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 i 

Útdráttur 

Í ritgerð þessari er fjallað um ákvæði 1. mgr. 63. gr. hlutafélagalaga nr. 2/1995 um kynjahlutföll 

í stjórnum með tilliti til athafnafrelsis hluthafa. Árið 2010 voru samþykkt á Alþingi lög nr. 

13/2010 um breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög nr. 138/1994, þar 

sem lögfest voru ákvæði um kynjahlutföll í stjórnum hlutafélaga og einkahlutafélaga. Öðluðust 

þessi ákvæði gildi 1. september 2013. Þessar breytingar á hlutafélagalögum urðu til þess að 

hluthöfum voru settar frekari skorður þegar kemur að vali á stjórnarmönnum, þ.e. umfram hin 

almennu- og sérstöku hæfisskilyrði hlutafélagalaganna.  

Umfjöllun ritgerðarinnar er þannig háttað að fjallað er um stöðu kvenna í stjórnum 

hlutafélaga og í stjórnunarstöðum almennt. Því næst er fjallað um tiltekin mannréttindaákvæði 

í annars vegar stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 og hins vegar ákvæði 

alþjóðasamninga. Þá er fjallað um löggjöf Evrópusambandsins sem snýr að jafnrétti kynjanna 

og tillögu Framkvæmdastjórnarinnar að tilskipun um kynjakvóta í stjórnum hlutafélaga, sem 

lögð var fram árið 2012. Farið er yfir þá hagsmuni sem liggja að baki sértækum aðgerðum á 

borð við kynjakvóta, þ.e. hagsmunir hluthafa og almannahagsmunir, og jafnvægið þar á milli. 

Í því samhengi er fjallað um það hvort lögbundnir kynjakvótar brjóti gegn meðalhófsreglunni. 

Fjallað er um ólíka nálgun ríkja á ójöfnum kynjahlutföllum í stjórnum og hvaða aðgerðir hafa 

reynst vel. 

Dómaframkvæmd er lítil sem engin á þessu sviði, en fjallað er um eina dóm 

Mannréttindadómstóls Evrópu þar sem reynt hefur á ákvæði um lögbundinn kynjakvóta. 

Veigamiklar ástæður þurfa að liggja til grundvallar skerðingu á réttindum einstaklinga og með 

vísan til dómaframkvæmdar Mannréttindadómstóls Evrópu er litið svo á að fjölgun kvenna í 

áhrifastöðum geti orðið lögmætur grundvöllur réttindaskerðingar.  
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Abstract 

This thesis will examine Article 63 of the Company Act no. 2/1995 on gender quotas on 

company boards with regards to shareholders' freedom of act. In 2010, amendments were made 

on the Company Act, which enacted provisions on gender quotas on company boards in public 

limited companies and private limited companies. These provisions came into force in 

September 2013. The amendments led to further restrictions on shareholders when electing 

board members.  

The thesis will acknowledge the multiple interests at stake when it comes to electing 

board members, both shareholders‘ interests and equality and/or public interests. The thesis 

will also discuss the legislation of the European Union on gender equality and the 

Commission‘s proposal for a directive on improving the gender balance among non-executive 

directors of companies listed on stock exchanges, which was submitted in 2012 and is yet to 

be approved. Different approaches to mend unequal gender ratios on company boards will be 

examined, especially the Nordic countries, and what measures have proven to be successful.  

There is hardly any case law regarding statutory gender quotas. In 2019, the European 

Court of Human Rights decided its first gender quota case, which dealt with gender imbalance 

on candidate lists for parliamentary elections. The decision is confirms that gender quotas are 

a legitimate tool to acheive gender equality and are not considered a breach against the 

proportionality principle. Furthermore, the decision confirms that increasing female 

participation is a favorable and legitimate aim. 
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1 Inngangur 

Í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 kom í ljós að ýmsu var ábótavant þegar kom að 

stjórnarháttum fyrirtækja, ekki bara hér á landi heldur einnig innan aðildarríkja 

Evrópusambandsins. Í kjölfarið var settur meiri þrýstingur á hlutafélög af hálfu stjórnvalda og 

samfélagsins að sýna meiri samfélagslega ábyrgð. Síðastliðinn áratug hefur lagasetning er lýtur 

að stjórnarháttum fyrirtækja aukist og samhliða því hafa stjórnarhættir fyrirtækja tekið miklum 

breytingum. Ein af þessum breytingum var aukin áhersla á jafnari kynjahlutföll í stjórnum 

hlutafélaga. Árið 2010 voru samþykkt á Alþingi lög nr. 13/2010 um breytingu á lögum um 

hlutafélög1 og lögum um einkahlutafélög2, þar sem lögfest voru ákvæði um kynjahlutföll í 

stjórnum hlutafélaga og öðluðust þessi ákvæði gildi 1. september 2013. Markmið þessarar 

ritgerðar er að varpa ljósi á það hvort 1. mgr. 63. gr. hlutafélagalaga um kynjahlutföll í stjórnum 

hlutafélaga stríði gegn athafnafrelsi hluthafa. Ákvæðið er svohljóðandi: 

Í stjórn hlutafélags skulu eiga sæti fæst þrír menn. Í stjórnum opinberra hlutafélaga 

og hlutafélaga þar sem starfa fleiri en 50 starfsmenn að jafnaði á ársgrundvelli skal 

hvort kyn eiga fulltrúa í stjórn þegar stjórn er skipuð þremur mönnum og þegar 

stjórnarmenn eru fleiri en þrír í slíkum félögum skal tryggt að hlutfall hvors kyns sé 

ekki lægra en 40%. Sama gildir um kynjahlutföll meðal varamanna í slíkum félögum 

en hlutföllin í stjórn og varastjórn skulu þó í heild vera sem jöfnust. Náist ekki 

viðhlítandi niðurstaða má samþykkja nauðsynlega breytingu með nýrri ákvörðun 

hluthafafundar en ákvæði um þetta efni skal taka upp í samþykktir félags. Í skýrslu 

stjórnar í ársreikningi skal sundurliða upplýsingar um hlutföll kynjanna í stjórn. Í 

hlutafélögum, þar sem starfa fleiri en 25 starfsmenn að jafnaði á ársgrundvelli, skal 

jafnframt sundurliða upplýsingar um hlutföll kynjanna meðal starfsmanna og 

stjórnenda félagsins.3 

Þessar breytingar á hlutafélagalögum urðu til þess að hluthöfum voru settar frekari skorður 

þegar kemur að vali á stjórnarmönnum, þ.e. umfram hin almennu- og sérstöku hæfisskilyrði 

hlutafélagalaganna.  

Uppbyggingu ritgerðarinnar verður hagað þannig að fyrst verður farið yfir í stuttu máli 

hvernig staða kvenna í stjórnum hlutafélaga og í stjórnunarstöðum almennt, hefur tekið 

breytingum í kjölfar efnahagshrunsins 2008. Því næst verður fjallað um tiltekin 

mannréttindaákvæði í annars vegar stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/19444 og hins vegar 

 
1 Lög um hlutafélög nr. 2/1995, hér eftir hfl. 
2 Lög um einkahlutafélög nr. 138/1994, hér eftir ehfl. 
3 Í ritgerð þessari takmarkast umfjöllunin við ákvæði hlutafélagalaga, en sambærilegt ákvæði er þó að finna í 1. 

mgr. 39. gr. ehfl., 4. mgr. 29. gr. laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997 

og í XX. kafla hfl. um samlagshlutafélög. Þó svo að umfjöllun ritgerðarinnar taki mið af hluthöfum í 

hlutafélagalögum þá geta sömu sjónarmið einnig átt við um hluthafa einkahlutafélaga, samlagshlutafélaga og 

lífeyrissjóða.  
4 Hér eftir stjórnarskráin eða stjskr. 
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ákvæði alþjóðasamninga. Í því samhengi verður farið ofan í saumana á því hvaða sjónarmið 

liggja til grundvallar við takmarkanir á mannréttindum einstaklinga og lögaðila. Kynjakvótar í 

stjórnum hlutafélaga hafa ekki ratað á borð dómstóla, hvorki hérlendis né í Evrópu. 

Mannréttindadómstóll Evrópu5 hefur þó ákvarðað í einu máli tengdum kynjakvótum á 

framboðslistum stjórnmálaflokka og þá umfjöllun er að finna í lok þriðja kafla. Þar verður farið 

yfir þau sjónarmið sem MDE leggur til grundvallar við skoðun á þessari umdeildu sértæku 

aðgerð sem kynjakvótinn er.  

Í fjórða kafla verður fjallað um löggjöf Evrópusambandsins sem snýr að jafnrétti kynjanna, 

þar sem óumflýjanlega gætir áhrifa hennar í miklum mæli hér á landi. Fjallað verður um 

sértækar aðgerðir innan Evrópusambandsins og hvernig Evrópudómstóllinn hefur túlkað slíkar 

aðgerðir í dómaframkvæmd sinni. Þá verður einnig fjallað um tillögu 

Framkvæmdastjórnarinnar að tilskipun um kynjakvóta í stjórnum hlutafélaga, sem lögð var 

fram árið 2012.6 Tillagan er nokkuð umdeild bæði á meðal aðildarríkja og innan stofnana 

Evrópusambandsins, en ekki er búið að lögfesta hana.  

Í fimmta kafla er fjallað um jafnréttislöggjöf á Íslandi. Við sem samfélag getum vonandi 

sammælst um það að jafnrétti sé ein af grunnstoðum lýðræðissamfélagsins, og það sé 

grundvallaratriði að bæði kyn láti jafnréttismál sig varða, enda njóta allir góðs af því að jafnrétti 

ríki í okkar samfélagi.7 Jafnréttislög hafa verið í gildi hér á landi síðan árið 1976 og höfðu 

fyrstu jafnréttislögin það markmið að stuðla að jafnrétti kynjanna á öllum sviðum 

þjóðfélagsins.8 Þegar lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/20089 tóku gildi 

var þeim ætlað að auka rétt kvenna á þeim sviðum sem á þær hallaði, ásamt því að styrkja rétt 

karla að sama skapi ef réttur þeirra var rýrari. Ákvæði 1. mgr. 63. gr. hfl. um kynjahlutföll í 

stjórnum byggir meðal annars á heimild jafnréttislaga til að viðhafa sértækar aðgerðir.  

Í sjötta er síðan fjallað um hlutafélagalöggjöf og þá hagsmunaárekstra sem geta komið upp 

á milli aðila sem tengjast rekstri hlutafélaga. Ákvæði um kynjahlutföll í stjórnum verður skoðað 

í samhengi við hagsmuni hluthafa og rétt þeirra til að kjósa sér stjórnarmenn. Þá verður einnig 

 
5 Hér eftir Mannréttindadómstóll Evrópu eða MDE. 
6 Commission, „Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on improving the 

gender balance among non-executive directors of companies listed on stock exchanges and related measures“ 

COM(2012) 614 final. 
7 Stjórnarráðið, „Um jafnrétti kynjanna“ <https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannrettindi-og-

jafnretti/jafnretti/um-jafnretti-kynjanna/> skoðað 2. september 2020. 
8 Í þessari ritgerð verður stuðst við nálgun Dr. Oddnýjar Mjallar Arnardóttur er varðar vísun til meginreglunnar 

um „jafnrétti“ og „bann við mismunun“ sem einnar og sömu meginreglunnar. Munurinn á orðalaginu felst í því 

hvort meginreglan er sett fram með jákvæðum hætti, þ.e.a.s. boðregla, eða með neikvæðum hætti sem 

bannregla. Sjá nánar: Oddný Mjöll Arnardóttir, „Vernd gegn mismunun í íslenskum rétti: Breytinga er þörf“ 

(2009) 59 (1) Tímarit lögfræðinga 51, 52. 
9 Hér eftir jafnréttislög eða jrl. 
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leitast við að varpa ljósi á það álitamál hvort kynjakvótar, og þá einna helst lögbundnir 

kynjakvótar líkt og Ísland og Noregur hafa til dæmis tekið upp, brjóti gegn meðalhófsreglu í 

þrengri merkingu (l. stricto sensu). Í því samhengi verður skoðað hvort það sé sanngjarnt 

jafnvægi milli annars vegar réttar hluthafa og hins vegar þeirra almannahagsmuna sem felast í 

jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði? 

Í sjöunda og jafnframt síðasta efniskafla ritgerðarinnar verður sjónum höfundar beint til 

annarra ríkja sem tekið hafa upp reglur um kynjakvóta í stjórnum hlutafélaga. Að lokum verða 

aðalatriði ritgerðarinnar dregin saman og gert grein fyrir niðurstöðum höfundar. 
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2 Staða kvenna í stjórnunarstöðum 

Það velkist enginn í vafa um það að konur hafi alla tíð þurft að kljást við hinar ýmsu hindranir 

á vinnumarkaði. Þó að margir sigrar hafi unnist í gegnum tíðina, þá er enn töluvert langt í að 

jafnrétti ríki á íslenskum vinnumarkaði, bæði er varðar laun og ráðningu í stjórnunarstöður.10 

Þegar þessi ritgerð er skrifuð, á haustmánuðum árið 2020, eru 19 hlutafélög skráð á 

hlutabréfamarkað hér á landi. Í tveimur af þessum 19 hlutafélögum er kona sitjandi 

stjórnarformaður. Þá mynda konur meirihluta stjórnar í fimm af þessum 19 hlutafélögum. Til 

að varpa ljósi á þann vanda sem flestar Evrópuþjóðir glíma við, þ.e. skortur á konum í stjórnum 

hlutafélaga og í stjórnunarstöðum almennt, verður í stuttu máli farið yfir stöðu kvenna í 

stjórnunarstöðum, bæði hér á landi og innan ESB. 

Árið 2009 gerði Hagstofa Íslands úttekt á körlum og konum í áhrifastöðum11 á Íslandi árið 

200812, þar sem farið var yfir kynjahlutföll í hinum ýmsu störfum þjóðfélagsins. Tölfræðin nær 

aftur til ársins 1991 og er mjög áhugavert að sjá hvað varð í raun lítil breyting á hlutföllum 

kynjanna í sumum starfsstéttum, þá sérstaklega þegar kom að stjórnunarstöðum innan 

fyrirtækja og hvað varðar stjórnarsetu. Kynjahlutfall stjórnenda og embættismanna var nánast 

það sama árið 2007, og það var á árunum 1991 – 1995, eða um 29% konur og 71% karlar. 

Kynjahlutföll stjórnarformanna og stjórnarmanna héldust óbreytt á tímabilinu 1999 – 2007, en 

á þeim tíma voru einungis 20% af þeim konur. Á sama tímabili hækkaði þó hlutfall kvenna 

sem gegndu stöðu framkvæmdastjóra úr 15% í 19%13, en aukninguna má aðallega rekja til 

fjölda nýrra fyrirtækja, þar sem fjöldi fyrirtækja í rekstri jókst úr 7.221 árið 1999 í 13.349 árið 

2007. Aftur á móti voru konur 23% framkvæmdastjóra nýskráðra fyrirtækja árið 2007.14 Í 

úttektinni kom einnig fram að því stærri sem fyrirtæki eru, því færri konur eru við stjórn. Þá 

kom fram að níu af hverjum tíu framkvæmdastjórum, stjórnarformönnum og stjórnarmönnum 

fyrirtækja með fleiri en 50 starfsmenn væru karlar. Hæsta hlutfall kvenna í stjórnunarstöðum 

var í fyrirtækjum með færri en 10 starfsmenn, en hlutfallið fór lækkandi eftir því sem 

starfsmennirnir urðu fleiri. Það gefur því auga leið að nauðsynlega þurfti að leiðrétta þennan 

kynjahalla með einhverjum hætti. Á Íslandi hefur orðið mikil aukning kvenkyns stjórnarmanna 

 
10 Hagstofa Íslands, „Konur og karlar á Íslandi 2019“ 

<http://hagstofan.s3.amazonaws.com/media/public/2019/f691d1ec-d651-4380-a68d-df7893e83e42.pdf> skoðað 

15. október 2020. 
11 Með áhrifastöðum er átt við ábyrgðar- og stjórnunarstörf, hjá opinberum- og einkaaðilum, þ.m.t. aðild að 

nefndum og stjórnum af ýmsu tagi.  
12 Nýjustu tölur úttektarinnar eru frá júlí 2008, þ.e. fyrir hrun. 
13 Hagstofa Íslands, „Hagstofan: Konur og karlar í áhrifastöðum 2008“ (Hagstofa Íslands) 1 

<https://hagstofa.is/utgafur/nanar-um-utgafu/> skoðað 25. september 2020. 
14 sama heimild. 
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frá efnahagshruninu 2008, en árið 2007 voru konur 12,7% stjórnarmanna í stærri fyrirtækjum 

en árið 2019 voru þær 34,7%.15 Það er hins vegar enn undir því lágmarki sem lög um hlutafélög 

kveða á um.  

Engar reglur um kynjahlutföll eru í gildi um framkvæmdastjórnir skráðra hlutafélaga. Sú 

umræða hefur komið upp hvort einnig eigi að setja ákvæði um kynjakvóta í 

framkvæmdastjórnum, en í nokkrum framkvæmdastjórnum skráðra hlutafélaga hér á landi eru 

afar fáar konur samanborið við karla.16  

Síðan efnahagshrunið árið 2008 skók heimsbyggðina hefur það verið eitt af 

meginmarkmiðum Evrópusambandsins í jafnréttismálum að konur jafnt sem karlar komi að 

ákvarðanatöku innan félagsstjórna. Það er jafnframt talið að með auknum aðgangi kvenna að 

sæti í stjórnum hlutafélaga, verði kynjahlutföll meðal æðstu stjórnenda einnig jafnari. Í kjölfar 

efnahagshrunsins varð mikil aukning á atvinnuleysi meðal kvenna og karla í langflestum 

Evrópuríkjum. Hins vegar bar á því innan Evrópusambandsríkja að fleiri og fleiri konur fóru 

að láta til sín taka á vinnumarkaði og urðu efnahagslega virkari (e. economically active). Það 

leiddi til þess að árið 2014 varð hæsta hlutfall kvenna á vinnumarkaði í sögu sambandsins, eða 

um 64% og fleiri fjölskyldur gátu þ.a.l. í kjölfarið reitt sig fjárhagslega á atvinnu konunnar. 

