við mismunun á
grundvelli kynferðis á vinnumarkaði. 168 Samkvæmt lögunum var atvinnurekendum þannig
óheimilt að mismuna starfsfólki eftir kynferði. Í greinargerð með frumvarpi til laganna kemur
fram að það sé full ástæða til þess að ætla að hvorki vinnuveitendur né það starfsmat sem fram

164

Lög nr. 37/1911 um rétt kvenna til embættisnáms, námsstyrks og embætta eru enn í gildi og eru aðeins tvær
greinar.
165
Lög nr. 60/1961 um launajöfnuð kvenna og karla tóku einungis til kvennavinnu, verksmiðjuvinnu og verslunarog skrifstofuvinnu sbr. 1. gr. laganna. Í greinargerð með frumvarpi til laganna kemur fram að ef að fleiri
starfsgreinar myndu bætast við 1. gr. laganna yrðu lögin of erfið í framkvæmd og flókin. Heimild: Frumvarp til
laga um launajöfnuð kvenna og karla. 81. löggjafarþing 1960-1961.
166
Ákvæði 1. gr. lagana nr. 60/1961 kvað á um að á árunum 1962-1967 skulu laun kvenna hækka til jafns við laun
karla fyrir sömu störf.
167
Frumvarp til laga um launajöfnuð kvenna og karla. 81. löggjafarþing 1960-1661.
168
Fyrrnefnt bann náði ekki einungis til launagreiðslna heldur einnig til hvers konar greinarmunar, útilokunar eða
forréttinda vegna kynferðis sbr. 2. gr. laga nr. 37/1973 um Jafnlaunaráð.
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fari í landinu taki nægilegt tillit til jafnréttissjónarmiða við launaákvörðun. Því þyrfti að styrkja
jafnlaunaregluna í sessi og kvað 1. gr. laganna á um:
„jöfn laun fyrir jafnverðmæt og að öðru leyti sambærileg störf―.

Hér er í fyrsta skipti talað um „jafnverðmæt og sambærileg störf― í íslenskri jafnréttislöggjöf og
var orðalag 1. gr. laganna því ekki samhljóða orðalagi jafnlaunasamþykktar ILO nr. 100 þar sem
aðeins er talað um jafnverðmæt störf.169 Í greinargerð með frumvarpi til laga nr. 37/1973 um
Jafnlaunaráð kemur fram að orðalag 1. gr. laganna sé í samræmi við samþykkt
Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 100 sem fjalli um „jöfn laun til karla og kvenna fyrir
jafnverðmæt störf. Hins vegar er ljóst að orðalagið er ekki alveg eins því störfin þurftu að vera
jafnverðmæt „ og að öðru leyti sambærileg―. Þannig leikur vafi á því hvort að ákvæðin séu
efnislega samhljóða. Ekki er því ljóst hvort að orðalagið „ og að öðru leyti sambærileg― störf hafi
þrengt eða víkkað jafnlaunaregluna.170
Lögin drógu nafn sitt af Jafnlaunaráði sem hafði það hlutverk að rannsaka meint brot á
ákvæðum laganna. Jafnlaunaráð staðfesti tvær meginreglur, jafnlaunaregluna; um jöfn laun
karla og kvenna fyrir jafnverðmæt og að öðru leyti sambærileg störf og að atvinnurekendum væri
óheimilt að mismuna starfsfólki eftir kyni. 171

3.2.2. Lög nr. 78/1976 – Fyrstu almennu jafnréttislögin
Veturinn 1975-1976 voru jafnréttismál mikið til umræðu á Alþingi. 172 Ekki voru allir sammála
um að löggjöf væri best til þess fallin að ná fram jafnrétti og það sjónarmið kom fram að jafnvel
væri nauðsynlegt að veita konum tímabundin forréttindi meðan aðstaðan væri jöfnuð. 173 Fyrstu

170

Sjá nánari umfjöllun í kafla 3.4.
Frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 135. löggjafarþing 2007-2008.
172
Lögð var fram þingsályktunartillaga þar sem að ítrekuð var nauðsyn þess að semja frumvarp til laga um jafnrétti
kynjanna, frumvarp sem í reynd skyldi tryggja konum algert jafrétti á við karlmenn á öllum sviðum þjóðlífsins.
Heimild: Brynhildur G. Flóvenz (2007). Bls. 8.
173
Í dómi Bæjarþings Reykjavíkur í svokölluðu gæslumannsmáli frá 26. mars 1979 kom meðal annars fram að
raunar hafi fyrir setningu laga nr.78/1976 verið í gildi um langt árabil lagaákvæði, sem beinlínis kváðu á um
lagalegt jafnrétti, einkum um jafnrétti til atvinnu og launa, sbr. t.d. lög nr. 38/1954 um réttindi og skyldur
starfsmanna ríkisins; 3, gr., 3. mgr., laga nr. 60/1961 um launajöfnuð karla og kvenna og lög nr. 37/1973 um
Jafnlaunaráð. Þrátt fyrir þessi lagaákvæði sé ljóst, að konur njóti mun lakari stöðu en karlar á ýmsum sviðum
þjóðlífsins, einkum þó á vinnumarkaðnum. Nái þessi mismunur langt út fyrir það, sem eðlilegt megi teljast vegna
líffræðilegs munar á konum og körlum. Konur séu þannig einkum ráðnar til starfa, sem verr séu launuð, og e. t. v.
mætti orða það svo, að lægri laun séu yfirleitt greidd fyrir störf, sem konur hafi allajafnan gegnt fram að þessu.
Hitt sé þó alvarlegra, að þess séu ýmis dæmi, að konum séu greidd lægri laun en körlum fyrir sambærileg og
jafnverðmæt störf, og það jafnvel hjá sama vinnuveitanda og á sama vinnustað.
171
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eiginlegu jafnréttislögin, lög nr. 78/1976 um jafnstöðu kvenna og karla, hafa verið talin mjög
jafnréttissinnuð. 174 Þannig var mismunun á vinnumarkaði bönnuð og áhersla var lögð á jafna
stöðu kynjanna. 175
Jafnlaunaregluna var að finna í 2. gr. þessara fyrstu almennu jafnréttislaga og hljóðaði
svo:
„Konum og körlum skulu veittir jafnir möguleikar til atvinnu og menntunar og greidd jöfn laun
fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf.―.

Hér var því orðalagi 1. gr. laganna um Jafnlaunaráð frá 1973 breytt og talað um „ jafnverðmæt
og sambærileg ― störf.176 Hins vegar er ekkert um það fjallað í frumvarpi til jafnréttislaganna að
störf sem borin séu saman þurfi bæði að vera sambærileg og jafnverðmæt eða hvort að þau þurfi
að vera annað hvort sambærileg eða jafnverðmæt. Í 3. gr. nýju jafnréttislaganna var mælt fyrir
um, að atvinnurekendum væri óheimilt að mismuna starfsfólki eftir kynferði. 177 Í samræmi við
orðalag 2. og 3. gr. og með stoð í athugasemdum með 2. gr. laganna, sem fylgdu frumvarpinu,
kom fram að vissulega væri matsatriði hvaða störf gætu talist jafnverðmæt og sambærileg. Það
þyrfti að meta á hlutlausan hátt í hverju tilviki fyrir sig. Ljóst væri að í mörgum tilfellum væri
erfitt að meta hvort að launamismunur væri vegna mismununar kynjanna eða hvort að munurinn
stafaði af öðrum orsökum. Hins vegar væri aðalatriðið að sömu reglur giltu fyrir konur og karla
þegar laun væru ákveðin og báðum kynjum væru veittar sömu aðstæður og hlunnindi í sambandi
við vinnu sína. 178 Sjá í þessu sambandi dóm Hæstaréttar í máli nr. 117/1979 (gæslumenn). 179 Í
niðurstöðu dómsins kom fram að karlar og konur, sem ynnu sambærileg störf hjá sama
vinnuveitanda, ættu rétt á: að öll kjör þeirra væru ákveðin eftir sömu meginreglum. Málavextir
voru þeir að starfsmaður Kópavogshælis, sem var kona, krafðist þess að viðurkennt yrði fyrir
dómi að hún ætti rétt á að fá greidd jöfn laun fyrir störf sín á Kópavogshæli og þeir karlmenn,

174

Íslensku jafnréttislögin voru ekki eingöngu bundin við vinnumarkaðinn eins og tíðkaðist í sumum ríkjum
þ.e. gildissvið þeirra var rýmra sbr. 1. gr. laganna um að tilgangur laganna væri að stuðla að jafnrétti á öllum
sviðum samfélagsins.
175
Athyglisvert er að meðan þingmenn töluðu um jafnrétti kvenna á við karla lögðu þingkonur áherslu á misrétti og
sérstöðu kvenna. Heimild: Brynhildur G. Flóvenz (2007). Bls. 8.
176
Ákvæði 1. gr. laga um Jafnlaunaráð kvað á um: „jöfn laun fyrir jafnverðmæt og að öðru leyti sambærileg störf―.
177
Bannið gilti m.a. um ráðningu og skipun í starf, stöðuhækkun, stöðuheiti, uppsögn úr starfi, veitingu -hvers konar
hlunninda og almenn vinnuskilyrði sbr. 3. gr. laga nr. 78/1976 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.
178
Frumvarp til laga um jafnrétti kvenna og karla. 97. löggjafarþing 1975-1976.
179
Hæstaréttardómur nr. 117/1979. 12. mars. 1982. Heilbrigðisráðherra vegna stjórnarnefndar ríkisspítalanna og
fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs gegn Jafnréttisráði f.h. Guðrúnar Emilsdóttur og Guðrúnu Emilsdóttur
persónulega og gagnsök.
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sem þar unnu undir starfsheitinu gæslumenn. Taldi konan að um jafnverðmæt og sambærileg
störf væri að ræða og var það óumdeilt. Í dómi Hæstaréttar kom ennfremur fram að:
„að það hafi fyrst og fremst farið eftir kynferði starfsmanns með hvorum kjörunum hann var
ráðinn. Eftir gildistöku laga nr. 78/1976 hefði slík greining ekki verið lögmæt―

Með þessum fyrstu almennu Jafnréttislögum var Jafnréttisráð var stofnað. Jafnréttisráð
var ráðgefandi og tók við ábendingum um brot á lögunum og gat höfðað mál í samráði við þann
sem ráðið taldi brotið á.180
Íslensku jafnréttislögin nr. 78/1976 tóku af öll tvímæli um að það væri óheimilt að
mismuna kynjunum og lögðu skyldur á atvinnurekendur um aðgerðir til að tryggja jafnrétti á
vinnustað.

3.2.3. Lög nr. 65/1985
Á níunda áratugi síðust aldar voru ný jafnréttislög nr. 65/1985 samþykkt. Í frumvarpi til þeirra
laga voru athyglisverð nýmæli. 181 Til dæmis var sú skylda lögð á atvinnurekendur skv. 9 gr.
laganna að vinna markvisst að því að jafna stöðu kynjanna innan fyrirtækis síns eða stofnunar og
stuðla að því að störf flokkuðust ekki í sérstök kvenna og karlastörf. Í umræðum á Alþingi kom
meðal annars fram að með ákvæðum frumvarpsins um sömu laun fyrir jafnverðmæt og
sambærileg störf, væri unnt að vinna gegn því að hefðbundin kvennastörf væru minna metin en
karlastörf. Eftir miklar deilur á Alþingi fór svo að ný jafnréttislög nr. 65/1985 voru samþykkt.
Jafnlaunaregluna var að finna í 4. gr. þessara nýju jafnréttislaga og kvað hún á um að:
„Konum og körlum skulu greidd jöfn laun og skyldu njóta sömu kjara fyrir jafnverðmæt
og sambærileg störf.
Með „jöfnum launum til karla og kvenna fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf― er í
lögum þessum átt við launataxta sem settir eru án þess að gerður sé greinarmunur á kynjum.
Með „kjörum― í lögum þessum er átt við lífeyris-, orlofs- og veikindaréttindi, og hvers
konar önnur samningsréttindi.

180

Sjá Dóm Bæjarþings Reykjavíkur frá 26. mars 1979 (gæslumenn) en þar kemur fram að Jafnréttisráð hafi í
samræmi við 1. mgr. 11. gr. laga nr. 78/1976 beint rökstuddum tilmælum til viðkomandi aðila um úrbætur þ.e.
heilbrigðis og fjármálaráðuneytið. Einnig kom þar fram að Jafnréttisráð skuli annast framkvæmd laganna og
Jafnréttisráði sé heimilt skv. 11. gr. laganna að sækja mál umrædds starfsmanns til að krefjast fyrir hennar hönd,
að hún fái greidd jöfn laun fyrir störf sín á Kópavogshæli og þeir karlmenn, er þar vinna undir starfsheitinu
gæslumaður.
181
Frumvarpið var fyrst lagt fram á 106. löggjafarþingi 1983-1984 og svo aftur í óbreyttri mynd á 107.
löggjafarþingi 1984-1985. Frumvarpið olli töluverðum deilum hvað varðar heimild til sérstakra aðgerða til að
rétta hlut kvenna á vinnumarkaði.
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Ákvæði 1. mgr. 4. gr. um sömu kjör fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf var nýmæli og hugsað
til fyllingar ákvæðinu um jöfn laun. 182 Í ákvæði 2. mgr. 4. gr. var svo útskýrt hvað átt væri við
með jöfnum launum; það er launataxta sem settir eru án þess að gerður sé greinarmunur á
kynjum. Í ákvæði 3. mgr. kom svo fram að með kjörum væri átt við lífeyris-, orlofs og
veikindaréttindi, og hvers konar önnur samningsréttindi. Með þessari skilgreiningu var verið að
taka af öll tvímæli um hvað átt væri við með „kjörum― í 1. mgr. 4. gr.
Í athugasemdum með frumvarpi til laganna kemur fram að jöfn laun fyrir jafnverðmæt og
sambærileg störf hafi lengi verið meginatriði í jafnréttisbaráttu en þrátt fyrir lögfestingu
jafnlaunareglunnar hefði lítið áunnist í launajöfnuði. 183

3.2.4. Lög nr. 28/1991
Einungis liðu nokkur ár frá setningu jafnréttislaga nr. 65/1985 þar til að nauðsynlegt þótti að
endurskoða þau.184 Á haustdögum 1990 var því frumvarp til nýrra jafnréttislaga lagt fram og svo
fór að lög nr. 28/1991 voru samþykkt. Meðal helstu nýmæla þeirra laga var að komið var á fót
kærunefnd jafnréttismála185 sem skyldi fjalla um brot á lögunum skv. 19. gr. laganna.
Jafnlaunaregla jafnréttislaga nr. 28/1991 var að finna í 4. gr. laganna.
„Konum og körlum skulu greidd jöfn laun og skulu njóta sömu kjara fyrir jafnverðmæt
og sambærileg störf.
Með launum í lögum þessum er átt við venjulegt grunn- eða lágmarkskaup og hvers
konar frekari þóknun, beina eða óbeina, hvort heldur er með hlunnindagreiðslum eða með öðrum
hætti, sem atvinnurekandi greiðir starfsmanni fyrir vinnu hans.
Með jöfnum launum karla og kvenna fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf er í lögum
þessum átt við launataxta sem samið er um án þess að gerður sé greinarmunur á kynjum.
Með kjörum í lögum þessum er átt við lífeyris-, orlofs- og veikindarétt og hvers konar
önnur samningsréttindi.―

Nokkrar breytingar urðu á jafnlaunareglu 4. gr. fyrri laga þar sem lagagreinin í nýju lögunum fól
í sér skilgreiningu á því hvað átt væri við með hugtakinu ,,laun―. Ákvæði 2. mgr. 4. gr. laganna
kvað þannig á um að með launum í lögunum væri átt við; venjulegt grunn- eða lágmarkskaup og
182

Frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 107. löggjafarþing 1984-1985.
Hér er vísað til 51,8% launamunar, konum í óhag, skv. jafnréttiskönnun sem að gerð var í Reykjavík frá 19801982 og í Kópavogi 1982 og skv. vinnumarkaðskönnunar Framkvæmdastofnunar ríkisins fyrir árið 1981.
Heimild: Frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 107. löggjafarþing 1984-1985.
184
Gerð hafði verið könnun á stöðu kvenna í starfi hjá ríkinu sem leiddi í ljós umtalsverðan launamun og mun á
ýmsum hlunnindagreiðslum milli kynjanna. Heimild: Frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og
karla. 113. löggjafarþing 1990-1991.
185
Nefndin skyldi vera skipuð þremur lögfræðingum, tveimur tilnefndum af Hæstarétti og einum tilnefndum af
Félagsmálaráðherra sbr. 19. gr. laga nr. 28/1991 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.
183
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hvers konar frekari þóknun, beina eða óbeina, hvort heldur með hlunnindagreiðslum eða með
öðrum hætti, sem atvinnurekandi greiðir starfsmanni fyrir vinnu hans. Ákvæði 1. mgr. 4 gr. hélst
hins vegar óbreytt frá fyrri lögum, það er að konum og körlum skyldu greidd jöfn laun og skyldu
njóta sömu kjara fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf. Hins vegar var lagt til að í reglugerð 186
yrði skýrt nánar hvað fælist í orðunum ,,jafnverðmæt og sambærileg störf―. Einn mikilvægasti
þátturinn í slíkri skilgreiningu þyrfti að vera að uppeldis - , umönnunar - og önnur hefðbundin
kvennastörf yrðu metin til jafns við hefðbundin karlastörf. 187
Í dómi Hæstaréttar nr. 255/1996 (útsendingarstjórar RUV) 188 er vísað orðrétt til
jafnlaunareglu laga nr. 28/1991 og ennfremur vísað til 6. gr. sömu laga en þar er tekið fram að
atvinnurekendum sé óheimilt að mismuna starfsfólki eftir kynferði. Það gildi meðal annars um
laun, launatengd fríðindi og hvers konar aðra þóknun fyrir vinnu. Framangreind ákvæði, það er
ákvæði 4. gr. og 6 gr., séu í samræmi við ákvæði 2. mgr. 65. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands
nr. 33/1944, sbr. 3. gr. stjórnskipunarlaga nr. 97/1995189. Ennfremur kemur fram í dómi
Hæstaréttar að:
„Á grundvelli laga nr. 2/1993 sé Ísland aðili að Evrópska efnahagssvæðinu. Samkvæmt 3. gr.
þeirra laga eigi að skýra lög og reglur, að svo miklu leyti sem við á, til samræmis við EESsamninginn og þær reglur, sem á honum byggjast. Samkvæmt 69. gr. samningsins skulu
aðildarríkin tryggja, að konur og karlar hljóti jöfn laun fyrir jafna vinnu, en með launum er átt við
venjulegt grunn- eða lágmarkskaup ásamt öllum öðrum greiðslum, hvort heldur er í fé eða fríðu,
sem launþegi fær beint eða óbeint frá vinnuveitanda sínum vegna starfa síns. Framangreind
ákvæði í lögum nr. 28/1991 eru í meginatriðum hin sömu og kveðið er á um í 69. gr. EESsamningsins og XVIII. viðauka hans um jafnrétti kynjanna og vinnurétt.―

Þegar að þessi dómur féll hafði EES-samningurinn verið lögfestur hérlendis með lögum nr.
2/1993190 og var því tekið tillit til ákvæða hans við túlkun jafnlaunareglu jafnréttislaga nr.
28/1991. Sjá einnig í þessu sambandi dóm Hæstaréttar í máli nr. 11/2000 (jafnréttisfulltrúi) 191 en
þar var ennfremur tekið fram að 1. gr. tilskipunar ráðsins nr. 75/117/EBE192 kveði á um, að
186

Þessi reglugerð var aldrei sett sjá B-deild stjórnartíðinda frá 1991 fram til setningar næstu laga nr. 96/2000.
Frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 113. löggjafarþing 1990-1991.
188
Hæstaréttardómur nr. 255/1996. 13. mars. 1997. Kærunefnd jafnréttismála f.h. Guðrúnar Erlu Ólafsdóttur gegn
íslenska ríkinu og Ríkisútvarpinu.
189
Ákvæði 3. gr. stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 um breytingu á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944
kveður á um að: „1. mgr. Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis,
trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti.
2. mgr. Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna.
190
Eins og áður hefur komið fram tók EES-samningurinn gildi 1. janúar 1994.
191
Hæstaréttardómur nr. 11/2000. 31. maí 2000. Akureyrarbær gegn kærunefnd jafnréttismála vegna Ragnhildar
Vigfúsdóttur.
192
Tilskipun ráðsins nr. 75/117/EBE frá 10. febrúar 1975 um samræmingu á lögum aðildarríkjanna er varða beitingu
187
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meginreglan um sömu laun karla og kvenna feli í sér, að afnumin sé öll mismunun vegna
kynferðis, að því er varðar sömu störf eða störf sem álitin eru jafnverðmæt, er varðar alla þætti
launa og launakjara.

3.2.5. Lög nr. 96/2000
Árið 1998 hófst vinna við endurskoðun þágildandi jafnréttislaga nr. 28/1991 193. Frumvarp til
nýrra jafnréttislaga var að ýmsu leyti framsækið. 194 Sérkafli þess fjallaði um réttindi og skyldur
og bannákvæði voru höfð í sérstökum kafla. Þá var og í frumvarpinu sérkafli um viðurlög.
Ákvæði um skipan jafnréttismála í stjórnsýslunni voru sett í sérstakan kafla og til að mynda gert
ráð fyrir að kærunefnd jafnréttismála yrði breytt í úrskurðarnefnd sem kvæði upp endanlega
úrskurði. Það ákvæði náði þó ekki fram að ganga og gaf kærunefnd jafnréttismála áfram álit sem
ekki voru bindandi fyrir aðila. 195 Mikil samstaða virtist ríkja um frumvarpið á Alþingi en þrátt
fyrir það sem og ánægju flestra alþingismanna með frumvarpið varð það ekki að lögum á því
þingi.196 Svo fór að sama frumvarpið, með smávægilegum breytingum, var lagt fyrir Alþingi ári
síðar og lög nr. 96/2000 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla voru samþykkt.
Markmið laganna var að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og
karla. Þannig átti löggjöfin að stuðla að jafnri stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins, ekki
síst á vinnumarkaði. Framangreind markmið voru í samræmi við mannréttindakafla
stjórnarskrárinnar þar sem sérstaklega er kveðið á um að konur og karlar skuli njóta jafns réttar í
hvívetna. 197 Í frumvarpinu var lögð rík áhersla á að lögfestar yrðu leiðir sem hafðar skyldu til
hliðsjónar við að ná markmiðum laganna. Þar kom einnig fram að jafnrétti kynjanna yrði ekki
komið á nema konur og karlar fengju sömu tækifæri til þess að samræma launavinnu og einkalíf,
þar á meðal foreldrahlutverkið.

meginreglunnar um sömu laun karla og kvenna. (Enska: Council Directive 75/117/EEC on the approximation of
the laws of the Member States relating to the application of the principle of equal pay for men and women
193
Lög nr. 28/1991 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.)
194
Brynhildur G. Flóvenz (2007). Bls. 15.
195
Með nýjum jafnréttislögum nr. 10/2008 gefur kærunefndin ekki lengur út álit heldur úrskurði. Úrskurðir
kærunefndar eru bindandi gagnvart málsaðilum sbr. 4. mgr. 5. gr. þeirra laga.
196
Brynhildur G. Flóvenz (2007). Bls. 16.
197
Frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 125. löggjafarþing 1999-2000.
Mannréttindarkafla stjórnarskrárinnar var breytt með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 um breytingu á
stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, með síðari breytingum. Í 2. mgr. 3. gr. þeirra laga segir að konur og
karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna.
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Hafa ber í huga að þegar að jafnréttislög nr. 96/2000 voru samþykkt hafði EESsamningurinn var lögfestur hérlendis með lögum nr. 2/1993.

Áður hafði jafnlaunaákvæði

íslensks réttar byggt á jafnlaunasamþykkt ILO nr. 100 sem og jafnlaunaákvæðum annarra
alþjóðlegra sáttmála en við endurskoðun þessara nýju jafnréttislaga 198 var litið til þeirra
skuldbindinga sem íslensk stjórnvöld höfðu undirgengist með aðild að EES-samningnum. Þannig
var tekið tillit til tilskipana Evrópusambandsins á sviði jafnréttismála við endurskoðun
jafnlaunaákvæðis nýju laganna.199
Jafnlaunaákvæði 14. gr. jafnréttislaga nr. 96/2000 hljóðaði svo:
„Konum og körlum er starfa hjá sama atvinnurekanda skulu greidd jöfn laun og skulu
njóta sömu kjara fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf.
Með launum í lögum þessum er átt við almennt endurgjald fyrir störf og hvers konar
frekari þóknun, beina og óbeina, hvort heldur er með hlunnindagreiðslum eða með öðrum hætti,
sem atvinnurekandi greiðir starfsmanni sínum fyrir vinnu hans.
Með jöfnum launum er átt við að laun skulu ákveðin á sama hátt fyrir konur og karla og
að þau viðmið sem lögð eru til grundvallar launaákvörðun feli ekki í sér kynjamismunun.
Með kjörum í lögum þessum er, auk launa, átt við lífeyris-, orlofs- og veikindarétt og
hvers konar önnur starfskjör eða réttindi sem metin verða til fjár.―

Ákvæði 1. mgr. 14. gr. nýrra jafnréttislaga var ætlað að tryggja að konur og karlar nytu sömu
launa og sömu kjara fyrir sömu störf og fyrir ólík störf sem metin eru jafnverðmæt og
sambærileg og var ákvæðið efnislega samhljóða 4. gr. jafnréttislaga nr. 28/1991.
Hins vegar var orðalagi jafnlaunaákvæðisins breytt til þess að gera það skýrara. Ákvæði
4. gr. jafnréttislaga nr. 28/1991 kvað á um að konum og körlum skyldu greidd jöfn laun og
skyldu njóta sömu kjara fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf. Sú breyting var gerð á orðalagi
1. mgr. 4. gr. eldri laga að bætt var inn í 1. mgr. 14. gr. orðunum „er starfa hjá sama
198

Meginástæða endurskoðunar jafnréttislaga nr. 96/2000 var tvíþætt. Í fyrsta lagi var horft til þeirra breytinga sem
orðið höfðu í jafnréttismálum og í öðru lagi til þeirrar staðreyndar að lítið hafði þokast í jafnréttisátt á ýmsum
mikilvægum sviðum samfélagsins þrátt fyrir sérstaka löggjöf um jafnan rétt kvenna og karla. Við endurskoðunina
var því ný skipan jafnréttismála í stjórnsýslunni höfð til hliðsljónar sem og frekari afmörkun þeirra verkefna sem
vinna skyldi að. Þá hafði nefndin alþjóðlega sáttmála, framkvæmdaáætlun Sameinuðu þjóðanna sem samþykkt
var í Peking 1995 og Norrænu samstarfsáætlunina í jafnréttismálum 1995–2000 til hliðsjónar við gerð
frumvarpsins ásamt þeim skuldbindingum sem í aðild að Evrópska efnahagssvæði fólust. Heimild: Frumvarp til
laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 125. löggjafarþing 1999-2000.
199
Hér er átt við tilskipun um samræmingu á lögum aðildarríkjanna er varða beitingu meginreglunnar um sömu laun
karla og kvenna, nr. 75/117/EBE, tilskipun um framkvæmd meginreglunnar um jafnrétti karla og kvenna
varðandi aðgang að störfum, starfsþjálfun og stöðuhækkun, sem og varðandi starfskjör, nr. 76/207/EBE, tilskipun
um lögleiðingu ráðstafana til að auka öryggi og heilbrigði á vinnustöðum fyrir starfsmenn sem eru þungaðir, hafa
nýlega alið börn eða hafa börn á brjósti, nr. 92/85/EBE, tilskipun um rammasamning um foreldraorlof, nr.
96/34/EB, sem Samtök evrópskra iðn- og atvinnurekenda (UNICE), Evrópusamtök fyrirtækja með opinberri
eignaraðild (CEEP) og Evrópusamband verkalýðsfélaga (ETUC) stóðu að, og tilskipun um sönnunarbyrði í
málum er varða mismunun vegna kynferðis, nr. 97/80/EB.
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atvinnurekanda―. Ekki var mikið fjallað um þetta nýja skilyrði „er starfa hjá sama
atvinnurekanda― við gerð frumvarpsins. 200 Ennfremur var gerð sú breyting á skilgreiningu
hugtaksins „laun― í 2. mgr. greinarinnar að í stað orðalagsins „venjulegt grunn- eða
lágmarkskaup― kæmi „almennt endurgjald―. Skilgreiningu á jöfnum launum karla og kvenna var
breytt og innleitt að atvinnurekanda væri skylt að sjá til þess að laun væru ákveðin á sama hátt
fyrir bæði kynin og að þau viðmið sem lögð yrðu til grundvallar launaákvörðun skyldu hvorki
leiða til beins né óbeins kynbundins launamisréttis. Í þeim tilgangi að gera ákvæðið skýrara var
ennfremur orðalagið „auk launa― fellt inn í málsgreinina. Undir „kjör― samkvæmt skilgreiningu
nýju laganna féllu m.a. fæðingarorlof, foreldraorlof og námsleyfi. 201

3.3. Lög nr. 10/2008- Ný jafnréttislög
Í júní 2006 skipaði þáverandi félagsmálaráðherra nefnd til að endurskoða efni jafnréttislaga nr.
96/2000. Umboð nefndarinnar til endurskoðunar laganna var rúmt, en lögð var áhersla á að
nefndin hefði samráð við alla þá aðila, sem láta sig jafnréttismál varða. Nefndin lagði áherslu á
að jafnrétti á vinnumarkaði væri einkar mikilvægt202 og því skoðaði nefndin sérstaklega aðgerðir
sem væru til þess fallnar að stuðla að jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði. 203
Þann 26. febrúar 2008 voru samþykkt á Alþingi ný lög um jafna stöðu og jafnan rétt
kvenna og karla. Í lögunum er að finna ýmis nýmæli auk þess sem einstaka ákvæði eldri laga eru
skýrð nánar. Lögin fela í sér umtalsverðar breytingar og þá einkum hvað varðar eftirlitsþátt
laganna. 204 Í lögunum eru heimildir Jafnréttisstofu til að krefjast upplýsinga og gagna auknar og
henni veitt heimild til beitingar dagsekta. Jafnréttisstofa getur ennfremur óska eftir því að
kærunefnd jafnréttismála taki mál til meðferðar ef grunur leikur á að brotið hafi verið gegn

200

Nánar verður fjallað um hugtakið „sami atvinnurekandi― í kafla 4.1.3.
Frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 125. löggjafarþing 1999-2000.
202
Nefndin taldi nauðsynlegt að auka völd Jafnréttisstofu og Jafnréttisráðs og efla kærunefnd jafnréttismála og gera
hana áhrifameiri.
203
Frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 135. löggjafarþing 2007-2008.
204
Þannig eru eftirlitsheimildir Jafnréttisstofu með framkvæmd laganna auknar verulega í takt við tillögur
endurskoðunarnefndarinnar. Við gerð frumvarpsins var til að mynda bent á að kærunefnd jafnréttismála hafi
starfað á grundvelli jafnréttislaga undanfarin 15 ár. Eins og áður hefur komið fram gaf kærunefndin álit sitt á
kærum sem til hennar bárust, en ekki bindandi úrskurði. Einstaklingar áttu því að geta sótt rétt sinn, eftir
auðveldum leiðum, teldu þeir að um mismunun væri að ræða. Kærunefndin, sem átti að vera einfalt og fljótlegt
kæruúrræði varð því, að margra mati, stundum til þess að lengja það ferli sem einstaklingurinn þurfti að ganga í
gegnum til að sækja rétt sinn. Einnig var bent á að fyrirtæki og stofnanir hafi á stundum litið fram hjá úrskurðum
kærunefndarinnar og þannig hefðu hlutaðeigandi einstaklingar þurft að leita réttar síns fyrir dómstólum. Heimild:
Frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 135. löggjafarþing 2007-2008
201
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lögunum. Jafnréttisstofa skal einnig fylgja eftir úrskurðum kærunefndar að beiðni kæranda og
getur beitt dagsektum fylgi sá sem úrskurður nefndarinnar beinist gegn ekki fyrirmælum hennar
um að grípa til viðunandi úrbóta. Úrskurðir kærunefndar jafnréttismála eru nú bindandi gagnvart
málsaðilum í stað álitsgerða áður, auk þess sem lögfest voru ýmis nýmæli varðandi málsmeðferð
fyrir kærunefnd. 205 Önnur helstu nýmæli laganna er afnám svo kallaðrar launaleyndar.206 Þannig
er starfsmönnum ávallt heimilt að skýra frá launakjörum sínum ef þeir kjósa svo. Í umsögn sinni
um frumvarpið gerðu Samtök atvinnulífsins (SA) athugasemdir við flest þau atriði sem talin eru
hér að framan. Samtökin lýstu sig sammála markmiði laganna en ósammála leiðunum að því
markmiði því þær feli í sér íþyngjandi kröfur um skýrslugerð og afhendingu gagna auk viðurlaga
í formi dagsekta. Áhersla sé þannig lögð á eftirlit og þvingunaraðgerðir í stað samstarfs,
leiðbeininga og hvatningu sem samtökin töldu vænlegri leið til árangurs. 207
Jafnlaunareglu íslensks réttar er nú að finna í 19. gr. nýju jafnréttislaganna:
„Konum og körlum er starfa hjá sama atvinnurekanda skulu greidd jöfn laun og skulu
njóta sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.
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.
Starfsmönnum skal ávallt heimilt að skýra frá launakjörum sínum ef þeir kjósa svo.―

Ákvæði 1.–2. mgr. 19. gr. eru að mestu efnislega samhljóða 14. gr. laga nr. 96/2000 um sama
efni. Í 1. mgr. 14. gr. eldri laga segir að konum og körlum skuli greidd jöfn laun fyrir
„jafnverðmæt og sambærileg― störf. Í 1. mgr. 19. gr. nýju laganna er kveðið á um að konum og
körlum skuli greidd jöfn laun og njóta sömu kjara fyrir „sömu eða jafnverðmæt― störf.

205

Bent hefur verið á að málsmeðferðarreglur laganna séu flóknar og í litlu samræmi við heimildir
kærunefndarinnar. Þannig vakna upp spurningar um hvaða réttaráhrif úrskurðir nefndarinnar hafi. Verkefni
kærunefndar eru óbreytt frá fyrri lögum, þ.e. að fjalla um það hvort ákvæði jafnréttislaganna hafi verið brotin.
Það verður því ekki séð í fljótu bragði að úrskurðir kærunefndar geti verið aðfararhæfir. Heimild: Samtök
atvinnulífsins (2008). Bls. 19.
206
Flestir þeir umsagnaraðilar sem endurskoðunarnefndin hafði samband við bentu á að launaleynd sú sem tíðkast á
hinum hinum almenna vinnumarkaði ætti stóran þátt í því hversu mikill launamunur er á milli kynjanna.
Heimild: Frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 135. löggjafarþing 2007-2008. Í
skýrslu Capacent/Gallup um launamyndun og kynbundinn launamun frá því í október 2006 komu fram ólík
viðhorf í garð launaleyndar og af máli viðmælenda að dæma hefur launaleynd bæði kosti og galla. Niðurstöður
launakönnunarinnar benda til þess að heldur meiri launamunur sé á körlum og konum þar sem launaleynd er fyrir
hendi. Heimild: Félagsmálaráðuneytið (2006). bls. 46.
207
Samtök atvinnulífsson (2008). Bls. 19.
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Samkvæmt athugasemdum með frumvarpinu ber ekki að skilja þetta nýja orðalag „sömu eða
jafnverðmæt― þannig að í því felist efnisleg breyting.208
Eins og áður hefur komið fram töldu langflestir umsagnaraðilar frumvarpsins að
launaleynd væri til þess fallin að hindra það að jafnréttislög næðu markmiði sínu. 209 Þannig ýtti
launaleynd undir mismunun og í 3. mgr. 19. gr. er það nýmæli að atvinnurekanda sé óheimilt að
banna starfsmanni að veita þriðja aðila upplýsingar um laun sín eða kjör.210
Þær orðskýringar, þar sem fram kemur hvað átt sé við með launum og kjörum, voru
teknar út úr jafnlaunaákvæði nýju jafnréttislaganna. 211 Orðskýringarnar er nú að finna í 8.tl. og
9.tl. 2. gr. nýju laganna. Þær orðskýringar eru samhljóða orðskýringum jafnréttislaga nr. 96/2000
um sama efni.

3.4. Orðalagið „jafnverðmæt og sambærileg“ störf
Hér að framan hefur þróun og saga jafnlaunaákvæðis íslensks réttar verið rakin. Eins og um
hefur verið fjallað kom orðalagið „sambærilegt― inn í jafnlaunaákvæðið með lögum nr. 37/1973
um Jafnlaunaráð en þar var kveðið á um „jöfn laun fyrir jafnverðmæt og að öðru leyti
sambærileg störf―. Hér var í fyrsta skipti talað um „jafnverðmæt― og „sambærileg― störf í
íslenskri jafnréttislöggjöf. 212 Ekki er ljóst hvort að markmiðið var að þrengja eða rýmka
jafnlaunaregluna með orðalaginu „að öðru leyti sambærileg― störf, hvort þau störf sem bera ætti
saman þyrftu að vera bæði jafnverðmæt og að öðru leyti sambærileg eða hvort annað skilyrðið
nægði. Greinargerð með lagafrumvarpinu bendir til þess að með umræddu orðalagi hafi ætlunin
ekki verið að þrengja jafnlaunaregluna heldur fremur að víkka hana út213 Í greinargerðinni er
208

Nánar verður rætt um orðalagið „sömu eða jafnverðmæt― störf í 5. kafla.
Í skýrslu Capacent/Gallup um launamyndun og kynbundinn launamun frá því í október 2006, var komist að þeirri
niðurstöðu að óútskýrður munur á launum karla og kvenna væri 15,7%. Samkvæmt könnuninni töldu margir að
launamunur þrifist betur í skjóli launaleyndar og töldu margir að hún gerði stjórnendum auðveldara að hygla fólki
á ófaglegum grundvelli. Heimild: Frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 135.
löggjafarþing 2007-2008 og Félagsmálaráðuneytið (2006). bls. 46.
210
Ákvæðið um launaleynd á sér danska fyrirmynd, sbr. 2. gr. a laga nr. 756/2003 frá 21. ágúst 2003, um jöfn laun
karla og kvenna (d. lov om lige løn til mænd og kvinder). Heimild: Frumvarp til laga um breyting á lögum um
jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 96/2000. 132. löggjafarþing 2005-2006.
211
Orðskýringar þessar var að finna í ákvæðum 2. mgr. og 4. mgr. 14. gr. laga nr. 96/2000.
212
Í greinargerð með frumvarpi til laga nr. 37/1973 um Jafnlaunaráð kemur fram að orðalag 1. gr. laganna sé í
samræmi við samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 100 sem fjalli um „jöfn laun til karla og kvenna fyrir
jafnverðmæt störf. Hins vegar er ljóst að orðalagið er ekki alveg eins og orðið „sambærileg― sett inn.
213
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 117. löggjafarþing árið
1993-1994.
209
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meðal annars vísað til laga nr. 38/1954, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og laga nr.
60/1961 um launajöfnuð karla og kvenna þar sem kveðið var á um launajöfnuð karla og kvenna
fyrir sömu störf:
,,Í núgildandi lögum (lögum nr. 38/1954, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, og lögum
nr. 60/1961, um launajöfnuð karla og kvenna) er kveðið á um launajöfnuð karla og kvenna fyrir
sömu störf. Í fjölmörgum starfsgreinum vinna eingöngu konur og eru því ekki við ―sömu‖ störf
og karlmenn. Það er skoðun flm., að til þess að tryggja konum óvilhallt mat í launaákvörðun, án
tillits til kynferðis, þurfi að koma til enn traustari stoð í lögum en fyrir hendi er nú. Þessu ákvæði
[1. gr. laga nr. 37/1973 um Jafnlaunaráð] er ætlað að ná yfir allar konur í atvinnulífinu, án tillits
til þess, hvert starf er unnið eða hver atvinnurekandinn er.‖214

Hér er vísað til þess að í fjölmörgum starfsgreinum vinni eingöngu konur og séu þær því ekki við
―sömu‖ störf og karlmenn. Orðalagi jafnlaunareglunnar sé því breytt til þess að tryggja konum
óvilhallt mat í launaákvörðun, án tillits til kynferðis. Jafnlaunaákvæðinu hafi því verið ætlað að
ná yfir allar konur í atvinnulífinu, án tillits til þess, hvaða starf væri unnið eða hver
atvinnurekandinn væri. Í sömu greinargerð kemur ennfremur fram að orðalag 1. gr. laganna sé í
samræmi við samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 100 sem fjalli um „jöfn laun til
karla og kvenna fyrir jafnverðmæt störf.―
Í fyrstu almennu jafnréttislögunum nr. 78/1976 var jafnlaunaregluna að finna í 2. gr. og kvað hún
á um að:
„Konum og körlum skulu veittir jafnir möguleikar til atvinnu og menntunar og greidd jöfn laun
fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf.―.

Hér var orðalagi 1. gr. laganna um Jafnlaunaráð frá 1973 breytt og kveðið á um „jafnverðmæt og
sambærileg― störf. Hins vegar er ekkert um það fjallað í frumvarpi til jafnréttislaga nr. 78/1976
að störf sem borin séu saman þurfi bæði að vera sambærileg og jafnverðmæt eða hvort annað
skilyrðið nægði. Í frumvarpi til breytinga á jafnréttislögum nr. 28/1991 á 117. löggjafarþingi
1993-1994 var lagt til að orðin ,,og sambærileg`` í 4. gr. laganna yrðu felld út. Þar var tekið fram
að ákvæðið væri ekki í samræmi við jafnlaunasamþykkt ILO nr. 100 en þar er kveðið á um jöfn
laun karla og kvenna fyrir jafnverðmæt störf. Þar væri þess ekki sérstaklega getið að störf þyrftu
að vera

„sambærileg―. Einnig var bent

á að

í jafnréttislöggjöf Norðurlanda og

Evrópusambandsins væri ekki áskilið að við samanburð á launum kvenna og karla þyrfti að vera
um sambærileg störf að ræða. Í 69. gr. EES-samningsins kæmi enn fremur fram að: ,,Hver
samningsaðili skal tryggja og viðhalda beitingu þeirrar meginreglu að karlar og konur hljóti jöfn
214

Frumvarp til laga um Jafnlaunaráð. 93. löggjafaraþing 1972-1973.
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laun fyrir jafna vinnu.― Þannig þótti flutningsmönnum frumvarpsins eðlilegt að breyta orðalagi 4.
gr. jafnréttislaga nr. 28/1991.215 Þáverandi félagsmálaráðherra tók undir það að orðalagið
„sambærileg― störf væri óskýrt en ekki hefði verið talin ástæða til þess, á sínum tíma, að breyta
þessu orðalagi þar sem það var ekki talið hindra konur í að ná fram rétti sínum. Það var með
öðrum orðum ekki talið skipta máli hvort aðeins stæði í textanum orðin ,,jafnverðmæt störf― eða
,,jafnverðmæt og sambærileg störf.―216
Hér hafa verið reifuð sjónarmið þess efnis að orðalagið „sambærileg störf― hafi ekki átt
að þrengja að jafnlaunareglunni. Hins vegar er mögulegt að líta svo á að hugtakið „ sambærileg
störf― feli í sér þrengingu á jafnlaunareglunni þannig að ekki sé nægilegt að störfin séu
jafnverðmæt heldur verði þau einnig að vera sambærileg, það er þannig að inntaki að hægt sé að
bera þau saman. Dómaframkvæmd virðist byggja á síðari túlkuninni, þ.e.a.s. að störf sem borin
eru saman þurfi bæði að vera sambærileg og jafnverðmæt. Verður að skoða dóma og álit í ljósi
þeirrar túlkunar. Í þessu sambandi má sérstaklega nefna sératkvæði í Hæstaréttardómi nr.
258/2004 (félagsmálafulltrúi) 217 en þar var vísað til þess að þau störf sem borin voru saman
hefðu ekki verið sambærileg þótt þau gætu talist jafnverðmæt. Í sératkvæðinu kemur meðal
annars fram að:
„Samkvæmt bæði þágildandi og núgildandi jafnréttislögum ber gagnáfrýjanda að sanna að umrædd
störf séu bæði jafnverðmæt og sambærileg. Eins og fram er komið vísar hún til framangreinds
starfsmats frá 1996. Í gögnum málsins er bréf formanns starfshópsins um niðurstöðu starfsmatsins,
þar sem sérstaklega kemur fram sá fyrirvari að með matinu sé engin afstaða tekin til þess hvort
viðmiðunarstörfin séu sambærileg, enda þótt þau hafi verið talin jafnverðmæt.―

Þannig þurfi að sanna að störf séu bæði jafnverðmæt og sambærileg. Í sératkvæðinu var
ennfremur tekið fram að umrædd störf hafi verið ólík og í starfsmati hafi ekki verið lagt mat á
það hvort störf þessi væru sambærileg. Þannig var ekki talið að sýnt hefði verið nægilega fram á
að störfin hafi verið sambærileg í skilningi jafnréttislaga, enda þótt þau hafi verið talin
jafnverðmæt. Hafa ber í huga að þeir dómar Hæstaréttar og þau álit kærunefndar jafnréttismála
sem fjallað er um í þessari ritgerð féllu í tíð eldri jafnréttislaga.
Þrátt fyrir tillögur á Alþingi, í gegnum tíðina, þess efnis um að taka orðið „sambærilegt― út
úr jafnlaunaákvæðinu var það ekki gert fyrr en með gildistöku nýrra jafnréttislaga nr. 10/2008.
215

Frumvarp til breytinga á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 28/1991. 117. löggjafarþing
1993-1994.
216
Ræða félagsmálaráðherra varðandi frumvarp til breytinga á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla,
nr. 28/1991. 117. löggjafarþing 1993-1994.
217
Hæstaréttardómur nr. 258/2004. 20. janúar 2005. Akureyrarbær gegn Guðrúnu Sigurðardóttur og gagnsök.
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Þá var orðalaginu „jafnverðmæt og sambærileg― störf breytt og í stað þess kveðið á um „sömu
eða jafnverðmæt― störf. Ljóst er að sú breyting er til batnaðar og til þess fallin að gera ákvæðið
skýrara. Þetta nýja orðalag „sömu eða jafnverðmæt― er ætlað að tryggja að konur og karlar njóti
sömu launa og sömu kjara fyrir sömu störf og fyrir ólík störf sem metin eru jafnverðmæt og
jafngild218. Þetta orðalag er í samræmi við tilskipun Evrópusambandsins nr. 75/117/EBE en þar
er kveðið á um sömu laun fyrir sömu störf eða störf sem álitin eru jafnverðmæt.219
Jafnlaunaákvæði íslensks réttar er því nú efnislega samhljóða 141. gr. Rs. og tilskipunum
Evrópusambandsins um sama efni.

218

Með jafngildum störfum er átt við störf sem að metin hafa verið eftir starfaflokkunarkerfi og borin saman á þeim
grundvelli.
219
1. gr. tilskipunar nr. 75/117/EBE kveður á um að: „Meginreglan um sömu laun karla og kvenna, hér á eftirnefnd
„meginreglan um sömu laun―, sem sett er fram í aðalatriðum í 119. gr. stofnsáttmálans, felur í sér að afnumin sé
öll mismunun vegna kynferðis, að því er varðar sömu störf eða störf sem eru álitin jafnverðmæt, er varðar alla
þætti launa og launakjara.
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4. Launajafnrétti – Jafnlaunareglan
Í íslenskum rétti telst krafan um jafnræði launafólks á vinnumarkaði220 grundvallarregla sem
ítrekuð er sérstaklega í lögum um starfskjör launafólks nr. 55/1980 221. Stéttarfélög eru þannig
bundin af meginreglunni um jafnræði á vinnumarkaði og þeim er því óheimilt að mismuna fólki í
kjarasamningum, meðal annars á grundvelli kynferðis. Um jafnrétti á vinnumarkaði er ennfremur
fjallað í III. og IV. kafla jafnréttislaga.
Með jafnrétti á vinnumarkaði er jafnan átt við:
jöfn laun kvenna og karla
bann við mismunun á grundvelli kynferðis
jöfn tækifæri karla og kvenna á vinnumarkaði
Með launajafnrétti er jafnan átt við jöfn laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf og bann við
mismunun í kjörum. Helst hefur reynt á jafnréttislögin hvað varðar mismunun í kjörum í
tengslum við launagreiðslur og hvað varðar mismunun á grundvelli kyns við ráðningar í störf.222
Eins og áður hefur komið fram ber aðildarríkjum Evrópusambandsins að afnema alla
mismunun milli karla og kvenna sem brýtur í bága við jafnlaunaregluna. Þannig ber
aðildarríkjunum að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að ákvæði í almennum
kjarasamningum, launatöxtum eða ráðningarsamningum einstaklinga, sem brjóta í bága við
meginregluna um sömu laun, séu lýst ógild eða að heimilt sé að ógilda þau eða breyta þeim.
Ísland er aðili að Evrópska efnahagssvæðinu. Þannig er það skylda íslenskra stjórnvalda að
tryggja að ákvæði tilskipana sem varða meginregluna um jöfn laun og bann við mismunun gildi í
íslenskum rétti. Þá gerir Evrópudómstóllinn frekari kröfur en þær einar að tryggja ákvæði
jafnlaunareglunnar í landsrétti. Þannig þurfa ákvæðin að vera skýr og aðgengileg öllum þannig
að aðilar skilji lagatextann og þar með rétt sinn og skyldur. Evrópudómstóllinn hefur komist svo
að orði hvað þetta varðar:
―The principles of legal certainty and the protection of individuals thus require an unequivocal
wording which would give the persons concerned a clear and precise understanding of their rights
and obligations and would enable the courts to ensure that those rights and obligations are
observed.‖223
220

án tillits til kynferðis, uppruna eða annarra þátta sem ekki varða hæfni launafólks eða verðmæti vinnuframlags.
Sjá 1.gr. laga nr. 55/1980 en þar segir að laun og önnur starfskjör, sem aðildarsamtök vinnumarkaðarins semja
um, skulu vera lágmarkskjör óháð kyni [...] fyrir alla launamenn í viðkomandi starfsgrein á svæði því er
samningurinn tekur til
222
Frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 135. löggjafarþing 2007-2008.
223
Dómur Evrópudómstólsins nr. 143/83 gegn Danmörku.
221
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Tilvitnaður texti eru úr dómi Evrópudómstólsins gegn Danmörku. Málavextir voru þeir að þegar
að Danmörk innleiddi jafnlaunatilskipun Evrópusambandsins var kveðið svo í danska
lagatextanum að: „starfsmaður gæti krafist jafnra launa fyrir sömu störf― 224. Í athugasemdum
með frumvarpinu kom fram að hugtakið „sömu störf―

225

þýddi einnig „jafnverðmæt störf―226

Evrópudómstóllinn taldi að hér væri jafnlaunatilskipunin ekki fyllilega innleidd og áréttaði að
lagatextinn ætti að vera skýr þannig að allir aðilar skildu nákvæmlega hver réttur sinn væri og
hverjar skyldur sínar væru. Ennfremur þyrfti lagatextinn að vera skýr svo dómstólar gætu tryggt
réttindin og að þeim yrði framfylgt, sjá ofangreinda tilvitnun. 227 Í ljósi framangreinds er
forvitnilegt að skoða hversu skýr jafnlaunaákvæði núgildandi jafnréttislaga eru og hvort að aðilar
skilji auðveldlega lagatextann og þar með rétt sinn og skyldur.

4.1. Jafnlaunaregla íslensks réttar
Jafnlaunaregla 1. mgr. 19.gr. núgildandi jafnréttislaga er, eins og áður hefur komið fram,
meginregla í íslenskum rétti og felur í sér að konum og körlum er starfa hjá sama atvinnurekanda
skulu greidd jöfn laun og skulu njóta sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf. Hér er um að
ræða réttindi sem einstaklingum er óheimilt að afsala sér sbr. 30. gr. sömu laga.228 Nú verður
fjallað um hvað felist í inntaki jafnlaunaákvæðisins hvað varðar „laun og kjör―, „jöfn laun― og
„sama atvinnurekanda―.

4.1.1. Laun og kjör
Hugtakið laun er skilgreint í 8. tl. 2. gr. núgildandi jafnréttislaga sem;
„almennt endurgjald fyrir störf og hvers konar frekari þóknun, beina og óbeina, hvort heldur er
með hlunnindagreiðslum eða með öðrum hætti, sem atvinnurekandi greiðir starfsmanni sínum
fyrir vinnu hans.

Í dómum Hæstaréttar nr. 11/2000 (jafnréttisfulltrúi) og 258/2004 (félagsmálafulltrúi) er vísað til
þágildandi jafnréttislaga229 þegar að fjallað er um laun. Þau ákvæði sem þar er vísað til eru
efnislega samhljóða skilgreiningu núgildandi jafnréttislaga á hugtakinu laun.
Í 2. mgr. 141. gr. Rs. segir:
224

Danska: ―arbejdstagerne hafde krav pa ligelon for same arbejde‖
Danska: ―same arbejde‖
226
Danska: ―arbejde af same værdi‖
227
Bjørst, Byrial (2005). Bls. 327.
228
Sjá í því sambandi álit umboðsmanns Alþingis nr. 3837/2003.
229
Sjá 14. gr. laga nr. 96/2000 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.
225
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„For the purpose of this article, ‗pay‘ means the ordinary basic or minimum wage or salary and
any other consideration, whether in cash or in kind, which the worker receives directly or
indirectly, in respect of his employment, from his employer.
Equal pay without discrimination based on sex means:
(a) that pay for the same work at piece rates shall be calculated on the basis of the same unit of
measurement;
(b) that pay for work at time rates shall be the same for the same job.―

Hér kemur fram hvað felist í raun í hugtakinu laun. Undir hugtakið laun falla allar greiðslur frá
atvinnurekanda til starfsmannsins sem tengdar eru starfi starfsmannsins. Þannig fellur meira en
grunnlaun undir hugtakið laun. Undir það falla til dæmis uppbætur á laun sbr. dóm
Evrópudómstólsins í máli Brunnhofer.230 Þar staðfesti dómstóllinn að uppbætur á laun sem
starfsmenn fengu greiddar mánaðarlega á grundvelli ráðningarsamnings bæri að skilgreina sem
laun í skilningi 119. gr. Rs.231 Undir hugtakið laun fellur einnig til dæmis yfirvinna,
sumarfrísdagar, ferðakostnaður sbr. dóm Evrópudómstólsins í mál Garland 232 og bónusar sbr.
dóm Evrópudómstólsins í máli Lewen233 en þar staðfesti dómstóllinn að jólabónus teldist til
launa í skilningi 119. gr. Rs. jafnvel þótt hann væri greiddur einhliða af atvinnurekanda vegna
framtíðarstarfa viðkomandi starfsmanns eða sem uppbót fyrir hollustu í starfi eða af báðum
þessum ástæðum. 234 Undir hugtakið falla einnig framtíðargreiðslur sbr. dóm Evrópudómstólsins
í máli Barber 235 þótt þar væri ekki lengur um ráðningarsamning milli starfsmanns og
atvinnurekanda að ræða236 og í dómi Evrópudómstólsins í máli Griesmar 237 staðfesti dómstóllinn
230

Dómur Evrópudómstólsins nr. C-381/99. 26. júní 2001. Brunnhofer gegn Bank der österreichischen
Postsparkasse AG.
231
Sjá málsgrein 34 en þar segir að „The monthly salary supplement in question in the present case incontestedly
constitutes consideration stipulated in the individual employment contract and paid by the employer to the two
employees concerned in respect of their employment with the Bank. That supplement must, therefore, be
classified as pay for the purposes of Article 119 of the Treaty and Article 1 of the Directive.―
232
Dómur Evrópudómstólsins nr. C-12/81. 9. febrúar 1982. Garland gegn British Rail Engineering Ltd.
233
Dómur Evrópudómstólsins nr. C-333/97. 21. október 1999. Lewen gegn Lothar Denda.
234
Sjá málsgrein 24 en þar segir að „...Christmas bonus of the kind at issue in the main proceedings constitutes pay
within the meaning of Article 119 of the Treaty, even if it is paid voluntarily by the employer and even if it is
paid mainly or exclusively as an incentive for future work or loyalty to the undertaking or both....― Í dómnum
segir þó að slíkur bónus teljist hins vegar ekki greiðsla í skilningi b-liðs 2. mgr. 11. gr. tilskipunar 92/85/EBE.
235
Dómur Evrópudómstólsins nr. C-262/88. 17. maí 1990. Douglas Harvey Barber gegn Guardian Royal Exchange
Assurance Group.
236
Sjá málsgrein 12: „As the Court has held, the concept of pay, within the meaning of the second paragraph of
Article 119, comprises any other consideration, whether in cash or in kind, whether immediate or future,
provided that the worker receives it, albeit indirectly, in respect of his employment from his employer ( see, in
particular, the judgment of 9 February 1982 in Case 12/81 Garland v British Rail Engineering (( 1982 )) ECR
359, paragraph 5 ). Accordingly, the fact that certain benefits are paid after the termination of the employment
relationship does not prevent them from being in the nature of pay, within the meaning of Article 119 of the
Treaty.―
237
Dómur Evrópudómstólsins nr. C-366/99. 29. nóvember 2001. Joseph Griesmar gegn Ministre de l'Économie, des
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að eftirlaunalífeyrir félli undir hugtakið laun og þar með undir 141. gr. Rs. 238 Undir hugtakið
laun fellur einnig lífeyrir sbr. dóm EFTA-dómstólsins (lífeyrir ekkla) 239 er varðaði lífeyrir ekkna
og ekkla. Málavextir voru þeir að Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) fékk kvörtun frá einstaklingi sem
taldi ákvæði norskra laga um lífeyrissjóð opinberra starfsmanna brjóta í bága við ákvæði EESsamningsins um jafnan rétt og jafna stöðu karla og kvenna. Ákvæðin fólu í sér skerðingu lífeyris
sem greiddur væri út til ekkla en ekki til ekkna. Þar vísaði EFTA-dómstóllinn til fordæmisgildis
dóma Evrópudómstólsins og sagði Evrópudómstólinn hafa slegið því föstu að lífeyrisgreiðslur til
opinberra starfsmanna þyrftu að uppfylla þrjú skilyrði til þess að litið væri á þær sem laun í
skilningi 141. gr. Rs. Í fyrsta lagi væri um að ræða greiðslur til tiltekins hóps launþega,
greiðslurnar væru tengdar þeim fjölda ára sem launþegi hefði gegnt starfi og að þær væru
reiknaðar út frá síðustu mánaðarlaunum launþega. Væru þessi skilyrði uppfyllt teldust slíkar
greiðslur sambærilegar lífeyrisgreiðslum til launþega í einkageiranum og væru því laun en ekki
almennar bótagreiðslur. EFTA-dómstóllinn taldi framangreind skilyrði vera uppfyllt í málinu.
Eins og áður hefur komið fram eru ákvæði 69. gr. og 70. gr. EES-samningsins
sambærileg 119. gr. Rómarsáttmálans (nú 141.gr.) og kveða á um að tryggja skuli og viðhalda
beitingu þeirrar meginreglu að karlar og konur hljóti jöfn laun fyrir jafna vinnu 240 Með "launum"
er í 69. gr. EES-samningsins átt við:
„venjulegt grunn- eða lágmarkskaup ásamt öllum öðrum greiðslum, hvort heldur er í fé eða fríðu,
sem starfsmaður fær beint eða óbeint frá vinnuveitanda sínum vegna starfa síns.―

Nánar tiltekið felur meginreglan um sömu laun, án tillits til kynferðis, þannig eftirfarandi í sér:
a) að laun fyrir sömu ákvæðisvinnu skuli miðuð við sömu mælieiningu og
b) að laun fyrir tímavinnu skuli vera hin sömu fyrir sams konar starf.
Finances et de l'Industrie og Ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'État et de la Décentralisation. Í
þessum dómi staðfesti Evrópudómstóllinn „that retirement pensions for civil servants, did indeed constitute pay
since they were directly connected to the post formerly occupied. That being so, the principle of equality as
between man and woman had to apply.―
238
Sjá einnig í þessu sambandi dóm Evrópudómstólsins nr. C-262/88. 17. maí 1990. Barber gegn Guardian Royal
Exchange Assurance Group.
239
Dómur EFTA-dómstólsins, mál nr. E-02/07. Eftirlitsstofnun EFTA gegn norska ríkinu. Ákvæðin tóku aðeins til
þeirra opinberu starfsmanna sem höfðu gerst aðila að lífeyrissjónum fyrir 1. október 1976. ESA taldi að umrædd
ákvæði fælu í sér mismunun á grundvelli kynferðis og brytu í bága við 1. mgr. 69. gr. EES-samningsins og
ákvæði tilskipunar 86/378/EB um framkvæmd meginreglunnar um jafnrétti karla og kvenna innan
almannatryggingakerfa einstakra starsgreina með síðari breytingum. Norska ríkið féllst á röksemdir ESA og fór
þess á leit við EFTA-dómstólinn að dæmt yrði ESA í vil. EFTA-dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að lögin
fælu í sér mismunandi reglur að því er varðaði ekkla, annars vegar, og ekkjur, hins vegar, og væri því um
mismunun á grundvelli kynferðis að ræða.
240
Sjá m.a. dóm EFTA-dómstólsins, mál nr. E-02/07. Eftirlitsstofnun EFTA gegn norska ríkinu þar sem að vísað er
til þess að 69. gr. og 70. gr. EES-samningsins séu sambærileg 119. gr. Rs. sem nú er 141. gr. Rs.
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Með kjörum í jafnréttislögum er, auk launa, átt við lífeyris-, orlofs- og veikindarétt og hvers
konar önnur starfskjör eða réttindi sem metin verða til fjár sbr. 8. tl. 2.gr. Í dómi
Evrópudómstólsins í máli Barber 241 hafnaði dómstóllinn því að atvinnurekandi gæti lagt almennt
mat á mismunandi kjör. Þannig gerði dómstóllinn kröfu um samanburð á einstökum kjaraatriðum
annars væri samanburðurinn ekki nægilega gagnsær. Niðurlag orðalags 8. tl. 2. gr. jafnréttislaga
um „hvers konar önnur starfskjör eða réttindi sem metin verða til fjár― skiptir þar af leiðandi
töluverðu máli í þessu sambandi.
Það er því ljóst að allar greiðslur atvinnurekenda til starfsmanns fyrir vinnuframlag hans,
hvort heldur er venjulegt grunnkaup, launatengd fríðindi, hlunnindi, lífeyrisgreiðslur að
uppfylltum ákveðnum skilyrðum, beinar eða óbeinar þóknanir eða önnur kjör, svo sem lífeyris-,
orlofs- og veikindaréttur, falla undir skilgreiningu jafnréttislaga á launum og kjörum.