Árið 2015 voru konur 21% stjórnarmanna í stærstu skráðu hlutafélögum innan 

Evrópusambandsins. Þó hlutfallið sé ekki hátt þá þótti það mikið stökk frá árinu 2010 þegar 

konur voru einungis 12% af stjórnarmönnum þessara félaga. Þá sáust mestu framfarirnar á 

þessu sviði í þeim löndum sem höfðu sett lög til að stemma stigu við þessum kynjahalla í 

stjórnum hlutafélaga.17  

Hingað til hafa sex aðildarríki ESB18 innleitt lögbundinn kynjakvóta fyrir stærri skráð 

fyrirtæki, og árið 2020 voru konur 37% stjórnarmanna í stærstu skráðu fyrirtækjum þessara 

ríkja, samanborið við aðeins 25% hjá þeim ríkjum sem kusu að grípa til vægari aðgerða eða 

þeirra ríkja sem hafa almennt ekki gripið til aðgerða.19 Þýsk stjórnvöld samþykktu í janúar árið 

2021 frumvarp þess efnis að fyrirtæki sem skráð eru á hlutabréfamarkað er skylt að skipa konur 

 
15 Hagstofa Íslands, „Hagstofan: Konur 34,7% stjórnarmanna í fyrirtækjum með 50 launþega eða fleiri“ 

(Hagstofa Íslands) <https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/fyrirtaeki/stjornir-og-framkvaemdastjorar-fyrirtaekja-

2019/> skoðað 20. september 2020. 
16 „Þarf lög um kynjakvóta í framkvæmdastjórnum fyrirtækja?“ (Lífeyrismál) 

<https://www.lifeyrismal.is/is/frettir/tharf-log-um-kynjakvota-i-framkvaemdastjornum-fyrirtaekja> skoðað 6. 

desember 2020. 
17 Commission, Strategic Engagement for Gender Equality: 2016-2019 (Publications Office of the European 

Union 2015) 7. 
18 Ríkin sem um ræðir eru Belgía, Frakkland, Ítalía, Þýskaland, Austurríki og Portúgal. 
19 European Institute for Gender Equality, „Gender Equality Index 2020: Digitalisation and the Future of Work“ 

(The European Institute for Gender Equality) 53 <https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-

2020-digitalisation-and-future-work> skoðað 29. október 2020. 
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í framkvæmdarstjórnir þeirra, eftir að vægari aðgerðir til að jafna kynjahlutföll í 

stjórnunarstöðum báru ekki þann árangur sem vonast var til.20  

Af ofangreindri umfjöllun er ljóst að mikið vatn hefur runnið til sjávar síðastliðinn áratug. 

Aukin umræða og hvatning til fyrirtækja að gæta að fjölbreytni við ráðningu í stjórnunarstöður 

spilar stórt hlutverk, sem og strangari aðgerðir eins og lagaákvæði um kynjakvóta. Áhugavert 

verður að fylgjast með því hvort fleiri ríki fylgi fordæmi Þýskalands og taki upp kynjakvóta í 

framkvæmdastjórnum hlutafélaga. 

 

  

 
20 Al Jazeera, „Germany to Require Women on Large Firms’ Boards“ (6. janúar 2021) 

<https://www.aljazeera.com/news/2021/1/6/germany-to-require-women-on-large-firms-boards> skoðað 7. 

janúar 2021; Sjá einnig: AllBright, „Germany’s Special Path:The Share of Women on DAX Executive Boards 

declines during the Crisis“ (september 2020) 

<https://static1.squarespace.com/static/5c7e8528f4755a0bedc3f8f1/t/5f85ac5ec02756262f2b0f9f/160259595016

9/Allbrightbericht-Nr.9-Abstract.pdf> skoðað 8. janúar 2021. 
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3 Mannréttindaákvæði og takmarkanir á þeim 

Segja má að lögfræðin gangi að ýmsu leyti út á það að skýra núverandi réttarástand og eftir 

atvikum, skírskota til þess sem betur mætti fara. Þær réttarbætur gætu falið í sér lagabreytingu 

eða breytta túlkun dómstóla á viðfangsefninu.21 Segja má að það sé almenn regla við 

lögskýringar að skýra beri þau ákvæði laga sem á einn eða annan hátt skerða frelsi manna og 

réttindi, með þrengjandi lögskýringu.22 Ein af grundvallarreglum réttarskipunarinnar er 

samningsfrelsið, en í reglunni felst að menn ráða sjálfir við hvern þeir semja og hvert efni 

samningsins er. Víða er þó að finna lagaákvæði sem skerða samningsfrelsið á einn eða annan 

hátt. Almennt er svo litið á að skýra eigi þau lagaákvæði þröngt og hefur Hæstiréttur staðfest 

þetta sjónarmið margsinnis í dómum sínum.23  

3.1 Úrskurðarvald dómstóla um stjórnskipulegt gildi laga 

Eitt umdeildasta viðfangsefni stjórnskipunarréttarins á Íslandi er úrskurðarvald dómstóla um 

stjórnskipulegt gildi laga. Í dag er það þó talið nauðsynleg forsenda fyrir virkri 

mannréttindavernd.24 Það er viðurkennt sem eitt af megineinkennum stjórnskipunar á Íslandi 

að dómstólar hafi vald til að úrskurða hvort lög samrýmist stjórnarskrá, en þó er ekki kveðið á 

um það með beinum hætti í stjórnarskránni, heldur byggist það á stjórnskipunarvenju.25  

Eftir að áhrif Mannréttindasáttmála Evrópu26 fóru að aukast, bæði fyrir og eftir lögfestingu 

hans, hefur dómsmálum um það hvort lög séu andstæð mannréttindaákvæðum 

stjórnarskrárinnar fjölgað töluvert. Þá hefur Hæstiréttur slegið því föstu í nokkrum dómum 

sínum að skýra beri íslensk lög, þar á meðal stjórnarskrána, á þann veg sem samrýmist 

sáttmálanum hvað best. Í stefnumarkandi dómi Hæstaréttar í máli nr. 120/1989, hafði 2. gr. 

stjskr. um þrískiptingu ríkisvaldsins orðið grundvöllur að breyttri skýringu á ákvæðum 

réttarfarslaga, um óvilhalla og sjálfstæða dómstóla í ljósi 6. gr. Mannréttindasáttmálans.27 Með 

tilliti til dómaframkvæmdar síðustu ára er ljóst að afstaða dómstóla til hlutverks síns hvað 

varðar endurskoðun laga hafi orðið skýrari og eftirlit dómstóla með störfum Alþingis hafi að 

sama skapi vaxið. Vert er að geta að það er talið orsakast af þeim breytingum sem gerðar voru 

 
21 Kristinn Már Reynisson, „Athafnafrelsi hluthafa: Túlkun ákvæða um samningshömlur milli hluthafa“, 

Stefánsbók: Rit til heiðurs Stefáni Má Stefánssyni (Fons Juris 2018) 320. 
22 Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar (Háskólinn í Reykjavík ; JPV útgáfa 2008) 169. 
23 sama heimild 176. 
24 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi (2. útgáfa, Bókaútgáfan Codex 2019) 58–59. 
25 Davíð Þór Björgvinsson, „Tengsl EES-réttar og landsréttar“ (1995) 48 (2) Úlfljótur 125, 63. 
26 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (samþykktur 4. nóvember 1950 

og tók gildi 3. september 1953) ETS No. 5, Stjtíð A, 11/1954. Hér eftir Mannréttindasáttmáli Evrópu eða MSE. 
27 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 24) 65. 
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á mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar árið 1995.28 Um þessar breytingar verður fjallað 

síðar í þessum kafla. 

3.2 Meðalhófsreglan 

 Almennt 

Í ljósi þess að hagsmunir hluthafa og fyrirtækja eru í húfi þegar farið er að lögboðnum 

kynjakvótum í stjórnum fyrirtækja, þá er eðlilegt að velta upp þeirri spurningu hvort lögin séu 

í samræmi við meðalhófsregluna. Stjórnskipuleg meðalhófsregla skiptir sköpum við úrlausn 

hinna ýmsu ágreiningsmála ef um ræðir takmarkanir á stjórnarskrárvörðum réttindum.29 

Skilyrði meðalhófsreglunnar eru í stuttu máli þau, að í fyrstu er kannað hvort réttindaákvæði 

eigi við í því máli sem til skoðunar er, og þá hvort aðgerðir ríkisvaldsins, til dæmis lagasetning, 

feli í sér skerðingu eða takmörkun á vernduðum réttindum. Síðan kemur til skoðunar hvort sú 

skerðing eigi sér stoð í lögum, og þá er fjórum eiginlegum skilyrðum reglunnar beitt. Þau 

skilyrði eru (a) lögmætt markmið, (b) hvort það úrræði sem beitt er standi í röklegum tengslum 

við markmiðið (c) nauðsyn skerðingar (þ.e. var vægasta úrræðið fyrir valinu til að ná lögmætu 

markmiði) og (d) meðalhóf í þrengri merkingu (meðalhóf stricto sensu).30 Hér að neðan verður 

fjallað nánar um það síðastnefnda, meðalhóf í þrengri merkingu.  

 Meðalhófsreglan í þrengri merkingu 

Fjórða skilyrði meðalhófsreglunnar er gjarnan nefnt meðalhóf í þrengri merkingu eða skilyrðið 

um sanngjarnt jafnvægi. Skilyrði þetta felur í sér að vega og meta annars vegar mikilvægi þess 

að ná því lögmæta markmiði sem stefnt er að og hins vegar réttindaskerðinguna sem á sér stað. 

Oft eru einstaklingshagsmunir og almannahagsmunir að vegast á við beitingu meðalhófsreglu 

í þrengri merkingu. Hagsmunamat þetta felur í sér að vega tvö andstæð sjónarmið í leit að 

jafnvægi. Þetta skilyrði meðalhófsreglunnar er ólíkt hinum að því leyti að hér er ekki spurt um 

staðreyndir, heldur hagsmunamat.31 Í síðari umfjöllun ritgerðarinnar verður enn frekar leitast 

við að skoða hvort kynjakvótar, og þá sérstaklega lögbundnir kynjakvótar líkt og Ísland og 

Noregur hafa til dæmis tekið upp, brjóti gegn meðalhófsreglu í þrengri merkingu. Með öðrum 

orðum, hvort sanngjarnt jafnvægi sé milli annars vegar réttar hluthafa og hins vegar þeirra 

almannahagsmuna sem felast í jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði. 

 
28 sama heimild 65. 
29 Kári Hólmar Ragnarsson, „Allt kann sá er hófið kann: Um inntak stjórnskipulegrar meðalhófsreglu“ (2017) 

13 (1–2) Tímarit Lögréttu 150, 150. 
30 sama heimild 159. 
31 sama heimild 170; Sjá einnig: „Getting Women on Company Boards in the EU: A Tale of Power-Balancing in 

Three Acts“, New Europe - Old Values? Reform and Perseverance (Springer 2015) 84–86. 
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3.3 Félagafrelsið 

 Almennt 

Félagafrelsið gegnir mikilvægu hlutverki í lýðræðisþjóðfélögum og telst það ein af 

grunnstoðum íslensks réttarkerfis. Félög eiga sér stjórnskipulegan grundvöll og er félagafrelsið 

verndað í 74. gr. stjskr., en þar er kveðið á um frelsi manna til að stofna félög og ganga í þau í 

því skyni að fylgja eftir hugmyndum sínum.32 Félagafrelsið nýtur einnig verndar samkvæmt 

11. gr. MSE og annarra alþjóðlegra sáttmála sem Ísland hefur skuldbundið sig að þjóðarétti til 

að fylgja, en fjallað verður í stuttu máli um þau ákvæði síðar í þessum kafla.33 

Ákvæði 74. gr. stjskr. og 11. gr. MSE leggja þá skyldu á íslenska ríkið að hindra ekki að 

einstaklingar myndi félög og því er jafnframt óheimilt að hafa afskipti af þeirri starfsemi sem 

fram fer innan þeirra. Af því leiðir að félagsmenn ráða sjálfir skipulagi og starfsemi félagsins. 

Hins vegar koma ákvæði stjórnarskrárinnar og MSE um félagafrelsi ekki í veg fyrir að 

löggjafinn láti málefni félaga sig varða með ýmsum hætti. Lögin segja til um hvaða athafnir 

teljast ólögmætar og þess konar reglur ná til félaga jafnt sem einstaklinga. Almennt stendur 

ekkert í vegi fyrir því að lögfesta ákvæði sem kveða til dæmis á um skyldu félaga til opinberrar 

skráningar, eftirlit með stofnun þeirra og tilgangi eða reglur sem takmarka heimildir ákveðinna 

félaga til að stunda atvinnustarfsemi. Einnig er hægt að áskilja í lögum að félög sem viðhafa 

ákveðna starfsemi þurfi opinbert starfsleyfi. Rétturinn til að stofna félag án leyfis stjórnvalda 

stendur ekki í vegi fyrir því að löggjafinn kveði á um tiltekin skilyrði í lögum til að félög geti 

öðlast ákveðna réttarstöðu, t.a.m. með því að binda rétthæfi þeirra við ákveðin skilyrði og að 

kröfur séu gerðar til skipulags félaga, til dæmis um fjölda stjórnarmanna og hæfi þeirra.34 

Þannig er löggjafanum heimilt að setja reglur er snúa að skipulagi einstakra félagaforma 

og kveðið á um almenna réttarstöðu þeirra inn á við, þ.e. gagnvart félagsmönnum en einnig út 

á við, þ.e. gagnvart viðsemjendum félagsins eða öðrum sem samskipti eiga við félagið. Athafnir 

löggjafans eru þó að einhverju leyti takmarkaðar af félagafrelsinu. Ber þar helst að nefna 

starfsemi trúfélaga, stéttarfélaga og stjórnmálaflokka, en starfsemi slíkra félaga nýtur sérstöðu 

samkvæmt stjórnarskránni og nýtur þ.a.l. ríkari stjórnskipulegrar verndar samanborið við önnur 

félög.35 

 
32 Áslaug Björgvinsdóttir, Félagaréttur (Orator 1999) 16. 
33 Sjá nánari umfjöllun: Elín Blöndal, „Funda- og félagafrelsi“, Mannréttindasáttmáli Evrópu: Meginreglur, 

framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt (Mannréttindastofnun Háskóla Íslands, Lagadeild Háskólans í Reykjavík 

2005) 410. 
34 Áslaug Björgvinsdóttir (n. 32) 19. 
35 sama heimild 19–20. 
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 Takmarkanir á félagafrelsi 

Félagafrelsisákvæði stjórnarskrárinnar er háð þeim eina áskilnaði að tilgangur félags sé 

lögmætur. Ákvæði 2. mgr. 11. gr. MSE felur í sér töluvert víðtækari heimildir til takmarkana á 

félagafrelsi skv. orðanna hljóðan: 

Eigi skal réttur þessi háður öðrum takmörkunum en þeim sem lög mæla fyrir um og 

nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi vegna þjóðaröryggis eða almannaheilla, til 

þess að firra glundroða eða glæpum, til verndar heilsu eða siðgæði manna eða 

réttindum og frelsi. Ákvæði þessarar greinar skulu eigi vera því til fyrirstöðu að 

löglegar takmarkanir séu settar við því að liðsmenn hers og lögreglu eða 

stjórnarstarfsmenn beiti þessum rétti. 

Ákvæðið heimilar takmarkanir á félagafrelsi sem eru lögmæltar og nauðsynlegar í 

lýðræðissamfélagi.36 Í athugasemdum við frumvarp til stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 segir að 

réttur til að stofna félög samkvæmt 74. gr. stjskr. sé háður töluvert þrengri undantekningum en 

heimilað sé í 2. mgr. 11. gr. MSE.37 Þó svo að þetta misræmi sé fyrir hendi sem virðist 

samkvæmt orðanna hljóðan vera á heimildum til takmarkana skv. annars vegar 1. mgr. 74. gr. 

stjskr. og hins vegar 2. mgr. 11. gr. MSE, þá hefur Hæstiréttur vísað til þess að réttindi 

samkvæmt 74. gr. verði aðeins skert „með lögum og því aðeins að uppfylltum sambærilegum 

skilyrðum og fram koma í 2. mgr. 11. gr. mannréttindasáttmálans“, sbr. dómur Hæstaréttar í 

máli nr. 167/2002.38 Jafnframt kom fram í athugasemdum við fyrrnefnt frumvarp að viðmið 

um almannahagsmuni sé nokkuð teygjanlegt og var það tekið sérstaklega fram að litið væri á 

hugtakið sem eins konar samnefnara fyrir þau atriði sem talin væru upp í 2. mgr. 11. gr. MSE 

sem heimila að vikið verði frá meginreglu ákvæðisins um félagafrelsi.39 

Af ofangreindu leiðir að löggjafanum er heimilt að takmarka félagafrelsi einstaklinga með 

hliðsjón af almannahagsmunum. Líkt og kom fram hér að ofan er löggjafanum heimilt að setja 

félagafrelsinu skorður, m.a. með því að gera kröfur til skipulags félags, þ.m.t. fjölda 

stjórnarmanna. Það má því leiða líkur að því að löggjafinn hafi heimild samkvæmt 74. gr. stjskr. 

og 2. mgr. 11. gr. MSE til að kveða á um hvernig kynjahlutföll í stjórnum félaga skuli vera 

háttað, ef sú heimild er byggð á málefnalegum sjónarmiðum, en fjallað verður um þau 

sjónarmið síðar í ritgerðinni.  

 
36 Elín Blöndal (n. 33) 421. 
37 Alþt. 1994 – 1995, A-deild, þskj. 142. – 297. mál, athugasemdir við 12. gr. . 
38 Elín Blöndal (n. 33) 422. 
39 Alþt. 1994 – 1995, A-deild, þskj. 142. – 297. mál, athugasemdir við 12. gr. 
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3.4 Eru hlutafélög bundin af mannréttindareglum? 