4.1.2. Jöfn laun
Með jöfnum launum er átt við að laun skuli ákveðin á sama hátt fyrir konur og karla og að þau
viðmið sem lögð eru til grundvallar launaákvörðun feli ekki í sér kynjamismunun sbr. 2.mgr.
19.gr. Ákvæði jafnlaunareglu íslensks réttar eru því efnislega samhljóma ákvæðum
jafnlaunasamþykktar ILO nr. 100 en þar er kveðið á um að orðin „jöfn laun til karla og kvenna
fyrir jafnverðmæt störf― eigi við launataxta sem settir eru án þess að gerður sé greinarmunur á
kynjum. Einnig er kveðið á um „jöfn laun fyrir jafna vinnu― í 69. gr. EES-samningsins.
Í áliti kærunefndar jafnréttismála í máli nr. 4/1997242 kemur fram að atvinnurekendur geti
almennt ekki ráðið konu til að gegna sambærilegum og jafnverðmætum243 störfum og karlar
gegna hjá fyrirtæki gegn lægri launum, enda sé konan jafnhæf og karlarnir til að gegna starfinu.
Ennfremur hefur Hæstiréttur kveðið á um í dómi nr. 255/1996 (útsendingarstjórar
RUV)244 að lagaskyldan hvíli á atvinnurekanda um að konur og karlar fái greidd jöfn laun og
njóti sömu kjara fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf.
Um jöfn laun er fjallað í tilskipun 75/117/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkjanna
er varða beitingu meginreglunnar um sömu laun karla og kvenna. Meginreglan um sömu laun
241

Dómur Evrópudómstólsins nr. C-262/88. 17. maí 1990. Douglas Harvey Barber gegn Guardian Royal Exchange
Assurance Group.
242
Álit kærunefndar jafnréttismála nr. 4/1997. 11. desember 1997. A gegn Vátryggingarfélagi Íslands.
243
Nú sömu eða jafnverðmætum sbr. 19. gr. laga nr. 10/2008.
244
Hæstaréttardómur nr. 255/1996. 13. mars. 1997. Kærunefnd jafnréttismála f.h. Guðrúnar Erlu
Ólafsdóttur gegn íslenska ríkinu og Ríkisútvarpinu nr. 255/1996.
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karla og kvenna felur í sér afnám allrar mismununar vegna kynferðis og tekur til allra þátta launa
og launakjara, sé um að ræða sömu störf eða störf sem eru álitin jafnverðmæt.
Evrópudómstóllinn hefur sett skýrar línur hvað þetta varðar. Í máli Brunnhofer245 ítrekaði
hann að tryggja bæri konum og körlum jöfn laun ekki aðeins á grundvelli heildarmats þeirra
starfskjara sem hlutaðeigandi starfsmenn njóta heldur einnig í ljósi einstakra þátta þeirra.
Jafnlaunaákvæði gildandi jafnréttislaga eru talin sambærileg fyrrgreindum ákvæðum
Evrópureglna og jafnlaunareglan skýrð til samræmis við EES-samninginn og tilskipanir á
grundvelli hans er varða jöfn laun sbr. Hrd. 11/2000 (jafnréttisfulltrúi) 246 og Hrd. 258/2004
(félagsmálafulltrúi) 247.

4.1.3. Sami atvinnurekandi
Í 1. mgr. 19. gr. núgildandi jafnréttislaga er ennfremur tekið fram að miðað skuli við störf hjá
„sama atvinnurekanda―. Þetta skilyrði kom inn í jafnlaunaákvæðið með jafnréttislögum nr.
96/2000. Í athugasemdum með frumvarpi til núgildandi jafnréttislaga er skilyrðið rökstutt með
vísan til mikilla breytinga á atvinnurekstri undanfarin ár. Ennfremur segir í athugasemdunum að
með „sama atvinnurekanda― sé átt við atvinnurekstur sem tengdur er eignaböndum, svo sem
móður- og dótturfélög.248 Skilyrðið um „sama atvinnurekanda― er ekki nánar útskýrt og ekki er
fjallað um það hvaða afleiðingar skilyrðið um „sama atvinnurekanda― gæti haft í för með sér
fyrir kynbundinn launamun, hvorki með vísan til rannsókna né dómsniðurstaðna. Þeirri
spurningu hvort um annars konar eignatengsl gæti verið að ræða heldur en móður-og dótturfélög
er einnig ósvarað, en þau virðast aðeins nefnd í dæmaskyni. Í umsögn viðskiptaráðs til Alþingis
um þetta frumvarp er talið ljóst að ákvæðið um „sama atvinnurekanda― gæti gengið gegn
almennum reglum félagaréttar um sjálfstæði lögaðila enda kalli ákvæðið á umfangsmikla
samvinnu milli lögaðila. 249 Einnig má velta því fyrir sér hvort ríkið gæti talist einn og sami
atvinnurekandinn ef deilt væri um kjör starfsmanna hjá mismunandi ríkisstofnunum. Hér verður
ekki lagt mat á það en það er óhætt að segja að hugtakið „sami atvinnurekandi― sé fremur óljóst.
245

Dómur Evrópudómstólsins nr. C-381/99. 26. júní 2001. Brunnhofer gegn Bank der österreichischen
Postsparkasse AG.
246
Hæstaréttardómur nr. 11/2000. 31. maí 2000. Akureyrarbær gegn kærunefnd jafnréttismála vegna Ragnhildar
Vigfúsdóttur.
247
Hæstaréttardómur nr. 258/2004. 20. janúar 2005. Akureyrarbær gegn Guðrúnu Sigurðardóttur og gagnsök.
248
Frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 135. löggjafarþing 2007-2008.
249
Umsögn Viðskiptaráðs Íslands vegna frumvarps til laga um jafnan rétt og jafna stöðu kvenna og karla (2007).
Bls. 3.
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Í Hæstaréttardómi nr. 258/2005 (félagsmálafulltrúi) 250 var deilt um hvort starf
deildarstjóra

félagsmálastofnunar

Akureyrarbæjar

væri

jafnverðmætt

og

starf

deildartæknifræðings hjá sama bæjarfélagi. Í starfsmati sem fram fór, meðal annars á
fyrrnefndum störfum, voru störfin metin til sama stigafjölda. Hér var ekki deilt um það hvort að
störfin heyrðu undir „sama atvinnurekanda― í skilningi jafnréttislaga nr. 96/2000 og ljóst er með
hliðsjón af dómnum að heilt sveitarfélag getur fallið undir hugtakið „sami atvinnurekandi―.
Skilyrðið um „sama atvinnurekanda― er hvorki að finna í 141. gr. Rs., jafnlaunatilskipun
nr. 75/117/EBE né í jafnlaunasamþykkt ILO nr. 100. Hins vegar hefur Evrópudómstóllin lagt
ákveðnar línur hvað þetta varðar. Í dómi Evrópudómstólsins í máli A.G. Lawrence 251 var fjallað
um það hvort að starfsmenn gætu, í kjölfar aðilaskipta að fyrirtæki, krafist leiðréttingar á launum
sínum á grundvelli reglna um jöfn laun karla og kvenna fyrir jafnverðmæt störf. Málavextir voru
þeir að aðilaskipti að ákveðnum þjónustuþætti, það er rekstri mötuneytis og þrifum á
skólahúsnæði, höfðu átt sér stað en starfsmenn þessa þjónustuþáttar voru upp til hópa konur.
Þessi hópur var fluttur undir rekstur einkaaðila en krafist var sömu launa og hópur starfsmanna,
sem samanstóð mestmegnis af körlum, sem eftir sat hjá opinberum aðila. Evrópudómstóllinn
vísaði til þess að ekkert stæði um það í 141. gr. Rs. að greinin ætti eingöngu við um það þegar að
um sama atvinnurekandann væri að ræða:
―There is, in this connection, nothing in the wording of Article 141(1) EC to suggest that the
applicability of that provision is limited to situations in which men and women work for the same
employer.―

Hins vegar tók dómstóllinn fram að:
―However, where, as in the main proceedings here, the differences identified in the pay
conditions of workers performing equal work or work of equal value cannot be attributed to a
single source, there is no body which is responsible for the inequality and which could restore
equal treatment. Such a situation does not come within the scope of Article 141(1) EC. The work
and the pay of those workers cannot therefore be compared on the basis of that provision.‖ 252
[feitletrun MHB]

250

Hæstaréttardómur nr. 11/2000. 31. maí 2000. Akureyrarbær gegn kærunefnd jafnréttismála vegna Ragnhildar
Vigfúsdóttur.
251
Dómur Evrópudómstólsins nr. C-320/00. 17. september 2002. A.G. Lawrence og aðrir gegn Regent Office Care
Ltd, Commercial Catering Group and Mitie Secure Services Ltd.
252
Sjá málsgrein 17-18 í dómi Evrópudómstólsins nr. C-320/00. 17. september 2002. A.G. Lawrence og aðrir gegn
Regent Office Care Ltd, Commercial Catering Group and Mitie Secure Services Ltd.
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Hér var því ekki hægt að rekja þann mismun á launum sem um var að ræða til eins tiltekins aðila
sem bæri ábyrgð á mismuninum og gæti þar með leiðrétt hann. Evrópudómstóllinn taldi að slíkar
aðstæður féllu ekki undir ákvæði 1. mgr. 141. gr.
Í máli Allonby253 voru málavextir þeir að Debra Allonby, sem var kennari, krafðist sömu
launa og samstarfskennari hennar sem var karl. Allonby hafði verið rekin og síðar endurráðin
sem verktaki en vann þó sama starf og áður. Evrópudómstóllinn var spurður að því hvort að
starfsfólk sem ynni við sömu þjónustu eða við sömu stofnun en fengju greitt frá tveimur
mismunandi aðilum gætu byggt á jafnlaunaákvæði 141. gr. Karlkennarinn var í vinnu hjá
skólanum og fékk greitt eftir launataxta hans. Allonby var hins vegar undirverktaki sem kenndi
við skólann sem og annars staðar. Dómstóllinn taldi að ekki væri hægt að byggja á 141. gr. þar
sem mismuninn í launum væri ekki hægt að rekja til sama aðila. Af þeim sökum var ekki hægt að
heimfæra ábyrgðina á því að viðkomandi starfsmönnum væru greidd sömu laun án allrar
mismununar á grundvelli kynferðis á sama aðilann, það er á tiltekinn aðila sem hefði það á valdi
sínu að breyta mismuninum, eða eins og dómstóllinn orðar það:
„...where the differences identified in the pay conditions of workers performing equal work or
work of equal value cannot be attributed to a single source, there is no body which is
responsible for the inequality and which could restore equal treatment.―254 [feitletrun MHB]

Samkvæmt þessum dómum er skilyrðið um „sama atvinnurekanda― ekki að finna í 141. gr. Rs.
og íslenska jafnlaunareglan því ekki alfarið samhljóma 141. gr. Rs. að því leyti. Í þessum
dómum taldi Evrópudómstóllinn að ekki væri hægt að bera saman laun umræddra starfsmanna
þar sem launamismun þeirra væri ekki hægt að rekja til sömu rótar, e. ―to a single source‖. Hins
vegar er erfitt að segja til um það hvaða takmörk felast í hugtaki Evrópudómstólsins „single
source― og hvað falli þar undir, þegar að starfsmenn vilja bera saman laun sín á grundvelli
jafnlaunareglunnar. Hér virðist skipta máli hvar ábyrgðin á launamismuninum liggur, það er ef
að hún liggur ekki aðeins hjá einum aðila eru líkur á því að ákvæði 141. gr. Rs. eigi ekki við.
Dómar Evrópudómstólsins í máli A.G. Lawrence og Defrenne II 255 virðast halda því
opnu, að í vissum tilfellum sé hægt að bera saman laun starfsmanna hjá mismunandi
253

Dómur Evrópudómstólsins nr. C-256/01. 13. janúar 2004. Debra Allonby gegn Accrington & Rossendale College
and Others.
254
Dómur Evrópudómstólsins nr. C-256/01. 13. janúar 2004. Debra Allonby gegn Accrington & Rossendale College
and Others. Þar segir í málsgrein 46: „However, where the differences identified in the pay conditions of workers
performing equal work or work of equal value cannot be attributed to a single source, there is no body which is
responsible for the inequality and which could restore equal treatment. Such a situation does not come within the
scope of Article 141(1) EC. The work and the pay of those workers cannot therefore be compared on the basis of
that provision ( Lawrence, paragraph 18).―
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atvinnurekendum. Hins vegar sé það skilyrði sbr. mál A.G. Lawrence og mál Allonby, við
launasamanburðinn, að um sama „uppruna― hans sé að ræða, það er „same source―.256 Á þetta
skilyrði „sami atvinnurekandi― hefur ekki reynt á fyrir dómstólum hérlendis.

255

Dómur Evrópudómstólsins nr. C- 43/75. 8. apríl 1976. Defrenne gegn Sabena. Þar segir í málsgrein 19: „It is
impossible not to recognize that the complete implementation of the aim pursued by article 119, by means of the
elimination of all discrimination, direct or indirect, between men and women workers, not only as ragards
individual undertakings but also entire branches of industry and even of the econimic system as a whole, may in
certain cases involve the elaboration of criteria whose implementation necessitates the taking of appropiate
measures at community and national level.―
256
Bjørst, Byrial (2005). Bls. 261-269 þó aðallega bls. 267-269.
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5. Sömu eða jafnverðmæt störf
Óhætt er að segja að orðalag jafnlaunareglunnar valdið ákveðnum vandkvæðum og þá sér í lagi
orðalagið „ sömu eða jafnverðmæt störf―.
Í fyrsta lagi liggur ekki í augum uppi hvað fellur undir hugtakið „störf―. Danski
fræðimaðurinn Byrial R. Bjørst telur að undir hugtakið „störf― falli sú vinna sem
atvinnurekandinn biður starfsmanninn að framkvæma. 257 Þegar störf eru borin saman er
meginreglan sú að meta hvaða störfum starfsmennirnir sinna í raun. Það er með öðrum orðum
inntak starfanna sem er metið, óháð starfsheitum eða titlum. 258
Í öðru lagi er óljóst hvað fellur undir hugtakið „sömu störf―. Þegar að hugtakið „sömu
störf― er skoðað bendir það til þess að átt sé við störf sem eru eins að öllu leyti eða töluvert lík.
Dæmi um störf sem væru eins að öllu leyti væri til dæmis starf konu með starfsheitið sendill og
karlmanns með starfsheitið bílstóri en þau myndu bæði sendast á bifreið. Hér væri um sama
starfið að ræða þrátt fyrir ólíka starfstitla. Störf sem teldust töluvert lík væru til dæmis störf án
titils til starfsheita þó um einhvern mun á störfum sé að ræða. Þá þyrfti að meta hvaða munur
væri á störfunum og vega þá þætti sem aðgreindu þau. Ef einhver munur á störfunum teldist
skipta máli eftir að mismunandi þættir hefðu verið vegnir þyrfti ennfremur að meta hvort sá
munur réttlætti launamun. Dæmi um störf sem teldust töluvert lík væru, til að mynda, starf
karlmanns sem krefðist þess að hann gæti þurft að lyfta þungum hlutum meðan kona í
sambærilegu starfi gæti þurft að beita sérstakri fingrafimi og lipurð. Þennan þátt, að lyfta
þungum hlutum, væri þannig hægt að vega upp á móti lipurð konunnar. Meginreglan er
ennfremur sú að sé karlinum umbunað fyrir sérstaka eiginleika sem nýtast í starfi, eigi á sama
hátt að umbuna konunni fyrir hennar sérstöku eiginleika sem einnig nýtast í starfi. 259
Í þriðja lagi geta störf verið jafnverðmæt eða jafngild þótt þau séu ólík eða önnur að
verulegu leyti. Við mat á ólíkum störfum eru þær kröfur sem gerðar eru til þeirra starfsmanna
sem vinna þau athugaðar. Kröfurnar geta verið í ýmsu fólgnar, til dæmis gæti starfið krafist
ákveðinnar menntunar, hæfni, ábyrgðar og aðgæslu. Mat á álagi og vinnuskilyrðum getur einnig
átt við í þessu samhengi. Ólík störf geta þannig talist jafnverðmæt við mat á framangreindum

257

Bjørst, Byrial (2005). Bls. 211.
Sjá nánari umfjöllun; Bjørst, Byrial (2005). Bls. 211-229.
259
Þessi dæmi um sömu störf og störf sem að eru töluvert lík er fengið úr frumvarpi til laga um breytingu á lögum
um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 28/1991. 117. löggjafarþing 1993-1994.
258
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þáttum. Líkur eru á að störf séu jafngild ef þau hafa fengið svipað mat eða svipaða stigagjöf í
starfsflokkamati260.
Eins og rakið var í 3. kafla hefur íslenska jafnlaunareglan þróast töluvert frá setningu
fyrstu jafnréttislaganna og hefur ekki alltaf kveðið á um jöfn laun fyrir „sömu eða jafnverðmæt―
störf. Eins og áður hefur komið fram kvað jafnlaunareglan lengi vel á um jöfn laun fyrir
„sambærileg og jafnverðmæt― störf. Þeir dómar og þau álit sem um verður fjallað í sambandi við
„sömu eða jafnverðmæt― störf verður því að skoða með tilliti til orðalagsins „sambærileg og
jafnverðmæt― störf.

5.1. Sömu störf
Þegar að hugtakið „sömu störf― er skoðað bendir það til þess að átt sé við störf sem eru eins að
öllu leyti eða töluvert lík. Í dómi Evrópudómstólsins í máli Macarthys Ltd 261 var því haldið fram
að hugtakið „sömu störf― einskorðaðist ekki eingöngu við „nákvæmlega― eins störf. Undir
hugtakið ættu því einnig að falla störf sem væru töluvert lík. 262 Þar sem „lík störf― myndu, hins
vegar, falla undir 263 skilgreiningu á jafnverðmætum störfum væri ekki þörf á nákvæmari
skýringu á hugtakinu „sömu störf―. 264
Hér verður á hinn bóginn skoðað hvaða störf flokkist sem „sömu störf― með hliðsjón af
Hæstaréttardómum og álitum kærunefndar jafnréttismála.. Í þeim málum sem reifuð eru hér
reynir stefnandi að sýna fram á að starf sitt sé það sama eða töluvert líkt og starf þess sem hann
ber sig saman við. Þannig séu störfin því sambærileg og jafnverðmæt.
Í dómi Hæstaréttar nr. 117/1979 (gæslumenn við geðhjúkrun)265 var um sömu störf að
ræða þótt starfstitlar væru mismunandi. Málavextir voru, í stuttu máli, að á Kópavogshæli og
Kleppsspítala í Reykjavík störfuðu nokkrir starfsmenn með starfsheitinu „gæslumenn― við
geðhjúkrun, en þeir voru nær undantekningarlaust karlmenn. Starf þessara gæslumanna var
260

Evrópudómstóllinn hefur lagt ákveðnar línur hvað starfsmat varðar, sjá einnig leiðbeiningar ILO um starfsmat
(Job evaluation, ILO, Genf 1986) og umfjöllun Bjørst, Byrial (2005). Bls. 229-258. Nánar er fjallað um
starfsmat í kafla 5.3.4.
261
Dómur Evrópudómstólsins C-129/79. 27. mars 1980. Macarthys Ltd gegn Smith.
262
„..same work is not confined to identical work; it should include jobs which display a high degree of similarity
the one to the other, even if there is not total identity between them..―
263
Enska: „shade into―
264
Dómur Evrópudómstólsins C-129/79. 27. mars 1980. Macarthys Ltd gegn Smith.
265
Hæstaréttardómur nr. 117/1979. 12. mars. 1982. Heilbrigðisráðherra vegna stjórnarnefndar ríkisspítalanna og
fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs gegn Jafnréttisráði f.h. Guðrúnar Emilsdóttur og Guðrúnu Emilsdóttur
persónulega og gagnsök.
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einkum fólgið í ýmiss konar umönnun vistmanna á umræddum stofnunum en þeir voru þó ekki
sérmenntaðir til þess starfs. Auk gæslumannanna unnu á stofnununum annað ósérmenntað
starfsfólk, sem annaðist vistmenn, en bar starfsheitið „starfsmenn―, áður starfsstúlkur. Fyrir
Hæstarétti var enginn ágreiningur um það að „starfsmenn― ynnu störf, sem voru þau sömu, það
er sambærileg og jafnverðmæt störfum „gæslumanna― við geðhjúkrun í skilningi laga um
jafnrétti kvenna og karla nr. 78/1976 án tillits til mismunandi starfsheita og ráðningarkjara. Var
því lagt til grundvallar í málinu að um sömu störf væri að ræða. Í þessu máli stafaði
launamismunur af mismunandi stéttarfélagsaðild og þannig mismunandi kjarasamningum.
Í Hæstaréttardómi nr. 255/1996 (útsendingarstjórar RUV)266 var heldur ekki ágreiningur
um það hvort að útsendingarstjórar, karl og kona, sem skiptu með sér vöktum hjá Ríkisútvarpinu
ynnu sömu störf. Tekið er fram í dómi Hæstaréttar að báðir útsendingarstjórarnir fullnægðu
faglegum kröfum til starfsins og að um nákvæmlega sama starf væri að ræða. Hér stóð
ágreiningurinn um það hvort að þann launamun, sem um var að ræða, mætti réttlæta með ólíkum
ráðningarsamningum sem byggðust á mismunandi kjarasamningum. Í niðurstöðu Hæstaréttar
kom fram að mismunandi kjarasamningar einir og sér gætu ekki réttlætt þann launamun sem um
var að ræða.267
Í áliti kærunefndar jafnréttismála nr. 4/1999 (innheimtustjóri)268 var einnig óumdeilt að
um sama starf aðila væri að ræða. Í því máli störfuðu kona og karl hjá Sameinaða
lífeyrissjóðnum við innheimtu og voru störfin þau sömu.
Í fyrrnefndum málum voru störfin það lík að ekki var ágreiningur um það hvort að þau
féllu undir „sama starfið―. Um var að ræða ósérmenntaða gæslumenn/starfsmenn sem sáu um
umönnun vistmanna, útsendingarstjóra Ríkisútvarpsins sem skiptu með sér vöktum og fullnægðu
faglegum kröfum til starfsins og innheimtufulltrúa Sameinaða lífeyrissjóðsins. Störfin féllu
þannig öll undir „sama starfið― og voru þar af leiðandi „sambærileg og jafnverðmæt―, og var
deilt um önnur atriði. Kærendur þurftu því aðeins að leiða að því líkum að um sama starfið væri
að ræða en atvinnurekandinn að sanna að launamismunur réðist af öðrum þáttum en kyni. 269
Undir hugtakið „sömu störf― geta einnig fallið „lík störf―, þ.e. störf án tillits til starfsheita
þó um einhvern mun á störfum sé að ræða. Þá þarf að meta hvaða munur sé á störfunum og vega
266

Hæstaréttardómur nr. 255/1996. 13. mars. 1997. Kærunefnd jafnréttismála f.h. Guðrúnar Erlu
Ólafsdóttur gegn íslenska ríkinu og Ríkisútvarpinu nr. 255/1996.
267
Sjá umfjöllun í kafla 6.2.2.
268
Álit kærunefndar jafnréttismála nr. 4/1999. 9. september 1999. A gegn Sameinaða lífeyrissjóðnum.
269
Um málefnalegar ástæður fyrir launamun verður nánar fjallað í kafla 6.2.
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þá þætti sem aðgreina þau. Ef einhver munur á störfunum telst skipta máli eftir að mismunandi
þættir hafa verið vegnir þarf ennfremur að meta hvort sá munur réttlætir þann launamun sem
kært er út af. Í dómi Hæstaréttar nr. 172/1976270 var um að ræða störf tveggja þingritara.
Málavextir voru í stuttu máli þeir að stefnandi, sem var kona, hafði starfað sem þingskrifari hjá
Alþingi. Hún hafði komist að því að karlmaður í starfi sem hún taldi sambærilegt sínu væri með
hærri laun. Við ráðningu var henni tjáð, að laun samkv. 13. launaflokki (efsta þrepi) ættu við um
starf hennar. Hins vegar var það svo að Alþingi greiddi hærri laun til karlmanns, sem var
þingskrifari og vann sambærilegt verk, eða samkv. 18. launafl.
Í dómi Bæjarþings Reykjavíkur271 í þessu máli kom fram að stefnandi hefði ekki sýnt
fram á, svo ótvírætt yrði talið, að hún og fulltrúinn, sem hún bar sig saman við, hefðu unnið
„jafnverðmæt og að öðru leyti sambærileg störf."272 Jafnlaunaráð hafði ennfremur komist að
þeirri niðurstöðu að ekki væri hægt að bera störf þingritaranna saman þrátt fyrir staðhæfingar
stefnanda og trúnaðarmanna starfsmannafélags Alþingis um, að störfin væru sams konar. Þannig
treysti Jafnlaunaráð sér ekki til að hnekkja fullyrðingum skrifstofustjóra Alþingis um það, að
umræddur karlkyns starfsmaður hafi: „auk vélritunar, unnið önnur þýðingarmikil störf, sem
réttlættu það, að hann væri í hærri launaflokki.― Enn fremur tók Jafnlaunaráð það fram að það
væri ekki hlutverk Jafnlaunaráðs að leggja til: „að hann [karlmannsfulltrúinn] yrði lækkaður í
launum." Hæstiréttur tók í sama streng og taldi að kvenþingritarinn hefði hvorki sannað að henni
hafi verið greidd lægri laun en hún átti tilkall til samkvæmt ráðningarsamningi sínum,
kjarasamningum eða ákvæðum laga né að henni hafi verið mismunað vegna kynferðis er henni
voru ekki greidd sömu laun og fulltrúa sem einnig starfaði hjá Alþingi. Þessi dómur er ef til vill
„barn síns tíma― og hefur því jafnvel ekki mikið fordæmisgildi. Líklegt er að hann félli á annan
veg í dag ef litið er t.d. til Hæstaréttardóms nr. 11/2000 (jafnréttisfulltrúi) 273 þar sem mun ólíkari
störf voru borin saman, það eru störf jafnréttis- og fræðslufulltrúa og atvinnumálafulltrúa.
Í áliti kærunefndar jafnréttismála nr. 7/2004274 var einnig fjallað um störf á sama sviði,
það er sölumenn hjá Kjarnafæði. Kærandi, sem var kona, bar fyrir sig að karlkyns sölumenn sem
270

Hæstaréttardómur nr. 172/1976. 1. júní 1978. Ragnhildur Smith gegn forsetum Alþingis f.h. Alþingis og
fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs.
271
Dómur Bæjarþings Reykjavíkur frá 17. september 1978. Ragnhildur Smith gegn fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs
og forsetum Alþingis f.h. Alþingis.
272
í merkingu 1. gr. laga nr. 37/1973.
273
Hæstaréttardómur nr. 11/2000. 31. maí 2000. Akureyrarbær gegn kærunefnd jafnréttismála vegna Ragnhildar
Vigfúsdóttur.
274
Álit kærunefndar jafnréttisráðs nr. 7/2004. 1. október 2004. A gegn Kjarnafæði hf.
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gegnt hefðu sambærilegu starfi og hún hefðu notið hærri launa, án þess að slíkt væri réttlætt með
tilliti til ákvæða þágildandi jafnréttislaga. Atvinnurekandinn taldi störfin sem kærandinn vísaði til
ekki sambærileg og þannig ekki þau sömu, meðal annars með tilliti til vinnufyrirkomulags og
vinnuskyldu starfsmannanna. Í niðurstöðu kærunefndarinnar var fallist á rök atvinnurekanda að
umræddur starfsmaður sem kærandi bar sig saman við, hefði að einhverju leyti haft aðrar og
víðtækari starfsskyldur heldur en kærandi. Þannig mun starfsmanninum hafa verið ætlað að vera
aðstoðarmaður sölustjóra og leysa hann af eftir atvikum og jafnframt hafi hann haft vinnuskyldu
utan hefðbundins vinnutíma, en óumdeilt mun vera í málinu að viðkomandi sinnti slíkum
skyldum umfram það sem kæranda var gert að sinna. Hér tókst því kæranda ekki að leiða líkur að
því að um sama starfið væri að ræða. Atvinnurekandinn var ekki talinn hafa brotið jafnréttislög
þar sem ekki hefði verið um sambærileg störf að ræða. Kærandi vildi hins vegar meina að störfin
væru það lík að þau væru þau sömu og þar af leiðandi sambærileg og jafnverðmæt.
Í áliti kærunefndar jafnréttismála nr. 4/2000275 taldi kærandi, sem var húsvörður og
skólaliði, sig eiga rétt á greiðslu fyrir störf sín sem fylgdarmaður kennara í skólaferðalagi.
Kærandi fékk ekki sérstaklega greitt fyrir þá daga sem ferðalagið stóð yfir en ferðin var hins
vegar henni að kostnaðarlausu. Kennarinn sem fór í sömu ferð fékk hins vegar greitt fyrir
vinnuframlag sitt í ferðinni. Kærandi vísaði til þess að hún og kennarinn hefðu unnið sömu störf í
ferðalaginu og borið sömu ábyrgð. Í niðurstöðu kærunefndar kom fram að ábyrgðin hefði legið á
kennaranum og kærandi ekki talinn hafa sýnt fram á að hann hefði tekið á sig samskonar ábyrgð.
Hér var því metinn hvaða munur var á störfunum og þeir þættir sem aðgreindu þau vegnir.
Ábyrgð kennara réttlætti þannig þann launamun sem kært var út af þótt störfin væru þau sömu.
Á framangreindum dómum og álitum sést að það er kæranda að sína fram á líkur þess að
um samskonar störf sé að ræða og þar af leiðandi sambærileg og jafnverðmæt. Ef að honum
tekst það er það atvinnurekandans að sanna að launamunur sé ekki vegna kyns starfsmannsins.