Uppi hefur verið sú skoðun að stjórnir hlutafélaga og hlutafélög almennt séu þess eðlis að þau 

séu friðhelg frá mannréttindaskuldbindingum.40 Í grunninn er markmið mannréttindaákvæða í 

stjórnarskrám að setja ríkisvaldinu ákveðin mörk gagnvart einstaklingnum og athafnafrelsi 

hans, en einnig til að setja reglur er snerta störf handhafa ríkisvaldsins. Frá þessum 

sjónarmiðum litið eru mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar viðfangsefni opinbers réttar og 

hafa því ekki tengsl við svið einkaréttarins. Það mætti ætla í fyrstu að stjórnarskráin bindi ekki 

einstaklinga eða lögaðila á vettvangi einkaréttarins og eigi því ekki við um lögskipti manna á 

því sviði.41 

Réttindi lögaðila samkvæmt mannréttindaákvæðum hefur ekki verið viðfangsefni sem 

mikið hefur verið skrifað um á sviði lögfræðinnar, hvorki hér á landi né erlendis. Hins vegar 

hefur þó nokkuð verið skrifað um ábyrgð fyrirtækja á mannréttindavernd, þ.e. skyldur 

alþjóðlegra stórfyrirtækja til að virða mannréttindi.42 Síðustu áratugi hefur þróunin verið í þá 

áttina að einkaaðilar teljast einnig bundnir af stjórnarskrárákvæðum um mannréttindi, og að 

þau gildi í lögskiptum þeirra á milli. Þó nokkuð hefur verið fjallað um þetta efni í þýskum rétti 

og hefur hugtakið „einkaréttaráhrif“43 öðlast viðurkenningu á meðal fræðimanna. Annars vegar 

er talað um óbein einkaréttaráhrif og hins vegar bein einkaréttaráhrif. Það fyrrnefnda felur í 

sér að lagaákvæði í lögskiptum milli aðila á vettvangi einkaréttarins ber að túlka í ljósi þeirra 

réttinda sem eru stjórnarskrárvarin. Bein einkaréttaráhrif snúa hins vegar að því þegar 

einstaklingur byggir beinan rétt á því að annar einstaklingur eða lögaðili á sviði einkaréttarins 

sé bundinn af ákvæðum stjórnarskrárinnar og hafi með brotið gegn þeim réttindum.44 Af 

framangreindu má álykta að hlutafélög séu í raun bundin af mannréttindaskuldbindingum, þrátt 

fyrir að vera á sviði einkaréttarins. Hlutafélög og e.t.v. stjórnir hlutafélaga gætu því þurft að 

bregðast við þeim skuldbindingum, með því að til dæmis setja reglur sem taka tillit til 

sjónarmiða um jafnrétti kynjanna. Að öðrum kosti gæti einstaklingur hugsanlega byggt rétt á 

grundvelli beinna einkaréttaráhrifa, að hlutafélag hafi með athöfnum sínum brotið gegn 

mannréttindaákvæðum. 

Hlutafélög og aðrar lögpersónur geta að sama skapi notið verndar mannréttindaákvæða að 

einhverju leyti. Dómstólar hafa m.a. staðfest að hlutafélög njóti verndar 71. gr. stjskr. er snýr 

 
40 Senden (n. 31) 85. 
41 Eiríkur Jónsson, Mannréttindi lögaðila: vernd lögaðila samkvæmt mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar, 

einkum 71. og 73. gr. (Codex 2011) 16–17. 
42 sama heimild. 
43 Á þýsku „Drittwirkung“. 
44 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 24) 45–46. 
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að húsleit lögreglu og annarra stjórnvalda, sbr. Hrd. 177/2002.45 Í málinu var deilt um lögmæti 

húsleitar sem var framkvæmd á skrifstofum þriggja olíufélaga að kröfu Samkeppnisstofnunar, 

og voru þar haldlögð skjöl og önnur gögn. Í dómnum sagði m.a.: 

„Þótt varnaraðili sé hlutafélag nýtur hann jafnt sem einstaklingur þeirrar friðhelgi, 

sem um ræðir í 1. mgr. og 2. mgr. 71. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. 9. gr. 

stjórnskipunarlaga nr. 97/1995, gagnvart aðgerðum sóknaraðila við leit á skrifstofum 

hans og könnun þar á skjölum og tölvutækum gögnum.“ (áherslubreyting höfundar) 

 

Almennt er talið að stofnanir á vegum ríkis og sveitarfélaga geti ekki notið verndar 

mannréttindaákvæða stjórnarskrárinnar fyrir afskiptum hins opinbera, eðli máls samkvæmt. 

Þær stofnanir hafa aðra stöðu sem hluti af ríkisvaldinu og geta þær því ekki átt 

stjórnarskrárvarin réttindi.46  

3.5 Jafnræðisregla 65. gr. stjórnarskrárinnar 

 Almennt 

Í vestrænum samfélögum eru jafnræðisreglur mikils metnar, einkum vegna þess að jafnrétti er 

innbyggt í lýðræðishugtakið sem og samtvinnað hugmyndum manna um réttlæti.47 

Grundvallarreglan um jafnræði manna og bann við mismunun er ein af þeim undirstöðum 

nútímahugmynda um mannréttindi sem hefur hvað mest vægi. Reglan er jafnframt talin ein 

helsta forsenda annarra mannréttinda.48 Einstaka ríki byrjuðu að lögfesta jafnræðisregluna á 

síðari hluta 18. aldar, þá einna helst í þeim tilgangi að tryggja jafnræði manna fyrir dómstólum. 

Í kjölfarið fóru að þróast kenningar um að stjórnvöldum væri óheimilt að takmarka réttindi 

borgaranna að geðþótta. Á 20. öld þróuðust kenningar um inntak jafnræðisreglunnar enn frekar, 

þ.e. í alþjóðlegri mannréttindasamvinnu. Í jafnræðisreglunni felst því ekki aðeins að ákvarðanir 

sem eru til þess fallnar að takmarka borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi borgaranna, hvíli á 

jafnræðisgrunni og gangi jafnt yfir alla, heldur einnig að lögin verndi alla jafnt og tryggi öllum 

jöfn mannréttindi, án tillits til flokkunar eða eðlis þeirra. Það tíðkaðist ekki að setja fram með 

berum orðum jafnræðisreglu í stjórnarskrár einstakra ríkja fyrr en eftir miðja 20. öld, en til að 

mynda er ekki sérstakt ákvæði um jafnræði borgara í stjórnarskrám Noregs og Danmerkur.49 Á 

Íslandi er jafnræðisreglan lögfest í 65. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/194450 og á 

 
45 sama heimild 42. 
46 sama heimild 43. 
47 Páll Hreinsson, „Litróf jafnræðisreglna“, Afmælisrit til heiðurs Gunnari G. Schram sjötugum, 20. febrúar 

2001 (Almenna bókafélagið 2002) 340. 
48 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 24) 595.  
49 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi (Bókaútgáfan Codex 2008) 564. 
50 Hér eftir stjórnarskráin eða stjskr. 
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sér einnig stoð í 11. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/199351. Túlkun mannréttindaákvæða 

stjórnarskrárinnar er á meðal erfiðustu og viðkvæmustu verkefna stjórnskipunarréttarins, og 

hefur í auknum mæli reynt á hlutverk dómstóla í þeim efnum síðustu tvo áratugi.52 Meginreglan 

um jafnrétti og bann við mismunun, eða jafnræðisreglan, kemur fram í 65. gr. 

stjórnarskrárinnar, sbr. 3. gr. stjórnskipunarlaga nr. 97/1995: 

Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, 

trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og 

stöðu að öðru leyti.  

Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna. 

Jafnræðisreglan er upphafsákvæði mannréttindakafla stjórnarskrárinnar, vegna þess að um er 

að ræða ákveðna grunnreglu sem styður við önnur mannréttindaákvæði og kemur alla jafna til 

úrlausnar samhliða öðru réttindaákvæði.53 Gildissvið reglunnar er einkar vítt og takmarkast 

ekki við tilteknar mismununarástæður sem kveðið er á um í 65. gr., en sú upptalning er einungis 

í dæmaskyni.54 

 Breytingar á mannréttindakafla stjórnarskrárinnar árið 1995 

Í kjölfar þess að Mannréttindasáttmáli Evrópu var lögfestur hér á landi sættu 

mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar endurskoðun árið 1995 og þótti þá full ástæða til að 

hafa jafnræðisreglu ásamt öðrum mannréttindareglum í stjórnarskránni, en fram að því var talið 

nægilegt að vísa til hennar sem óskráðrar grundvallarreglu íslenskra laga.55 Í athugasemdum 

við greinargerð með frumvarpi því sem varð að stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 kom fram að 

jafnræðisreglan væri skýrlega orðuð í alþjóðlegum mannréttindasáttmálum sem Ísland væri 

aðili að og því talið eðlileg samræming að festa hana í stjórnarskrá. Má því ætla að við skýringu 

jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar beri að hafa til hliðsjónar ákvæði alþjóðasáttmála sem Ísland 

hefur fullgilt.56 

Það hefur haft töluverð áhrif á íslenska réttarskipan að hafa fest jafnræðisregluna í 

stjórnarskrá okkar Íslendinga. Reglan er ein af þeim stjórnarskrárákvæðum sem er vísað hvað 

oftast til í dómsmálum, en þá nánast undantekningarlaust samhliða öðrum 

 
51 Hér eftir stjórnsýslulög eða ssl. 
52 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 24) 91. 
53 sama heimild 595. 
54 Oddný Mjöll Arnardóttir (n. 8) 59. 
55 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi (n. 49) 565. 
56 Davíð Þór Björgvinsson, „Beiting Hæstaréttar Íslands á lögunum um Mannréttindasáttmála Evrópu“ (2003) 

53 (4) Tímarit lögfræðinga 345, 349. 
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mannréttindaákvæðum.57 Beiting reglunnar er þó fjarri því að vera takmörkuð við 

mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar, þó oftast sé það raunin.58  

Segja má að jafnræðisreglan sé margslungin, en hugtökin almenn og sérstök 

jafnræðisregla, bein eða óbein mismunun sem og jákvæð mismunun, hafa tiltekna merkingu. 

Vegna þessa má leiða að því líkur að jafnræðisreglan sé í víðasta skilningi samsett úr ólíkum 

reglum. Einnig þarf að taka tillit til þeirra margþættu sjónarmiða og matskenndu atriða, sem 

lögð eru til grundvallar þegar leyst er úr því hvað felst í jafnræði milli manna og hvenær er um 

ólögmæta mismunun að ræða.59 Þó svo að jafnræðisreglan sé sett fram með fremur 

afdráttarlausum hætti þá er augljóst að ýmiskonar greinarmunur er gerður á mönnum í lögum 

og oftar en ekki á grundvelli þeirra atriða sem talin eru í ákvæðinu. Reglan er einnig eðlisólík 

þeim ákvæðum sem kveða á um tiltekin efnisleg réttindi, þar sem hún er ein af 

grundvallarreglum stjórnarskrárinnar eða undirliggjandi gilda hennar, og má í raun segja að 

jafnræðisreglan sé þverskurður á öll önnur réttindi.60 

Í athugasemdum við 3. gr. frumvarpsins er varð að stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 segir 

að jafnræðisreglan sé álitin ein helsta undirstaðan í íslenskri stjórnskipan og almennt í 

íslenskum rétti. Í henni felast ekki með beinum hætti ákveðin efnisréttindi, heldur felst 

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

skal ávallt hafa að leiðarljósi. Það á ekki einungis við þegar önnur lög eru sett heldur einnig 

við skýringu laga og annarra mannréttindaákvæða. Jafnræðisreglan getur því haft bein og 

ótvíræð áhrif, t.d. ef ákvæði í almennum lögum felur í sér mismunun sem brýtur í bága við 

regluna.61 Dómaframkvæmd hér á landi hefur með óyggjandi hætti sýnt fram á að hægt er að 

byggja efnislegan rétt á jafnræðisreglunni og sýna fram á að brotið hafi verið gegn henni í 

ákveðnu tilviki, en fræðimenn62 hafa einnig tekið undir þá staðhæfingu.63 Í dómi Hæstaréttar í 

máli nr. 147/1996 var 65. gr. stjskr. beitt án tengsla við önnur mannréttindaákvæði og sett lög.  

Í málinu vék Hæstiréttur til hliðar þeirri venju sem hafði myndast við tjónsútreikninga 
vegna líkamstjóns, að bætur til unglingsstúlku skyldu miðast við 75% af meðaltekjum 

iðnaðarmanna á meðan bætur til unglingsdrengja tóku mið af óskertum tekjum 

iðnaðarmanna. Byggðist þessi venja á því að konur væru alla jafna með lægri tekjur 

en karlmenn. Hæstiréttur taldi hins vegar að þessi aðferð stæðist ekki þau sjónarmið 

 
57 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi (n. 49) 565. 
58 Elín Ósk Helgadóttir, „Jafnræðisreglur: í tengslum við matskenndar stjórnvaldsákvarðanir“ (2013) 63 (3) 

Tímarit lögfræðinga 281, 293. 
59 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi (n. 49). 
60 sama heimild 95. 
61 Alþt. 1994 – 1995, A-deild, þskj. 142. – 297. mál, athugasemdir við 3. gr. 
62 Sjá t.d. Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi (n. 49) 579. 
63 Elín Ósk Helgadóttir (n. 58) 293. 
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sem liggja að baki 65. gr. stjskr., þá sérstaklega 2. mgr. um að konur og karlar skulu 

njóta jafns réttar í hvívetna. 

Ekki er hægt að draga upp skýra heildarmynd af þeim sjónarmiðum sem leggja skal til 

grundvallar við skýringu og fyllingu jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrárinnar.64 Í 

dómaframkvæmd er til að mynda ekki að finna neinar reglur sem ákvarða hvaða sjónarmið 

teljast málefnaleg og svo veigamikil, að þau réttlæti aðstöðumun á milli fólks lögum 

samkvæmt.65 Að sama skapi má álykta að því meiri aðstöðumunur, sem lög kveða á um að 

skuli ríkja á milli fólks, þeim mun meiri kröfur eru gerðar til þeirra sjónarmiða sem liggja til 

grundvallar þeirri lagaskipan.66 Markmið reglunnar er fyrst og fremst að koma í veg fyrir 

manngreinarálit á grundvelli þeirra atriða sem talin eru upp í 65. gr. stjskr. Hins vegar er það 

ekki markmið hennar að útiloka að lögákveðin skilyrði fyrir réttindum eða skyldum geti tekið 

mið af þessum atriðum ef þau byggjast á málefnalegum forsendum.67 

Með hliðsjón af ofangreindri umfjöllun má greina að inntak jafnræðisreglunnar er nokkuð 

flókið og erfitt að setja fram í stuttu máli. Inntak hennar hefur þó verið einfaldað með 

eftirfarandi hætti, sem gott er að hafa til hliðsjónar við lestur ritgerðarinnar: 

1. Allir skulu njóta jafns réttar. Ríkið ber vissar jákvæðar skyldur til að tryggja 

borgurunum þann rétt. 

2. Öll mismunun á grundvelli ómálefnalegra sjónarmiða er óheimil. Ríkinu er 

óheimilt að mismuna og ber að sama skapi skylda til að grípa til aðgerða til þess 

að koma í veg fyrir mismunun.68 

3.6 Alþjóðlegar skuldbindingar 

 Almennt 

Það er viðurkennt í íslenskri réttarframkvæmd og fræðikenningum að leitast eigi við að skýra 

ákvæði landsréttar til samræmis við þjóðréttarskuldbindingar, en regla þessi er gjarnan kölluð 

skýringarregla.69 Til stuðnings má vísa í ummæli Hæstaréttar í máli nr. 274/1991, þar sem 

reyndi á skýringu þágildandi 108. gr. almennra hegningarlaga: 

„Þessi lagaákvæði bæði ber og að skýra með tilliti til þeirra skuldbindinga um vernd 

æru, persónu- og tjáningarfrelsis í alþjóðlegum mannréttindasáttmálum, sem íslenska 

ríkið hefur fullgilt.“ 

 
64 Páll Hreinsson (n. 47) 354. 
65 sama heimild 355. 
66 sama heimild 356. 
67 Alþt. 1994 – 1995, A-deild, þskj. 142. – 297. mál, athugasemdir við 3. gr. 
68 Elín Ósk Helgadóttir (n. 58) 298–299. 
69 Davíð Þór Björgvinsson, „Beiting Hæstaréttar Íslands á lögunum um Mannréttindasáttmála Evrópu“ (n. 56) 

348. 
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Alþjóðlegir mannréttindasamningar hafa haft gífurleg áhrif á þróun íslensks réttar er varðar 

mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar síðustu áratugi. Í allri umfjöllun um úrskurðarvald um 

það hvort mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar hafi verið brotin eða álitamál um túlkun 

ákvæðanna, er nauðsynlegt að hafa til hliðsjónar, tengsl þeirra við alþjóðlegar skuldbindingar 

um efnið.70 Þó svo að mannréttindasamningar hafi alla jafna ekki verið lögfestir hér á landi 

eftir að þeir eru fullgiltir, þá eru áhrif þeirra sem þjóðréttarskuldbindingar töluverð. Af 

dómaframkvæmd er ekki hægt að sjá hvort það hefði nokkru breytt um áhrif samninganna að 

þeir væru lögfestir, þ.e. að hægt væri að byggja á ákvæðum þeirra sem beinum réttarreglum.71 

Þá verður ekki séð að ólögfestir mannréttindasamningar hafi minna gildi eða takmarkaðri áhrif 

á skýringu ákvæða stjórnarskrárinnar.72 Hér að neðan verður fjallað um nokkrar af þeim 

þjóðréttarskuldbindingum sem Ísland hefur undirgengist á sviði mannréttinda, með áherslu á 

þau ákvæði er fjalla um jafnrétti kynjanna.  

 Hugtökin jákvæðar skyldur og jákvæðar/sértækar aðgerðir 

3.6.2.1 Jákvæðar skyldur  

Í gegnum tíðina hafa mannréttindaákvæði aðallega beinst að neikvæðum skyldum ríkja. 