5.2. Jafnverðmæt störf
Nú hefur verið fjallað um „sömu störf― en jafnlaunareglan verndar einnig starfsfólk, karla jafnt
sem konur, gegn mismunun í launum fyrir „ólík störf― fyrir sama atvinnurekanda. Í þessu felst að

275

Álit kærunefndar jafnréttismála nr. 4/2000. 18. desember 2000. A gegn Grunnskóla Vesturbyggðar vegna
Bíldudalsskóla.
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þótt störf séu ólík megi atvinnurekandi ekki mismuna starfsfólki, af gagnstæðu kyni, í launum að
því gefnu að störfin séu jafnverðmæt.
En hvernig er virði starfa metið? Jafnlaunaákvæði samþykktar ILO nr. 100, 141. gr. Rs.,
jafnlaunatilskipunar nr. 75/117/EBE og ákvæði jafnréttislaga nr. 10/2008 kveða ekki skýrt á um
það hvernig meta skuli virði starfa. Þannig er ekki ljóst hvort að virði starfa skuli metið með
hliðsjón af þeim kröfum sem starfið felur í sér, það er kröfum um þekkingu og færni, ábyrgð,
álag og starfsaðstæður eða hvort að við mat á virði starfsins eigi einnig að taka tillit til eiginleika
starfsmannsins. Ennfremur er ekki ljóst hvaða „starfsmatskerfi― notast á við þegar að virði starfa
er metið.

5.2.1. Er virði starfs metið óháð eiginleikum starfsmanns?
Ákvæði jafnlaunasamþykktar ILO nr. 100 leiðir að því líkum að virði starfs eigi að meta á þeim
grunni sem starfið er framkvæmt.276 Þannig eigi að byggja matið á þeim kröfum sem starfið
felur í sér en ekki á eiginleikum starfsmannsins sjálfs 277 sbr. 1. tl. 3.gr. samþykktarinnar:
„Þar, sem slíkt mundi greiða fyrir því að ákvæðum samþykktarinnar sé framfylgt, skal gera
ráðstafanir til þess að koma á óvilhöllu mati á störfum, sem byggist á því að metin sé sú vinna,
sem inna skal af hendi.“ [feitletrun MHB]

Orðalag ákvæðis 141. gr. Rs. er að mestu leyti samhljóða jafnlaunasamþykkt ILO nr. 100 hvað
þetta varðar. Hins vegar er talað um „jöfn laun til karla og kvenna fyrir jafnverðmæt störf― í b.
lið 1. gr. jafnlaunasamþykktar ILO nr. 100 en um „sömu laun fyrir sömu störf― í 2. mgr. 2. gr.
141. gr. Rs.:
„Equal pay without discrimination based on sex means:
(a) that pay for the same work at piece rates shall be calculated on the basis of the same unit of
measurement;
(b) that pay for work at time rates shall be the same for the same job.― [feitletrun MHB]

Leiða má að því líkum að túlkun á fyrri hluta ákvæðis 2. mgr. 141. gr. (a) leiði, með hliðsjón af
jafnlaunasamþykkt ILO, að það þurfi að byggja mat á virði starfa, á þeim grunni sem starfið er
framkvæmt. Þannig skuli byggja matið á þeim kröfum sem að starfið felur í sér en ekki á
eiginleikum starfsmannsins sjálfs. Hvað (b) lið varðar þá hefur Evrópudómstóllinn kveðið á um
276

Bjørst, Byrial (2005). Bls. 211. Byrial R. Bjørst segir í bók sinni Lige løn for job af samme værdi að efni það
sem að texti jafnlaunasamþykktar ILO fjallar um, jafnverðmæt störf, sé í sjálfu sér mjög flókið lögfræðilegt
viðfangsefni. Danska: „ Hertil kommer, at det emne, teksten forsøger at regulere – arbejdets værdi – i sig selv er
et særdeles svært juridiskt begreb.―
277
Bjørst, Byrial (2005). Bls. 214.
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að orðalagið „same job― feli efnislega í sér það sama og orðalag jafnlaunatilskipunar nr.
75/117/EBE um „work of equal value― og 119. gr. Rs. um „same work― sbr. dóm
Evrópudómstólsins í máli Brunnhofer 278.279
Ef litið er til dómaframkvæmdar Evrópudómstólsins og fyrrnefndra ákvæða hvað
jafnverðmæt störf varðar, þá er óhætt að segja að það sé meginregla 280 í Evrópurétti að virði
ólíkra starfa skuli metið á þeim grundvelli sem starfið er unnið sbr. dóma Evrópudómstólins í
máli Rummler 281, máli Macarthys282 og máli Brunnhofer.283 Þannig er ekki tekið mið af
eiginleikum starfsmannsins þegar að virði starfs er metið.
Í jafnréttislögum nr. 10/2008 er ekki fjallað um það hvernig virði starfa skuli metið, þ.e.
hvort meta eigi störf á grundvelli þeirra krafna sem að starfið felur í sér og þannig óháð
eiginleikum starfsmannsins. Ákvæði 69.gr. EES-samningsins kveður hins vegar m.a. á um að
laun fyrir sömu ákvæðisvinnu skuli miðuð við sömu mælieiningu og að laun fyrir tímavinnu
skuli vera hin sömu fyrir sams konar starf. Ákvæðin eru því samhljóða ákvæðum 2. mgr. 2. gr.
141. gr. Rs. Hérlendis hefur starfsmat verið notað við samanburð á virði starfa. Það er þó ekki
mjög algengt og hafa sveitarfélögin aðallega notast við það. Þar er almennt lagt upp með það að
starfsmati sé ekki ætlað að leggja mat á frammistöðu starfsmanna, hæfni eða einstaklingsbundinn
árangur í starfi heldur feli aðeins í sér greiningu á þeim grunnkröfum sem starfið gerir til
starfsmanna.284 Af framangreindu má sjá, með hliðsjón af jafnlaunasamþykkt ILO nr. 100 og
jafnlaunaákvæðum Evrópuréttar, að virði starfa eigi að meta á þeim grunni sem starfið er

278

Dómur Evrópudómstólsins nr. C-381/99. 26. júní 2001. Brunnhofer gegn Bank der österreichischen
Postsparkasse AG. Sjá málsgrein 42:„In replying to this point raised by the reference, it must be borne in mind
that it is clear from the Court's case-law that the terms the same work, the same job and work of equal value
in Article 119 of the Treaty and Article 1 of the Directive are entirely qualitative in character in that they are
exclusively concerned with the nature of the work actually performed (see Macarthys, cited above, paragraph 11,
and Case 237/85 Rummler [1986] ECR 2101, paragraphs 13 and 23).― [feitletrun MHB]
279
Bjørst, Byrial (2005). Bls. 220.
280
Dómur Evrópudómstólsins nr. C-381/99. 26. júní 2001. Brunnhofer gegn Bank der österreichischen
Postsparkasse AG skilur þó eftir ákveðna óvissu hvað þetta varðar. En það er ljóst að önnur túlkun en sú að störf
eigi að meta á grundvelli þeirra krafna sem að starfið krefst en ekki grundvelli hæfileika starfsmannanna væri
viðsnúningur að hálfu Evrópudómstólsins. Heimild: Bjørst, Byrial (2005). Bls. 221.
281
Dómur Evrópudómstólsins nr. C-237/85. 1. júlí 1986. Gisela Rummler gegn Dato-Druck GmbH.
282
Dómur Evrópudómstólsins C-129/79. 27. mars 1980. Macarthys Ltd gegn Smith.
283
Dómur Evrópudómstólsins nr. C-381/99. 26. júní 2001. Brunnhofer gegn Bank der österreichischen
Postsparkasse AG. Sjá málsgrein 42:„In replying to this point raised by the reference, it must be borne in mind
that it is clear from the Court's case-law that the terms the same work, the same job and work of equal value in
Article 119 of the Treaty and Article 1 of the Directive are entirely qualitative in character in that they are
exclusively concerned with the nature of the work actually performed (see Macarthys, cited above, paragraph
11, and Case 237/85 Rummler [1986] ECR 2101, paragraphs 13 and 23).―
284
Skýrsla starfshóps um jafnlaunastefnu á almennum vinnumarkaði (2008). Bls. 40.
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framkvæmt. Þannig skuli í íslenskum rétti byggja mat á virði starfa á þeim kröfum sem starfið
felur í sér en ekki á eiginleikum starfsmannsins sjálfs. Sjá t.d. álit kærunefndar jafnréttismála nr.
7/1997285 en þar voru meðal annars starfslýsingar ásamt almennu starfsmati lagt til grundvallar
þegar að virði starfanna sem um ræddi voru metin. Þannig lýstu starfslýsingarnar viðkomandi
störfum en tilgreindu ekki hæfni þeirra sem gegndu viðkomandi störfum.

5.2.2. Mat á virði starfa
5.2.2.1. Alþjóðavinnumálastofnunin (ILO) - mat á virði starfa
Í tilmælum ILO nr. 71 frá 1944286 var kveðið á um að:
„The redistribution of women workers in each national economy should be carried out on the
principle of complete equality of opportunity for men and women in respect of admission to
employment on the basis of their individual merit, skill and experience, and steps should be taken
to encourage the establishment of wage rates on the basis of job content, without regard to sex.‖

Þarna er vísað til þess að laun skuli ákvörðuð á grundvelli starfsins sjálfs en ekki á grundvelli
kyns starfsmannsins.287 Hins vegar er í jafnlaunasamþykkt ILO nr. 100 litlar leiðbeiningar að
finna um hvernig meta skuli virði starfa, það er hvaða aðferð og viðmið eigi að nota við matið.
Ein leið til þess að meta virði starfa er svokallað starfsmat og í jafnlaunasamþykkt ILO nr. 100 er
að finna ákvæði um mikilvægi þess að við starfsmat sé gætt óhlutdrægni út frá
jafnréttissjónarmiði sbr. 3.tl. 3.gr. :
„Mismunur á launatöxtum, er samsvarar mismun, sem ákveðinn er með slíku óhlutdrægu mati
á vinnu þeirri, sem leysa ber af hendi, skal ekki talinn fara í bága við regluna jöfn laun til karla
og kvenna fyrir jafnverðmæt störf, enda sé ekki greint á milli kynja.― [feitletrun MHB]

Alþjóðavinnumálastofnunin hefur lagt áherslu á starfsmatsleiðina og voru þær grunnreglur sem
starfsmatsaðferðin byggir á mótaðar af stofnuninni þegar í kjölfar jafnlaunasamþykktar nr. 100.
Alþjóðavinnumálastofnunin hefur gefið út leiðbeinandi reglur um starfsmat.288 Þær reglur
byggjast á því að reglur um mat á virði starfa séu skýrar, einfaldar og aðgengilegar. Meðferð
gagna skal vera samræmd og matið á að snúa eins við öllum. Sérstaklega skal gæta þess að
starfsmatið sé kynhlutlaust. Þessar leiðbeinandi reglur eru hins vegar ekki bindandi. 289
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Álit kærunefndar jafnréttismála nr. 7/1997. 23. febrúar 1998. A gegn Akureyrarbæ.
Tilmæi ILO nr. 71 frá 1944. (Enska: R71 Employment (Transition from War to Peace) Recommendation, 1944.
287
Bjørst, Byrial (2005). Bls. 70.
288
Leiðbeiningar ILO um starfsmat. Enska: Job evaluation, ILO, Genf 1986
289
Bjørst, Byrial (2005). Bls. 234.
286
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Reykjavíkurborg byggir starfsmat sitt á reglum ILO, en hafa ber í huga að að starfsmatið
sem slíkt er ekki hugsað sem tæki til launahækkana, heldur er það fyrst og fremst aðferð til þess
að leggja eins hlutlaust mat og kostur er á innihald ólíkra starfa. Reynt er meta hvað einkennir
hin ýmsu störf og þeim síðan raðað upp til launa í framhaldi af þeirri athugun. 290
5.2.2.2. Evrópuréttur – mat á virði starfa
Það er hvorki tilgreint í 141.gr. Rs. né í jafnlaunatilskipun nr. 75/117/EBE hvernig standa skuli
að því að meta virði starfa. Þó er í jafnlaunatilskipun nr. 75/117/EBE fjallað um eina tegund af
starfsmati,

svo kallað starfsflokkunarkerfi.

Þannig kveður ákvæði 2.

mgr. 1. gr.

jafnlaunatilskipun nr. 75/117/EBE á um að:
„Þegar starfsflokkunarkerfi er notað til að ákvarða launagreiðslur verður að gæta þess
sérstaklega að það sé byggt á sömu forsendum fyrir bæði karla og konur og mótað á þann hátt að
öll mismunun vegna kynferðis sé útilokuð.―291 [feitletrun MHB]

Í dómi Evrópudómstólsins í máli Framkvæmdastjórnarinnar gegn Bretlandi 292 benti dómstóllinn
á að að starfsflokkunarkerfi væri aðeins ein fleiri leiða til þess að ákvarða hvort að störf væru
jafnverðmæt. Það var því ekki talið brot á 1. gr. og 6. gr. jafnlaunatilskipunar nr. 75/117/EBE að
halda uppi jafnlaunakröfu þótt starfsflokkunarkerfi hafi ekki verið notað til að ákvarða
launagreiðslur. Í dómnum er ekkert fjallað um skyldur aðildarríkjanna hvað almennt starfsmat
varðar.293 Evrópusambandið hefur gefið út leiðbeinandi reglur hvað varðar starfsflokkunarkerfi
þar sem það er ítrekað að ef að störf eru metin eftir starfsflokkunarkerfi þá þurfi það að vera
þannig uppbyggt að öll mismunun vegna kynferðis sé útilokuð.294
Evrópudómstóllinn hefur ekki kveðið á um skyldur aðildarríkjanna um hvernig mat á
virði starfa skuli fara fram. Það hlýtur, til að mynda, að vera grundvöllur jafnlaunakröfu að
einhver samanburður á störfum hafi farið fram og óljóst er hvaða viðmið eigi að nota við matið,
til dæmis ef að um starfsflokkunarkerfi er að ræða. Ljóst er að svörin við þessum spurningum

290

Vefsíða starfsmannafélags Reykjavíkurborgar (e.d.).
„In particular, where a job classification system is used for determining pay, it must be based on the same criteria
for both men and women and so drawn up as to exclude any discrimination on grounds of sex.―
292
Dómur Evrópudómstólsins nr. C-61/81. Framkvæmdastjórnin gegn Bretlandi.
293
Steiner, Twigg-Flesner og Woods tala um í bók sinni EU-Law að það sé í raun synd að Evrópudómstóllinn hafi
ekki fjallað um skyldur aðildarríkjanna hvað starfsmat varðar í þessum dómi. Heimild: Steiner, Twigg-Flesner og
Woods (2006). Bls. 543.
294
A Code of practice on the implementation of equal pay for work of equal value for women and men (1996). Bls.
135-142.
291
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geta verið mismunandi eftir aðildarríkjum. Einnig skiptir kostnaður við framkvæmd starfsmats
miklu máli þegar það er ákvarðað hvernig það skuli framkvæmt. 295
Dómur Evrópudómstólsins í máli Rummler 296 geymir hins vegar mikilvægar
leiðbeiningar um það hvernig standa beri að starfsflokkun. Málavextir voru, í stuttu máli, þeir að
Rummler, sem var kona, vann í prentsmiðju þar sem störf voru flokkuð eftir ákveðnu
starfsflokkakerfi. Starfsflokkakerfið skiptist í sjö launaflokka og byggðist til dæmis á þekkingu,
einbeitingu, líkamlegum styrk og ábyrgð og var starf hennar flokkað í launahóp III. Rummler
taldi að starf hennar ætti að flokkast í launhóp IV þar sem vinna hennar fólst í því að lyfta
pökkum sem voru meira en 20 kg. Í launahóp IV voru störf sem kröfðust mikillar líkamlegrar
áreynslu en Rummler taldi að starf sitt krefðist mikillar líkamlegrar áreynslu fyrir hana.
Fyrirtækið taldi hins vegar að starf hennar krefðist ekki mikils líkamlegs styrks og ætti raunar að
flokkast í launaflokk II. Rummler taldi þetta starfsflokkakerfi fela í sér mismunun á grundvelli
kyns. Evrópudómstóllinn taldi hins vegar að það væri ekki brot á jafnlaunatilskipun nr.
75/117/EBE að í starfsmati væri miðað við líkamlegan styrk, það er hversu erfitt starfið væri
líkamlega. Þannig byggðist matið á þeim kröfum sem starfið fæli í sér en ekki á eiginleikum
starfsmannsins sjálfs.297 Í dómnum er hins vegar ítrekað að slík kerfi verði þó að byggja á
viðmiðunum sem séu hlutlaus gagnvart því hvort störfin sem um er fjallað eru unnin af karli eða
konu.298
Það er þó alls ekki víst að kvenkyns starfsmaður og karlkyns starfsmaður sem hún ber sig
saman við vinni jafnverðmæt störf þótt þau flokkist í sama starfsflokki samkvæmt kjarasamningi.
Það eitt og sér er ekki staðfesting þess að hlutaðeigandi starfsmenn vinni í raun sömu störf eða
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Steiner, Twigg-Flesner og Woods (2006). Bls. 542-543.
Dómur Evrópudómstólsins nr. C-237/85. 1. júlí 1986. Gisela Rummler gegn Dato-Druck GmbH.
297
Sjá málsgrein 17: „...Council directive 75/117 does not prohibit the use, in a job classification system for the
purpose of determining rates of pay, of the criterion of muscle demand or muscular effort or that of the heaviness
of the work if, in view of the nature of the task involved, the work to be performed does require the use of a
certain degree of physical strength, so long as the system as a whole, by taking into account other criteria,
precludes any discrimination on grounds of sex.―
298
Sjá málsgrein 13:― It follows that the principle of equal pay requires essentially that the nature of the work to be
carried out be considered objectively. Consequently, the same work or work to which equal value is attributed
must be remunerated in the same manner whether it is carried out by a man or by a woman. Where a job
classification system is used in determining remuneration, that system must be based on criteria which do not
differ according to whether the work is carried out by a man or by a woman and must not be organized, as a
whole, in such a manner that it has the practical effect of discriminating generally against workers of one sex.―
296
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störf sem séu jafnverðmæt í skilningi 119. gr. Rs. (nú 141. gr.) og 1. gr. tilskipunar nr.
75/117/EBE sbr. dóm Evrópudómstólsins í máli Brunnhofer. 299
Eins og áður sagði er starfsflokkunarkerfi aðeins ein leið til þess að meta það hvort að
ólík störf séu jafnverðmæt.
5.2.2.3. Landsréttur – mat á virði starfa
Það er lítið kveðið á um það í jafnréttislögum nr. 10/2008 hvernig standa skuli að mati á virði
starfa. Ákvæði 2. mgr. 19. gr. kveður reyndar á um að þau viðmið sem lögð eru til grundvallar
launaákvörðun megi ekki fela í sér kynjamismunun. Hins vegar er ekkert frekar fjallað um þau
viðmið sem 2. mgr. 19. gr. kveður á um. Hérlendis hefur það viðhorf verið ríkjandi að erfitt sé að
mæla almennt fyrir um það með lögum eða reglum að fyrirtæki skuli beita ókynbundnu
starfsmati við launasetningu sína. Upptaka starfsmats verði því að vera sjálfviljug ákvörðun
viðkomandi fyrirtækis og starfsmanna þess eða stéttarfélags þeirra. 300
Í ákvæði til bráðabirgða í núgildandi jafnréttislögum er kveðið á um að félags- og
tryggingamálaráðherra skuli „sjá til þess að þróað verði sérstakt vottunarkerfi um framkvæmd
stefnu um launajafnrétti og framkvæmd stefnu um jafnrétti við ráðningar og uppsagnir í
samvinnu við samtök aðila vinnumarkaðarins―. Í bókun Alþýðusambands Íslands og Samtaka
atvinnulífsins um jafnréttisáherslur segir ennfremur að „þróað verði vottunarferli sem fyrirtæki
geti nýtt sér og feli í sér vottun á framkvæmd stefnu um launajafnrétti og jafna möguleika
kynjanna til starfa og starfsþróunar―. Þetta vottunarkerfi byggist á því að óháður faggiltur aðili
staðfesti að launagreiðslur og mannauðsstjórnun fyrirtækis sé í samræmi við viðurkenndan
launajafnréttisstaðal. Ekki liggur fyrir hvort að slíkt vottunarkerfi muni gera kröfu um starfsmat
af hálfu atvinnurekanda.
Í dómi Hæstaréttar nr. 11/2000 (jafnréttisfulltrúi) 301 var starfsmat lagt til grundvallar
þegar að metið var hvort að störf væru sambærileg og jafnverðmæt. Í áliti kærunefndar
jafnréttismála nr. 7/1997302 í sama máli var starf jafnréttis- og fræðslufulltrúa (sem kona sinnti)

299

Dómur Evrópudómstólsins nr. C-381/99. 26. júní 2001. Brunnhofer gegn Bank der österreichischen
Postsparkasse AG. Sjá í þessu sambandi málsgrein 44: „It follows that the fact that the employees concerned are
classified in the same job category under the collective agreement applicable to their employment is not in itself
sufficient for concluding that they perform the same work or work of equal value.―
300
Skýrsla starfshóps um jafnlaunastefnu á almennum vinnumarkaði (2008). Bls. 40.
301
Hæstaréttardómur nr. 11/2000. 31. maí 2000. Akureyrarbær gegn kærunefnd jafnréttismála vegna Ragnhildar
Vigfúsdóttur.
302
Álit kærunefndar jafnréttismála nr. 7/1997. 23. febrúar 1998. A gegn Akureyrarbæ.
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borið saman við starf atvinnumálafulltrúa (sem karlmaður sinnti). Konan taldi að um sambærileg
og jafnverðmæt (nú jafnverðmæt) störf væri að ræða, enda hefði farið fram samanburður á virði
starfanna á grundvelli starfsmats þar sem störfin fengu sambærilegan stigafjölda. Konan taldi að
sá launamunur sem á störfunum var, væri vegna kyns. Í álitinu mat kærunefndin virði þessara
tveggja starfa. Í fyrsta lagi voru starfslýsingar þessara starfa bornar saman en samkvæmt þeim
tengdust bæði störfin atvinnulífi á Akureyri, innan sem utan stjórnsýslu bæjarins. Störfin áttu
það sammerkt að áhersla var lögð á fræðslu, upplýsingamiðlun og þróunarstarf innan
viðkomandi sviðs með það að markmiði að styrkja atvinnulíf í bænum og stuðla að jafnrétti
kynja. Hins vegar sneri starf fræðslu- og jafnréttisfulltrúa fremur að innra starfi á vegum
sveitarfélagsins en ákveðnir þættir þess vörðuðu þó fyrirtæki í bænum. Starf atvinnumálafulltrúa
var meira í tengslum við atvinnulífið á Akureyri. Þannig lýstu starfslýsingarnar viðkomandi
störfum en tilgreindu ekki hvaða kröfur væru gerðar um menntun og aðra hæfni þeirra sem
gegna viðkomandi störfum. Fyrir lá að störf atvinnumálafulltrúa og jafnréttis- og fræðslufulltrúa
voru jafnsett samkvæmt skipuriti Akureyrarbæjar. Kærunefndin taldi í niðurstöðu sinni hvað
varðar mat á verðmæti og sambærileika starfanna að erfitt gæti verið að bera saman störf í
mismunandi starfsgreinum sem krefðust mismunandi menntunar. Hins vegar hafi farið fram
faglegt starfsmat þar sem virði starfanna var metið út frá starfslýsingum. Starfsmatið sem notast
var við byggðist á þeim reglum sem Alþjóðavinnumálastofnunin (ILO), setti um gerð slíkra
starfsmatskerfa. Fjórir þættir voru lagðir til grundvallar matinu: hæfni, ábyrgð, áreynsla og
starfsskilyrði, sem síðar greinist í einn eða fleiri undirþætti. Tilgangur starfsmatsins hefði verið
að ákveða "verðmæti" starfs út frá hlutlægum mælikvörðum. Samkvæmt starfsmatinu voru
umrædd störf talin til svipaðs stigafjölda og taldi jafnréttis- og fræðslufulltrúinn að sér væri
mismunað í launum á grundvelli kyns. Í niðurstöðu kærunefndar sagði að skv. ákvæði 4. gr.
þágildandi jafnréttislaga303 skuli konur og karlar njóta sömu kjara og launa fyrir "jafnverðmæt
og sambærilegt störf". Með hliðsjón af orðalagi í greinargerð með frumvarpi til jafnréttislaga
telur kærunefnd að samskonar mælikvarða beri að leggja á "verðmæti" í 4. gr. laganna og gert er
í starfsmati.

Kærunefndin taldi þannig að störf jafnréttis- og fræðslufulltrúa og

atvinnumálafulltrúa væru jafnverðmæt og sambærileg í skilningi 4. gr. þágildandi jafnréttislaga.

303

Lög nr. 28/1991 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.
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Héraðsdómur og síðar Hæstiréttur304 tóku undir þau sjónarmið að umrædd störf væru
jafnverðmæt sbr. starfsmat það sem farið hafði fram. Í dómi Hæstaréttar sagði:
„Talið var að við úrlausn þess, hvort störf teldust jafnverðmæt og sambærileg í skilningi
jafnréttislaga, yrði að byggja á heildstæðu mati og því gæti verið um slík störf að ræða þótt einstaka
þættir þeirra kynnu að vera ólíkir. Þá næðist markmið jafnréttislaga ekki, ef launajöfnuður ætti
einungis að ná til fólks innan sömu starfsstéttar, en óhjákvæmilegt væri, að samningsfrelsi á
vinnumarkaði sætti þeim takmörkunum, er leiddi af ákvæðum jafnréttislaga þannig skýrðum. Talið var
að K [Kærunefnd Jafnréttismála f.h. jafnréttis- og fræðslufulltrúans] hefði leitt verulegar líkur að því, að
störf jafnréttis- og fræðslufulltrúa og atvinnumálafulltrúa hjá A [Akureyrarbær] hefðu verið svo
sambærileg að inntaki og ytri búnaði, að R [jafnréttis-og fræðslufulltrúanum] hefði verið mismunað í
kjörum hjá A.‖ [innskot MHB]

Hér staðfestir Hæstiréttur að mat á virði ólíkra starfa geti farið fram. Matið verði hins vegar að
vera heildstætt en í þessu tilviki var byggt á starfsmati sem byggðist á reglum
Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO) um starfsmat.
Í dómi Hæstaréttar nr. 258/2004 (félagsmálafulltrúi) 305 var stuðst við starfsmat sem
Akureyrarbær gerði á virði tveggja starfa. Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að störfin
hefðu almennt séð verið sambærileg að ábyrgð, inntaki og ytra búnaði þótt þau væru á
mismunandi sviðum. Matið á virði starfanna hefði þar af leiðandi verið heildstætt. Málavextir
voru þeir að kona sem gegndi starfi deildarstjóra á félagsmálastofnun Akureyrarbæjar taldi starf
sitt og starf deildartæknifræðings hjá bænum jafnverðmæt, en í starfsmati sem fram fór á
nokkrum störfum hjá Akureyrarbæ árið 1996, þar á meðal á framangreindum tveimur störfum,
voru störfin metin til sama stigafjölda. Í niðurstöðu meirihluta Hæstaréttar kom fram að konan
hefði leitt verulegar líkur að því, að starf hennar og deildartæknifræðings hefðu verið svo
sambærileg að inntaki og ytri búnaði, að henni hafi verið mismunað í kjörum hjá Akureyrarbæ í
skilningi ákvæða jafnréttislaga. Akureyrarbær var ekki talinn hafa fært haldbær rök að því að
launamismunurinn byggðist á málefnalegum ástæðum. Hins vegar kvað sératkvæði á um að
samkvæmt jafnréttislögum306 bæri gagnáfrýjanda (upphaflegum kæranda) að sanna að umrædd
störf væru bæði jafnverðmæt og sambærileg. Í sératkvæðinu kemur fram að:
„Í gögnum málsins er bréf formanns starfshópsins um niðurstöðu starfsmatsins, þar sem
sérstaklega kemur fram sá fyrirvari að með matinu sé engin afstaða tekin til þess hvort
viðmiðunarstörfin séu sambærileg, enda þótt þau hafi verið talin jafnverðmæt. Starf deildarstjóra
ráðgjafadeildar, eins og því er lýst í málinu, og starf deildartæknifræðings, eins og því er lýst, eru
304

Hæstaréttardómur nr. 11/2000. 31. maí 2000. Akureyrarbær gegn kærunefnd jafnréttismála vegna Ragnhildar
Vigfúsdóttur.
305
Hæstaréttardómur nr. 258/2004. 20. janúar 2005. Akureyrarbær gegn Guðrúnu Sigurðardóttur og gagnsök.
306
Hér er vísað til laga nr. 28/1991 og laga nr. 96/2000 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.
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ólík störf og unnin við mjög ólíkar aðstæður. Þau eru ekki hliðsett í skipuriti aðaláfrýjanda. Í
umræddu starfsmati var ekki lagt mat á það hvort störf þessi væru sambærileg og enginn slíkur
samanburður hefur farið fram á þessum störfum í málinu. Að þessu athuguðu þykir gagnáfrýjanda
ekki hafa tekist að sýna nægilega fram á að störfin hafi verið sambærileg í skilningi jafnréttislaga.
Þegar af þessari ástæðu ber að sýkna aðaláfrýjanda af kröfum gagnáfrýjanda.―

Hér er kveðið á um að störfin sem borin séu saman séu ólík og unnin við mjög ólíkar aðstæður.
Ekki hafi verið lagt mat á hvort að störf þessi væru sambærileg þótt þau hafi verið talin
jafnverðmæt. Hvað þetta sératkvæði varðar ber þó að hafa í huga að í fyrsta lagi er ljóst með
hliðsjón af dómaframkvæmd Evrópudómstólsins að virði ólíkra starfa sem unnin eru við mjög
ólíkar aðstæður er hægt að bera saman. 307 Hins vegar er það nauðsynlegt við mat á því hvort að
ólík störf séu jafnverðmæt að matið sé heildstætt og taki til ákveðinna viðmiða svo það sé
hlutlaust með hliðsjón af kyni starfsmanns. Í öðru lagi, með hliðsjón af lögskýringargögnum, er
ekki hægt að draga þá ályktun, án nokkurs vafa, að störfin hafi þurft að vera jafnverðmæt og
sambærileg skv. þágildandi jafnréttislögum. Þvert á móti þá hafi kærandi aðeins þurft að sanna
að störfin hafi annað hvort verið sambærileg eða jafnverðmæt. Í þriðja lagi er ekki kveðið á um
að störf þurfi að vera bæði sambærileg og jafnverðmæt skv. ákvæðum 141. gr. Rs. og
jafnlaunatilskipunar nr. 75/117/EBE. Við túlkun jafnréttislaga og þar af leiðandi ákvæða
jafnlaunareglunnar hérlendis ber hlutaðeigandi aðilum, t.d. dómstólum að hafa til hliðsjónar
túlkanir Evrópudómstólsins á jafnlaunaákvæðum Evrópuréttar. Þetta ítrekar enn og aftur þá
staðreynd að orðalag þágildandi jafnlaunaákvæðis um „sambærileg og jafnverðmæt störf― var
óskýrt og orðalag núgildandi jafnréttislaga um „sömu eða jafnverðmæt störf― er skýrara og
kveður á um að aðeins þurfi að leiða líkur að því að störf séu annað hvort þau sömu eða
jafnverðmæt. Hins vegar, þótt telja megi ákvæði jafnlaunareglu 19. gr. núgildandi jafnréttislaga
skýrari hvað þetta varðar, er vafalaust hægt að leiða að því líkum að orðalagið „sömu― sé ofaukið
í íslenskri jafnréttislöggjöf þar sem í jafnlaunasamþykkt ILO sem og jafnréttisákvæðum
Evrópuréttar er aðeins talað um jafnverðmæt störf.
Í áliti kærunefndar jafnréttismála nr. 14/2006308 voru störf metin út frá heildstæðu mati.
Þannig var það metið hvort að „störfin væru sambærileg að ábyrgð, inntaki og ytri búnaði og því
hvort störfunum hafi verið ætlað nokkuð jafnræði í ytri ásýnd―. Því getur verið um sambærileg
og jafnverðmæt (nú jafnverðmæt) störf að ræða þótt einstaka þættir þeirra kunni að vera ólíkir og
þau krefjist til dæmis mismunandi menntunar. Við mat á því á hvort störf kæranda og þess
307
308

Sjá umfjöllun í kafla 5.2.5.
Álit kærunefndar jafnréttismála nr. 14/2006. 16. apríl 2007. A gegn sýslumanninum á Húsavík.
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karlmanns sem hún bar kjör sín saman við væru sambærileg og jafnverðmæt í skilningi
þágildandi jafnréttislaga309 var litið til þess að bæði störfuðu þau sem lögfræðingar hjá embætti
sýslumannsins á Húsavík. Hins vegar hafði ekki verið framkvæmt formlegt starfsmat á störfum
lögfræðinganna og starfslýsingar lágu heldur ekki fyrir. Við meðferð málsins kom, hins vegar,
fram að starfsmennirnir fóru báðir með almenna málaflokka embættisins. Kærandi fór þannig
með opinber mál, sifjamál, þinglýsingar og firmaskrá en karlmaðurinn hafi hins vegar farið með
opinber mál, sifjamál, skipti dánarbúa og aðfarargerðir. Þau sinntu einnig embættisferðum fyrir
embættið. Kærunefndin taldi að loknu mati á störfunum að kærandi hafi leitt verulegar líkur að
því að starf hennar og þess karlmanns sem hún bar kjör sín saman við hafi verið svo sambærileg
að inntaki og ytri búnaði að þau verði að teljast sambærileg og jafnverðmæt (nú jafnverðmæt) í
skilningi jafnréttislaga. Þannig þurfti atvinnurekandinn að sanna að umræddur launamunur hefði
verið byggður á málefnalegum ástæðum. Embætti Sýslumannsins á Húsavík hélt því fram að
umræddur launamunur skýrðist af öðru en kynferði þar sem karlmaðurinn hafi verið staðgengill
sýslumanns auk þess sem hann hafi sinnt víðtækari og verðmætari starfsskyldum. Í niðurstöðu
kærunefndar kom hins vegar fram að í ljósi þess að enginn samanburður hefði farið fram á
inntaki starfa kæranda og þess karlmanns sem hún bar kjör sín saman við yrði ekki talið að
Sýslumanninum á Húsavík hefði tekist að sanna að málefnalegar ástæður hefðu ráðið þeim
kjaramuni sem var á störfunum.
Í áliti kærunefndar jafnréttismála nr. 12/2006310 var heildstætt mat á störfum
forstöðuiðjuþjálfa

og

forstöðusálfræðinga

við

geðsvið

Landspítala-háskólasjúkrahúss

framkvæmt. Í málinu lá ekki fyrir formlegt mat á störfunum en samkvæmt skipuriti geðsviðs
Landspítala- háskólasjúkrahúss voru störfin hliðsett auk þess sem báðum störfunum fylgdi
nokkuð mannahald. Starfslýsingar voru bornar saman en í þeim kom m.a. fram skilyrði um
menntun. Í áliti kærunefndar jafnréttismála kom fram að störfin væru ekki jafnverðmæt að því
leyti

að

meiri

menntunarkröfur

væru

gerðar

til

forstöðusálfræðings

geðsviðs

en

forstöðuiðjuþjálfa. Einnig var talið að skv. starfslýsingum að inntak starfanna væri ólíkt og að
auki væri ábyrgð sú sem störfunum fylgdi ekki sú sama. Þannig fylgir starfi forstöðusálfræðings
geðsviðs vald til ráðningar nýrra starfsmanna en slíkt ráðningarvald fylgir ekki starfi
forstöðuiðjuþjálfa auk þess sem forstöðusálfræðingur geðsviðs hafði meiri mannaforráð.

309
310

Lög nr. 96/2000 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.
Álit kærunefndar jafnréttismála nr. 12/2006. 9. mars. 2007. A gegn Landspítala Háskólasjúkrahúsi.
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Af framangreindu má sjá að þegar að virði starfa eru metin heildstætt er litið til þátta eins
og starfsmats, starfslýsinga, menntunar, ábyrgðar o.s.frv. Einnig er skv. áliti kærunefndarinnar í
þessu máli ljóst að ekki nægir að störf séu hliðsett í skipuriti til þess að teljast jafnverðmæt.

5.2.3. Starfsmat- nokkrar grundvallarreglur
Starfsmati hefur verið beitt hjá sveitarfélögum við launasetningu í allmörg ár. Í skýrslu
starfshóps um jafnlaunastefnu á almennum vinnumarkaði 311 er að finna ákveðnar leiðbeiningar
um starfsmat. Þar kemur fram að helsti kostur starfsmats sé sá að það er viðurkennd leið til að
ákvarða sömu grunnlaun fyrir ólík störf sem metin eru jafnverðmæt. Starfsmati er ekki ætlað að
leggja mat á frammistöðu starfsmanna, hæfni eða einstaklingsbundinn árangur í starfi og felur
aðeins í sér greiningu á grunnkröfum sem starfið gerir til starfsmanna.312 Mörgum vex í augum
umfangsmikið greiningarkerfi sem fylgir starfsmatinu og fyrirhöfn við viðhald þess, en á hinn
bóginn vinnst með þessari aðferð kerfisbundin aðkoma að starfsmannamálum sem hefur
margvíslega kosti við rekstur fyrirtækja.313 Í skýrslunni kemur einnig fram að starfsmat sé
aðeins ein leið til þess að meta virði starfa en önnur er vottunarleið sem um hefur verið fjallað og
vegvísisleið. Vegvísisleiðin byggir á þátttöku æðstu stjórnenda hvers fyrirtækis í að koma á
launajafnrétti. Þeir eiga meðal annars að athuga reglulega launamun kynjanna eins og hann birtist
í greiddum launum fyrir sambærileg störf innan fyrirtækisins.Við skilgreiningu sambærilegra
starfa er lögð til sú meginregla að styðjast við þau starfsheiti sem tíðkast innan hvers fyrirtækis
og að ekki verði reynt að staðla starfslýsingar en endurskilgreina þó starfsmannahópa þegar ljóst
þykir að störf sem falla undir sama starfsheiti eru misverðmæt. 314
Starfsmati er ætlað að leggja kerfisbundið mat á innihald og einkenni starfa.

Með

starfsmati skapast þannig hlutlæg viðmið sem hægt er að nýta við uppröðun á mismunandi
störfum eftir innihaldi þeirra.

Með því að raða störfum eftir niðurstöðum starfsmats eru

forsendur launaákvarðana gerðar sýnilegri og rökstuðningur þeirra verður skýrari. Mikilvægt er
að starfsmatið nái yfir alla þá þætti sem einkenna þau störf sem ætlunin er að meta.315 sbr. til að

311

Skýrsla starfshóps um jafnlaunastefnu á almennum vinnumarkaði (2008).
Skýrsla starfshóps um jafnlaunastefnu á almennum vinnumarkaði (2008). Bls. 40.
313
Sama heimild. Bls. 9.
314
Sama heimild. Bls. 10-11.
315
Vefsíða Sambands íslenskra sveitarfélaga (e.d.).
312
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mynda Hæstaréttardóma nr. 11/2000 (félagsmálafulltrúi) 316 og 258/2004 (jafnréttisfulltrúi) 317 þar
sem starfsmat var lagt til grundvallar á því hvort umrædd störf væru sambærileg og jafnverðmæt.
Ef markmið starfsmatsins er að tryggja jöfn laun er hægt að fylgja ákveðnum relgum og
aðferðum til að fá hlutlausa niðurstöðu sem byggir á engan hátt á kyni starfsmannsins. 318 Þessi
viðmið eru m.a.: 1) þekking og færni 2) ábyrgð, 3) álag og 4) starfsaðstæður 319.
1) Þegar þekking og færni eru metin er meðal annars litið til krafna um þekkingu, hugræna
færni, samskipta færni og líkamlega færni. Hér er mikilvægt að líta til allrar þeirrar
menntunar og reynslu sem átt getur við í þessu sambandi t.d. hvort starfsþekkingar er aflað
með menntun, reynslu í þrifum eða reynslu í samskiptum við aldraða. 320
2) Þegar ábyrgð starfs er metin er litið til ábyrgðar á fólki, verkstjórn, fjármunum og búnaði á
tækjum/mannvirkjum. Því er, til að mynda, ekki aðeins hægt að miða við ábyrgð
verkfræðings á dýrum tækjabúnaði heldur verður einnig að taka mið af ábyrgð
hjúkrunarkonu á heilsu og velferð sjúklinga þeirra sem hún annast.
3) Álag321 miðast útfrá kröfum um frumkvæði og sjálfstæði, tilfinningalegu og líkamlegu álagi
og andlegum kröfum t.d. hvort starfið feli í sér mikla einbeitingu og hvort starfsmaðurinn
urfi að framkvæma nokkra hluti í einu. Líkamlegt álag getur verið fólgið í að endurtaka
sömu hreyfingarnar daglangt eða vinna við óþægilegar aðstæður líkamlega.
4) Þegar að talað er um starfsaðstæður er m.a. átt við umhverfisþætti eins og hávaða og mengun
en ennfremur gæti það tekið til næturvakta hjúkrunarkonu.322
Starfsmat er síður en svo nákvæm vísindi og það er í raun hægt að framkvæma það á marga
vegu. 323 Þannig hafa starfsmatskerfi þróast á mismunandi hátt t.d. í löndum á borð við Spán,
Svíþjóð og Sviss. Einnig ber að hafa í huga að starfsmat leiðréttir ekki endilega kynbundinn
launamun þar sem þjóðir leggja mismunandi skilning í launajafnrétti og nota mismunandi
starfsmatsmódel. 324

316

Hæstaréttardómur nr. 11/2000. 31. maí 2000. Akureyrarbær gegn kærunefnd jafnréttismála vegna Ragnhildar
Vigfúsdóttur.
317
Hæstaréttardómur nr. 258/2004. 20. janúar 2005. Akureyrarbær gegn Guðrúnu Sigurðardóttur og gagnsök.
318
Bjørst, Byrial (2005). Bls. 211-273.
319
Enska: Working conditions.
320
Bjørst, Byrial (2005). Bls. 3
321
Enska: The criterion ―effort‖ concerns the demands of the work on the abilities of the employees, both physically
and mentally.
322
Bjørst, Byrial (2005). Bls. og vefsíða Sambands íslenskra sveitarfélaga (e.d.).
323
Sjá leiðbeiningar ILO um starfsmat (Job evaluation, ILO, Genf 1986) og Bjørst, Byrial (2005). Bls. 229-258.
324
Report of the Director – General (2007). Bls. Xii.
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5.2.4. Heildstætt mat og ákvörðun launa
Það er frekar sjaldgæft hérlendis að starfsmat sé framkvæmt. Þó hafa nokkur sveitarfélög farið í
slíka vinnu, til dæmis Akureyrarbær sjá Hæstaréttardóm nr. 11/2000 (jafnréttisfulltrúi) 325 og
Hæstaréttardómi nr. 258/2004 (félagsmálafulltrúi)326 en í þeim dómum var starfsmat lagt til
grundvallar þegar að virði starfa var metið. Þegar starfsmat hefur ekki verið framkvæmt meta
dómstólar og aðrir úrskurðaraðilar inntak starfsins heildstætt. Í áliti kærunefndar jafnréttismála
nr. 7/1997327 kemur fram að verðmæti starfa ráðist af mörgum og ólíkum þáttum svo sem
menntunarkröfum,

faglegum

hæfniskröfum,

ábyrgð

sem

fylgir

starfinu,

vinnuálagi,

mannaforráðum og fleiru.
Á almennum vinnumarkaði, og í vaxandi mæli hjá hinu opinbera, eru laun ákvörðuð með
einstaklingsbundnum hætti. Launin ákvarðast á grundvelli fjölda þátta eins og t.d. starfinu sjálfu,
persónubundnum eiginleikum, frammistöðuferli og vinnustaðnum. Aðalmarkmiðið er að
einstaklingsbundin hæfni starfsmanns, bæði formleg til dæmis í formi menntunar og óformleg í
formi reynslu og frammistöðu, endurspeglist í laununum.

5.2.5. Er hægt að bera öll störf saman?
Því hefur verið haldið fram að mjög ólíkum störfum verði ekki saman að jafna. Eins og fram
hefur komið hefur Evrópudómstóllinn ekki tekið undir slík sjónarmið og ekki þykir stoð fyrir
þeim sjónarmiðum samkvæmt 141. gr. Rs. Í frumvarpi til núgildandi jafnréttislaga segir að
margir dómar Evrópudómstólsins hafi slegið því föstu að ólík störf geti verið jafnverðmæt.328 Í
dómi Evrópudómstólsins í máli Defrenne II329 virðist Evrópudómstóllinn leggja upp með rúma
skilgreiningu á jafnlaunareglunni og þar með myndaðist breiðari grundvöllur fyrir því að bera
ólík störf saman. 330 Í dómi Evrópudómstólsins í máli Nikoloudi331 komst dómstóllinn að þeirri
325

Hæstaréttardómur nr. 11/2000. 31. maí 2000. Akureyrarbær gegn kærunefnd jafnréttismála vegna Ragnhildar
Vigfúsdóttur.
326
Hæstaréttardómur nr. 258/2004. 20. janúar 2005. Akureyrarbær gegn Guðrúnu Sigurðardóttur og gagnsök.
327
Álit kærunefndar jafnréttismála nr. 7/1997. 23. febrúar 1998. A gegn Akureyrarbæ.
328
Frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 135. löggjafarþing 2007-2008.
329
Dómur Evrópudómstólsins nr. 43/75. Defrenne II. Málavextir: Í Defrenne II krafðist flugfreyja sömu launa og
flugþjónn en þau störfuðu hjá sama flugfélagi. Evrópudómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að 119. gr. Rs.
hefði bein réttaráhrif hvað varðar beina mismunun og e. Overt. (e. Direct and overt discrimmination) Sjá
málsgrein 18 í dómnum.
330
Sjá m.a. málsgrein 40: „The reply to the first question must therefore be that the principle of equal pay contained
in article 119 may be relied upon before the national courts and that these courts have a duty to ensure the
protection of the rights which this provision vests in individuals, in particular as regards those types of
discrimination arising directly from legislative provisions or collective labor agreements, as well as in cases in
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niðurstöðu að ekki væri nauðsynlegt, þegar gerður væri samanburður á starfskjörum tveggja
starfsmanna, að starfið sem kærandi bæri starf sitt saman við væri það sama og starf kæranda
samkvæmt reglum um bann við mismunun á grundvelli kynferðis. 332 Í dómi Evrópudómstólsins í
máli Enderby333 hafði landsdómstóll Þýskalands hafnað samanburði á störfum talmeinafræðings
og sálfræðings á þeim grundvelli að þau væru of ólík. Evrópudómstóllinn tók ekki undir þau
sjónarmið og var starfi talmeinafræðings jafnað saman við starf sálfræðings og lyfjafræðings
þannig að fyrrnefnd störf voru talin jafnverðmæt.334
Í áliti kærunefndar jafnréttismála nr. 7/1997335 kom fram að sú skylda atvinnurekanda til
að greiða konum og körlum jöfn laun takmarkaðist ekki við nákvæmlega sömu störfin heldur við
það að störfin séu jafnverðmæt og sambærileg. Eins og áður sagði er jafnlaunaregla íslensks
réttar túlkuð með hliðsjón af EES-samningnum og dómum Evrópudómstólsins. Það er
umhugsunarefni hvort að Hæstiréttur Íslands hafi gengið eins langt og Evrópudómstóllinn við
mat á því hversu ólík störf geti talist jafnverðmæt. Í dómi Hæstaréttar nr. 11/2000
(jafnréttisfulltrúi) 336 og nr. 258/2004 (félagsmálafulltrúi) 337 kom fram að um sambærileg og
jafnverðmæt störf gæti verið að ræða ræða þótt einstaka þættir þessara starfa kynnu að vera
ólíkir. Ennfremur kom fram í niðurstöðu Hæstaréttar að það þyrfti að meta það heildstætt hvort
að störfin væru jafnverðmæt og sambærileg. Hins vegar verður að telja að ekki hafi reynt
nægilega á þetta atriði fyrir Hæstarétti til þess að slá því föstu hversu ólík störf geti raunverulega
verið til þess að hægt sé að bera þau saman.
Með hliðsjón af túlkunum Evrópudómstólsins á inntaki jafnlaunareglu 141. gr. Rs má
vafalaust halda því fram að mjög ólík störf geti verið jafnverðmæt í skilningi núgildandi
jafnréttislaga. Hins vegar sé það nauðsynlegt við mat á því hvort að ólík störf séu jafnverðmæt
which men and women receive unequal pay for equal work which is carried out in the same establishment or
service, whether private or public.‖
331
Dómur Evrópudómstólsins nr. C-196/02. 10. Mars 2005. Nikoloudi gegn Organismos Tilepikoinonion Ellados
AE.
332
Í málsgrein 28 segir: „So far as concerns equal pay, in light of the very wording of Article 119 of the Treaty and
of the case-law the work which may serve as a comparision need not be the same as that carried out by the person
who invokes that principle of equality in his favour (see, inter alia, Case C-236/98 JämO [2000] ECR I-2189,
paragraph 49, and Case C-320/00 Lawrence and Others [2002] ECR I-7325, paragraph 4). The fact that a
comparison is drawn in the context of Directive 76/207 would not in any way alter that conclusion.―
333
Dómur Evrópudómstólsins C-127/92. 27. október 1993. Dr. Pamela Mary Enderby v Frenchay Health Authority
and Secretary of State for Health.
334
Sjá m.a. dóminn sjálfan og umfjöllun Bjørst, Byrial (2005). Bls. 259-260.
335
Álit kærunefndar jafnréttismála nr. 7/1997. 23. febrúar 1998. A gegn Akureyrarbæ.
336
Hæstaréttardómur nr. 11/2000. 31. maí 2000. Akureyrarbær gegn kærunefnd jafnréttismála vegna Ragnhildar
Vigfúsdóttur.
337
Hæstaréttardómur nr. 258/2004. 20. janúar 2005. Akureyrarbær gegn Guðrúnu Sigurðardóttur og gagnsök.
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að matið sé heildstætt og taki til ákveðinna viðmiða svo það sé hlutlaust með hliðsjón af kyni
starfsmanns. Ef matið uppfyllir þessi ákveðnu skilyrði virðast því ekki vera nein takmörk fyrir
því hvaða störf sé hægt að bera saman.
Í dómi Evrópudómstólsins í máli sænskrar ljósmóður338 var starf ljósmóður borið saman
við starf tæknimenntaðs heilbrigðisstarfsmanns og þau talin jafnverðmæt.339 Ætla mætti að sú
staðreynd að hægt sé að bera saman virði eins ólíkra starfa og ljósmóður og tæknimenntaðs
heilbrigðisstarfsmanns gæti auðveldað atvinnurekendum að rökstyðja launamismun. Hins vegar
er það ekki alls kostar rétt. Í raun er þetta frekar spurningin um orsök launamunarins og hefur
þar af leiðandi ekkert að gera með samanburð á virði starfanna.340

338

Dómur Evrópudómstólsins C-236/98. 30. mars 2000. Jämställdhetsombudsmannen gegn Örebro läns landsting.
Breskir dómstólar hafa einnig borið saman mjög ólík störf og komist að þeirri niðurstöðu að þau væru
jafnverðmæt. Til dæmis hafa störf hafnarverkamenn og starfsmanna mötuneytis, námuverkamanna og
starfsmanna mötuneytis verið borin saman. Heimild: Bjørst, Byrial (2005). Bls. 4
340
Bjørst, Byrial (2005). Bls. 4.
339
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6. Bann við mismunun
6.1. Bann við mismuni í kjörum – 25. gr. jafnréttislaga
Ekki verður hjá því komist að ræða um bannákvæði jafnréttislaga við mismunun í kjörum á sama
tíma og fjallað er um jafnlaunaregluna. Þannig er atvinnurekendum óheimilt að mismuna konum
og körlum í launum og öðrum kjörum á grundvelli kyns sbr. 1. mgr. 25. gr. jafnréttislaga nr.
10/2008. Ennfremur er kveðið á um í 2. mgr. 25. gr. á um að:
„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.―

Þarna er að finna svonefnda líkindareglu bæði vegna mismunar í launum og í öðrum kjörum.
Ákvæði 2. mgr. 25. gr. eru ekki að öllu leyti samhljóða 341 tilskipun nr. 97/80/EB342 um
sönnunarbyrði í málum er varða mismunun vegna kynferðis. Til að mynda er ekki kveðið á um
skilyrðið um „sama atvinnurekanda― í tilskipuninni. Það er heldur ekki minnst á það í
tilskipuninni að stefnandi þurfi að leiða að því líkum að launakjörin séu mismunandi fyrir sömu
eða jafnverðmæt störf sjá 1. tl. 4. gr. tilskipunar nr. 97/80/EB:
„Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir, í samræmi við eigin réttarkerfi, til að tryggja
að það sé stefnda að sanna að meginreglan um jafnrétti hafi ekki verið brotin ef þeir sem telja sig
beitta rangindum, þar eð meginreglunni um jafnrétti hafi ekki verið beitt í þeirra tilviki, leggja
fyrir dómstóla eða önnur lögbær yfirvöld staðreyndir sem gefa ástæðu til að ætla að bein eða
óbein mismunun hafi átt sér stað.―343

Ákvæði 1. tl. 4. gr. tilskipunarinnar kveður því á um að starfsmaður sem telur að jafnlaunareglan
hafi verið brotin hvað sig varðar verði að sýna fram á að um beina eða óbeina mismunun sé að
ræða. Ekkert er kveðið á um að störfin þurfi að vera þau sömu eða jafnverðmæt eins og í 2. mgr.
25. gr. Hér má því leiða líkum að því að sönnunarbyrðin hvíli þyngra á stefnanda skv. íslenskum
lögum en kveðið er á um í tilskipuninni. 344 Hins vegar eru engar leiðbeiningar, hvorki í
341

Skilyrðið um „sama atvinnurekanda― er ekki að finna í tilskipuninni.
Tilskipun ráðsins nr. 97/80/EB frá 15. desember 1997 um sönnunarbyrði í málum er varða mismunun vegna
kynferðis. (Enska: Council Directive 97/80/EC of 15 December 1997 on the burden of proof in cases of
discrimination based on sex.)
343
Enska: ―when persons who consider themselves wronged because the principle of equal treatment has not been
applied to them establish, before a court or other competent authority, facts from which it may be presumed that
there has been direct or indirect discrimination, it shall be for the respondent to prove that there has been no
breach of the principle of equal treatment.‖
344
Bjørst, Byrial (2005). Bls. 10 og umræður á Alþingi. 132. löggjafarþing 2005-2006.
342
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jafnréttislögum né í tilskipuninni, um það hvaða staðreyndir þurfa að koma fram til þess að
rökstuddur grunur sé fyrir óbeinni eða beinni mismunun. Þannig þarf að líta til dóma og álita
úrskurðaraðila hvað þetta varðar. Telja má að sterkustu rökin felist í sjálfum launamismuninum,
það er ef að um launamismun er að ræða fyrir sambærilegan vinnutíma og störf sem eru þau
sömu eða jafnverðmæt 345. Það er þá vinnuveitanda að sýna fram á málefnalegar ástæður fyrir því
að launamismunurinn stafi ekki vegna kyns starfsmannsins, og gera þá grein fyrir því hvaða
önnur kjaraatriði það eru sem jafnað geta þann mun sem er á greiddum launum viðkomandi.
Meginreglan er að stefnandi þarf að sýna fram á mismunun. Hins vegar hefur
Evrópudómstóllinn bent á það í málum Enderby346 og Danfoss347 að þegar fyrirtæki byggir á
launakerfi sem telst ógagnsætt falli það í hlut atvinnurekanda að sanna að launakerfið sem hann
notist við feli ekki í sér mismunun, það er ef að stefnandi sýnir fram á það að meðallaun hóps
kvenna séu lægri en karla. Þá, með öðrum orðum, flyst sönnunarbyrðin yfir á
atvinnurekandann.348 Í þessu sambandi er vert að minnast á dóm Hæstaréttar nr. 255/1996349
(útsendingastjórar RUV) en þar taldi Hæstiréttur að vinnuveitandinn (RUV) hefði haft betri
aðstöðu til að gera samanburð á kjörum viðkomandi og þeim þáttum í kjarasamningum sem máli
skiptu. Þannig var sönnunarbyrðinni velt yfir á atvinnurekandann. Fyrrnefndar sönnunarreglur
benda til þess að atvinnurekandinn beri hallann af því að útreikningar á mismunandi kjörum séu
ógagnsæir eða umdeilanlegir sbr. dóm Evrópudómstólsins í máli Barber 350 en þar var lögð sú
skylda á vinnuveitanda að gera nákvæma grein fyrir samanburði á mismunandi kjörum. Sjá
ennfremur álit kærunefndar jafnréttismála nr. 4/1997 351 en þar taldi kærunefndin að
atvinnurekandi þyrfti að bera hallan af „algerlega ógagnsæju― launakerfi og bera þannig

345

Sbr. 2. mgr. 25. gr. laga nr. 10/2008.
Dómur Evrópudómstólsins C-127/92. 27. október 1993. Dr. Pamela Mary Enderby v Frenchay Health Authority
and Secretary of State for Health.
347
Dómur Evrópudómstólsins C-109/88. 17. október 1989. Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund I
Danmark gegn Dansk Arbejdsgiverforening, fyrir Danfoss.
348
Sjá málsgrein 16 í dómnum : „In those circumstances the answers to Questions 1 ( a ) and 3 ( a ) must be that the
Equal Pay Directive must be interpreted as meaning that where an undertaking applies a system of pay which
is totally lacking in transparency, it is for the employer to prove that his practice in the matter of wages is
not discriminatory, if a female worker establishes, in relation to a relatively large number of employees, that the
average pay for women is less than that for men.―[feitletrun MHB]
349
Hæstaréttardómur nr. 255/1996. 13. mars 1997. Kærunefnd jafnréttismála f.h. Guðrúnar Erlu Ólafsdóttur gegn
íslenska ríkinu og Ríkisútvarpinu.
350
Dómur Evrópudómstólsins nr. C-262/88. 17. maí 1990. Douglas Harvey Barber gegn Guardian Royal Exchange
Assurance Group.
351
Álit kærunefndar jafnréttismála nr. 4/1997. 11. desember 1997. A gegn Vátryggingarfélagi Íslands.
346
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sönnunarbyrðina fyrir því að aðrar ástæður en kynferði hafi ráðið þeim launamun sem þar var til
umræðu.