Neikvæðar skyldur fela í sér að ríki skulu ekki fremja mannréttindabrot eða 

athafnaleysisskyldu. Jákvæðar skyldur (e. positive obligations) ríkja á grundvelli 

mannréttindaákvæða fela á hinn bóginn í sér að ríki er skylt að grípa til aðgerða eða athafna til 

þess að tryggja mannréttindi, og því er um að ræða nokkurs konar athafnaskyldu. Í framkvæmd 

birtast þessar jákvæðu skyldur í því að ríki telst hafa framið mannréttindabrot vegna vanrækslu 

um að tryggja tiltekin mannréttindi eða raunhæfa mannréttindavernd, lögum samkvæmt eða í 

raun.73  

3.6.2.2 Jákvæðar/sértækar aðgerðir74 

Sértækar aðgerðir á grundvelli jafnræðisreglna eru þess eðlis að gripið er til þeirra í þeim 

tilgangi að stuðla með virkum hætti að fullu jafnrétti á þeim sviðum þar sem það er ekki fyrir 

hendi. Jákvæðum aðgerðum er ætlað að beinast gegn aðstæðum sem eru orsök mismununar 

 
70 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 24) 67. 
71 Sjá til dæmis: Hrd. 19. desember 2000 í máli nr. 125/2000; og Hrd. 14. nóvember 2002 í máli nr. 167/2002. 
72 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur (n. 24) 87. 
73 Oddný Mjöll Arnardóttir, „Viðauki Nr. 12 Við Mannréttindasáttmála Evrópu - Nýir Möguleikar á Sviði 

Jafnræðisverndar Mannréttindasáttmálans“, Afmælisrit til heiðurs Gunnari G. Schram sjötugum, 20. febrúar 

2001 (Almenna bókafélagið 2002) 309. 
74 Hugtökin jákvæðar aðgerðir (e. positive action) og sértækar aðgerðir (e. affirmative action) þýða í grunninn 

það sama. Hugtakið positive action er notað í Evrópurétti á meðan affirmative action er frekar notað í 

Bandaríkjunum. Í ritgerðinni verður stuðst við hugtakið sértækar aðgerðir. 
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eða viðhalda mismunun, og leiðrétta þær.75 Heimildir eins og þessi flokkast til sértækra 

aðgerða, þ.e. tímabundin aðgerð til að koma á jafnri stöðu kynjanna eða jákvæð mismunun. 

Þær ráðstafanir teljast ekki mismunun á grundvelli kynferðis, því þær ráðstafanir sem gripið er 

til skulu felldar niður þegar markmiði þeirra er náð, þ.e.a.s. að konur og karlar njóti í reynd 

sömu meðferðar.76 

Heimild til handa ríkjum til að framkvæma sértækar aðgerðir til að koma á jafnrétti, er 

gjarnan að finna í alþjóðasamningum og verður fjallað um nokkra þeirra hér að neðan. 

 Kvennasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Sameinuðu þjóðirnar hafa frá upphafi látið mannréttindi kvenna og jafnrétti kynjanna sig varða. 

Staða kvenna almennt og jafnrétti kynjanna var ekki ofarlega á dagskrá í heimi stjórnmálanna 

um miðja síðustu öld, hvorki hjá einstaka ríkjum eða á alþjóðavettvangi. Sem dæmi má nefna 

að árið 1945 voru nutu konur ekki kosningaréttar og kjörgengis Mónakó, Sviss og 

Liechtenstein, og í Frakklandi og á Ítalíu var sá réttur á þeim tíma nýfenginn.77 Árið 1963 hóf 

kvennanefnd Sameinuðu þjóðanna að vinna yfirlýsingu um afnám allrar mismununar gagnvart 

konum. Samningurinn um afnám allrar mismununar gegn konum78 var samþykktur af 

allsherjarþinginu árið 1979 og tók svo gildi 3. september árið 1981. Ísland fullgilti samninginn 

18. júní 1985.79 Með aðild sinni að Kvennasáttmálanum fordæma ríki alla mismunun gegn 

konum og lýsa yfir vilja sínum til að framfylgja með öllum tiltækum leiðum stefnu sem miðar 

af afnámi hennar, sbr. 2. gr. Í ákvæðinu kemur einnig fram að öll mismunun gagnvart konum 

sé fordæmd af hálfu aðildarríkja og þau skulu með öllum tiltækum ráðum og án tafar framfylgja 

stefnu sem miðar að afnámi slíkrar mismununar. Sú skuldbinding felur m.a. í sér þá skyldu á 

hendur aðildarríkjum að framfylgja grundvallarreglunni um jafnrétti kynjanna með því að setja 

jafnréttisákvæði í stjórnarskrá eða aðra viðeigandi löggjöf. Skylda þessi tekur til allra sviða 

samfélagsins og aðildarríki bera ábyrgð á því að opinberar stofnanir vinni að afnámi 

mismununar gegn konum. Í þessu felst að aðildarríki bera ábyrgð á ákvörðunum opinberra 

stofnana, sem og þeim aðgerðum sem opinberar stofnanir grípa til og hvort þær aðgerðir 

samræmist þeim skuldbindingum sem aðildarríkin hafa gengist undir samkvæmt 

Kvennasáttmálanum eða eftir atvikum öðrum alþjóðlegum skuldbindingum. Þessi skylda 

 
75 Oddný Mjöll Arnardóttir (n. 73) 310. 
76 Björg Thorarensen, Hjördís Björk Hákonardóttir, og Róbert Ragnar Spanó (ritstj.), Mannréttindasamningar 

Sameinuðu þjóðanna: meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt. (Codex 2009) 212. 
77 sama heimild 201. 
78 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (samþykktur 18. desember 

1979 og tók gildi 3. september 1981) 1249 UNTS 13, sbr. Stjtíð C, 5/1985. Hér eftir Kvennasáttmálinn. 
79 Björg Thorarensen, Hjördís Björk Hákonardóttir, og Róbert Ragnar Spanó (n. 76) 203. 
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takmarkast þó ekki við aðgerðir opinberra aðila. Samkvæmt e-lið 2. gr. Kvennasáttmálans 

gangast aðildarríki við þeirri skyldu að gera viðeigandi ráðstafanir í þeim tilgangi að afnema 

mismunun gagnvart konum af hálfu einstaklinga, stofnana eða fyrirtækja. Aðildarríki geta þó 

ekki borið ábyrgð á gjörðum einstaklinga eða lögaðila sem fela í sér mismunun gagnvart 

konum. Skyldan felst hins vegar í því að aðildarríki setji viðeigandi lagaákvæði sem tryggir að 

brot einstaklinga eða lögaðila séu rannsökuð, að við þeim liggi refsing að lögum og/eða að 

úrskurða megi bætur til þess sem misgert er við. Ríki geta jafnframt gripið til þess að útiloka 

slíka aðila frá opinberum ívilnunum af einhverju tagi, s.s. skattaívilnunum eða 

viðskiptasamningum, á meðan mismunun á sér stað. Að lokum kveður f-liður 2. gr. á um þá 

skyldu á hendur aðildarríkjum að gera allar viðeigandi ráðstafanir, t.a.m. með lagasetningu, 

með breytingu eða afnámi gildandi laga, reglugerðum, venjum og starfsháttum sem fela í sér 

mismunun gagnvart konum.80 

Samkvæmt 1. mgr. 11. gr. Kvennasáttmálans skulu aðildarríki gera viðeigandi ráðstafanir 

til að afnema mismunun gagnvart konum á sviði atvinnu. Þá skal tryggja þeim sérstaklega á 

grundvelli jafnréttis á við karla; rétt til atvinnu, rétt til sömu tækifæra á vinnumarkaði, og að 

sömu mælikvarðar séu notaðir við val á starfsmönnum.81 Það er ljóst að á íslenska ríkinu hvíla 

miklar skyldur samkvæmt Kvennasáttmálanum, ekki bara gagnvart opinberum aðilum heldur 

líka einstaklingum og lögaðilum. Það er hins vegar ekki algengt að ríki bregðist við brotum 

einstaklinga og lögaðila á grundvelli sáttmálans.82 Samkvæmt 4. gr. Kvennasáttmálans er 

aðildarríkjum heimilt að grípa til sérstakra bráðabirgðaráðstafana sem eiga að flýta fyrir því að 

jöfn staða kynjanna náist. Vert er að nefna að ákvæði Kvennasáttmálans um sértækar aðgerðir 

einskorðast ekki við konur, þó svo að yfirleitt beinist þær sérstaklega gagnvart þeim.83 

 Í ljósi framangreinds má segja að íslenska ríkið beri ákveðna skyldu á grundvelli 1. mgr. 

11. gr. Kvennasáttmálans að sporna gegn mismunun gagnvart konum á sviði atvinnu. Það að 

löggjafinn leggi á sértækar aðgerðir á borð við kynjakvóta er því að mati höfundar í takt við 

þær skuldbindingar sem Ísland hefur undirgengist með fullgildingu Kvennasáttmálans. 

 Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna 

Mannréttayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna84 var samþykkt á allsherjarþingi Sameinuðu 

þjóðanna þann 10. desember 1948. Efni Mannréttindayfirlýsingarinnar er einstaklega 

 
80 sama heimild 209–210. 
81 sama heimild 220. 
82 sama heimild 210. 
83 sama heimild 212. 
84 Universal Declaration of Human Rights (samþykkt 10. desember 1948) UNGA Res 217 A (III). Hér eftir 

Mannréttindayfirlýsingin. 
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umfangsmikið, en hún hefur að geyma reglur um borgaraleg, efnahagsleg, félagsleg, 

menningarleg og stjórnmálaleg réttindi. Yfirlýsingin mælir jafnframt fyrir um þær skyldur sem 

réttindunum fylgja. Í seinni tíð hefur umfang reglnanna orðið víðtækara, og í dag ná þær til 

flestra þeirra þátta sem snúa að mannlegu lífi á einn eða annan hátt.85 

Jafnræðisreglan birtist með skýrum hætti í 1. gr. yfirlýsingarinnar, sem undirstrikar enn 

frekar að jafnræði er hornsteinn mannréttinda.86 Kveðið er á um jafnræðisregluna með 

eftirfarandi hætti: 

Allir eru bornir frjálsir og jafnir öðrum að virðingu og réttindum. Allir eru gæddir 

skynsemi og samvisku og ber að breyta bróðurlega hverjum við annan. 

Jafnræðisreglan er trúlega sú grein yfirlýsingarinnar, sem hefur haft hvað mest áhrif og er oftast 

vitnað til. Flestar eða allar mannréttindaheimildir snúast um jafnan aðgang og möguleika allra 

einstaklinga til að njóta og nýta sér mannréttindin. Sambærilegar reglur um jafnræði má finna 

í Samningnum um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi87 og í Samningnum um efnahagsleg, 

félagsleg og menningarleg réttindi88.89 Jafnræðisregla stjórnarskrárinnar á sér meðal annars 

fyrirmynd í 26. gr. hins fyrrnefnda samnings, en ákvæðið hefur verið talið fela í sér efnisleg 

atriði umfram þá kröfu að gætt skuli samræmis í löggjöf og túlkun laga, þ.e. efnislega 

jafnræðisreglu.90  

3.7 Mannréttindasáttmáli Evrópu 

 Almennt 

Mannréttindasáttmáli Evrópu var lögfestur hér á landi með lögum nr. 62/1994. Það er óhætt að 

segja að MSE sé sá samningur sem hefur haft hvað mest áhrif á íslenskan rétt.91 Með aðild 

sinni að sáttmálanum skuldbindur Ísland sig til að haga löggjöf sem og stjórn- og dómsýslu 

sinni þannig að þau réttindi sem samningurinn kveður á um séu virt.92 

 Jafnræðisregla MSE 

Í 14. gr. MSE er að finna reglu sem mælir fyrir um að öll réttindi sáttmálans skuli tryggð án 

mismununar á grundvelli kynferðis, kynþáttar, trúarbragða, tungu, stjórnmála- eða annarra 

 
85 Björg Thorarensen, Hjördís Björk Hákonardóttir, og Róbert Ragnar Spanó (n. 76) 19. 
86 Elín Ósk Helgadóttir (n. 58) 292. 
87 Sjá til dæmis 3., 14., 25., og 26. gr. samningsins. 
88 Sjá til dæmis 3., 7. og 13. gr. samningsins. 
89 Björg Thorarensen, Hjördís Björk Hákonardóttir, og Róbert Ragnar Spanó (n. 76) 19. 
90 Elín Ósk Helgadóttir (n. 58) 294. 
91 Björg Thorarensen, Alþjóðlegir mannréttindasamningar sem Ísland er aðili að (2. útgáfa, 

Mannréttindastofnun Háskóla Íslands 2012) 5. 
92 Björg Thorarensen o.fl. (ritstj.), Mannréttindasáttmáli Evrópu: Meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan 

rétt (Mannréttindastofnun Háskóla Íslands, Lagadeild Háskólans í Reykjavík 2005) 33. 
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skoðana, þjóðernis eða þjóðfélagsstöðu, tengsla við þjóðernisminnihluta, uppruna, eigna eða 

annarrar stöðu. Gildissvið reglunnar takmarkast þó við vernd gegn mismunun á að njóta þeirra 

réttinda sem talin eru upp í MSE, og kemur 14. gr. því aðeins til álita í tengslum við einhver 

tiltekin efnisréttindi sem eru vernduð af sáttmálanum að öðru leyti. Ákvæðið hefur þar af 

leiðandi ekki sjálfstætt gildi, líkt og 2. – 12. gr. sáttmálans. Ágætis dæmi um hið takmarkaða 

gildissvið 14. gr. er jafnrétti á sviði atvinnufrelsis og réttarins til vinnu. Réttindi þessi eru ekki 

vernduð af MSE, þar sem MSE fjallar að meginstefnu til aðeins um borgaraleg- og 

stjórnmálaleg réttindi. Mannréttindasáttmálinn tryggir þar af leiðandi ekki með sjálfstæðum 

hætti meginregluna um jafnræði og bann við mismunun, en þetta takmarkaða gildissvið 14. gr. 

hefur sætt töluverðri gagnrýni. Einkum hefur verið haft orð á því að hún feli í sér rýrari 

réttarvernd en sambærileg jafnræðisákvæði annarra mannréttindasáttmála.93  

Í nóvember árið 2000 var samþykktur sérstakur viðbótarsamningur við 

Mannréttindasáttmála Evrópu, eða 12. viðauki. Markmið hans er að að fella undir 

Mannréttindasáttmálann almennt bann við mismunun en samkvæmt 1. gr. viðaukans skulu 

réttindi sem veitt eru með lögum tryggð öllum án mismununar á grundvelli sömu atriða og eru 

talin upp í 14. gr. MSE. Viðauki þessi takmarkast ekki við þau réttindi sem sáttmálinn kveður 

á um, heldur í raun til allra réttinda sem eru veitt með lögum, þar á meðal mannréttindi af 

efnahagslegum og félagslegum toga. Segja má að aðildarríki Evrópuráðsins hafa ekki stokkið 

til við innleiðingu viðaukans, en ástæðan fyrir því er m.a. sú að almennt ákvæði af þessum toga 

getur teygt sig inn á ný svið. Mannréttindadómstóll Evrópu fær þá úrskurðarvald um þau svið 

og getur því lagt á víðtækar og ófyrirsjáanlegar athafnaskyldur á aðildarríkin.94 

 Meðalhófsreglan 

Meðalhófsreglan er grundvallarregla við skýringu og beitingu sáttmálans af hálfu 

Mannréttindadómstóls Evrópu95, þrátt fyrir að reglan eigi sér ekki beina stoð í texta sáttmálans 

nema að því marki sem hún telst felast í þeim takmörkunum sem 8.-11. gr. sáttmálans fela í 

sér. Segja má að reglan feli annars vegar í sér það markmið að finna þurfi viðeigandi jafnvægi 

milli ólíkra hagsmuna og hins vegar að takmarkanir á þeim grundvallarréttindum sem vernduð 

eru af sáttmálanum sé stillt í hóf með tilliti til þeirra réttmætu markmiða og hagsmuna sem 

stefnt er að. Dómur Mannréttindadómstólsins í Soering málinu96 útskýrir regluna frekar, en þar 

 
93 Oddný Mjöll Arnardóttir (n. 73) 306.  
94 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi (n. 49) 567. 
95 Hér eftir Mannréttindadómstóllinn eða MDE. 
96 Soering g. Bretlandi ECHR 1989 Series A no. 161. 



 

 21 

segir meðal annars að sífellt þurfi að finna jafnvægið á milli almennra þjóðfélagshagsmuna og 

þörfina fyrir að vernda réttindi einstaklingsins.  

Að lýsa beitingu MDE á meðalhófsreglunni í stuttu máli er erfiðleikum bundið, enda er til 

hennar vísað í hinum ýmsu myndum í fjölmörgum dómum dómstólsins. Þá hafa fræðimenn 

haldið því fram að beiting reglunnar sé breytileg eftir því hvaða réttindi eru til skoðunar og 

hvert samhengið er. Í fyrsta lagi þarf að meta hvort að takmörkun sé nauðsynleg, en í því felst 

að um ríka þjóðfélagslega þörf sé að ræða. Í öðru lagi þarf að meta hvort gengið hafi verið of 

langt, þ.e. hvort takmarkanir séu byggðar á viðeigandi og nægilega ríkum ástæðum.97 Reglunni 

er þó ekki aðeins beitt þegar um er að ræða mögulegar takmarkanir á réttindum, en henni er 

einnig beitt við mat á jákvæðum skyldum aðildarríkis.98 Þá ályktun má draga af umfjöllun 

Mannréttindadómstólsins, að ríki hafi ákveðnar jákvæðar skyldur á grundvelli 14. gr. til að 

bregðast við aðstöðumun eða koma á jafnrétti í reynd. Í dómi MDE í máli D.H. o.fl. gegn 

Tékklandi, segir m.a.: 

„The Court has established in its case-law that discrimination means treating 

differently, without an objective and reasonable justification, persons in relevantly 

similar situations.99 However, Article 14 does not prohibit a member State from 

treating groups differently in order to correct “factual inequalities” between them; 

indeed in certain circumstances a failure to attempt to correct inequality through 

different treatment may in itself give rise to a breach of the Article.“100 

Með hliðsjón af ofangreindum sjónarmiðum MDE má leiða líkur að því, að aðildarríkjum 

Evrópuráðsins beri ákveðin skylda til þess að bregðast við þeim aðstöðumun sem ríkir á meðal 

karla og kvenna þegar kemur að áhrifastöðum, hvort sem það er í stjórnmálum eða í 

atvinnulífinu. 

3.8 Dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu 

 Almennt 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur lagt áherslu á það í niðurstöðum sínum að aukið jafnrétti 

kynjanna sé eitt af aðal markmiðum aðildarríkja Evrópuráðsins og að mjög veigamiklar 

ástæður þyrftu að liggja til grundvallar svo heimilt væri að mismuna á grundvelli kynferðis 

samkvæmt MSE.101 Eftir því sem höfundur kemst næst hefur ekki reynt á lagareglur um 

 
97 Davíð Þór Björgvinsson, „Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginatriði, skýring og beiting“, 

Mannréttindasáttmáli Evrópu: Meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt (Mannréttindastofnun Háskóla 

Íslands, Lagadeild Háskólans í Reykjavík 2005) 63–64. 
98 Rees g. Bretlandi ECHR 1996 Series A no. 106. 
99 Willis g. Bretlandi App nr. 36042/97 (ECtHR, 11. júní 2002) § 48. 
100 D.H. o.fl. g. Tékklandi App nr. 57325/00 (ECtHR, 13. nóvember 2007) § 175. 
101 Sjá meðal annars: Staatkundig Gereformeerde Partij g. Hollandi App nr. 58369/10 (ECtHR, 10. júlí 2012) § 

72. 
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kynjakvóta í stjórnum hlutafélaga fyrir dómstólum, hvorki hérlendis né innan Evrópu. Hins 

vegar hefur Mannréttindadómstóll Evrópu nýlega ákvarðað í máli sem sneri að kynjakvóta fyrir 

framboðslista stjórnmálaflokka, og verður nú nánar fjallað um það mál með það að markmiði 

að varpa frekara ljósi á þau sjónarmið sem MDE leggur til grundvallar við mat á lögmæti 

kynjakvóta. 

 Zevnik o.fl. g. Slóveníu102 

Slóvenía er eina Austur-Evrópu ríkið sem hefur innleitt kynjakvóta, og er ríkið komið töluvert 

lengra í jafnréttisbaráttunni en nágrannaþjóðir sínar. Velferðarkerfi Slóveníu hefur jafnvel 

verið líkt við það sem tíðkast á Norðurlöndunum.103 Árið 2006 innleiddu slóvensk stjórnvöld 

löggjöf um 35% kynjahlutföll á framboðslistum til þingkosninga, með það að markmiði að 

auka hlut kvenna á þingi.104 Í ákvörðun Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Zevnik o.fl. g. 

Slóveníu reyndi á ákvæði um kynjakvóta í fyrsta skipti fyrir dómstólnum.  

Málsatvik voru þau að framboðslistar til þingkosninga voru gerðir ógildir því reglur um 

kynjahlutföll voru ekki uppfylltar. Fyrsti kærandinn105 í málinu var kvenkyns frambjóðandi 

sem bauð sig fram til þingkosninga árið 2018. Flokkurinn hennar hafði lagt fram tvo 

framboðslista á mismunandi landsvæðum sem uppfylltu ekki skilyrði um kynjahlutföll, en of 

margir karlmenn voru á listunum. Kjörstjórn hafnaði þessum framboðslistum án tafar og gaf 

hvorki frambjóðendum né flokkunum tækifæri til að bæta úr þessum annmörkum. Ákvörðunin 

byggði á því að engar reglur innan Evrópusambandsins kváðu á um rétt til að bæta úr 

annmörkum á framboðslistum. Stjórnmálaflokkarnir byggðu hins vegar á því að venja hefði 

myndast fyrir því innan flestra evrópskra lýðræðisríkja að leyfa stjórnmálaflokkum að leiðrétta 

lista sína ef þeir fullnægðu ekki reglum um kynjahlutföll.  

3.8.2.1 Niðurstaða Hæstaréttar Slóveníu 

Fulltrúar flokkanna kærðu í kjölfarið niðurstöðu kjörstjórnar til Hæstaréttar Slóveníu og héldu 

því fram að flokkarnir hefðu átt að fá tækifæri til að breyta framboðslistum sínum svo þeir 

uppfylltu skilyrði um kynjahlutföll, til dæmis með því að stytta listana og/eða leyfa karlkyns 

 
102 Zevnik o.fl. g. Slóveníu App nr. 54893/18 (ECtHR, 12. nóvember 2019).  
103 Linda Senden (n. 24) 81; Sjá einnig: Aleksandra Kanjuo Mrčela, „Gender Diversity on Boards of Directors in 

Slovenia: Impending Legislation to Establish Quotas“, Gender Diversity in the Boardroom: Multiple 

Approaches Beyond Quotas (Palgrave Macmillan) 75 og áfr. 
104 European Institute for Gender Equality, „Gender Equality Index 2019: Slovenia“ 3 

<https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190393_mh0219039enn_pdf.pdf> skoðað 3. nóvember 

2020; Sjá einnig: Lenita Freidenvall og Drude Dahlerup, „Electoral Gender Quota Systems and their 

Implementation in Europe“ (European Parliament 2013) 15 

<https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/493011/IPOL-

FEMM_NT(2013)493011_EN.pdf> skoðað 13. desember 2020. 
105 Kærendur í málinu voru fimm talsins: Ein kona, tveir karlar og tveir stjórnmálaflokkar. 
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frambjóðendum að draga framboð sitt til baka. Þá óskuðu flokkarnir einnig eftir því að listunum 

yrði hafnað að hluta til en ekki að öllu leyti. Stjórnmálaflokkarnir héldu því fram að með því 

að ógilda framboðslista á grundvelli ófullnægjandi kynjahlutfalla, án þess að gefa kost á að 

lagfæra listana, væri brotið gegn meðalhófsreglunni. Einkum vegna þess að Slóvenía er eina 

evrópska lýðræðisríkið sem ógildir framboðslista tafarlaust í stað þess að veita svigrúm til 

úrbóta.106 Hæstiréttur Slóveníu vísaði málinu frá og staðfesti ákvörðun kjörstjórnar. Með vísan 

til dómaframkvæmdar sinnar taldi dómstóllinn að krafa um kynjahlutföll væri sett fram með 

skýrum hætti í 6. mgr. 43. gr. kosningalaga þar í landi, og að viðurkennd túlkun og viðurlög 

vegna vanefnda hefði verið staðfest fyrir nokkru síðan. Í ákvörðun Hæstaréttar Slóveníu frá 

árinu 2011, var því slegið föstu að ef ekki væri farið að reglum um kynjahlutföll á 

framboðslistum sé listinn talinn ólögmætur í heild sinni. 

3.8.2.2 Niðurstaða stjórnlagadómstólsins í Slóveníu 

Fulltrúar stjórnmálaflokkanna lögðu í kjölfarið fram stjórnlagakæru (e. constitutional 

complaint) til slóvenska stjórnlagadómstólsins. Enn var því haldið fram að kosningalögin væru 

ekki nægilega skýr og fyrirsjáanleg og að ógilda listana í heild sinni bryti gegn 

meðalhófsreglunni. 

Stjórnlagadómstóllinn neitaði að taka kæruna til efnislegrar meðferðar með sjö 

atkvæðum gegn tveimur. Hann staðfesti að ákvæði kosningalaganna um kynjahlutföll væri 

nauðsynlegt (e. cogent) og ætti sér stjórnskipulegan grundvöll. Þá hefði ákvæðið verið sett árið 

2006 og því ætti það að vera á allra vitorði og öllum skiljanlegt að ef listar uppfylltu ekki 

skilyrði ákvæðisins þá væru þeir ólögmætir og kjörstjórn þyrfti að hafna þeim samstundis. 

Vísað var til þess að þrátt fyrir að önnur ríki hefðu valið annars konar viðurlög við því að fylgja 

ekki kynjahlutföllum á framboðslistum, þá lagði stjórnlagadómstóllinn áherslu á að það að 

ógilda listann í heild sinni væri áhrifaríkasta leiðin til að tryggja að ákvæðinu væri fylgt. Af 

þessum ummælum dómstólsins verður dregin sú ályktun að viðurlög við því að fylgja ekki 

reglum um kynjahlutföll, þó að þau séu nokkuð íþyngjandi, samrýmist meðalhófsreglunni ef 

þau eru afdráttarlaus og skýrt sett fram.  

Í sératkvæði eins dómarans lýsti hann því yfir að höfnun á heilum lista stangaðist á við 

þau lögmætu markmið sem stefnt var að, þ.e. að auðvelda aðgang kvenna að þinginu og benti 

jafnframt á að hægt væri að grípa til vægari ráðstafana ef ákvæðinu væri ekki framfylgt, sem 

myndu engu að síður ná settu markmiði og væru frekar í samræmi við meðalhófsregluna. 

 
106 Freidenvall og Dahlerup (n. 105) 15. 
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3.8.2.3 Niðurstaða MDE 

Málið var þá kært til Mannréttindadómstólsins á þeim forsendum að tafarlaus höfnun á 

framboðslistum á grundvelli ákvæða um kynjakvóta, bryti gegn 3. gr. samningsviðauka nr. 1 

við Samninginn um verndun mannréttinda og mannfrelsis (ECHR)107.  

Þrír dómarar dæmdu í málinu og sögðu kæruna ótæka á þeim grundvelli að hún væri 

augljóslega illa grunduð (e. manifestly ill-founded), sbr. a-lið 3. mgr. 35. gr. MSE og því var 

málið ekki tekið til efnismeðferðar fyrir dómstólnum. Dómstóllinn hafnaði þeim rökum 

kæranda að téð löggjöf um kynjahlutföll á framboðslistum væri óskýr og tvíræð. Líkt og fram 

kom í umfjöllun hér að ofan byggðu bæði Hæstiréttur Slóveníu og stjórnlagadómstóllinn 

niðurstöður sínar á lagabókstafnum og þeirra eigin dómaframkvæmd, þ.e. að ákvæði laganna 

og viðurlög vegna vanefnda á lögunum væru skýr og fyrirsjáanleg. Því var það mat MDE að 

kærendur hefðu verið í aðstöðu til að sjá fyrir að ef ákvæði kosningalaganna um kynjahlutföll 

væri ekki uppfyllt myndi það leiða til þess að framboðslistum þeirra yrði hafnað. Inngrip 

löggjafans að gera áskilnað um kynjahlutföll á framboðslistum hefur það lögmæta markmið að 

efla lýðræði með því að tryggja aukið jafnvægi á milli kvenna og karla við pólitíska 

ákvarðanatöku. Dómstóllinn vísaði til til fjögurra mismunandi skjala Evrópuráðsins sem hvetja 

til jafnrar þátttöku karla og kvenna á hinum ýmsu sviðum atvinnulífsins. Sérstaklega var vísað 

til ákvörðunar um mat á áhrifum aðgerða til að auka hlutskipti kvenna á þingi.108 Í skjalinu 

segir meðal annars að kynjakvóti af þessu tagi sé árangursríkasta leiðin til að ná marktækum 

og hröðum framförum, að því gefnu að rétt sé staðið að framkvæmd þeirra. Kynjakvóta ætti að 

aðlaga því kosningakerfi sem er í gildi hverju sinni, setja metnaðarfull markmið og hafa ströng 

viðurlög vegna vanefnda á því að framfylgja reglunum. Evrópuráðsþingið hvatti aðildarríki 

Evrópuráðsins til að taka upp viðeigandi viðurlög vegna vanefnda á sértækum aðgerðum, til að 

mynda með því að hafna framboðslistum. 

Í niðurstöðu sinni lagði Mannréttindadómstóllinn áherslu á að framfarir er lúta að jafnrétti 

kynjanna væru afar mikilvægt markmið innan aðildarríkja Evrópuráðsins og að stofnanir þess 

telji það hve fáar konur séu í stjórnmálum vera ógn við lýðræðið og brot á meginreglunni um 

jafnrétti kynjanna. Með þeim rökum taldi dómstóllinn að umrædd afskipti kosningayfirvalda í 

 
107 Ákvæðið er að finna í 3. gr. samningsviðauka 1 í lögum um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994. 

Ákvæðið er svohljóðandi: Samningsaðilar skuldbinda sig til þess að halda frjálsar kosningar með hæfilegu 

millibili, og sé atkvæðagreiðsla leynileg og fari fram við aðstæður er tryggi það að í ljós komi álit almennings 

með frjálsum hætti í kjöri til löggjafarþings.  
108 Council of Europe, „Assessing the impact of measures to improve women’s political representation“ 

<https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22745&lang=en> skoðað 9. desember 

2020. 
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Slóveníu hafi unnið að því lögmæta markmiði að efla lýðræði með því að tryggja jafnvægi í 

hlutdeild kvenna og karla í pólitískri ákvarðanatöku.109 

Við mat á því hvort brotið hefði verið gegn meðalhófsreglunni, þá vísaði dómstóllinn til 

fyrrnefndra skjala Evrópuráðsins. Þar eru kynjakvótar ekki aðeins heimilaðir heldur er beinlínis 

hvatt til þess að kynjakvótar séu teknir upp í kosningakerfum ásamt ströngum refsingum vegna 

vanefnda. Þá lagði dómstóllinn áherslu á þau sjónarmið slóvenska stjórnlagadómstólsins að 

stjórnmálaflokkar höfðu vitneskju um að listar þeirra yrðu að öllum líkindum útilokaðir frá 

kosningum ef ekki yrði farið að ákvæðum kosningalaga um kynjahlutföll. 

Hvað varðar jafnvægi milli reglna um kynjakvóta og réttarins til að fara í framboð, þá tóku 

slóvenskir dómstólar tillit til ástæðna fyrir því að reglunum var ekki fylgt. Í fyrsta lagi var það 

talið sannað að framboðslistarnir hefðu ekki verið settir saman af kostgæfni og með tilliti til 

reglna um kynjakvóta. Í öðru lagi var talið að flokkarnir hefðu vísvitandi brotið gegn reglum 

um kynjakvóta. Dómstóllinn sagði að vægari refsiaðgerðir hefðu að öllum líkindum ekki verið 

mögulegar. Í fyrsta lagi gátu slóvenskir dómstólar ekki upp á sitt einsdæmi útilokað einstaka 

karlkyns frambjóðendur af listunum. Í öðru lagi gátu þeir ekki veitt frambjóðendum rýmri tíma 

til að lagfæra listann, þar sem þeir höfðu verið lagðir fram degi áður en frestur rann út og því 

ekki hægt að gera nauðsynlegar breytingar í tæka tíð. Það að fella framboðslistana úr gildi án 

þess að veita rými til úrbóta var byggt á lögmætum áhyggjum löggjafans til að tryggja að 

kosningar klárist á réttum tíma, sem og meginreglunni um jafnan kosningarétt. Í ljósi 

framangreindra sjónarmiða var ekki talið að höfnun á framboðslistum hefði brotið gegn 

meðalhófsreglunni.  

Með vísan til ofangreindrar umfjöllunar má draga eftirfarandi ályktanir: Í fyrsta lagi má 

segja að ákvörðunin sé mikilvæg staðfesting á því að aukin þátttaka kvenna í stjórnmálum sé 

lögmætt markmið innan aðildarríkja Evrópuráðsins. Í öðru lagi er það mat höfundar að 

ákvörðunin renni stoðum undir þá hugmynd að lögbundinn kynjakvóti er lögmæt aðferð til að 

ná ofangreindu markmiði og er ekki brot á meðalhófsreglunni, ef orðalag ákvæðisins er skýrt 

og afleiðingar þess að uppfylla ekki skilyrði ákvæðisins eru sett fram með ótvíræðum hætti. 

Ákvæði slóvensku kosningalaganna gengur lengra en sambærileg ákvæði annarra 

Evrópuþjóða, þ.e. ekki er gefið svigrúm til úrbóta. Þrátt fyrir það virðist 

Mannréttindadómstóllinn ekki líta á það sem brot á meðalhófsreglunni. Með tilliti til þeirra 

sjónarmiða sem fram koma í ákvörðuninni verður jafnframt ályktað að aðildarríki 

Evrópuráðsins hafi töluvert svigrúm til að viðhafa sértækar aðgerðir á borð við lögbundinn 

 
109 Zevnik o.fl. g. Slóveníu App nr. 54893/18 (ECtHR, 12. nóvember 2019) § 34. 
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kynjakvóta. Í þriðja lagi er ljóst að þeir hagsmunir sem liggja að baki því að auka sýnileika 

kvenna í áhrifastöðum vega þungt innan Evrópuráðsins, sbr. neðangreind ummæli dómstólsins:  

„...the advancement of the equality of the sexes is today a major goal in the member 

States of the Council of Europe...and that its institutions consider the lack of gender 

balance in politics to be a threat to the legitimacy of democracy and a violation of the 

right of gender equality.“110 (áherslubreyting höfundar) 

 

Þó svo að Zevnik ákvörðunin snúi að hinu opinbera, þá finnst höfundi líklegt ef til þess kemur 

að mál komi á borð Mannréttindadómstólsins, þar sem reynir á sambærilegt ákvæði á sviði 

einkaréttarins um kynjahlutföll í stjórnum hlutafélaga, að niðurstaðan gæti að einhverju leyti 

byggt á svipuðum sjónarmiðum líkt og greint er frá hér að ofan.  