6.1.1. Bein mismunun
Ákvæði 1. tl. 4. gr. tilskipunar nr. 97/80/EB352 kveður á um að starfsmaður sem telur að
jafnlaunareglan hafi verið brotin hvað sig varðar verði að sýna fram á að um beina eða óbeina
mismunun sé að ræða.
Í tilskipun nr. 2002/73/EB353 er bein mismunun skilgreind þannig:
―þegar einstaklingur fær óhagstæðari meðferð, á grundvelli kynferðis, en annar fær, hefur fengið
eða myndi fá við sambærilegar aðstæður.‖

Þannig er um beina mismunun að ræða þegar konur og karlar fá mismunandi meðferð á
grundvelli kyns. 354 Við þannig aðstæður verður launamunur aldrei réttlættur. Hins vegar er ekki
alltaf um mismunun að ræða þótt kynin séu meðhöndluð misjafnt við sömu eða jafnverðmæt
störf.355 Eins og áður sagði er ljóst að líkurnar á því að um mismunun sé að ræða eru mjög miklar
ef að laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf eru ekki þau sömu. 356 Þá getur atvinnurekandinn
þurft að sanna að munurinn byggist ekki á kynferði heldur málefnalegum ástæðum. 357
Í málum sem varða beina mismunun getur stefnandi sýnt fram á að hann fái lægri laun en
samstarfsfélagi fyrir sömu eða jafnverðmæt störf. Í framhaldi af því þyrfti atvinnurekandi að
sanna að meginreglan um jafnrétti hafi ekki verið brotin. Þannig er ekki nóg að atvinnurekandi
sýni fram á að munurinn byggist ekki á kyni, heldur verður munurinn að byggjast á
352

Tilskipun ráðsins nr. 97/80/EB frá 15. desember 1997 um sönnunarbyrði í málum er varða mismunun vegna
kynferðis. (Enska: Council Directive 97/80/EC of 15 December 1997 on the burden of proof in cases of
discrimination based on sex.)
353
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2002/73/EB frá 23. september 2002 um breytingu á tilskipun ráðsins nr.
76/207/EBE um framkvæmd meginreglunnar um jafnrétti karla og kvenna varðandi aðgang að störfum,
starfsþjálfun og stöðuhækkunum, sem og varðandi starfskjör.
Enska: Directive 2002/73/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 amending
Council Directive 76/207/EEC on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as
regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions.
354
Enska: Direct discrimination occurs when men and women are treated differently by virtue of their sex. Heimild:
Steiner, Twigg-Flesner og Woods (2006). Bls. 535.
355
Sama heimild. Bls. 535.
356
Andri Árnason telur að launamismunur fyrir sambærilegan vinnutíma séu almennt nægjanlegar sem líkur á
mismunun. Það sé þá vinnuveitanda að sýna fram á hlutlægar ástæður fyrir mismuninum, og gera þá grein
fyrir því hvaða önnur kjaraatriði það eru sem jafnað geta þann mun sem er á greiddum launum viðkomandi.
Heimild: Andri Árnason (2001). Bls. 4.
357
Enska: objective. Þýðing enska orðsins „objective― veldur ákveðnum vandkvæðum. Það hefur bæði verið þýtt
sem: „málefnalegt― og sem „hlutlægt―. Höfundur telur að þýðingin „málefnalegt― komist ef til vill nær þýðingu
hugtaksins „objective― en notast þó við báðar þýðingar þessa hugtaks í ritgerðinni.
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málefnalegum ástæðum. Þannig myndu útskýringar eins og „þetta voru mistök― eða „ með vísan
til áralangrar venju― ekki teljast til málefnalegra ástæðna.

6.1.2. Óbein mismunun
Hvað óbeina mismunun varðar þá getur launamismunur sem réttlættur er með málefnalegum
ástæðum sem ekki tengjast kyni samt leitt til mismununar á grundvelli kyns. Þannig telst um
óbeina mismunun að ræða þegar:
„ að því er virðist hlutlaus ákvæði, viðmiðun eða venja setur fólk af öðru kyninu í verri stöðu en
fólk af hinu kyninu―358

Hins vegar telst ekki um óbeina mismunun að ræða ef að:
„viðkomandi ákvæði, viðmiðun eða venja sé réttlætt á hlutlægan hátt með lögmætu markmiði og
aðferðirnar til að ná þessum marmiði séu viðeigandi og nauðsynlegar.―359

Í dómi Evrópudómstólsins í máli Jenkins 360 var sú spurning lögð fyrir dómstóllinn hvort að
launamunur, í þessu máli 10%, milli starfsfólk í hlutastarfi og starfsfólks í fullu starfi teldist
mismunun þegar starfsmenn í hlutastarfi voru upp til hópa konur en aðeins einn karlmaður var í
hlutastarfi. Dómstóllinn taldi að slíkur launamismunur væri ekki brot á 141. gr. Rs. að því
tilskyldu að launamunurinn væri réttlættur með málefnalegum ástæðum og ekki byggður á kyni.
Hins vegar væri hér um brot á 141. gr. Rs. þ.e. launamunurinn taldist óbein mismunun þar sem
það væri erfiðleikum háð fyrir konur að auka við sig vinnustundum til að ná upp í fullt starf. 361
Í dómi Evrópudómstólsins í máli Bilka 362 var einnig fjallað um óbeina mismunun. Þar
þurftu hlutastarfsmenn að vera með lengri starfsaldur en starfsmenn í fullu starfi til að hljóta
lífeyri. Þar sem bæði karlar og konur unnu fulla vinnu sem og hlutastörf var ekki um beint
orsakasamhengi að ræða milli starfsmanna í hlutastarfi og kyns þeirra. Hins vegar voru flestir

358

Sjá 2.tl. 2.gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2002/73/EB frá 23. september 2002 um breytingu á
tilskipun ráðsins nr. 76/207/EBE um framkvæmd meginreglunnar um jafnrétti karla og kvenna varðandi aðgang
að störfum, starfsþjálfun og stöðuhækkunum, sem og varðandi starfskjör. Enska: Directive 2002/73/EC of the
European Parliament and of the Council of 23 September 2002 amending Council Directive 76/207/EEC on the
implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment,
vocational training and promotion, and working conditions.
359
Sama heimild.
360
Dómur Evrópudómstólsins nr. C-96/80. 31. mars 1981. Jenkins gegn Kingsgate (Clothing Productions) Ltd.
361
Sjá nánari umfjöllun um dóminn í Steiner, Twigg-Flesner og Woods (2006). Bls. 536.
362
Dómur Evrópudómstólsins mál nr. C-170/84. Bilka-Kaufhaus GmbH gegn Weber von Harz.
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starfsmannanna í hlutastörfum konur. Í málsgrein 31 í máli Bilka komst Evrópudómstóllinn svo
að orði:
―Article 119 of the EEC treaty is infringed by a department store company which excludes parttime employees from its occupational pension scheme, where that exclusion affects a far greater
number of women than men, unless the undertaking shows that the exclusion is based on
objectively justified factors unrelated to any discrimination on grounds of sex.‖

Hér virðist dómstóllinn því gera svipaðar kröfur um sönnunarbyrði atvinnurekandans og ef að
um beina mismunun væri að ræða, það er atvinnurekandinn þarf að sýna að mismununin sé
byggð á málefnalegum ástæðum sem tengjast á engan hátt mismunun á grundvelli kyns. Hins
vegar setur dómstóllinn önnur skilyrði í dómnum og stígur því skrefinu lengra en í máli Jenkins.
Þar segir í málsgrein 36: 363
„ It is for the national court[.....]If the national court finds that the measures chosen by Bilka
correspond to a real need on the part of the undertaking, are approptiate with a view to
achieving the objectives pursued and are necessary to that end, the fact that the measures
affect a far greater number of women than men is not sufficient to show that they constitute an
ifringement of article 119.― [feitletrun MHB]

Skilyrðin sem hér um ræðir byggjast á raunverulegum þörfum fyrirtækis og það þarf að uppfylla
svokallaða meðalhófreglu.
Þannig telst sú staðreynd, ein og sér, að ákveðin viðmiðun eða venja bitni harðar á konum
en körlum ekki næg ástæða fyrir mismunun og þannig broti á 141. gr. Rs. sbr. dóm
Evrópudómstólinn í máli Rinner-Kuhn364 en þar segir í málsgrein 14:
„It should, however, be stated that those considerations, in so far as they are only generalizations
about certain categories of workers, do not enable criteria which are both objective and unrelated
to any discrimination on grounds of sex to be identified. However, if the Member State can
show that the means chosen meet a necessary aim of its social policy and that they are
suitable and requisite for attaining that aim, the mere fact that the provision affects a much
greater number of female workers than male workers cannot be regarded as constituting an
infringement of Article 119.― [feitletrun MHB]

Þannig geta þau viðmið sem um er fjallað, þó þau bitni á fleiri konum en körlum, verið
réttlætanleg á grundvelli þeirra forsendna sem teknar eru fram í dóminum og þar með ekki brot á
141. gr. Rs.

363
364

Bjørst, Byrial (2005). Bls. 283-285.
Dómur Evrópudómstólsins mál nr. C-171/88. Rinner-Kuhn gegn FWW Spezial Gebäudereinigung GmbH & Co.
KG.
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6.2. Málefnalegar ástæður
Launamunur á milli kynja er í sjálfu sér ekki bannaður. Hins vegar er atvinnurekendum óheimilt,
eins og áður hefur komið fram, að mismuna konum og körlum í launum og öðrum kjörum, fyrir
sömu eða jafnverðmæt störf, á grundvelli kyns sbr. 1. mgr. 25. gr. jafnréttislaga. Launamunur
kvenna og karla fyrir sömu eða jafnverðmæt störf verður því að byggja á málefnalegum rökum
og er almennt viðurkennt að ýmsir þættir t.d. menntun, starfsaldur, sérstök færni og aðrir slíkir
þættir sem ekki hafa með kynferði að gera geti réttlætt launamun milli þeirra sem gegna störfum
sem talin eru jafn verðmæt og sambærileg 365. sbr. álit kærunefndar jafnréttismála nr. 7/1997.366
Önnur rök eins og t.d. áralöng venja og mismunandi kjarasamningar eru yfirleitt ekki talin vera
málefnaleg í þessu samhengi.
Eins og fram hefur komið lagði Evrópudómstóllinn línurnar hvað málefnalegar ástæður
varðar í dómi sínum í máli Bilka 367. Þannig þurfa málefnalegar ástæður að byggja á a)
raunverulegum þörfum fyrirtækis 368 og b) uppfylla svokallaða meðalhófsreglu369. Sjá einnig í
þessu sambandi dóm Evrópudómstólsins í mál Brunnhofer.370 Í dómnum kemur fram að réttlæta
megi launamun með ástæðum sem tengjast ekki mismunun á grundvelli kyns, að teknu tilliti til
meðalhófsreglu.371 Hins vegar þurfi þær aðstæður eða atriði að byggja á raunverulegum þörfum
vinnuveitandans.372 Ennfremur kemur fram í dómnum að launamunur, frá upphafi ráðningar,
verði ekki réttlættur með aðstæðum sem koma fram eftir að starfsmaður hefur hafið störf. 373

365

Sjá m.a. dóm Evrópudómstólsins C-109/88. 17. október 1989. Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund I
Danmark gegn Dansk Arbejdsgiverforening, fyrir Danfoss og dóm Evrópudómstólsins C-17/05. 3. október 2006.
B.F. Cadman gegn Health & Safety Executive.
366
Álit kærunefndar jafnréttismála nr. 7/1997. 23. febrúar 1998. A gegn Akureyrarbæ.
367
Dómur Evrópudómstólsins mál nr. C-170/84. Bilka-Kaufhaus GmbH gegn Weber von Harz.
368
Enska: Correspond to a ) „genuine need of the enterprise―, b) are suitable for obtaining the objective pursued by
the enterprise, and c) are necessary for that purpose.
369
Skilyrði b) og c) samastanda af svo kallaðri meðalhófsreglu.
370
Dómur Evrópudómstólsins nr. C-381/99. 26. júní 2001. Brunnhofer gegn Bank der österreichischen
Postsparkasse AG.
371
Sjá málsgrein 68 í dómnum: „As regards the first part of that latter aspect of the reference, as reformulated,
concerning possible justifications for unequal treatment, it need merely be stated that it follows from the
foregoing that the employer may validly explain the difference in pay, in particular by circumstances not taken
into consideration under the collective agreement applicable to the employees concerned, in so far as they
constitute objectively justified reasons unrelated to any discrimination based on sex and in conformity
with the principle of proportionality.“ [feitletrun MHB]
372
Sjá málsgrein 67 í dómnum: „Furthermore, the grounds put forward by the employer to explain the inequality
must correspond to a real need of the undertaking, be appropriate to achieving the objectives pursued and
necessary to that end (Case 170/84 Bilka [1986] ECR 1607, paragraph 36).―
373
Sjá málsgrein 63 í dómnum: „The national court is essentially asking whether a difference between a woman's
and a man's pay for the same work or work of equal value is capable of being objectively justified, first, by
circumstances not taken into consideration under the collective agreement applicable to the employees concerned
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Hér á eftir verður fjallað um nokkrar ástæður sem reynt hefur á þegar að atvinnurekandi
hefur leitast við að skýra launamun með málefnalegum ástæðum. Hafa ber í huga þegar að
dómstólar og aðrir úrskurðaraðilar meta hæfni starfsmanns eftir þeim málefnalegu sjónarmiðum
sem til greina koma, þá meta þeir hæfni starfsmannsins heildstætt en byggja ekki á einu atriði.

6.2.1. Starfsaldur
Í máli Danfoss374 komst Evrópustóllinn að þeirri niðurstöðu að mismunandi laun karla og kvenna
fyrir sambærileg störf sem byggðu á mismunandi starfsaldri þeirra væru ekki andstæð ákvæðum
Rómarsáttmálans. 375 Í dómi Evrópudómstólsins í máli Cadman 376 beitti atvinnurekandi
niðurstöðu Danfoss málsins en í Cadman reyndi á meðal annars á það hvort að starfsaldur gæti
réttlætt launamun. Málavextir voru þeir að frú Cadman var með lægri laun en karlmenn sem
unnu við sömu störf. Skýringuna á þessum launamun var fyrst og fremst að rekja til þess að laun
starfsmanna hækkuðu með tilliti til starfsaldurs þeirra, en karlmennirnir áttu lengri starfsaldur að
baki. Cadman taldi að þessi ákvörðun launa stæðist ekki þar sem konur fengju hlutfallslega lægri
laun samkvæmt þessu launakerfi en karlmenn. Í dómi sínum staðfestir Evrópudómstóllinn
framangreinda meginreglu, það er að starfsaldur sem viðmiðun við ákvörðun launa sé viðeigandi
aðferð til að umbuna starfsmanni á grundvelli starfsreynslu sem gerir honum kleift að sinna starfi
sínu betur en ella. Launastefna atvinnurekanda sem styðst við slíka viðmiðun sé með öðrum
orðum
ræða.

377

grundvölluð

á

lögmætum

sjónarmiðum

og

því
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að

Atvinnurekanda er þannig heimilt að umbuna starfsmönnum á grundvelli starfsaldurs.

and, second, by factors which are known only after the employees have taken up their duties and which can be
assessed only while the employment contract is being performed, such as a difference in the individual work
capacity of the employees concerned or in the effectiveness of an employee's work in relation to that of a
colleague.‖
374
Dómur Evrópudómstólsins C-109/88. 17. október 1989. Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund I Danmark
gegn Dansk Arbejdsgiverforening, fyrir Danfoss.
375
Sjá málsgrein 24 í dómnum: „In the third place, as regards the criterion of length of service, it is also not to be
excluded, as with training, that it may involve less advantageous treatment of women than of men in so far as
women have entered the labour market more recently than men or more frequently suffer an interruption of their
career . Nevertheless, since length of service goes hand in hand with experience and since experience generally
enables the employee to perform his duties better, the employer is free to reward it without having to establish the
importance it has in the performance of specific tasks entrusted to the employee.―
376
Dómur Evrópudómstólsins C-17/05. 3. október 2006. B.F. Cadman gegn Health & Safety Executive.
377
Sjá málsgrein 32 í dómnum en þar er vísað til þeirra skilyrða sem að sett voru í dómi Evrópudómstólsins í máli
Bilka:― The justification given must be based on a legitimate objective. The means chosen to achieve that
objective must be appropriate and necessary for that purpose.― Ennfremur segir í málsgrein 35:― As a general
rule, recourse to the criterion of length of service is appropriate to attain that objective. Length of service goes
hand in hand with experience, and experience generally enables the worker to perform his duties better.―
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Upp geta komið aðstæður þar sem atvinnurekandi þarf að rökstyðja sérstaklega af hverju
starfsaldur er réttmæt aðferð við ákvörðun launa. 378

6.2.2. Kjarasamningar og samningafrelsi
Eitt þeirra atriða sem sérstaklega hafa komið til skoðunar í tengslum við mat á því, hvað teljist
vera málefnalegar ástæður launamismunar, er hvort mismunandi kjarasamningar einir og sér geti
réttlætt á einhvern hátt mismunandi laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf. Í dómi
Evrópudómstólsins í máli Enderby379 reyndi meðal annars á það, hvort mismunandi
kjarasamningar gætu réttlætt mismunandi launakjör. Málavextir voru þeir að Dr. Pamela
Enderby var talmeinafræðingur sem fékk laun sem voru talsvert lægri en laun annarra
sérfræðinga í sambærilegum störfum. Talmeinafræðingar voru upp til hópa konur meðan hinir
sérfræðingarnir voru karlar en launamismunurinn byggðist á mismunandi kjarasamningum. Í
dómi Evrópudómstólsins kemur fram að umtalsverður munur sé á launum milli jafnverðmætra
starfa sem annars vegar eru unnin aðallega af konum og hins vegar af körlum. Þess vegna gerði
dómstóllinn þá kröfu að atvinnurekandinn sýndi fram á að mismunurinn væri ekki vegna
kynferðis. Evrópudómstóllinn kvað einnig á um í dómi sínum að:
„Accordingly, the answer to the second question is that the fact that the respective rates of pay of two jobs
of equal value, one carried out almost exclusively by women and the other predominantly by men, were
arrived at by collective bargaining processes which, although carried out by the same parties, are distinct,
and, taken separately, have in themselves no discriminatory effect, is not sufficient objective justification
for the difference in pay between those two jobs.― 380

Evrópudómstóllinn taldi þannig að mismunandi kjarasamningar einir og sér gætu ekki réttlætt
mismunandi laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.
Hér á landi hefur einnig reynt á þessi atriði, það er hvað varðar mismunandi
kjarasamninga. Í dómi Hæstaréttar nr. 117/1979 (gæslumenn) 381 klofnaði Hæstiréttur hvað þetta
atriði varðar. Í þessu máli gerði starfsmaður Kópavogshælis, sem var kona, þá kröfu að fá greidd
sömu laun fyrir störf sín og þeir karlmenn, sem þar unnu sem gæslumenn. Enginn ágreiningur
var um það, að konan ynni störf, sem væru sambærileg og jafnverðmæt störfum gæslumanna,
sem voru karlar, við geðhjúkrun. Meirihluti Hæstaréttar taldi að ljóst væri að munur á launum

378

Sjá málsgreina 37 og 38 í dómnum.
Mál Evrópudómstólsins nr. C-127/92. Enderby gegn Frenchay health authority and secretary of state for health.
380
Sjá málsgrein 23 í dómnum. Sjá einnig umfjöllun um dóminn í Rose, Ed (2004). Bls. 592-593.
381
Hæstaréttardómur nr. 117/1979. 12. mars. 1982. Heilbrigðisráðherra vegna stjórnarnefndar ríkisspítalanna og
fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs gegn Jafnréttisráði f.h. Guðrúnar Emilsdóttur og Guðrúnu Emilsdóttur
persónulega og gagnsök.
379
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hefði
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kjarasamningum. Hins vegar taldi meirihluti Hæstaréttar að ekki væri hægt að krefjast þess að
konan nyti sömu launa og gæslumaður skv. 2. og 3. gr., sbr. og 11. gr. þágildandi jafnréttislaga382
og færu ráðningarkjör hennar sem fyrr eftir kjarasamningi Starfsmannafélagsins Sóknar.
Hæstiréttur benti á að ekki hefði verið bent á nein dæmi þess, að nokkrir þeirra karla, sem ynnu
sambærileg störf og konan nytu slíkra starfskjara. Í sératkvæði Hæstaréttar kom fram að
tilgangur þágildandi jafnréttislaga væri sá að stuðla að jafnrétti kynjanna. Ekki væri það skilyrði
samkvæmt jafnréttislögum, að kona þyrfti að vera í sama verkalýðsfélagi og sá karl, er hún bæri
sig saman við, til þess að eiga rétt á jöfnum launum og hann, heldur einungis, að störfin væru
jafnverðmæt og sambærileg. Af þessum ástæðum skyldi launamismunur viðurkenndur og bættur.
Frá því að þessi Hæstaréttardómur féll hefur mikið vatn runnið til sjávar og félli hann án
efa á annan hátt í dag. Sjá til að mynda dóm Hæstaréttar nr. 255/1996 (útsendingarstjórar
RUV)383 sem áður hefur verið fjallað um. Í þeim dómi hafnaði Hæstiréttur því að mismunandi
kjarasamningar gætu einir réttlætt launamun kvenna og karla. Í dómi Hæstaréttar, sem sneri við
dómi héraðsdóms, var á því byggt, að þar sem um nákvæmlega sama starfið var að ræða hefði
vinnuveitanda borið að tryggja það að konan nyti sambærilegra ráðningarkjara og karlinn. Í dómi
Hæstaréttar kom fram að:
„Samkvæmt almennum sönnunarreglum stendur það þeim nær að sýna fram á það, að hlutlægar
ástæður hafi ráðið launamuninum. Það hafa þeir ekki gert, en mismunandi kjarasamningar geta
ekki einir réttlætt launamun kvenna og karla―.

Ennfremur hefur verið staðfest í dómi Hæstaréttar í máli nr. 11/2000 (jafnréttisfulltrúi) 384 og
síðar í dómi Hæstaréttar í máli nr. 258/2004 (félagsmálafulltrúi) 385 að mismunandi
kjarasamningar geti ekki einir og sér réttlætt mismun starfskjara kvenna og karla í skilningi
jafnréttislaga.
Dómstólar

hérlendis

hafa

hafnað því

að

launamismunur

samningafrelsinu einu saman. Í dómi Héraðsdóms frá 4. nóvember 1999

386

sé réttlættur

með

kom fram að:

382

Lög nr. 78/1976 um jafnrétti kvenna og karla.
Hæstaréttardómur nr. 255/1996. 13. mars. 1997. Kærunefnd jafnréttismála f.h. Guðrúnar Erlu Ólafsdóttur gegn
íslenska ríkinu og Ríkisútvarpinu.
384
Hæstaréttardómur nr. 11/2000. 31. maí 2000. Akureyrarbær gegn kærunefnd jafnréttismála vegna Ragnhildar
Vigfúsdóttur.
385
Hæstaréttardómur nr. 258/2004. 20. janúar 2005. Akureyrarbær gegn Guðrúnu Sigurðardóttur.
386
Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra frá 4. nóvember 1999. Kærunefnd jafnréttismála vegna Ragnhildar
Vigfúsdóttur gegn Akureyrarbæ.
383
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„Það er alkunna að samningsfrelsið er ekki algert og þurfa aðilar vinnumarkaðarins að hlíta því,
að það sé takmarkað með ákvæðum laga. Meðal þeirra laga sem setja samningsfrelsi á
vinnumarkaði skorður eru lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 28,1991. Verður
launamunur sá, sem var á milli jafnréttis- og fræðslufulltrúa og atvinnumálafulltrúa, því ekki
réttlættur með samningsfrelsinu einu saman.‖

6.2.3. Efnahagslegir þættir og markaðssjónarmið
Dómar Evrópudómstólsins í málum Jenkins 387 og Bilka388 benda til þess að efnahagslegir
þættir 389 gætu talist til málefnalegra ástæðna. Í Bilka dómnum var því haldið fram, að hálfu
stefnda, að starfsfólk í hlutastarfi væri „verra― í efnahagslegu tilliti, það er að slíkt starfsfólk væri
tregara til þess að vinna á laugardögum og á kvöldin. Þessum rökum var ekki hafnað algjörlega
af dómstólnum. Óhætt að segja að ástæður, byggðar eingöngu á efnahagslegum þáttum, gætu
talist málefnalegar með tilliti til þeirra skilyrða sem Evrópudómstóllinn hefur sett og vísað hefur
verið til. 390
Í Hæstaréttardómum nr. 11/2000391 (jafnréttisfulltrúi) og 258/2004392 (félagsmálafulltrúi)
kom fram að ekki hefðu verið færð ‖sannfærandi rök að því, að eðlileg markaðssjónarmið393
hafi átt að leiða til svo mismunandi kjara, þegar litið er til stöðu þessara starfa í stjórnkerfi
bæjarins[Akureyrarbæjar].‖ Nánar er fjallað um markaðssjónarmið Akureyrarbæjar í áliti
kærunefndar jafnréttismála nr. 7/1997394 Þar taldi Akureyrarbær að betri laun þyrftu að vera í
boði til að laða að hæfan starfsmann til að gegna starfi atvinnumálafulltrúa en jafnréttis- og
fræðslufulltrúa. Kærunefndin taldi að þetta mat Akureyrarbæjar, byggt á markaðssjónarmiðum,
hefði ekki verið stutt viðhlítandi rökum. Kærunefndin taldi það fremur hafa ráðist af
hefðbundnum viðhorfum um verðmæti dæmigerðra karla- og kvennastarfa en rökstuddri úttekt á
því hvaða kjör þyrftu að vera í boði til að fá fólk með tilskilda hæfni og eiginleika til að gegna
störfunum.

387

Dómur Evrópudómstólsins nr. C-96/80. 31. mars 1981. Jenkins gegn Kingsgate (Clothing Productions) Ltd.
Dómur Evrópudómstólsins mál nr. C-170/84. Bilka-Kaufhaus GmbH gegn Weber von Harz.
389
Enska: Economic factors
390
Steiner, Twigg-Flesner og Woods (2006). Bls. 539.
391
Hæstaréttardómur nr. 11/2000. 31. maí 2000. Akureyrarbær gegn kærunefnd jafnréttismála vegna Ragnhildar
Vigfúsdóttur.
392
Hæstaréttardómur nr. 258/2004. 20. janúar 2005. Akureyrarbær gegn Guðrúnu Sigurðardóttur.
393
Enska: Market forces
394
Álit kærunefndar jafnréttismála nr. 7/1997. 23. febrúar 1998. A gegn Akureyrarbæ.
388
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Í ljósi framangreinds má leiða að því líkum að markaðssjónarmið gætu talist málefnalegar
ástæður, það er ef að ―sannfærandi rök‖ eru fyrir þeim færð. Sjá í þessu sambandi álit
kærunefndar jafnréttismála nr. 4/1997395 en þar kom fram að í einstökum tilvikum gæti verið
réttlætanlegt að bjóða einum starfsmanni hærri laun en öðrum af gagnstæðu kyni, sem gegnir
sama eða jafnverðmætu starfi, til að fá hann til starfa eða halda honum. Þetta á meðal annars við
þegar starfsmaður býr yfir þekkingu eða hæfni sem nýtist í starfinu og er fyrirtækinu nauðsynleg
eða mjög verðmæt. Launamunur í slíkum tilvikum getur því verið réttlætanlegur, svo framarlega
sem starfsmaður af gagnstæðu kyni búi ekki yfir jafnverðmætum eiginleikum. Á þessu sést að
kærunefndin telur að markaðssjónarmið geti réttlætt launamun. Atvinnurekandinn þurfi hins
vegar að sýna fram á að slík sjónarmið hafi ráðið í einstökum tilvikum og að þau skýri
launamuninn að fullu.