  

 
110 sama heimild § 34. 
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4 Evrópulöggjöf 

4.1 Almennt 

Aukið jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði hefur verið eitt af mikilvægustu stefnumálum 

Evrópusambandsins í langan tíma. Aðildarríkin eru meðvituð um að það ójafnræði sem ríkir á 

milli kynjanna á vinnumarkaði stendur í vegi fyrir fullri nýtingu á þeim mannauði sem í boði 

er á evrópskum vinnumarkaði. Þrátt fyrir að þörfin fyrir aukið jafnrétti á vinnumarkaði sé 

vissulega viðurkennd innan Evrópusambandsins sem og aðildarríkjanna, er löggjöfin sem sett 

er til að leysa úr þessum vanda oft á tíðum umdeild. Þetta á sérstaklega við þegar um er að ræða 

sértækar aðgerðir, til dæmis forgangsreglu við ráðningar, sem styðja við ákveðna hópa sem 

eiga undir högg að sækja á vinnumarkaði. Ein af þessum umdeildu sértæku aðgerðum er 

lögbundinn kynjakvóti sem leggur skyldur á fyrirtæki um að ná ákveðnum kynjahlutföllum í 

stjórnum þeirra innan tiltekins tíma.111  

4.2 Söguleg þróun jafnréttislöggjafar 

Reglan um bann við mismunun er ein af grundvallarreglum Evrópuréttar og kemur víða fram í 

nánari útfærslum innan Evrópuréttarins, en segja má að frá aldamótum hafi Evrópusambandið 

aukið verulega áherslu á jafnrétti.112 Í 8. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins 

kveðið á um meginregluna um jafnrétti kynjanna með eftirfarandi hætti: „Sambandið skal miða 

að því í allri starfsemi sinni að koma í veg fyrir ójöfnuð og stuðla að jafnrétti karla og kvenna.“ 

Þróun Evrópulöggjafar á sviði jafnréttismála hefur tekið hægum breytingum til betri vegar 

síðan Rómarsáttmálinn, sem lagði grunninn að stofnun Efnahagsbandalags Evrópu, var 

undirritaður árið 1957. Í honum kemur fram að eitt af markmiðum bandalagsins sé jafnrétti 

kynjanna, þ.m.t. meginreglan um að konur og karlar skulu fá greidd jöfn laun fyrir jafn verðmæt 

störf.113 Þessa grundvallarreglu er nú að finna í 157. gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins.114 Reglunni var þó ekki beitt fyrr en tæpum tuttugu árum seinna í dómi 

Evrópudómstólsins í máli Defrenne g. SABENA115. Dómurinn er merkilegur fyrir þær sakir að 

 
111 Monika Leszczyńska, „Mandatory Quotas for Women on Boards of Directors in the European Union: 

Harmful to or Good for Company Performance?“ (2018) 19 (1) European Business Organization Law Review 

35, 36–37. 
112 Oddný Mjöll Arnardóttir (n. 8) 53. 
113 ASÍ, „Jafnrétti kvenna og karla á vinnumarkaði – EES“ (Alþýðusamband Íslands) 

<https://www.asi.is/vinnurettarvefur/vinnurettur/evropskur-vinnurettur/jafnretti-a-vinnumarkadi/> skoðað 20. 

september 2020. 
114 Publications Office of the European Union, „Gender Equality Law in Europe : How Are EU Rules 

Transposed into National Law in 2018?“ (Publications Office of the European Union 8. mars 2019) 7 

<http://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9b101483-3a44-11e9-8d04-01aa75ed71a1> skoðað 5. 

september 2020. 
115 Mál C-43/75 Defrenne g. Sabena [1976] ECR I-456. 
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í kjölfarið var tilskipun 75/117/EB um launajafnrétti kynjanna samþykkt. Var þetta fyrsta 

tilskipunin sem Evrópusambandið setti fram til að auka jafnrétti kynjanna.116 Ári seinna var 

tilskipun 76/207/EB samþykkt, en hún lítur að framkvæmd meginreglunnar um jafnrétti karla 

og kvenna varðandi aðgang að störfum, starfsþjálfun og stöðuhækkunum, sem og varðandi 

starfskjör. Síðan þá hefur Evrópusambandið lagt mikið upp úr því að jafna stöðu kynjanna. 

Gefnar hafa verið út margar tilskipanir sem leggja bann við mismunun á grundvelli kyns og 

kveða á um sérstakar ráðstafanir til að stuðla að auknum rétti kvenna til jafns við karlmenn 

þegar það á við, þar á meðal kynjakvótum í stjórnum hlutafélaga. Meginreglan um jafna 

meðferð kvenna og karla kemur fram með skýrum og ótvíræðum hætti í m.a. Kvennasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna, Evrópulöggjöf, í dómaframkvæmd Evrópudómstólsins og í 

stjórnarskrám fjölmargra ríkja.117 Tilskipun Evrópuþingsins og Ráðsins 2006/54/EB, sem 

Ísland tók upp í EES samninginn árið 2009, bannar m.a. beina og óbeina mismunun á 

grundvelli kyns. Bein mismunun er aðeins heimil þegar sérstakar undantekningar eiga við, svo 

sem þegar kyn einstaklings er ákvörðunarástæða fyrir starfinu118, t.a.m. ráðning 

sundlaugarvarðar. Túlkun Evrópudómstólsins á jafnréttislöggjöf ESB er ekki síður mikilvægur 

þáttur í því að tryggja jafnrétti og veita einstaklingum færi á því að sækja rétt sinn.119 

Evrópusambandið hefur jafnframt lýst því yfir að aukið jafnræði á vinnumarkaði sé 

drifkraftur hagvaxtar í heiminum.120 Evrópusambandið er leiðandi í jafnrétti kynjanna á 

heimsvísu, en 14 af 20 löndum sem komin eru hvað lengst í jafnréttisbaráttu kynjanna eru 

aðildarríki Evrópusambandsins. Framkvæmdastjórn ESB telur ástæðuna fyrir því vera hina 

öflugu jafnréttislöggjöf sem sambandið hefur sett á í gegnum árin og viðleitni til að koma á 

kynjasamþættingu121 (e. gender mainstreaming) í hinum ýmsu málaflokkum, eins og til dæmis 

konum í stjórnunarstöðum.122 

Fram að aldamótum var regluverk um jafnrétti á grundvelli kynferðis innan 

Evrópusambandsins nokkuð brotakennt og flókið. Árið 2006 voru fjórar tilskipanir sameinaðar 

 
116 Brynhildur Ingimarsdóttir, „Hver er stefna ESB gagnvart jafnrétti kynjanna?“ (Evrópuvefurinn, 28. 

september 2012) <http://www.evropuvefur.is/svar.php?id=60259> skoðað 10. september 2020. 
117 Dagmar Schiek og Victoria Chege, European Union Non-Discrimination Law: Comparative Perspectives on 

Multidimensional Equality Law (Routledge-Cavendish 2009) 42. 
118 Publications Office of the European Union (n. 115) 11. 
119 sama heimild 8. 
120 Commission, Strategic Engagement for Gender Equality (n. 17) 6. 
121 Samkvæmt hugtakasafni Þýðingarmiðstöðvar utanríkisráðuneytisins er merking hugtaksins „...sú skoðun að 

jafnréttismál séu mál samfélagsins í heild. Gert er ráð fyrir því að kynferði verði grundvallarforsenda við mótun 

nýrrar stefnu eða við töku ákvarðana á opinberum vettvangi. Markmiðið er að sjónarhorni kynferðis sé fléttað 

inn í alla stefnumótun innan samfélagsins, hefðbundin hlutverk kynjanna endurskilgreind og bæði konum og 

körlum gert kleift að samþætta fjölskyldu- og atvinnulíf.“ 
122 Framkvæmdastjórn ESB, A Union of Equality: Gender Equality Strategy 2020 – 2025, 1. 
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í eina. Það voru jafnlaunatilskipunin nr. 75/117/EB, tilskipun um kynjajafnrétti á vinnumarkaði 

76/207/EBE, tilskipun um kynjajafnrétti innan starfstengdra réttinda nr. 96/97/EB og tilskipun 

um sönnunarbyrði nr. 97/80/EB. Framangreindar tilskipanir mynduðu saman tilskipun 

2006/54/EB um framkvæmd meginreglunnar um jöfn tækifæri og jafna meðferð karla og 

kvenna á sviði vinnumarkaðar (hér eftir sameiningartilskipunin123).124 

 Hugtökin bein- og óbein mismunun 

Allar þær tilskipanir sem fjallað var um hér að ofan er varða jafnrétti leggja m.a. bann við 

beinni og óbeinni mismunun. Hugtökin bein- og óbein mismunun hafa verið þróuð í 

dómaframkvæmd Evrópudómstólsins og voru í kjölfarið lögfest innan Evrópusambandsins.125 

Jafnframt sækja íslensku jafnréttislögin fyrirmynd sína í Kvennasáttmálann og þær gerðir 

Evrópusambandsins sem teknar hafa verið upp í EES samninginn, en hugtökin eru skilgreind í 

2. gr. jrl.126 Bein mismunun felur í sér að aðgreina, útiloka eða takmarka á grundvelli kyns, sem 

hefur þau áhrif eða markmið að hindra eða koma í veg fyrir að annað kynið fái viðurkennd 

mannréttindi og grundvallarfrelsi á sviði stjórnmála, efnahagsmála, félagsmála, 

menningarmála, borgaralegra mála eða á sérhverju öðru sviði, geti notið þeirra eða fengið þeim 

framfylgt. Óbein mismunun á sér stað þegar að því er virðist hlutlaust skilyrði, viðmið eða 

ráðstöfun kemur hlutfallsega verr við annað kynið, nema slíkt sé viðeigandi, nauðsynlegt eða 

réttlætanlegt vegna hlutlægra þátta óháð kyni.127 

4.3 Sértækar aðgerðir innan ESB 

 Almennt 

Árið 1976 gaf Efnahagsbandalagið út tvær tilskipanir sem áttu að renna stoðum undir 

meginregluna um jafnrétti kynjanna. Annars vegar jafnlaunatilskipunin nr. 75/117/EBE og hins 

vegar tilskipun 76/207/EBE um framkvæmd meginreglunnar um jafnrétti karla og kvenna 

varðandi aðgang að störfum, starfsþjálfun og stöðuhækkunum, sem og varðandi starfskjör. 

Síðarnefnda tilskipunin kvað á um bann við mismunun í 1. mgr. 2. gr. með eftirfarandi hætti: 

For the purposes of the following provisions, the principle of equal treatment shall 

mean that there shall be no discrimination whatsover on grounds of sex either directly 

or indirectly by reference in particular to marital or family status.  

 
123 e. Recast directive 
124 Oddný Mjöll Arnardóttir (n. 8) 54–55. 
125 Sjá einnig: Lorna Woods og Philippa Watson, EU Law (12. útgáfa, Oxford University Press 2014) 601. 
126 Alþt. 2007 – 2008, A-deild, þskj. 149 – 142. mál, athugasemdir við 2. gr. 
127 Woods og Watson (n. 126) 601. 
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Hins vegar er að finna undantekningu frá þessari meginreglu í 4. mgr. 2. gr., en þar er kveðið 

á um að þær ráðstafanir sem stuðla að jöfnum tækifærum karla og kvenna, séu heimilar og 

brjóti ekki gegn banni við mismunun, en ákvæðið er svohljóðandi: 

This Directive shall be without prejudice to measures to promote equal opportunity 

for men and women, in particular by removing existing inequalities which affect 

women's opportunities in the areas referred to in Article 1 (1).  

Í 4. mgr. 157. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins128 (e. Treaty on the functioning 

of the European Union) er ákvæði sem heimilar sértækar aðgerðir: 

Með það fyrir augum að tryggja í reynd fullt jafnrétti karla og kvenna í atvinnulífinu 

skal meginreglan um jafna meðferð ekki hindra aðildarríkin í því að viðhalda eða 

samþykkja ráðstafanir sem eru til hagsbóta því kyninu sem er í minnihluta til að 

auðvelda því að stunda tiltekið starf eða til að koma í veg fyrir eða bæta upp lakari 

möguleika á starfsframa.  

Framkvæmdastjórnin hefur lengi verið jákvæð í garð sértækra aðgerða. Árið 1984 lagði hún 

fram tillögu að tilmælum sem stuðluðu að því að auka sértækar aðgerðir og var það samþykkt 

af Ráðinu. Þau tilmæli hvöttu aðildarríki til að innleiða sértækar aðgerðir með það að markmiði 

að útrýma því ójafnræði sem konur verða fyrir á vinnumarkaði. Þá voru aðildarríki einnig hvött 

til að efla konur til þátttöku í atvinnugreinum sem þær voru í minnihluta í, sérstaklega í 

ábyrgðarstöðum, með það að leiðarljósi að fullnýta þann mannauð sem í boði er hverju sinni.129  

 Kalanke g. Bremen130 

Dómur Evrópudómstólsins í máli Kalanke g. Bremen var eitt af fyrstu málum dómstólsins þar 

sem reyndi á lögmæti sértækra aðgerða. Í málinu var óskað eftir forúrskurði Evrópudómstólsins 

varðandi túlkun á ákvæðum 1. og 4. mgr. 2. gr. tilskipunar um framkvæmd meginreglunnar um 

jafnrétti karla og kvenna varðandi aðgang að störfum, starfsþjálfun og stöðuhækkunum, sem 

og varðandi starfskjör nr. 76/207/EB. Málavextir voru þeir að þýsk stjórnvöld höfðu innleitt 

forgangsreglu í jafnréttislöggjöf sína, sem fól í sér að ef tveir aðilar af gagnstæðu kyni sækjast 

eftir sama starfinu, þá skal veita þeim aðila stöðuna sem er í minnihluta í þeirri starfsgrein. 

Karlmaður að nafni Kalanke sótti um starf hjá borginni Bremen þar í landi og var hann ásamt 

annarri konu talin jafn hæf til starfans. Úr varð að konan var ráðin í starfið á grundvelli 

 
128 Samsteyptar útgáfur sáttmálans um Evrópusambandið og sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins 

[2012] OJ C326/13. Hér eftir sáttmálinn um starfshætti Evrópusambandsins eða SUSE. 
129 „COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE 

COUNCIL on the interpretation of the judgment of the Court of Justice on 17 October 1995 in Case C-450/93, 

Kalanke v Freie Hansestadt Bremen“ COM(96) 88 3; Sjá einnig: Goran Selanec, Linda Senden, og European 

Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality, „Positive Action Measures to Ensure Full Equality in 

Practice Between Men and Women, Including on Company Boards“ (Publications Office of the European Union 

2013) 7. 
130 Mál C-450/93 Kalanke g. Freie Hansestadt Bremen [1995] ECR I-3051. 
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forgangsreglunnar. Kalanke kærði ráðninguna til vinnuréttardómstóls í Þýskalandi (þ. 

Bundesarbeitsgericht / e. federal labour court) þar sem hann hélt því fram að löggjöf sem veitti 

öðrum aðila forgang eingöngu á grundvelli kyns væri ólögmæt.131 Við meðferð málsins kallaði 

vinnuréttardómstóllinn eftir forúrskurði frá Evrópudómstólnum. Þær spurningar sem lagðar 

voru fyrir dómstólinn vörðuðu hvort forgangsregla líkt og hafði verið sett samræmdist 

meginreglu 1. mgr. 2. gr. tilskipunarinnar um bann við mismunun á grundvelli kynferðis, og 

það hvort 4. mgr. 2. gr. tilskipunarinnar heimili að viðhafa sértækar aðgerðir til að jafna stöðu 

kynjanna á tilteknum sviðum með þeim hætti sem var gert í máli þessu. 

Í niðurstöðu dómsins kom fram að þýska forgangsregluákvæðið tryggði konum 

skilyrðislausan forgang og því gengi það lengra en undanþáguákvæði 4. mgr. 2. gr. tilskipunar 

76/207/EB heimilaði. Ákvæðið bryti því gegn meginreglu tilskipunarinnar um bann við 

mismunun á grundvelli kyns.132 Þessi skýring Evrópudómstólsins varð til þess að mikil umræða 

myndaðist um réttmæti og tilgang forgangsreglna og hvaða mörk tilskipunin setti slíkum 

reglum. 133 Ári eftir að dómurinn var kveðinn upp sendi Framkvæmdastjórnin orðsendingu til 

Evrópuþingsins og ráðsins varðandi túlkun Evrópudómstólsins á Kalanke málinu. Í 

orðsendingunni kom fram að niðurstaðan hafi leitt til mikils ágreinings innan Evrópu, en sá 

ágreiningur orsakaðist af þeirri réttaróvissu sem kom upp í kjölfar dómsins hvað varðar 

lögmæti kynjakvóta og annarra sértækra aðgerða sem hafa það markmið að auka hlutfall 

kvenna á vissum sviðum á vinnumarkaði.134  

Ráðinu var mjög í mun að dómurinn hefði ekki meiri áhrif en tilefni var til og ítrekaði að 

sértækar aðgerðir samræmdust tilskipuninni ef gert væri ráð fyrir mati með tilliti til aðstæðna 

hverju sinni. Var því haldið fram að niðurstaðan ætti aðeins við ef forgangsregla væri 

skilyrðislaus og útilokaði að tekið yrði tillit til hæfni annarra umsækjenda.135 Kalanke 

dómurinn hafði mikla þýðingu á sínum tíma vegna þess að kom fram á sama tíma og almennt 

var farið að horfast í augu við það að löggjöf gegn mismunun sem var þá orðin tuttugu ára 

gömul dugði ekki til að ná fram jafnrétti karla og kvenna hvað varðar aðgang þeirra að atvinnu 

og stöðuhækkunum, en jöfn meðferð karla og kvenna á vinnumarkaði er grundvallarréttur, sem 

 
131 sama heimild § 7. 
132 sama heimild § 21-23. 
133 Margrét Vala Kristjánsdóttir, „Fremst(ur) meðal jafningja“ (2007) 4 (2) Tímarit Lögréttu 153, 162. 
134 „COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE 

COUNCIL on the interpretation of the judgment of the Court of Justice on 17 October 1995 in Case C-450/93, 

Kalanke v Freie Hansestadt Bremen“ (n. 129) 2. 
135 Margrét Vala Kristjánsdóttir (n. 133) 162. 
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var m.a. viðurkenndur af Evrópudómstólnum í dómi sínum frá 15. júní 1978 í máli Defrenne 

(III) g. Sabena nr. C-149/77.136  

 Marschall g. Land Nordrhein-Westfalen137 

Í þessu máli var látið reyna á þann skilning Evrópudómstólsins að forgangsreglur séu aðeins 

ólögmætar ef þær fela í sér skilyrðislausa mismunun og útiloka hæfni annarra umsækjenda,  

sbr. niðurstaða í Kalanke dómnum. Hér var deilt um forgangsreglu sem svipaði til Kalanke 

málsins að því er varðar kröfur um að aðilar af gagnstæðu kyni þurfi að vera jafn hæfir og að 

sá aðili skuli fá stöðuna sem er í minnihluta í viðkomandi starfsgrein, en auk þess fól 

forgangsreglan í þessu máli í sér öryggisákvæði um skyldu á hendur vinnuveitanda til að 

tryggja að karlmaður sem keppir við konu um starf fái einnig að sýna fram á sérstaka eiginleika 

í matinu. Niðurstaða Evrópudómstólsins í málinu var sú að ef reglur uppfylltu þessi skilyrði þá 

féllu þær innan marka tilskipunarinnar. Forgangsreglu yrði þó ekki beitt ef niðurstaða hlutlægs 

mats setur umsækjanda skör framar.138 

4.4 Ísland og EES-samningurinn 

Meginmarkmið EES-samningsins er stofnun Evrópsks efnahagssvæðis, sem samanstendur af 

aðildarríkjum Evrópusambandsins sem og EFTA ríkjunum. Kjarni EES-samningsins frá 

lagalegu sjónarmiði er sá, að þau EFTA ríki, sem eiga aðild að honum, innleiða hluta 

Evrópulöggjafar í sinn landsrétt.139 Þær efnisreglur sem EES-samningurinn tekur yfir frá ESB-

réttinum snúa einkum að innri markaðnum, þ.e. fjórfrelsið, en það byggir á frjálsu vöruflæði, 

frjálsri för launþega, frjálsri þjónustustarfsemi og frjálsum fjármangsflutningum sem og 

samkeppnisreglum.140 EES-samningurinn hefur þó ekki bein réttaráhrif í íslenskum rétti, heldur 

þarf að innleiða ákvæði hans í landsrétt ef einstaklingar eða lögaðilar eiga að geta byggt á 

honum fyrir dómstólum og borið skyldur á grundvelli hans. Þetta staðfesti EFTA-dómstóllinn 

með skýrum hætti í dómi sínum í máli E-4/01 Karl K. Karlsson gegn íslenska ríkinu, en þar 

segir m.a. að í 7. gr. EES-samningsins og bókun 35 við samninginn, felst ekki framsal 

löggjafarvalds.141 Flest ákvæði EES-samningsins voru lögfest hér á landi með lögum nr. 2/1993 

um Evrópska efnahagssvæðið. Í samningnum er að finna sambærileg ákvæði um jafnrétti 

 
136 „COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE 

COUNCIL on the interpretation of the judgment of the Court of Justice on 17 October 1995 in Case C-450/93, 

Kalanke v Freie Hansestadt Bremen“ (n. 129) 2. 
137 Mál C-409/95 Marschall g. Land Nordrhein-Westfalen [1997] ECR I-533. 
138 Margrét Vala Kristjánsdóttir (n. 133) 162. 
139 Davíð Þór Björgvinsson, „Tengsl EES-réttar og landsréttar“ (n. 25) 137. 
140 Margrét Einarsdóttir og Stefán Már Stefánsson, „Um valdmörk og valdheimildir stofnana 

Evrópusambandsins og evrópska efnahagssvæðisins“ (2018) 68 (3) Tímarit lögfræðinga 343, 375. 
141 sama heimild 369–370. 
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kynjanna og er að finna í stofnsáttmála Evrópusambandsins142. Samkvæmt 69. og 70. gr. 

sáttmálans143 er Ísland skuldbundið til þess að stuðla að því að meginreglunni um jafnrétti 

kynjanna sé framfylgt í hvívetna. Í viðauka XVIII með EES samningnum eru taldar upp hvaða 

tilskipanir skuli innleiða í íslenskan rétt á grundvelli 69. og 70. gr. EES-samningsins og sá 

viðauki er uppfærður reglulega með ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar. Hins vegar 

öðlast gerðir sem sameiginlega EES-nefndin samþykkir ekki lagagildi hér á landi fyrr en þær 

hafa verið innleiddar í landsrétt.144  

Vegna þeirra skuldbindinga sem Ísland hefur gengist undir með aðild sinni að EES-

samningnum er nauðsynlegt að fjalla um þá löggjöf sem snýr að jafnrétti kynjanna og réttindum 

hluthafa innan Evrópusambandsins, enda gætir áhrifa Evrópulöggjafar mjög víða í íslenskum 

rétti. 

4.5 Tillaga að tilskipun um kynjahlutföll í stjórnum 

Vegna þeirra hægu breytinga sem orðið höfðu á kynjahlutföllum í stjórnum ákvað 

Framkvæmdastjórnin, með miklum stuðningi Evrópuþingsins og fjölda aðildarríkja, að 

nauðsynlegt væri að grípa til löggjafaraðgerða til að knýja fram og tryggja frekari framfarir á 

sviðinu. Þann 14. nóvember 2012 var lögð fram tillaga að tilskipun sem miðar að því að flýta 

fyrir bættum kynjahlutföllum í stjórnum fyrirtækja. Í tillögunni er sett fram hlutlægt 

markmiðum að það kyn sem er í minnihluta í stjórn sé að minnsta kosti 40% stjórnarmanna 

þeirra fyrirtækja sem skráð eru á markað, og átti þessu markmiði að verða fullnægt árið 2020.145 

Þær skyldur sem lagðar eru á smærri félög (e. companies with a lower share) samkvæmt 

tillögunni eru ekki þær sömu. Smærri fyrirtæki þyrftu að ráða í stöður á grundvelli fyrir fram 

ákveðinna viðmiða sem væru skýr og hlutlaus. Kæmi upp sú staða að aðilar teldust jafn hæfir 

til starfans, þá fengi það kyn sem hallaði á, starfið. Þessi aðferð tryggir að hæfi og verðleikar 

séu lykilforsendur fyrir kjöri til stjórnarsetu. Þá á tilskipunin að veita aðildarríkjum töluverðan 

sveigjanleika er kemur að vali á aðgerðum til að ná settu markmiði. Hverju og einu aðildarríki 

ber að skilgreina hvernig það vill kveða á um það í innlendri löggjöf sinni, að val stjórnarmanna 

skuli fara fram á grundvelli ofangreinds mats.146 

 
142 Samsteyptar útgáfur sáttmálans um Evrópusambandið og sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins 

[2012] OJ C326/13. Hér eftir stofnsáttmáli ESB. 
143 Ákvæðin byggja á 119. gr. Rómarsáttmálans. 
144 Margrét Einarsdóttir og Stefán Már Stefánsson (n. 140) 369. 
145 Commission, „Gender Balance on Corporate Boards: Europe is Cracking the Glass Ceiling“ 5. 
146 sama heimild. 
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Í vinnuskjali Framkvæmdastjórnarinnar frá árinu 2011147, sem segja má að sé undanfari 

tillögunnar, er fjallað um jafnvægi kynjanna í forystu atvinnulífsins. Í skjalinu er farið yfir 

ástæðurnar fyrir því að konur eru í svo miklum minnihluta bæði í stjórnum og 

stjórnunarstöðum, hvað er að koma í veg fyrir að konur séu ráðnar í slík störf og hvaða leiðir 

ríki hafa farið til að leiðrétta þennan kynjahalla.  

Framkvæmdastjórnin telur að ástæður þess að færri konur komist til áhrifa í atvinnulífinu 

en karlar séu ekki bara kerfislægar, heldur eigi þær ástæður sér einnig stoð í rótgrónum 

staðalímyndum um hin hefðbundnu kynjahlutverk. Í gegnum tíðina hafa mörg kerfisbundin 

atriði sem staðið hafa í vegi fyrir því að konur geti komist til áhrifa innan fyrirtækja, verið 

lagfærð með hjálp lagasetningar. Þó eru enn ákveðnir þættir sem eru að takmarka möguleika 

kvenna á að komast í umræddar stöður. 148 Hér er einna helst átt við verkaskiptingu heimilisins, 

sem alla tíð hefur verið ríkjandi og er að mati höfundar á undanhaldi, þ.e. að konan sinni 

fjölskyldulífi og heimilisstörfum, á meðan karlmaðurinn er úti á vinnumarkaði. 

Tölfræðileg markmið og kvótamiðuð nálgun er orðin viðurkennd aðferð í jafnréttisstefnu 

Framkvæmdastjórnarinnar.149 Fyrstu aðgerðir innan Evrópu til að jafna hlutskipti kynjanna á 

vinnumarkaði eiga rætur sínar að rekja til stofnsáttmála Efnahagsbandalags Evrópu, eða 

Rómarsáttmálans. Í sáttmálanum var kveðið á um í 119. gr. að aðildarríki sáttmálans skulu 

tryggja það að konur og karlar fengju sömu laun fyrir sömu störf. Árið 1993 varð 

Evrópusambandið til með undirritun Maastricht sáttmálans. Í 157. gr. SUSE er kveðið með 

skýrum hætti á um meginregluna um jöfn laun fyrir sömu vinnu óháð kyni. Upphaflega var 

þetta eina ákvæði sáttmálans sem kvað skýrt á um meginregluna um jafnrétti kynjanna, sem 

varð svo grundvöllur fyrir frekari þróun á þessu sviði. Í dag er gildissvið ákvæðisins orðið mun 

víðara og verndar jafnframt meginregluna um jöfn tækifæri og jafna meðferð á 

vinnumarkaði.150  

Tilskipunin byggist á 3. mgr. 157. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins, sem 

tryggir meginregluna um jafna meðferð á vinnumarkaði. 4. mgr. 157. gr. SUSE sem og 23. gr. 

sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarréttindi, kveða á um heimild til að viðhafa 

sértækar aðgerðir til að ná fram jafnrétti kynjanna. Þessi sértæka aðgerð sem tillagan kveður á 

um er tímabundin og skal hún renna út árið 2028. Í nóvember 2013 kaus Evrópuþingið með 

 
147 Commission, „The Gender Balance in Business Leadership“ SEC(2011) 246 final 

<https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/SEC20110246FIN.do#dossier-SEC20110246>. 
148 Framkvæmdastjórn ESB, „The Gender Balance in Business Leadership“ 6 <https://secure.ipex.eu/IPEXL-

WEB/dossier/document/SEC20110246FIN.do#dossier-SEC20110246> skoðað 8. nóvember 2020. 
149 Louise Ackers, „The Development of Affirmative Action in European Commission Policy-Making: 

Assessing the Risks“ (2000) 22 (3) The Journal of Social Welfare & Family Law 347, 347. 
150 Evelyn Ellis, EU Anti-Discrimination Law (2. útgáfa, Oxford University Press 2012) 14. 
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tillögunni með miklum meirihluta og lýsti yfir stuðningi við hana. Löggjöfin var samþykkt af 

Evrópuþinginu við fyrsta lestur og gaf það til kynna þá víðtæku samstöðu sem ríkti um að auka 

jafnvægi kynjanna í stjórnum fyrirtækja og samhljóm með nálgun 

Framkvæmdastjórnarinnar.151 Í ályktun þingsins lýsti það yfir almennu samþykki sínu fyrir 

tilskipuninni með minni háttar breytingum. Þingið lagði áherslu á mikilvægi þess að tryggja að 

ráðningar í stjórnarsæti væru úr hópi sem væri með jöfn kynjahlutföll. Ennfremur lagði þingið 

til fleiri tegundir viðurlaga fyrir fyrirtæki sem ekki færu eftir lögunum. Í desember 2014 og 

júní 2015 var tilskipunin rædd af ráðherraráðinu og var gert annað uppkast að tillögunni. Meðal 

annars var sett inn sveigjanleikaákvæði (e. flexibility clause) og aðlögunartímabil til handa 

fyrirtækjum var lengt. Sveigjanleikaákvæðið gerir aðildarríkjum kleift að velja eigin 

ráðstafanir til að ná þeim markmiðum sem tilskipunin kveður á um. Aðildarríkin þurfa þó að 

tryggja að þær leiðir séu jafn árangursríkar og kynjakvóti. Þrátt fyrir þessar breytingar gat 

ráðherraráðið ekki komist að samkomulagi á fundi sínum152 í desember 2015.153  

 

Framkvæmdastjórnin fullyrðir að jafnari kynjahlutföll í stjórnum bæti stjórnarhætti fyrirtækja 

sem og afkomu þeirra. Þó hafa sumir fræðimenn bent á að Framkvæmdastjórnin hafi mistúlkað 

niðurstöður þáverandi rannsókna (e. existing scientific evidence) á þann veg að með því að hafa 

fleiri konur í stjórnum þá muni það hafa jákvæð áhrif á afkomu fyrirtækja. Þessi fullyrðing 

hefur hins vegar sætt þó nokkurri gagnrýni.154 Rannsóknir hafa verið gerðar þar sem einblínt 

hefur verið á hvernig jöfnum kynjahlutföllum er náð, í stað þess að fjalla um áhrif jafnari 

kynjahlutfalla á afkomu fyrirtækja. Í því samhengi er mikilvægt að meta hvernig þessar sértæku 

aðgerðir hafa áhrif á stjórnarhætti fyrirtækja og afkomu þeirra.155  

Skortur á konum í stjórnum félaga hefur verið raunin innan flestra ríkja 

Evrópusambandsins um langt skeið. Aðildarríkin hafa mörg hver gripið til mis íþyngjandi 

aðgerða til að stemma stigu við kynjahallanum, allt frá því að viðhafa eigið eftirlit (e. self 

regulatory regime) til lagasetningar, þ.e. reglur um kynjahlutföll. Það hefur reynst flókið að 

koma á sameiginlegri nálgun innan Evrópusambandsins vegna þeirra ólíku hagsmuna sem eru 

til staðar, og því má segja að þetta sé einskonar jafnvægislist (e. balancing act).156 

 
151 Commission, „Gender Balance on Corporate Boards: Europe is Cracking the Glass Ceiling“ (n. 145) 5. 
152 Council of the European Union, „OUTCOME OF THE COUNCIL MEETING 3434th Council meeting 

Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs 14968/15“ 

<https://www.consilium.europa.eu/media/23121/st14968en15.pdf> skoðað 3. nóvember 2020. 
153 Leszczyńska (n. 112) 38. 
154 sama heimild 41. 
155 sama heimild 37. 
156 Senden (n. 31) 77. 
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Í nóvember 2014, eftir áralangar viðræður, komst þýska ríkisstjórnin að samkomulagi um 

að lögfesta kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja. Þar með fylgdi Þýskaland fordæmi Ítalíu, Belgíu, 

Frakklands og Spánar. Þegar ríki ganga svo langt að setja lög um kynjakvóta, getur það þýtt 

tvennt. Í fyrsta lagi að kynjahalli í stjórnum fer ört vaxandi og ríki telja það stórt vandamál sem 

þarf að leysa og í öðru lagi að vaxandi fullvissa er um það að harðar aðgerðir séu nauðsynlegar 

til að sigrast á viðvarandi ójafnvægi kynjanna í stjórnum. Það eru enn ríki sem ekki hafa gripið 

til neinna marktækra aðgerða til að glíma við þetta vandamál.157 Nokkurs ósamræmis gætir 

hins vegar á milli þeirra ríkja sem hafa gripið til aðgerða til að jafna kynjahlutföll. Annars vegar 

hafa ríki gripið til mildra aðgerða (e. soft measures), sem miða að því að hvetja fyrirtæki til að 

setja innri reglur og grípa til aðgerða upp á eigin spýtur. Önnur ríki hafa hins vegar farið meira 

íþyngjandi leið og gripið til strangrar lagasetningar, sem felur í sér lögbundna kynjakvóta og í 

sumum tilfellum er þurfa fyrirtæki að sæta viðurlögum ef kynjakvóti er ekki uppfylltur, en það 

er sú leið sem Noregur fór árið 2008.158 Eðli málsins samkvæmt eykst flækjustigið 

Evrópusambandsins við að koma á sameiginlegu regluverki um kynjakvóta, þegar aðferðir 

aðildarríkjanna eru svo ólíkar sem raun ber vitni.159 Ástæður þess að nálgun ríkja eru ólíkar, 

eru meðal annars af pólitískum toga, en ekki verður fjallað nánar um þær ástæður í ritgerðinni. 

Því hefur verið haldið fram að þar sem hagsmunir hluthafa og fyrirtækja séu í húfi þegar 

lagaákvæðum um kynjakvóta er fylgt, gæti lögmæti tilskipunarinnar verið dregið í efa vegna 

þess að hún brjóti gegn meðalhófsreglunni. Samkvæmt 2. mgr. 263. gr. SUSE gæti lögmæti 

Evrópureglna verið endurskoðað á grundvelli brots á sáttmálanum eða hvers konar réttarreglu 

sem varðar beitingu þeirra. Reglan um meðalhóf er ein þeirra reglna og felur í sér að sérhver 

stefna innan Evrópusambandsins þurfi að vera viðeigandi og nauðsynleg til að ná markmiðum 

sínum. Það liggur ekki í augum uppi hvort meðalhófsregla Evrópuréttarins feli einnig í sér 

meðalhófsreglu stricto sensu. Að meginreglu til myndu evrópskir dómstólar leggja mat á 

lagaákvæðið með tilliti til meðalhófsreglu í þrengri merkingu. Til að meta meðalhóf 

lögbundinna kynjakvóta er mikilvægt að greina hvort þessar reglur séu í raun hentugar og 

nauðsynlegar til að ná settu markmiði. Þá hefur því verið haldið fram að sá möguleiki sé fyrir 

hendi að innleiðing lögbundinna kynjakvóta geti haft skaðleg áhrif á starfsemi fyrirtækja. Í 

þessu tilfelli myndi mat á meðalhófi annars vegar snúa að samkeppnishagsmunum og hins 

vegar þeim hagsmunum að ná fram jafnrétti kynjanna í reynd. Tilskipunin hefur sætt þeirri 

 
157 sama heimild. 
158 European Institute for Gender Equality (n. 19) 53. 
159 Senden (n. 31) 78. 
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gagnrýni að verði hún samþykkt í þeirri mynd sem hún er í dag gæti hún mögulega brotið gegn 

hluthöfum með því að leggja of miklar skyldur á herðar þeim.160 

Þrátt fyrir stuðning frá bæði Evrópuþinginu og aðildarríkjum, þá hefur tillagan ekki enn 

verið samþykkt. Mikil aukning hefur þó orðið á fjölda kvenna í stjórnum stærri fyrirtækja 

síðastliðið ár. Í Frakklandi hefur náðst hvað bestur árangur en þar er hlutfall kvenna í stjórnum 

fyrirtækja um 40%. Hins vegar eru nú átta ríki innan Evrópusambandsins, þ.e. Belgía, 

Danmörk, Þýskaland, Ítalía, Holland, Finnland, Svíþjóð og Bretland, þar sem um þriðjungur 

stjórnarmanna er nú kvenkyns.161  

4.6 Næstu skref Evrópusambandsins í jafnréttismálum 

 EIGE – Jafnréttisstofnun Evrópu 

EIGE (European Institute for Gender Equality) er sjálfstæð stofnun Evrópusambandsins sem 

hefur það hlutverk að stuðla að jafnrétti, stuðla að auknu jafnrétti innan Evrópu og síðast en 

ekki síst vekja athygli borgara Evrópusambandsins á jafnrétti og veita þeim viðeigandi fræðslu. 