6.2.4. Starfsreynsla og menntun
Starfsreynsla innan fyrirtækis getur réttlætt launamun milli starfsmanna sem vinna sömu eða
jafnverðmæt störf. Í áliti kærunefndar jafnréttismála nr. 4/1997 396 tók kærunefndin meðal annars
fram að starfsreynsla gæti talist málefnaleg ástæða fyrir launamismun. Hins vegar taldi
kærunefndin, í þessu tiltekna máli, að lengri starfsreynsla þess aðila sem kærandi bar sig saman
við réttlæti ekki launamun milli þeirra þar sem kærandi hafði meiri menntun.
Í áliti kærunefndar jafnréttismála nr. 9/2002 397 taldi kærandi sem vann sem leiðbeinandi
við Foldaskóla í Reykjavík starf sitt það sama og starf kennara við skólann. Starf hans var
aðallega fólgið í forfallakennslu svo og að vera umsjónarkennari. Hins vegar fékk hann laun sem
leiðbeinandi. Kærunefndin vísaði til þess munar sem er á menntun kennara með réttindi, annars
vegar, og leiðbeinenda, hins vegar. Þar af leiðandi var ekki talið að störf leiðbeinenda hefðu
sama gildi og störf kennara, þar sem á skorti að leiðbeinendur hefðu þá menntun sem áskilin er
til kennarastarfa. Menntun kennara réttlætti þannig þann launamun sem kært var út af þótt störfin
væru þau sömu.
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Álit kærunefndar jafnréttismála nr. 4/1997. 11. desember 1997. A gegn Vátryggingarfélagi Íslands.
Álit kærunefndar jafnréttismála nr. 4/1997. 11. desember 1997. A gegn Vátryggingarfélagi Íslands.
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Álit kærunefndar jafnréttismála nr. 9/2002. 4. apríl 2002. A gegn Reykjavíkurborg vegna Foldaskóla.
396
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7. Niðurstöður
Óhætt er að segja að þær skuldbindingar sem íslensk stjórnvöld hafa gengist undir, við
fullgildingu ýmissa alþjóðlegra samninga er varða jafnréttismál, hafi haft mikil áhrif á
hugmyndafræðilegar áherslur og þróun jafnréttislöggjafar hérlendis. Aðild Íslands að Evrópska
efnahagssvæðinu vegur þar þyngst og hefur haft mikil áhrif á jafnréttislöggjöf hérlendis og þar af
leiðandi á ákvæði jafnlaunareglunnar og túlkun á inntaki hennar. Jafnlaunaregla íslensks réttar
byggir þannig á jafnlaunareglu Evrópuréttar sem kveðið er á um í 141. gr. Rómarsáttmálans (Rs).
Áður hafði jafnlaunaákvæði íslensks réttar byggt á jafnlaunasamþykkt ILO nr. 100 sem og
jafnlaunaákvæðum annarra alþjóðlegra sáttmála. Við endurskoðun jafnréttislaga, eftir gildistöku
EES-samningsins, var hins vegar litið til þeirra skuldbindinga sem íslensk stjórnvöld höfðu
gengist undir með EES-samningnum. Þannig var tekið tillit til tilskipana Evrópusambandsins á
sviði jafnréttismála við endurskoðun jafnlaunaákvæðisins. Þar skiptir mestu jafnlaunatilskipun
75/117/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkjanna er varða beitingu meginreglunnar um
sömu laun karla og kvenna. Til að tryggja samræmda löggjöf og túlkun hennar á Evrópska
efnahagssvæðinu skuldbundu íslensk stjórnvöld sig ennfremur til að taka mið af dómum
Evrópudómstólsins, meðal annars við túlkun á inntaki jafnlaunareglunnar.
Fyrstu almennu jafnréttislögin, lög nr. 78/1976 tóku af öll tvímæli um að það væri óheimilt
að mismuna kynjunum og lögðu skyldur á atvinnurekendur um aðgerðir til að tryggja jafnrétti á
vinnustað. Jafnlaunaregluna var að finna í 2. gr. laganna og kvað meðal annars á um að konum
og körlum skyldu greidd jöfn laun fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf. Jafnréttislög nr.
78/1976 voru endurskoðuð fjórum sinnum, nú síðast með jafnréttislögum nr. 10/2008.
Jafnlaunareglan þróaðist töluvert á þessu tímabili en orðalaginu „jafnverðmæt og sambærileg―
var ekki breytt fyrr en með núgildandi lögum og kveður jafnlaunaregla 1. mgr. 19. gr. nú á um
jöfn laun fyrir „sömu eða jafnverðmæt störf.―
Ef litið er til dóma Evrópudómstólsins um hvað teljist til „launa“ þá kemur í ljós að þar
undir falla allar greiðslur frá atvinnurekanda til starfsmanns sem tengdar eru starfi hans. Þannig
falla allar greiðslur atvinnurekenda til starfsmanns fyrir vinnuframlag hans, hvort heldur er
venjulegt grunnkaup, launatengd fríðindi, hlunnindi, lífeyrisgreiðslur að uppfylltum ákveðnum
skilyrðum, beinar eða óbeinar þóknanir eða önnur kjör, svo sem lífeyris-, orlofs- og
veikindaréttur undir launahugtak jafnréttislaga.

84

Jafnlaunaregla Íslensks Réttar – Sömu eða jafnverðmæt störf
Með „jöfnum launum“ sbr. 2. mgr. 19. gr. er átt við að laun skuli ákveðin á sama hátt
fyrir konur og karla og að þau viðmið sem lögð eru til grundvallar launaákvörðun feli ekki í sér
kynjamismunun. Ef álit kærunefndar jafnréttismála eru skoðuð kemur í ljós að atvinnurekendur
geta almennt ekki ráðið konu til að gegna sömu störfum og karlar gegna hjá fyrirtæki gegn lægri
launum, enda sé konan jafnhæf og karlarnir til að gegna starfinu. Evrópudómstóllinn hefur einnig
sett skýrar línur hvað þetta varðar og hefur ítrekað að tryggja eigi konum og körlum jöfn laun,
ekki aðeins á grundvelli heildarmats þeirra starfskjara sem hlutaðeigandi starfsmenn njóta heldur
einnig í ljósi einstakra þátta þeirra.
Í 1. mgr. 19. gr. jafnréttislaga er kveðið á um að miðað skuli við störf hjá „sama
atvinnurekanda“. Óhætt að segja að hugtakið „sami atvinnurekandi― sé fremur óljóst. Ekki hefur
reynt á þetta skilyrði hérlendis en Evrópudómstóllinn hefur kveðið á um inntak þess þótt
skilyrðið um „sama atvinnurekanda― sé ekki að finna í 141. gr. Rs. Evrópudómstóllinn hefur
þannig í nokkrum dóma sinna kveðið á um að ekki væri hægt að bera saman laun þar sem
launamismun þeirra væri ekki hægt að rekja til sömu rótar, (e. ―to a single source‖). Hins vegar
er erfitt að segja til um það hvaða takmörk felist í hugtaki Evrópudómstólsins „single source― og
hvað falli þar undir þegar að starfsmenn vilja bera saman laun sín á grundvelli
jafnlaunareglunnar. Hér virðist skipta töluverðu máli hvar ábyrgðin á launamismuninum liggur,
það er ef að hún liggur hjá fleiri en einum aðila eru líkur á því að ákvæði 141. gr. Rs. eigi ekki
við.
En hvað felst í að störf séu þau „sömu eða jafnverðmæt“? Í lögum nr. 37/1973 um
Jafnlaunaráð var kveðið á um „jöfn laun fyrir jafnverðmæt og að öðru leyti sambærileg störf―.
Hér var í fyrsta skipti talað um „jafnverðmæt― og „sambærileg― störf í íslenskri löggjöf. Ekki er
ljóst hvort að markmiðið var að þrengja eða rýmka jafnlaunaregluna með orðalaginu um „að
öðru leyti sambærileg― störf, hvort þau störf sem bera ætti saman þyrftu að vera bæði
jafnverðmæt og að öðru leyti sambærileg eða hvort annað skilyrðið nægði. Greinargerð með
lagafrumvarpinu bendir til þess að með umræddu orðalagi hafi ekki verið ætlunin að þrengja
jafnlaunaregluna heldur frekar að víkka hana út. Hins vegar er einnig hægt að líta svo á að
hugtakið „ sambærileg störf― feli í sér þrengingu á jafnlaunareglunni. Þannig sé ekki nægilegt að
störfin séu jafnverðmæt heldur verði þau einnig að vera sambærileg og þannig að inntaki að hægt
sé að bera þau saman. Dómaframkvæmd virðist byggja á síðari túlkuninni og er sérstaklega
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vísað til þess í sératkvæði Hæstaréttardóms nr. 258/2004 (félagsmálafulltrúi)398 að störf sem
borin voru saman hefðu ekki verið sambærileg þótt þau gætu talist jafnverðmæt. Telja verður að
orðalag núgildandi jafnréttislaga um „sömu eða jafnverðmæt― störf sé skýrara en sambærileg
ákvæði eldri jafnréttislaga. Nú er ákvæðið, að þessu leyti, í samræmi við tilskipun
Evrópusambandsins nr. 75/117/EBE, en þar er kveðið á um sömu laun fyrir sömu störf eða störf
sem álitin eru jafnverðmæt.
Þegar að hugtakið „sömu störf― er skoðað bendir það til þess að átt sé við störf sem eru
eins að öllu leyti eða töluvert lík. Í þeim dómum og álitum, sem reifuð eru í ritgerðinni hvað
varðar „sömu störf―, var metið hvaða störfum starfsmennirnir sinntu í raun. Það er því inntak
starfanna sem er metið, óháð starfsheitum eða titlum. Undir hugtakið „sömu störf― geta einnig
fallið „lík störf―, það eru störf án tillits til starfsheita, þó um einhvern mun á störfum sé að ræða.
Þá er munur starfanna metinn og þeir þættir vegnir sem aðgreina þau. Á dómum og álitum sést
að það er kæranda/stefnanda að sýna fram á líkur þess að um samskonar störf sé að ræða. Ef það
tekst þá er það atvinnurekandans að sanna að launamunur sé ekki vegna kyns starfsmannsins
heldur á grundvelli málefnalegra ástæðna.
Jafnlaunareglan tekur einnig til „ólíkra starfa― fyrir sama atvinnurekanda. Í því felst að
þótt störf séu ólík megi atvinnurekandi ekki mismuna starfsfólki, af gagnstæðu kyni, í launum að
því gefnu að störfin séu jafnverðmæt. En hvernig er virði ólíkra starfa metið? Jafnlaunaákvæði
samþykktar ILO nr. 100, 141. gr. Rs., jafnlaunatilskipun nr. 75/117/EBE og jafnréttislög nr.
10/2008 kveða ekki skýrt á um það hvernig meta skuli virði starfa. Þannig er ekki ljóst hvort að
virði starfa skuli metið með hliðsjón af þeim kröfum sem að starfið felur í sér, það er kröfum um
þekkingu og færni, ábyrgð, álag og svo framvegis, eða hvort að við mat á virði starfsins eigi
einnig að taka tillit til eiginleika starfsmannsins. Ennfremur er ekki ljóst hvaða „starfsmatskerfi―
notast á við þegar að virði starfa er metið. Hins vegar, ef litið er til dómaframkvæmdar og
fyrrnefndra ákvæða hvað jafnverðmæt störf varðar, þá leikur lítill vafi á því að virði ólíkra starfa
skuli metið á þeim grundvelli sem starfið er unnið. Þannig er ekki tekið mið af eiginleikum
starfsmannsins þegar að virði starfs er metið. Þar af leiðandi má því telja að í íslenskum rétti
skuli virði starfa metið með hliðsjón af þeim kröfum sem að starfið felur í sér en ekki á
eiginleikum starfsmannsins sjálfs.

398

Hæstaréttardómur nr. 258/2004. 20. janúar 2005. Akureyrarbær gegn Guðrúnu Sigurðardóttur og gagnsök.
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Hins vegar hefur Evrópudómstóllinn ekki kveðið á um skyldur aðildarríkjanna hvernig
mat á virði starfa skuli fara fram. Það hlýtur, til að mynda, að vera grundvöllur jafnlaunakröfu að
einhver samanburður á störfum hafi farið fram en óljóst er hvaða viðmið eigi að nota við matið,
til dæmis ef að um starfsflokkunarkerfi er að ræða. Ljóst er að svörin við þessum spurningum
geta verið mismunandi eftir aðildarríkjum. Í dómi Evrópudómstólsins í máli Rummler399 taldi
dómstóllinn að mat á virði starfa skyldi byggjast á þeim kröfum sem að starfið fæli í sér en ekki á
eiginleikum starfsmannsins sjálfs. Í dómnum er hins vegar ítrekað að starfsmatskerfi verði að
byggja á viðmiðunum sem séu hlutlaus gagnvart því hvort störfin sem um er fjallað eru unnin af
karli eða konu. Almennt er talið að sé markmið starfsmats að tryggja jöfn laun sé hægt að fylgja
ákveðnum reglum og aðferðum til að fá hlutlausa niðurstöðu sem byggir á engan hátt á kyni
starfsmannsins. Þessi viðmið eru m.a.: 1) þekking og færni 2) ábyrgð, 3) álag

og 4)

starfsaðstæður. Það er lítið kveðið á um það í jafnréttislögum nr. 10/2008 hvernig standa skuli að
mati á virði starfa en hérlendis hefur það viðhorf verið ríkjandi að erfitt sé að mæla almennt fyrir
um það með lögum eða reglum að fyrirtæki skuli beita ókynbundnu starfsmati við launasetningu
sína. Upptaka starfsmats verði því að vera ákvörðun viðkomandi fyrirtækis og starfsmanna þess
eða stéttarfélags þeirra. Starfsmat er síður en svo nákvæm vísindi og það er í raun hægt að
framkvæma það á marga vegu. Þannig hafa starfsmatskerfi þróast á mismunandi hátt t.d. á Spáni,
í Svíþjóð og í Sviss.
En er hægt að bera öll störf saman? Því hefur verið haldið fram að mjög ólíkum störfum
verði ekki jafnað saman. Evrópudómstóllinn hefur ekki tekið undir slík sjónarmið og ekki þykir
stoð fyrir þeim sjónarmiðum samkvæmt 141. gr. Rs.

Hérlendis hafa dómstólar og aðrir

úrskurðaraðila farið eftir ákveðinni aðferðarfræði þegar að það er metið hvort að störf séu
jafnverðmæt. Þannig ítreka bæði kærunefnd jafnréttismála sem og dómstólar að það mat sem
fram fari á virði starfanna í skilningi jafnréttislaga verði að vera heildstætt. Í dómi Hæstaréttar
nr. 11/2000 (jafnréttisfulltrúi) 400 og dómi Hæstaréttar nr. 258/2005 (félagsmálafulltrúi) 401 taldi
Hæstiréttur að þau störf sem borin voru saman hefðu almennt séð verið sambærileg að ábyrgð,
inntaki og ytri búnaði. Þar af leiðandi hefðu þau verið sambærileg og jafnverðmæt. Áður hafði
kærunefnd jafnréttismála borið störfin saman og talið þau sambærileg og jafnverðmæt í skilningi
399

Dómur Evrópudómstólsins nr. C-237/85. 1. júlí 1986. Gisela Rummler gegn Dato-Druck GmbH.
Hæstaréttardómur nr. 11/2000. 31. maí 2000. Akureyrarbær gegn kærunefnd jafnréttismála vegna Ragnhildar
Vigfúsdóttur.
401
Hæstaréttardómur nr. 258/2004. 20. janúar 2005. Akureyrarbær gegn Guðrúnu Sigurðardóttur og gagnsök.
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jafnréttislaga. Ekki hefur reynt nægilega á það fyrir Hæstarétti, hversu ólík störf geti
raunverulega verið, til þess að hægt sé að bera þau saman. Í dómi Hæstaréttar nr. 11/2000
(jafnréttisfulltrúi) 402 og dómi Hæstaréttar nr. 258/2005 (félagsmálafulltrúi) 403 kom fram að um
jafnverðmæt og sambærileg störf gæti verið að ræða þótt einstaka þættir þeirra kynnu að vera
ólíkir. Með hliðsjón af dómum Evrópudómstólsins og ákvæðum 141. Gr. Rs. og
jafnlaunatilskipunar nr. 75/117/EBE má þó leiða að því líkum að mjög ólík störf geti talist
jafnverðmæt í skilningi núgildandi jafnréttislaga.
Ekki var hjá því komist að fjalla um bannákvæði jafnréttislaga við mismunun í kjörum á
sama tíma og fjallað var um jafnlaunaregluna. Þannig er atvinnurekendum óheimilt að mismuna
konum og körlum í launum og öðrum kjörum á grundvelli kyns sbr. 1. mgr. 25. gr. jafnréttislaga
nr. 10/2008. Í 2. mgr. 25. gr. sömu laga er að finna svonefnda líkindareglu vegna mismunar í
launum. Ákvæði 2. mgr. 25. gr. eru ekki að öllu leyti samhljóða tilskipun nr. 97/80/EB um
sönnunarbyrði í málum er varða mismunun vegna kynferðis, til dæmis hvað varðar skilyrðið um
„sama atvinnurekanda― og um að stefnandi þurfi að leiða að því líkum að launakjörin séu
mismunandi fyrir „sömu eða jafnverðmæt störf―. Hér má því leiða líkum að því að
sönnunarbyrðin hvíli þyngra á stefnanda samkvæmt íslenskum lögum en kveðið er á um í
tilskipuninni. Líta verður til dóma og álita úrskurðaraðila þegar metið er hvaða staðreyndir þurfi
að koma fram til þess að rökstuddur grunur sé fyrir óbeinni eða beinni mismunun. Hér verður að
telja að sterkustu líkurnar séu launamismunur og það er þá atvinnurekanda að sýna fram á
málefnalegar ástæður fyrir mismuninum og að hann sé ekki á grundvelli kyns. Þótt meginreglan
sé sú að stefnandi þurfi að sýna fram á mismunun þá getur það fallið í hlut atvinnurekanda að
þurfa að sanna að launakerfið sem hann notast við feli ekki í sér mismunun, það er ef að
launakerfi hans er ógagnsætt og stefnandi sýnir fram á það að meðallaun hóps kvenna séu lægri
en karla.
Launamunur á milli kynja er í sjálfu sér ekki bannaður. Hins vegar er atvinnurekendum
óheimilt, eins og áður hefur komið fram, að mismuna konum og körlum í launum og öðrum
kjörum, fyrir sömu eða jafnverðmæt störf, á grundvelli kyns sbr. 1. mgr. 25. gr. jafnréttislaga.
Launamunur kvenna og karla fyrir sömu eða jafnverðmæt störf verður því að byggja á
málefnalegum rökum. Starfsaldur getur talist málefnaleg ástæða sem réttlætt getur launamun og
402
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hefur Evrópudómstóllinn staðfest það að starfsaldur sem viðmiðun við ákvörðun launa sé
viðeigandi aðferð til að umbuna starfsmanni á grundvelli starfsreynslu sem gerir honum kleift að
sinna starfi sínu betur en ella. Eitt þeirra atriða sem sérstaklega hafa komið til skoðunar í
tengslum við mat á því, hvað teljist vera málefnalegur mismunur á launum er hvort mismunandi
kjarasamningar, einir og sér, geti réttlætt á einhvern hátt mismunandi laun fyrir sömu eða
jafnverðmæt störf. Evrópudómstóllinn og Hæstiréttur Íslands hafa hafnað því að mismunandi
kjarasamningar geti einir réttlætt launamun kvenna og karla. Dómar Evrópudómstólsins benda til
þess að efnahagslegir þættir geti talist til málefnalegra ástæðna. Ennfremur gætu
markaðssjónarmið talist málefnalegar ástæður skv. Hæstarétti, það er ef að ―sannfærandi rök‖
eru fyrir þeim færð. Atvinnurekandinn þarf hins vegar að sýna fram á að slík sjónarmið hafi
ráðið í einstökum tilvikum og að þau skýri launamuninn að fullu. Hins vegar þá telja dómstólar
og aðrir úrskurðaraðilar yfirleitt að meta þurfi hæfni starfsmannsins, það eru þau málefnalegu
sjónarmiðum sem til greina koma heildstætt, en ekki taka út eitt atriði og byggja eingöngu á því.
Þetta er þá óháð starfsmati, enda fremur sjaldgæft hér á landi að slíkt hafi verið framkvæmt.
Orðalag jafnlaunareglu 19. gr. núgildandi jafnréttislaga mætti vera skýrara. Óhætt er að
segja að skilyrðið um „sama atvinnurekanda― sé til þess fallin að vekja upp spurningar hvað falli
undir jafnlaunaregluna og því má telja að jafnlaunaákvæðið væri skýrara ef að það væri í betra
samræmi við orðalag jafnlaunatilskipunar Evrópusambandsins nr. 75/117/EBE, en þar er kveðið
á um sömu laun fyrir sömu störf eða störf sem álitin eru jafnverðmæt. Telja verður líklegt að
markmiðum jafnréttislaga yrði frekar náð ef að ákvæði laganna eru skýr og sem minnstur vafi
leiki á því hvað falli undir jafnlaunaákvæðið.
Það er mikilvægt að hafa í huga að jafnlaunaákvæðið felur ekki í sér að allir þeir sem
vinna sömu eða jafnverðmæt störf eigi að fái það sama útborgað um hver mánaðamót, enda geta
verið málefnalegar ástæður fyrir launamismun. Ákvæðinu er ætlað að tryggja að laun kvenna og
karla sem starfa hjá sama atvinnurekanda séu ákvörðuð með sama hætti og að þau sjónarmið sem
lögð eru til grundvallar launaákvörðun feli ekki í sér mismunun. Þannig ber atvinnurekanda að
meta menntun eða ábyrgð kvenstarfsmanns síns á sama hátt og menntun eða ábyrgð
karlstarfsmanns. Jafnréttislögin setja því kjarasamningum og sérhverri launaákvörðun
atvinnurekenda ákveðnar skorður. Launamismunur fyrir störf sem talin eru þau sömu eða
jafnverðmæt í skilningi jafnréttislaganna felur í sér launamisrétti sé launamunurinn ekki skýrður
með málefnalegum ástæðum. Jafnréttislög gefa hins vegar ekki nákvæmar leiðbeiningar um hvað
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leggja skuli til grundvallar mati á verðmæti starfa. Ljóst er þó, að jafnlaunaákvæðið er ekki svo
þröngt að það takmarkist við sömu störf sem starfsmenn af gagnstæðu kyni gegna, heldur getur
það tekið til starfa með mjög ólíkum viðfangsefnum.
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8. Lokaorð
Eins og fram kemur í inngangi ritgerðarinnar er kynbundinn munur á launum hérlendis.
Framan af var talið að aðeins tæki nokkur ár að eyða fyrirliggjandi launamun kynjanna. Annað
hefur komið á daginn og lítið þokast í þá átt að eyða fyrirliggjandi launamun kynjanna.
Kynbundin mismunun hvort sem er í launum, við ráðningar í störf o.sfrv. er ólögmæt skv.
ákvæðum jafnréttislaga. Það hlýtur að teljast almenn sanngirniskrafa að sanngjörn og málefnaleg
sjónarmið ráði för þegar að laun karla og kvenna fyrir sömu eða jafnverðmæt störf eru ákvörðuð.
Margir telja að afnám launaleyndar sé til þess fallið að eyða launamun kynjanna og
kveður 3. mgr. 19. gr. núgildandi jafnréttislaga á um að starfsmönnum sé alltaf heimilt að
upplýsa um launakjör sín ef þeir kjósa svo. Þetta er stórt skref í rétta átt, en það er eðlileg krafa
til atvinnurekenda að launakerfin séu gagnsæ og byggð á málefnalegum sjónarmiðum sem
starfsmenn eru upplýstir um.
Telja má að skilyrði til þess að ná launajafnrétti séu nokkuð góð hérlendis en hér ríkir
almenn sátt meðal manna um réttlátt samfélag þar sem allir njóti krafta sinna óháð kynferði.
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http://brunnur.stjr.is/ees.nsf/385499142c7e4810002567590058573a/1D49C8B2998CBF
A200256700004E197E/$file/375l0117.pdf
Council Directive 75/117/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating
to the application of the principle of equal pay for men and women
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31975L0117:EN:HTML
Tilskipun ráðsins nr. 76/207/EBE frá 9. febrúar 1976 um framkvæmd meginreglunnar um
jafnrétti karla og kvenna varðandi aðgang að störfum, starfsþjálfun og stöðuhækkunum, sem og
varðandi starfskjör.
http://brunnur.stjr.is/ees.nsf/385499142c7e4810002567590058573a/6C1F2489FF8FF0C
C00256700004E171B/$file/376l0207.pdf
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Council Directive 76/207/EEC of 9 February 1976 on the implementation of the principle of
equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and
promotion, and working conditions.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31976L0207:EN:HTML
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2002/73/EB frá 23. september 2002 um breytingu á
tilskipun ráðsins nr. 76/207/EBE um framkvæmd meginreglunnar um jafnrétti karla og kvenna
varðandi aðgang að störfum, starfsþjálfun og stöðuhækkunum, sem og varðandi starfskjör.
http://brunnur.stjr.is/ees.nsf/385499142c7e4810002567590058573a/655B49EC8B7ACE
AF002570BD0053FFAA/$file/302L0073.pdf
Directive 2002/73/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002
amending Council Directive 76/207/EEC on the implementation of the principle of equal
treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and
promotion, and working conditions.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0073:EN:HTML
Tilskipun ráðsins nr. 97/80/EB frá 15. desember 1997 um sönnunarbyrði í málum er
varða mismunun vegna kynferðis.
http://brunnur.stjr.is/ees.nsf/385499142c7e4810002567590058573a/ADC888824A4FD
2A0025699C0080624D/$file/397L0080.pdf
Council Directive 97/80/EC of 15 December 1997 on the burden of proof in cases of
discrimination based on sex.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997L0080:EN:HTML
Directive 2006/54/EC of the European Parlament and of the Council of 5 July 2006 on the
implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in
matters of employment and occupation(recast).
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:EN:P
DF
Tilskipun ráðsins nr. 79/7/EBE frá 19. desember 1978 um um að meginreglan um jafnan rétt
karla og kvenna til almannatrygginga komi til framkvæmda stig af stigi.
http://brunnur.stjr.is/ees.nsf/pages/72FCFD2D513E72B200256700004E16BA/$file/379l
0007.pdf
Tilskipun ráðsins nr. 86/378/EBE frá 24. júlí 1986 um um framkvæmd meginreglunnar um
jafnrétti karla og kvenna innan almannatryggingakerfa einstakra starfsgreina.
http://brunnur.stjr.is/ees.nsf/pages/9ACC14D96EAFCCEA00256700004E156B/$file/386
l0378.pdf
Tilskipun ráðsins nr. 96/97/EB frá 20. desember 1996 um breytingu á tilskipun nr. 86/378/EBE
um framkvæmd meginreglunnar um jafnrétti karla og kvenna innan almannatryggingakerfa
einstakra starfsgreina.
http://brunnur.stjr.is/ees.nsf/pages/3F8651CD25664375002567BB005CDC9C/$file/396L
0097.pdf
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Tilskipun ráðsins nr. 92/85/EBE frá 19. október 1992 um lögleiðingu ráðstafana til að auka
öryggi og heilbrigði á vinnustöðum fyrir starfsmenn sem eru þungaðir, hafa nýlega alið börn eða
hafa börn á brjósti (tíunda sértilskipun í skilningi 1. mgr. 16. gr. tilskipunar 89/391/EBE).
http://brunnur.stjr.is/ees.nsf/385499142c7e4810002567590058573a/05974C268233D1D
C00256700004E1970/$file/392l0085.pdf
Tilskipun ráðsins 96/34/EB frá 3. júní 1996 um rammasamninginn um foreldraorlof sem UNICE,
CEEP og ETUC hafa gert.
http://brunnur.stjr.is/ees.nsf/pages/7E2BB1BE4A30A9530025699C008007A4/$file/396L
0034.pdf
Council Directive 2004/113/EC of 13 December 2004implementing the principle of equal
treatment between men and women in the access to and supply of goods and services.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:EN:P
DF
A Code of practice on the implementation of equal pay for work of equal value for women and
men COM (96) 336 final, 17.7 1996.
http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/legislation/com1996-336_en.pdf

Samþykktir og tilmæli Alþjóðavinnumálastofnunarinnar
Samþykkt nr. 100 um jöfn laun til karla og kvenna fyrir jafnverðmæt störf.
C100 Equal Remuneration Convention, 1951.
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C100
Samþykkt ILO nr. 111 um misrétti með tilliti til atvinnu og starfs.
C111 Discrimmination (Employment and Occupation) Convention, 1958.
http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/hrdr/instr/c_111.htm
Samþykkt nr. 156 um jafna möguleika og jafnrétti til handa körlum og konum í atvinnu:
Starfsfólk með fjölskylduábyrgð.
C156 Workers with Family Responsibilities Convention, 1981.
http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/hrdr/instr/c_156.htm
Tilmæli ILO nr. 71 frá 1944.
R71 Employment (Transition from War to Peace) Recommendation, 1944.
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R071
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Sáttmálar
Kvennasáttmáli Sameinuðu Þjóðanna
Félagsmálasáttmáli Evrópu
Mannréttindasáttmáli Evrópu

Áætlanir
Framkvæmdaáætlun Sameinuðu þjóðanna sem samþykkt var í Peking 1995
Norrænu samstarfsáætlunina í jafnréttismálum 1995–2000
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Dómaskrá
Dómar Evrópudómstólsins
Dómur Evrópudómstólsins C-17/05.
3. október 2006. B.F. Cadman gegn Health & Safety Executive.
Dómur Evrópudómstólsins nr. C-196/02.
10. mars 2005. Nikoloudi gegn Organismos Tilepikoinonion Ellados AE.
Dómur Evrópudómstólsins nr. C-256/01.
13. janúar 2004. Debra Allonby gegn Accrington & Rossendale College and Others.
Dómur Evrópudómstólsins nr. C-320/00.
17. september 2002. A.G. Lawrence og aðrir gegn Regent Office Care Ltd, Commercial Catering
Group and Mitie Secure Services Ltd.
Dómur Evrópudómstólsins nr. C-366/99.
29. nóvember 2001. Joseph Griesmar gegn Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
og Ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'État et de la Décentralisation
Dómur Evrópudómstólsins nr. C-381/99.
26. júní 2001. Brunnhofer gegn Bank der österreichischen Postsparkasse AG.
Dómur Evrópudómstólsins C-236/98.
30. mars 2000. Jämställdhetsombudsmannen gegn Örebro läns landsting.
Dómur Evrópudómstólsins nr. C-333/97.
21. október 1999. Lewen gegn Lothar Denda.
Dómur Evrópudómstólsins C-127/92.
27. október 1993. Dr. Pamela Mary Enderby v Frenchay Health Authority and Secretary of State
for Health.
Dómur Evrópudómstólsins nr. C-271/91.
2. ágúst 1993. M. Helen Marshall gegn Southampton and South-West Hampshire Area Health
Authority.
Dómur Evrópudómstólsins nr. C-262/88.
17. maí 1990. Douglas Harvey Barber gegn Guardian Royal Exchange Assurance Group.
Dómur Evrópudómstólsins C-109/88.
17. október 1989. Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund I Danmark gegn Dansk
Arbejdsgiverforening, fyrir Danfoss.
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Dómur Evrópudómstólsins mál nr. C-171/88.
13. júlí 1989. Rinner-Kuhn gegn FWW Spezial Gebäudereinigung GmbH & Co. KG.
Dómur Evrópudómstólsins nr. C-237/85.
1. júlí 1986. Gisela Rummler gegn Dato-Druck GmbH.
Dómur Evrópudómstólsins mál nr. C-170/84.
13. maí 1986. Bilka-Kaufhaus GmbH gegn Weber von Harz.
Dómur Evrópudómstólsins nr. 143/83.
Framkvæmdastjórnin gegn Danmörku.
Dómur Evrópudómstólsins nr. C-12/81.
9. febrúar 1982. Garland gegn British Rail Engineering Ltd.
Dómur Evrópudómstólsins nr. C-96/80.
31. mars 1981. Jenkins gegn Kingsgate (Clothing Productions) Ltd.
Dómur Evrópudómstólsins nr. C-61/81.
Framkvæmdastjórnin gegn Bretlandi.
Dómur Evrópudómstólsins C-129/79.
27. mars 1980. Macarthys Ltd gegn Smith.
Dómur Evrópudómstólsins nr. C-43/75.
8. apríl 1976. Defrenne gegn Sabena.
Dómur Evrópudómstólsins nr. C-26/62.
5. febrúar 1963. Van Gend & Loos gegn Netherlands Inland Revenue Administration.

Dómar EFTA
Dómur EFTA-dómstólsins, mál nr. E-02/07.
Eftirlitsstofnun EFTA gegn norska ríkinu.

Hæstaréttardómar
Hæstaréttardómur nr. 258/2004.
20. janúar 2005. Akureyrarbær gegn Guðrúnu Sigurðardóttur og gagnsök.
Hæstaréttardómur nr. 11/2000.
31. maí 2000. Akureyrarbær gegn kærunefnd jafnréttismála vegna Ragnhildar Vigfúsdóttur.
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Hæstaréttardómur nr. 255/1996.
13. mars. 1997. Kærunefnd jafnréttismála f.h. Guðrúnar Erlu Ólafsdóttur gegn íslenska ríkinu og
Ríkisútvarpinu.
Hæstaréttardómur nr. 117/1979.
12. mars. 1982. Heilbrigðisráðherra vegna stjórnarnefndar ríkisspítalanna og fjármálaráðherra
f.h. ríkissjóðs gegn Jafnréttisráði f.h. Guðrúnar Emilsdóttur og Guðrúnu Emilsdóttur persónulega
og gagnsök.
Hæstaréttardómur nr. 172/1976.
1. júní 1978. Ragnhildur Smith gegn forsetum Alþingis f.h. Alþingis og fjármálaráðherra f.h.
ríkissjóðs.

Héraðsdómar
Dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra frá 4. nóvember 1999.
Kærunefnd jafnréttismála vegna Ragnhildar Vigfúsdóttur gegn Akureyrarbæ.
Dómur Bæjarþings Reykjavíkur frá 17. september 1976.
Ragnhildur Smith gegn fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs og forsetum Alþingis f.h. Alþingis.

Álit kærunefndar jafnréttismála
Álit kærunefndar jafnréttismála nr. 14/2006.
16. apríl 2007. A gegn sýslumanninum á Húsavík.
Álit kærunefndar jafnréttismála nr. 12/2006.
9. mars. 2007. A gegn Landspítala Háskólasjúkrahúsi.
Álit kærunefndar jafnréttismála nr. 7/2004.
1. október 2004. A gegn Kjarnafæði hf.
Álit kærunefndar jafnréttismála nr. 9/2002.
4. apríl 2002. A gegn Reykjavíkurborg vegna Foldaskóla.
Álit kærunefndar jafnréttismála nr. 4/2000.
18. desember 2000. A gegn Grunnskóla Vesturbyggðar vegna Bíldudalsskóla.
Álit kærunefndar jafnréttismála nr. 4/1999.
9. september 1999. A gegn Sameinaða lífeyrissjóðnum.
Álit kærunefndar Jafnréttismála nr. 7/1997.
23. febrúar 1998. A gegn Akureyrarbæ.
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Álit Kærunefndar jafnréttismála nr. 4/1997.
11. desember 1997. A gegn Vátryggingarfélagi Íslands.

Álit Umboðsmanns Alþingis
Álit umboðsmanns Alþingis nr. 3837/2003.
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Fylgiskjöl
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Fylgiskjal I
Samþykkt nr. 100 um jöfn laun til karla og
kvenna fyrir jafnverðmæt störf.
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Samþykkt nr. 100 um jöfn laun til karla og kvenna fyrir jafnverðmæt störf.
Allsherjarþing Alþjóðavinnumálastofnunarinnar, sem stjórn Alþjóðavinnumála-skrifstofunnar
hefur kvatt til funda í Genf og kom saman til þrítugustu og fjórðu þingsetu sinnar 6. júní 1951,
og hefur ákveðið að gera ákveðnar tillögur varðandi regluna um jöfn laun til karla og kvenna
fyrir jafnverðmæt störf, sem er sjöunda málið á dagskrá þingsins, og hefur ákveðið, að þessar
tillögur skuli gerðar í formi alþjóðasamþykktar, gerir í dag, tuttugasta og níunda júní árið nítján
hundruð fimmtíu og eitt, eftirfarandi samþykkt, sem nefna má Jafnlaunasamþykktina frá 1951:
1. gr.
Í þessari samþykkt —
a. tekur orðið „laun― yfir hið venjulega grunn- eða lágmarkskaup og hvers konar frekari þóknun,
sem greidd er beint eða óbeint, hvort heldur í fé eða fríðu, og vinnuveitandinn greiðir
starfsmanninum fyrir vinnu hans;
b. eiga orðin „jöfn laun til karla og kvenna fyrir jafnverðmæt störf― við launataxta, sem settir eru
án þess að gerður sé greinarmunur á kynjum.
2. gr.
1. Með þeim ráðum, er hæfa þeim aðferðum, sem hafðar eru við ákvörðun launataxta, skal hvert
aðildarríki stuðla að því og tryggja það, að svo miklu leyti sem það samrýmist þessum
aðferðum, að reglan um jöfn laun til karla og kvenna fyrir jafnverðmæt störf taki til alls
starfsfólks.
2. Þessari reglu skal komið til framkvæmda með:
a. landslögum eða reglugerðum;
b. ráðstöfunum, sem komið er á eða viðurkenndar eru með lögum, til ákvörðunar á launum;
c. heildarsamningum milli vinnuveitenda og verkamanna, eða
d. með þessum mismunandi aðferðum sameiginlega.
3. gr.
1. Þar, sem slíkt mundi greiða fyrir því að ákvæðum samþykktarinnar sé framfylgt, skal gera
ráðstafanir til þess að koma á óvilhöllu mati á störfum, sem byggist á því að metin sé sú
vinna, sem inna skal af hendi.
2. Reglur þær, sem fara ber eftir við þetta mat, geta stjórnvöld þau, sem hafa með höndum
ákvörðun launataxta, ákveðið, en þegar taxtarnir eru ákveðnir með heildarsamningum, geta
aðilar þeirra ákveðið þær.
3. Mismunur á launatöxtum, er samsvarar mismun, sem ákveðinn er með slíku óhlutdrægu mati
á vinnu þeirri, sem leysa ber af hendi, skal ekki talinn fara í bága við regluna jöfn laun til
karla og kvenna fyrir jafnverðmæt störf, enda sé ekki greint á milli kynja.
4. gr.
Eftir því sem við á ætti hvert aðildarríki að hafa samvinnu við hlutaðeigandi vinnuveitendaog verkamannafélög með það fyrir augum að koma ákvæðum þessarar samþykktar í framkvæmd.
5.–14. gr.
(Samhljóða 6.–15. gr. samþykktar nr. 99 hér að framan)
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Fylgiskjal II
III. kafli laga nr.10/2008
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III. kafli. Réttindi og skyldur.
18. gr. Vinnumarkaður.
Atvinnurekendur og stéttarfélög skulu vinna markvisst að því að jafna stöðu kynjanna á vinnumarkaði.
Atvinnurekendur skulu sérstaklega vinna að því að jafna stöðu kynjanna innan fyrirtækis síns eða
stofnunar og stuðla að því að störf flokkist ekki í sérstök kvenna- og karlastörf. Sérstök áhersla skal lögð á
að jafna hlut kynjanna í stjórnunar- og áhrifastöðum.
Fyrirtæki og stofnanir þar sem starfa fleiri en 25 starfsmenn að jafnaði á ársgrundvelli skulu setja sér
jafnréttisáætlun eða samþætta jafnréttissjónarmið í starfsmannastefnu sína. Skal þar m.a. sérstaklega
kveðið á um markmið og gerð áætlun um hvernig þeim skuli náð til að tryggja starfsmönnum þau réttindi
sem kveðið er á um í 19.–22. gr. Jafnréttisáætlun og jafnréttissjónarmið í starfsmannastefnu skal
endurskoða á þriggja ára fresti.
Fyrirtæki og stofnanir skv. 2. mgr. skulu afhenda Jafnréttisstofu afrit af jafnréttisáætlun eða
starfsmannastefnu sinni ef jafnréttisáætlun er ekki fyrir hendi ásamt framkvæmdaáætlun þegar
Jafnréttisstofa óskar eftir því. Enn fremur skulu fyrirtæki og stofnanir skv. 2. mgr. afhenda Jafnréttisstofu
skýrslu um framgang mála þegar Jafnréttisstofa óskar eftir því innan hæfilegs frests.
Hafi fyrirtæki eða stofnun skv. 2. mgr. ekki gert jafnréttisáætlun eða samþætt jafnréttissjónarmið í
starfsmannastefnu sína skal Jafnréttisstofa beina þeim fyrirmælum til viðkomandi fyrirtækis eða stofnunar
að gerðar séu viðunandi úrbætur innan hæfilegs frests. Hið sama gildir sé það mat Jafnréttisstofu að
jafnréttisáætlun fyrirtækis eða stofnunar skv. 2. mgr. sé ekki viðunandi eða að jafnréttissjónarmið hafi
ekki verið samþætt í starfsmannastefnu með nægilega skýrum hætti.
Verði fyrirtæki eða stofnun skv. 2. mgr. ekki við fyrirmælum Jafnréttisstofu skv. 4. mgr. getur
Jafnréttisstofa ákveðið að viðkomandi fyrirtæki eða stofnun greiði dagsektir þar til farið verður að
fyrirmælunum. Hið sama á við þegar fyrirtæki eða stofnun lætur hjá líða að afhenda Jafnréttisstofu afrit af
jafnréttisáætlun eða starfsmannastefnu sinni ef jafnréttisáætlun er ekki fyrir hendi ásamt
framkvæmdaáætluninni þegar Jafnréttisstofa óskar eftir því eða neitar að afhenda Jafnréttisstofu skýrslu
um framgang mála, sbr. 3. mgr. Ákvörðun um dagsektir skal tilkynnt bréflega á sannanlegan hátt þeim
sem hún beinist að.
Dagsektir geta numið allt að 50.000 kr. hvern dag. Við ákvörðun fjárhæðar dagsekta skal m.a. líta til
fjölda starfsmanna fyrirtækis eða stofnunar og hversu umsvifamikill viðkomandi atvinnurekstur er.
Dagsektir skulu renna í ríkissjóð.
Þeim sem fyrirmælum Jafnréttisstofu er beint að samkvæmt ákvæði þessu er heimilt að kæra ákvörðun
Jafnréttisstofu til félags- og tryggingamálaráðherra.
Ákvarðanir Jafnréttisstofu um dagsektir eru aðfararhæfar. Kæra til félags- og tryggingamálaráðherra
eða málshöfðun fyrir almennum dómstólum frestar aðför.
19. gr. Launajafnrétti.
Konum og körlum er starfa hjá sama atvinnurekanda skulu greidd jöfn laun og skulu njóta sömu kjara
fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.
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.
Starfsmönnum skal ávallt heimilt að skýra frá launakjörum sínum ef þeir kjósa svo.
20. gr. Laus störf, starfsþjálfun, endurmenntun og símenntun.
Starf sem laust er til umsóknar skal standa opið jafnt konum og körlum.
Atvinnurekendur skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að konur og karlar njóti sömu
möguleika til endurmenntunar, símenntunar og starfsþjálfunar og til að sækja námskeið sem haldin eru til
að auka hæfni í starfi eða til undirbúnings fyrir önnur störf.
21. gr. Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs.
Atvinnurekendur skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að gera konum og körlum kleift að samræma
starfsskyldur sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldu. Ráðstafanir þær skulu m.a. miða að því að auka
sveigjanleika í skipulagningu á vinnu og vinnutíma þannig að bæði sé tekið tillit til fjölskylduaðstæðna
starfsmanna og þarfa atvinnulífs, þar með talið að starfsmönnum sé auðveldað að koma aftur til starfa
eftir fæðingar- og foreldraorlof eða leyfi úr vinnu vegna óviðráðanlegra og brýnna fjölskylduaðstæðna.
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22. gr. Kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni.
Atvinnurekendur og yfirmenn stofnana og félagasamtaka skulu gera sérstakar ráðstafanir til að koma í
veg fyrir að starfsfólk, nemar og skjólstæðingar verði fyrir kynbundinni eða kynferðislegri áreitni á
vinnustað, stofnun, í félagsstarfi eða skólum.
Ef yfirmaður er kærður vegna ætlaðrar kynbundinnar eða kynferðislegrar áreitni verður hann vanhæfur
til að taka ákvarðanir í tengslum við starfsskilyrði kæranda á meðan meðferð málsins stendur yfir og skal
þá næsti yfirmaður taka slíkar ákvarðanir.
23. gr. Menntun og skólastarf.
Kynjasamþættingar skal gætt við alla stefnumótun og áætlanagerð í skóla- og uppeldisstarfi, þar á
meðal íþrótta- og tómstundastarfi.
Á öllum skólastigum skulu nemendur hljóta fræðslu um jafnréttismál þar sem m.a. skal lögð áhersla á
að búa bæði kynin undir jafna þátttöku í samfélaginu, svo sem í fjölskyldu- og atvinnulífi.
Kennslu- og námsgögn skulu þannig úr garði gerð að kynjum sé ekki mismunað.
Í náms- og starfsfræðslu og við ráðgjöf í skólum skulu piltar og stúlkur óháð kyni hljóta fræðslu og
ráðgjöf í tengslum við sömu störf.
Efla skal rannsóknir á stöðu kynjanna í íslensku samfélagi, jafnt fræðilegar grunnrannsóknir sem
hagnýtar rannsóknir, og miðla niðurstöðum þeirra markvisst innan skólastarfsins og til fjölmiðla.
Menntamálaráðuneytið skal fylgjast með að jafnréttis kynjanna sé gætt í skóla- og uppeldisstarfi sem
og í íþrótta- og tómstundastarfi. Enn fremur skal menntamálaráðuneytið fylgjast með þróun jafnréttismála
á þessum sviðum samfélagsins.
Jafnréttisráðgjafi skal starfa innan menntamálaráðuneytisins og skal hann fylgja eftir ákvæðum þessarar
greinar og veita viðkomandi aðilum ráðgjöf í jafnréttismálum, m.a. um sértækar aðgerðir til að stuðla að
jafnrétti kynjanna.
IV. kafli. Bann við mismunun á grundvelli kyns.
24. gr. Almennt bann við mismunun.
Hvers kyns mismunun á grundvelli kyns, hvort heldur bein eða óbein, er óheimil.
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.
Það telst ekki mismunun að taka sérstakt tillit til kvenna vegna meðgöngu og barnsburðar.
25. gr. Bann við mismunun í kjörum.
Atvinnurekendum er óheimilt að mismuna konum og körlum í launum og öðrum kjörum á grundvelli
kyns.
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.
26. gr. Bann við mismunun í starfi og við ráðningu.
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.
Óheimilt er að láta fæðingar- og foreldraorlof eða aðrar aðstæður tengdar meðgöngu og barnsburði hafa
neikvæð áhrif á ákvarðanir skv. 1. 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.
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, fæðingarog foreldraorlof eða aðrar aðstæður tengdar meðgöngu og barnsburði hafi legið til grundvallar ákvörðun
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hans.
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.
27. gr. Bann við uppsögn o.fl. vegna kæru eða leiðréttingarkröfu.
Atvinnurekanda er óheimilt að segja starfsmanni upp störfum sökum þess að hann hafi krafist
leiðréttingar á grundvelli laga þessara.
Atvinnurekandi skal jafnframt gæta þess að starfsmaður verði ekki beittur óréttlæti í starfi, svo sem
með tilliti til starfsöryggis, starfskjara eða mats á árangri, á grundvelli þess að hafa kært eða veitt
upplýsingar um kynbundna eða kynferðislega áreitni eða kynjamismunun.
Ef leiddar eru líkur að því að gengið hafi verið gegn ákvæði þessu skal atvinnurekandi sýna fram á að
uppsögn eða ætlað óréttlæti grundvallist ekki á leiðréttingarkröfu starfsmanns, kæru eða veitingu
upplýsinga um kynbundna eða kynferðislega áreitni eða aðra kynjamismunun. Þetta gildir ekki ef
uppsögnin á sér stað meira en einu ári eftir að starfsmaðurinn setti fram leiðréttingarkröfur á grundvelli
laga þessara.
28. gr. Bann við mismunun í skólum og á uppeldisstofnunum.
Í skólum og öðrum mennta- og uppeldisstofnunum er hvers konar mismunun á grundvelli kyns óheimil.
Skylt er að gæta þessa í námi og kennslu, starfsháttum og daglegri umgengni við nemendur.
Yfirmaður stofnunar skal gæta þess að nemandi eða skjólstæðingur sé ekki látinn gjalda þess að hafa
kært kynbundna áreitni eða kynjamismunun.
29. gr. Auglýsingar.
Auglýsandi og sá sem hannar eða birtir auglýsingu skulu sjá til þess að auglýsingin sé öðru kyninu ekki
til minnkunar, lítilsvirðingar eða stríði gegn jafnri stöðu og jöfnum rétti kynjanna á nokkurn hátt.
Óheimilt er að birta slíka auglýsingu í fjölmiðlum eða á öðrum opinberum vettvangi.
30. gr. Bann við afsali réttar.
Óheimilt er að afsala sér þeim réttindum sem kveðið er á um í lögum þessum.
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Eftirlit með jafnlaunaákvæðum samþykkta ILO
Eftirlit ILO með því að löggjöf og framkvæmd aðildarríkja stofnunarinnar séu í samræmi við
samþykktir stofnunarinnar byggist, annars vegar, á skýrslum og, hins vegar, á kærum.
Aðildarríkjunum er skylt að senda ILO reglulega skýrslur um framkvæmd samþykkta sem þau
hafa fullgilt 404 og er mælst til þess að stjórnvöld aðildarríkja hafi samráð við aðila
vinnumarkaðarins um gerð þessara skýrslna. Tvær nefndir koma við sögu þegar kemur að eftirliti
með framkvæmd aðildarríkjanna á skuldbindingum þeirra samkvæmt samþykktunum. Þær
nefndir eru sérfræðinganefnd 405 og nefnd Alþjóðavinnumálaþingsins um framkvæmd samþykkta
og tilmæla406. Hvorki niðurstöður sérfræðinganefndar né nefndar Alþjóðavinnumálaþingsins um
framkvæmd

samþykkta

Alþjóðadómstóllinn

408

og

tilmæla

eru

bindandi

fyrir

aðildarríkin 407

og

aðeins

getur skorið úr um ágreining um inntak skuldbindinga samkvæmt

samþykktum ILO. 409
Einnig er hægt er að kæra mál um ætluð brot á samþykktum ILO. Form kæranna byggist
annars vegar á kvörtunum og hins vegar á tilkynningum. Aðildarríki getur þannig lagt fram
kvörtun á hendur öðru aðildarríki þar sem grunur leikur á um að það fari ekki eftir samþykkt sem
það er aðili að. Í kjölfarið rannsakar sérstök rannsóknarnefnd kvörtunina og birtir bindandi
niðurstöður sínar í skýrslum. Ef ríkisstjórnir fara ekki eftir tilmælum rannsóknarnefndarinnar er
heimilt að leggja til við Alþjóðavinnumálaþingið þær aðgerðir sem nefndin telur viðeigandi til að
tryggja framkvæmd samþykktarinnar. 410 Aðildarríki geta ennfremur sent tilkynningar til ILO ef
grunur leikur á um að ríki brjóti gegn samþykkt sem það er aðili að. 411

404

Sbr. 22. gr. stofnskrár ILO.
Enska. The Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations.
406
Enska: The Conference Committee on the Application of Standards.
407
Sérfræðinganefndin hefur þó látið uppi það sjónarmið sem að hún fylgir í framkvæmd að til þess að hún geti
sinnt hlutverki sínu sé henni nauðsynlegt að kanna og láta í ljós álit sitt á inntaki ákvæði samþykkta ILO og
ákvarða lagalegt gildissvið þeirra. Hefur nefndin litið svo á að geri aðildarríki ekki ráðstafanir til að hnekkja
túlkun hennar með málskoti til Alþjóðadómstólsins sé túlkunin samþykkt og almennt viðurkennd. Heimild. Elín
Blöndal (2003). Bls. 287.
408
Enska: International Court of Justice.
409
Elín Blöndal (2003). Bls. 284-289.
410
Á Alþjóðavinnumálaþinginu árið 2000 var ákvæði 33. Gr. stofnskrár ILO beitt í fyrsta skipti. Það kveður á um að
ef ríki bregst því að fara eftir tilmælum sérstakrar rannsóknarnefndar geti stjórnarnefnd ILO mælt með þeim
aðgerðum sem það telur nauðsynlegar til að tryggja að ríkið fari eftir þeim. Á þinginu var á grundvelli þessa
ákvæðis samþykkt ályktun um aðgerðir gegn Burma vegna ítrekaðra brota á samþykkt nr. 29 um bann við
nauðungarvinnu. Heimild: Skýrsla félagsmálaráðherra til Alþingis um þing Alþjóðavinnumálastofnunarinnar
(ILO) sem haldið var á árinu 2000. 126. löggjafarþing 2000-2001 og Elín Blöndal (2003). Bls. 289.
411
Elín Blöndal (2003). Bls. 284-289.
405
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Ágrip af jafnlaunabaráttu 20. aldar
Á fyrstu árum 20. aldar var mikil gróska í íslensku samfélagi. Atvinnuvegir þjóðarinnar tóku
breytingum og ný stétt myndaðist við sjávarsíðuna sem ýtti undir verslun og iðnað. 412 Í kjölfar
þessara breytinga á atvinnuháttum þjóðarinnar mynduðust félagasamtök verkafólks og
verkamannafélagið Dagsbrún var stofnað árið 1906.413 Inntökuskilyrðin í félagið voru heldur
ströng og voru karlar, til að mynda, þeir einu sem gátu gerst félagsmenn414 þrátt fyrir að konur
hefðu unnið mörg þeirra starfa sem karlar sinntu. Hins vegar fengu konur inngöngu í
Verkamannafélagið Hlíf sem stofnað var árið 1907415, og voru konur 60-80 af 250 stofnfélögum
þess félags. 416 Hvað eiginlega kvennabaráttu varðaði þá var Kvenréttindafélag Íslands 417
stofnað418 árið 1907. Félaginu var ætlað ,,að starfa að því að konur fengju fullt stjórnmálajafnrétti
á við karlmenn, kosningarétt, kjörgengi svo og rétt til embætta og atvinnu með sömu skilyrðum
og þeir. ‖ 419 [Skáletrun MHB] Um mitt sumar 1913 komst skriður á stofnun verkakvennafélags
og í október ári síðar var Verkakvennafélagið Framsókn stofnað.420 Konur höfðu þannig eignast
eigið félag og tók Framsókn þátt í undirbúningsvinnu við stofnun og mótun Alþýðusambands
Íslands tveimur árum síðar. 421 Árið 1911 höfðu konur fengið sama rétt til allra embætta og karlar
og rétt til sömu launa fyrir slík störf. 422 Árið 1915 fengu konur síðan kosningarétt og sjö árum

412

Árið 1850 framfleyttu 82% landsmanna sér á landbúnaði en árið 1901 rúmlega helmingur landsmanna. Hlutur
fiskveiða jókst úr 6,7% árið 1850 í 17,5% árið 1890 og 1901 töldust 11,4% stunda fiskveiðar eingöngu, en 15,8%
bæði fiskveiðar og landbúnað. Fiskveiðar voru með þessu orðnar að sjálfstæðri atvinnugrein. Heimild: Ólafur R.
Einarsson (1979). bls. 11-14
413
Vefsíða ASÍ (e.d.).
414
Að auki þurfti viðkomandi að hafa náð 18 ára aldri, hafa óflekkað mannorð, uppáskrifuð meðmæli og þá þurfti
2/3 fundarmanna á félagafundi að samþykkja viðkomandi. Heimild: Þorleifur Friðriksson (2007).
415
Ekki er nákvæmlega vitað hvenær að Verkalýðsfélagið Hlíf var stofnað en líklegast er að það hafi verið í byrjun
árs 1907. Heimild: Vefsíða Hlífar (e.d.).
416
Lög Hlífar voru keimlík lögum Dagsbrúnar með þeirri undantekningu að bæði körlum og konum var heimilt að
gerast félagasmenn. Heimild: Þorleifur Friðriksson (2007).
417
Fyrsta nafn félagsins var Hið íslenska kvenréttindafélag. Heimild: Vefsíða Kvenréttindafélags Íslands (e.d.).
418
Kvenréttindafélag Íslands var stofnað sunnudaginn 27. janúar 1907 á heimili Bríetar Bjarnhéðinsdóttur. Heimild:
Vefsíða Kvenréttindafélags Íslands (e.d.).
419
Sbr. 2. gr. fyrstu laga félagsins. Heimild: Vefsíða Kvenréttindafélags Íslands (e.d.).
420
Efling stéttarfélag varð til við sameiningu Dagsbrúnar og Framsóknar –stéttarfélags við Starfsmannafélagið Sókn
og Félag starfsfólks í veitingahúsum. Heimild: Vefsíða Eflingar (e.d.).
421
Höfundur bókarinnar, Við brún nýs dags, áréttar að það hafi ekki verið sérstakt „prinsipp― sem olli þeirri afstöðu
að leyfa ekki inngöngu kvenna í Dagsbrún heldur miklu frekar beinir og hreinir hagsmunir. Verkakarlarnir hafi
óttast að missa störf sín til kvenna m.a. af því að þær voru ódýrara vinnuafl. Segja má félagsmönnum Dagsbrúnar
það til tekna að þeir höfðu aðstoðað baráttufélaga sína í Hafnarfirði að koma á legg Hlíf sem frá upphafi var opið
verkafólki af báðum kynjum. Að auki hafi þeir verið verkakonum innan handar við stofnun Framsóknar.
Heimild: Þorleifur Friðriksson (2007).
422
Frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 135. löggjafarþing 2007-2008.
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síðar var fyrsta konan kjörin á þing. 423 Barnakennarar fengu, árið 1919, jafnan rétt til launa, án
tillits til þess hvort þeir væru karlar eða konur, og með lögum nr. 38/1954 um réttindi og skyldur
starfsmanna ríkisins var kveðið á um það, að konur og karlar skyldu hafa jafnan rétt til opinberra
starfa og til sömu launa fyrir sömu störf.424 Vorið 1939 hóf Kvenréttindafélag Íslands baráttu
tileinkaða launajafnrétti þar sem krafan var „sömu laun fyrir sömu störf―. Á þessu sést að
baráttan fyrir launajafnrétti kynjanna átti sér langan aðdraganda hér á landi. 425
Árið 1958 fullgilti Ísland jafnlaunasamþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO) nr.
100 frá 1951. Með því skuldbatt Ísland sig til að tryggja jöfn laun til karla og kvenna fyrir
jafnverðmæt störf. Árið 1961 voru sett lög um launajöfnuð kvenna og karla nr. 60/1961.
Samkvæmt þeim áttu laun kvenna að hækka á árunum 1962-1967 til jafns við laun karla fyrir
sömu störf í eftirfarandi starfsgreinum: almennri verkavinnu, verksmiðjuvinnu og verslunar- og
skrifstofuvinnu. 426 Árið 1963 fullgilti Ísland samþykkt ILO nr. 111 um misrétti með tilliti til
atvinnu og starfs, sem samþykkt var á þingi Alþjóðavinnumálastofnunarinnar árið 1958.427
Á áttunda áratugi síðustu aldar gerðist margt í jafnréttismálum og útnefndu Sameinuðu
þjóðirnar árið 1975 alþjóðlegt kvennaár sem skyldi helgað jafnrétti, þróun og friði. Hérlendis
höfðu lög um Jafnlaunaráð428 verið sett en það starfaði á árunum 1973-1976.

Lög sem

heimuluðu fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir voru samþykkt árið 1975 429 og jafnmargar
stúkur og piltar úskrifuðust sem stúdentar. Launamunurinn var hins vegar ennþá til staðar.
Verkakonur höfðu aðeins 76% af tímakaupi verkakarla og við stjórnvölinn í valdastofnunum
samfélagsins sátu nánast eingöngu karlar. Svo kom að fyrstu eiginlegu jafnréttislögin voru
samþykkt á Alþingi árið 1976 430. Þessi nýju íslensku jafnréttislög tóku af öll tvímæli um að það
væri óheimilt að mismuna kynjunum, og lögðu skyldur á atvinnurekendur um aðgerðir til að
tryggja jafnrétti á vinnustað. Lögin hafa í fjórgang verið endurskoðuð það er með lögum nr.

423

Ingibjörg H. Bjarnason var kjörin á Alþingi fyrst íslenskra kvenna en hún var frambjóðandi sérstaks kvennalista.
Heimild: Vefsíða Alþingis (e.d.).
424
Sjá 3. gr. laga nr. 38/1954 um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna ríkisins sem felld voru úr gildi skv.
lögum nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.
425
Frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 135. löggjafarþing 2007-2008.
426
Eðlilegt þótti, að atvinnuvegirnir fengju nokkurt ráðrúm til að samlagast hinum nýju viðhorfum í kjaramálum
kvenna og var talið að sex ár væri nægur tími til þess. Þrátt fyrir lögin um launajöfnuð komst hann ekki á í reynd.
Heimild: Frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 135. löggjafarþing 2007-2008.
427
Frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 135. löggjafarþing 2007-2008.
428
Lög nr. 37/1973 um Jafnlaunaráð.
429
Lög nr. 25/1975 um ráðgjöf og aðgerðir.
430
Sjá frekari umfjöllun um lög nr. 78/1976 um jafnrétti kvenna og karla í kafla 3.2.2.
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65/1985, lögum nr. 28/1991, lögum nr. 96/2000 og núna síðast með lögum nr. 10/2008 um jafna
stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 431

431

Öll lögin hétu lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.
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