Sem sjálfstæð stofnun starfar EIGE undir þeim ramma, stefnu og frumvæði sem 

Evrópusambandið setur. Evrópuþingið og Ráð Evrópusambandsins skilgreindu markmið og 

verkefni EIGE í stofnskrá sinni og úthlutaði stofnuninni það meginhlutverk að varpa ljósi á þær 

áskoranir sem Evrópusambandið stendur fyrir er snýr að jafnrétti kynjanna.162 

Á hverju ári gerir EIGE úttekt á störfum ESB er varðar jafnrétti kynjanna og gefur í 

kjölfarið út skýrslu þar sem farið er ofan í saumana á því hvernig jafnréttisbaráttunni hefur 

miðað áfram og einnig fá aðildarríkin og Evrópusambandið endurgjöf varðandi hvað má betur 

fara. Úttektin er mikilvægt verkfæri á sviði stefnumótunar og er notað til að meta framþróun í 

jafnrétti kynjanna innan Evrópusambandsins. Hvert ríki fær jafnframt ítarlega greiningu sem 

sýnir framfarir þess í jafnréttismálum frá árinu 2010 og hvar er rými fyrir úrbætur.163 

Þó að Evrópusambandið sé með háleit markmið þegar kemur að því að stemma stigu við 

mismunun á grundvelli kyns þá hefur það sætt þó nokkurri gagnrýni, m.a. frá EIGE. Stofnunin 

hefur m.a. líkt ferli Evrópusambandsins í átt að auknu jafnrétti kynjanna við hraða snigilsins 

og segir í úttekt sinni frá árinu 2019 að enn sé langt í land.164 

 
160 Leszczyńska (n. 112) 54. 
161 European Institute for Gender Equality (n. 19) 53. 
162 European Institute for Gender Equality, „About EIGE“ (European Institute for Gender Equality) 

<https://eige.europa.eu/about> skoðað 15. september 2020. 
163 „Gender Equality Index 2020: Work in a Digital World“ (European Institute for Gender Equality) 

<https://eige.europa.eu/news/gender-equality-index-2020-work-digital-world> skoðað 17. september 2020. 
164 European Institute for Gender Equality, „Gender Equality Index 2019. Work-Life Balance“ 

<https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2019-work-life-balance> skoðað 27. september 

2020.  

https://eige.europa.eu/news/gender-equality-index-2020-work-digital-world
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 Aðgerðaráætlun Framkvæmdastjórnarinnar  

Evrópusambandið hefur sett sér metnaðarfull markmið í jafnréttisbaráttunni fyrir næstu fimm 

árin. Í mars árið 2020 gaf Framkvæmdastjórnin út aðgerðaráætlun Evrópusambandsins sem 

gildir til 2025. Í þriðja kafla áætlunarinnar kemur fram hvernig eigi að jafna út kynjahlutföll í 

stjórnunarstöðum og í stjórnmálum innan aðildarríkjanna. Þar segir að of fáar konur séu í 

stjórnunarstöðum innan stærri fyrirtækja, eða einungis 7,7%. Ef stjórnunarstöður eru 

„fráteknar“ fyrir karlmenn í lengri tíma, getur það mótað það hvernig ráðið er í stöðuna í 

framtíðinni, þar sem ómeðvituð hlutdrægni (e. unconscious bias) gæti haft áhrif á 

ráðningarferlið. Mikil áhersla er lögð á að bæði kyn séu í stjórnunarstöðum til að ná sem 

farsælustum rekstri. Þá ætlar Framkvæmdastjórnin að beita sér fyrir því að tilskipunin um 

kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja verði samþykkt á komandi árum.165 Þrátt fyrir að jafnrétti á 

sviði valds (e. domain of power) sé enn sá flokkur þar sem jafnrétti kynjanna er hvað minnst, 

þá hafa mestu framfarirnar orðið í þeim flokki undanfarin ár. Þá hefur efnahagslegt vald (e. 

economic power) aukist mikið frá árinu 2010, eða um tæp 18%. Það er talið stafa af auknum 

fjölda kvenna sem sitja í stjórnum stærstu fyrirtækjanna innan aðildarríkjanna.166 Því leikur 

enginn vafi á því að þær aðgerðir sem aðildarríkin hafa gripið til síðasta áratugá síðastliðnum 

áratug gripið til, hafa verið þung lóð á vogarskálar jafnréttisbaráttu kynjanna innan 

Evrópusambandsins, óháð því hvort þær falla í flokk vægra eða harðra aðgerða. 

  

 
165 Framkvæmdastjórn ESB, A Union of Equality: Gender Equality Strategy 2020 – 2025, 13. 
166 European Institute for Gender Equality (n. 19) 12–13. 
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5 Jafnréttislöggjöf á Íslandi 

5.1 Almennt 

Fyrstu almennu lögin um jafnrétti kvenna og karla voru sett árið 1976.167 Samhliða 

lagasetningunni var mótuð opinber stefna um jafnan rétt og jafna stöðu kynjanna. Jafnréttisráð 

var í kjölfarið stofnað til að hafa eftirlit með framfylgni laganna. Lögin lögðu m.a. þá skyldu á 

stjórnvöld að vinna markvisst að því að jafnrétti kæmist á í raun. Þrátt fyrir háleit markmið 

laganna er ljóst þegar litið er til baka að lögin höfðu ekki í för með sér þann árangur sem vonast 

hafði verið eftir. Þau höfðu engu að síður einhverjar jákvæðar breytingar í för með sér t.a.m. 

jókst menntun kvenna til muna og konur fóru að verða sýnilegri í þjóðlífinu.168 

Fyrir utan jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar eru nokkur almenn lagaákvæði í íslenskum 

rétti sem kveða á um bann við mismunun, í þeim skilningi að mismununarástæður eru ekki 

tæmandi taldar og geta ákvæðin því gilt um hvers kyns mismunun. Þær eru þó að öðru leyti 

efnislega takmarkaðar við ákveðin réttarsvið. Dæmi um slíkt ákvæði er t.d. 14. gr. MSE, en 

bann við mismunun samkvæmt ákvæðinu nær aðeins til þeirra réttinda sem eru vernduð af 

sáttmálanum, sem og 11. gr. stjórnsýslulaga sem takmarkast við úrlausn stjórnsýslumála.169  

5.2 Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 

Þann 18. mars 2008 tóku gildi lög nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla170 

en þau leystu af hólmi eldri lög nr. 96/2000 um sama efni. Gildissvið laganna takmarkast við 

mismunun á grundvelli kynferðis og er þröngt að því leytinu til. Hins vegar er markmið laganna 

að „[...] koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla og jafna þannig 

stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins“, sbr. 1. gr., og er því afar vítt í því samhengi.171 

Í d-lið 1. gr. er jafnframt kveðið á um að lögin eigi að vinna gegn launamisrétti og annarri 

mismunun á grundvelli kyns á vinnumarkaði. Lögin eru sérstök fyrir þær sakir að með 

gildistöku þeirra var kynjakvóti í fyrsta sinn lögfestur á Íslandi. Hins vegar hefur 

framkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálum haft að geyma svipað ákvæði frá árinu 

1993.172 Jafnréttislögin eru eina heildstæða jafnréttislöggjöfin á Íslandi sem hefur það 

grundvallar einkenni fólgið í sér að í lögunum er kveðið á um atriði eins og 

 
167 Lög um jafnrétti kvenna og karla nr. 78/1976. 
168 Alþt. 2007 – 2008, A-deild, þskj. 149 – 142. mál, almennar athugasemdir við lagafrumvarp þetta. 
169 Oddný Mjöll Arnardóttir (n. 8) 59–60. 
170 Hér eftir jafnréttislög eða jrl.  
171 Oddný Mjöll Arnardóttir (n. 8) 60. 
172 Jafnréttisstofa, „Nefndir, ráð og stjórnir 2018 - 2019“ (Jafnréttisstofa 2019) 1 

<https://www.jafnretti.is/static/files/Skyrslur/skyrsla-jafnrettisstofu-um-nefndir-rad-og-stjornir-2018-2019.pdf> 

skoðað 15. september 2020. 
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hugtakaskilgreiningar, efnisleg réttindi og skyldur af ýmsum toga, skyldur sem gilda umfram 

eiginlegt bann við mismunun, sönnunarbyrði í mismununarmálum á vinnumarkaði, viðurlög 

o.fl. Þau ákvæði sem kveða með skýrum hætti á um réttindi, skyldur og viðeigandi réttarúrræði 

eru grundvallar forsenda þess að markmið laganna nái fram að ganga og að almenn ákvæði 

laganna um bann við mismunun verði virk í raun. Með þeim hætti veita lögin raunhæfa og virka 

réttarvernd.173 

Í jafnréttislögum er kveðið á um almennt bann við mismunun, sbr. 24. gr. laganna. Því 

hefur verið haldið fram ákvæði þetta sé líklega eitt það þýðingarmesta í jafnræðislögunum, 

einkum vegna þess hve afdráttarlaust bannið er og gildissvið þess er mjög víðtækt.174 Í 1. mgr. 

er lagt bann við hvers kyns mismunun á grundvelli kyns, beinni eða óbeinni: 

Hvers kyns mismunun á grundvelli kyns, hvort heldur bein eða óbein, er óheimil. 

Fyrirmæli um mismunun á grundvelli kyns teljast einnig mismunun samkvæmt lögum 

þessum. Enn fremur telst kynbundin áreitni eða kynferðisleg áreitni til mismununar 

samkvæmt lögum þessum sem og hvers konar óhagstæð meðferð einstaklings sem 

rekja má til þess að hann hafi vísað á bug kynbundinni eða kynferðislegri áreitni eða 

hafi látið hana yfir sig ganga. 

Undantekningar frá þeirri meginreglu sem kveðið er á um í 1. mgr. má sjá í 2. og 3. mgr. 

ákvæðisins. Annars vegar telst það ekki brjóta gegn lögunum að viðhafa sértækar tímabundnar 

aðgerðir og hins vegar er heimilt að taka sérstakt tillit til kvenna á meðgöngu eða vegna 

barnsburðar. Í 7. tl. 1. mgr. 2. gr. jafnréttislaga er að finna skilgreiningu á hugtakinu sértækar 

aðgerðir: 

Sérstakar tímabundnar aðgerðir sem ætlað er að bæta stöðu eða auka möguleika 

kvenna eða karla í því skyni að koma á jafnri stöðu kynjanna á ákveðnu sviði þar sem 

á annað kynið hallar. Þar getur þurft tímabundið að veita öðru kyninu forgang til að 

ná jafnvægi. 

 Forgangsregla jafnréttislaga 

Reglur sem kveða á um aukið vægi ákveðinna sjónarmiða, eru oft nefndar forgangsreglur.175 

Megineinkenni forgangsreglna er að þær grundvallast af sjónarmiðum sem almennt teldust 

ómálefnaleg, til dæmis á grundvelli kyns, og fælu þ.a.l. í sér brot gegn jafnræðisreglunni. 

Afleiðingar forgangsreglna gætu því við fyrstu sýn þótt stríða gegn jafnræðisreglunni. Reglan 

kom fyrst fram í dómi Hæstaréttar í máli nr. 339/1990, sem gjarnan er kennt við Helgu Kress. 

Málsatvik snéru að veitingu tímabundinnar lektorsstöðu við Háskóla Íslands. Dómnefnd taldi 

 
173 Oddný Mjöll Arnardóttir (n. 8) 61. 
174 Elín Hrefna Ólafsdóttir, „Jafnréttislög og stöðuveitingar: um sjónarmið og viðmið sem þróast hafa í 

framkvæmd“ (2015) 68 (3) Úlfljótur 344, 354. 
175 Ólafur Jóhannes Einarsson, „Endurskoðunarvald dómstóla á matskenndum stjórnarvaldsákvörðunum: Hvaða 

þættir ákvörðunar hafa komið til endurskoðunar dómstóla?“ (2008) 58 (3) Tímarit lögfræðinga 261, 274. 
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Helgu og annan umsækjanda vera jafn hæf, en að Helga væri með víðtækari reynslu sem 

kennari í háskóla og fræðimaður og því ætti hún að fá starfið. Menntamálaráðherra veitti hins 

vegar hinum aðilanum, sem var karlkyns, stöðuna þrátt fyrir álit dómnefndar. Jafnréttisráð 

krafðist þess fyrir dómi að ákvörðun menntamálaráðherra yrði dæmd ólögmæt, sbr. þágildandi 

lög um jafnan rétt kvenna og karla nr. 65/1985. Í niðurstöðu sinni segir Hæstiréttur m.a. að 

skýra skuli meginreglur jafnréttislaga á þann veg að konu skuli veita starf ef hún er að minnsta 

kosti jafn hæf hvað varðar menntun og annað sem skiptir máli, og karlmaður sem sækir um 

sama starf, ef á starfssviðinu eru fáar konur.176 Regla þessi hefur verið margstaðfest í 

dómaframkvæmd og er sú forgangsregla sem reynt hefur hvað mest á fyrir dómstólum. Ef sú 

staða kemur upp að þau sjónarmið, sem stjórnvaldi er heimilt eða skylt að leggja til grundvallar, 

leiða ekki öll til sömu niðurstöðu, þarf að meta þau innbyrðis. Við slíkt mat vega sum sjónarmið 

þyngra en önnur. Meginreglan er sú að stjórnvald getur valið hvaða vægi það felur einstökum 

sjónarmiðum. Þessi meginregla sætir þó nokkrum undantekningum. Til að mynda getur verið 

tekið fram í lögum, stjórnvaldsfyrirmælum eða jafnvel lögskýringargögnum að einhver 

ákveðin sjónarmið skuli hafa aukið vægi Þá hefur forgangsregla jafnréttislaga verið nefnd 

skilorðsbundin forgangsregla, en í því felst að henni verður ekki beitt fyrr en búið er að leggja 

mat á hæfni umsækjenda á grundvelli ákveðinna sjónarmiða.177 

 Jafnræðisregla stjórnsýsluréttar 

Í athugasemdum frumvarps þess er varð að jafnréttislögum er lögð áhersla á að hið opinbera 

þurfi að vera fyrirmynd atvinnulífsins og því þurfi að láta sömu reglur um kynjakvóta gilda um 

allar nefndir, stjórnir og ráð á vegum ríkis og sveitarfélaga.178 Jafnréttisstofa hefur síðastliðin 

sjö ár gefið út árlega skýrslu þar sem farið er ofan í saumana á skipunum í stjórnir, nefndir og 

ráð á vegum hins opinbera. Samkvæmt niðurstöðum nýjustu úttektar Jafnréttisstofu á stjórnum, 

nefndum og ráðum á vegum ráðuneytanna, kemur fram að árið 2019 hafi um 74% skipana í 

nefndir verið í samræmi við 15. gr. jrl.179 

Jafnræðisreglan hefur gríðarlega mikið vægi á sviði stjórnsýsluréttar, enda er það ein af 

undirstöðum stjórnarfars að gætt sé samræmis í lagaframkvæmd, þ.e. að sambærileg mál fái 

sambærilega meðferð. Reglan kemur m.a. fram í 11. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993180 með 

eftirfarandi hætti: 

 
176 Elín Ósk Helgadóttir (n. 58) 322. 
177 Ólafur Jóhannes Einarsson (n. 176) 273–274. 
178 Alþt. 2007 – 2008, A-deild, þskj. 149 – 142. mál, athugasemdir við 15. gr. 
179 Jafnréttisstofa (n. 173). 
180 Hér eftir stjórnsýslulög eða srl. 
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Við úrlausn mála skulu stjórnvöld gæta samræmis og jafnræðis í lagalegu tilliti.  

Óheimilt er að mismuna aðilum við úrlausn mála á grundvelli sjónarmiða, byggðum 

á kynferði þeirra, kynþætti, litarhætti, þjóðerni, trúarbrögðum, stjórnmálaskoðunum, 

þjóðfélagsstöðu, ætterni eða öðrum sambærilegum ástæðum.  

Þegar stjórnvald hefur lagt ákveðin sjónarmið til grundvallar við úrlausn máls, þá hefur 

jafnræðisreglan þá þýðingu, að sambærilegt mál sem kann að koma upp seinna meir ber að 

afgreiða á grundvelli sömu sjónarmiða.181  

 Kynjakvóti í nefndum, ráðum og stjórnum á vegum hins opinbera 

Í 15. gr. jafnréttislaga er kveðið á um kynjakvóta í nefndum, ráðum og stjórnum á vegum hins 

opinbera. Í ákvæðinu segir meðal annars að við skipun í nefndir, ráð og stjórnir á vegum ríkis 

og sveitarfélaga skuli þess gætt að hlutfall kynjanna sé sem jafnast og ekki minna en 40% þegar 

um fleiri en þrjá fulltrúa er að ræða. Þetta á einnig við um stjórnir opinberra hlutafélaga og 

fyrirtækja sem eru í meirihlutaeigu ríkis eða sveitarfélaga. Þá segir í 2. mgr. að þegar tilnefnt 

er í nefndir, ráð og stjórnir á vegum ríkis og sveitarfélaga skuli tilnefna bæði karl og konu. Þó 

er tilnefningaraðila heimilt að víkja frá fyrrnefndu skilyrði þegar hlutlægar ástæður leiða til 

þess að ekki er mögulegt að tilnefna bæði karl og konu og skal tilnefningaraðili þá skýra 

ástæður þess. 

 Eftirlitsaðilar með jafnréttislögum 

5.2.4.1 Jafnréttisstofa 

Jafnréttisstofa var sett á fót árið 2000 og annast stjórnsýslu á sviði jafnréttismála. Jafnréttisstofu 

er falið eftirlit með framkvæmd jafnréttislaga, ásamt því að annast eftirlit með lögum um jafna 

meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna nr. 85/2018182 og lögum um jafna meðferð á 

vinnumarkaði nr. 86/2018183. Hlutverk Jafnréttisstofu er skilgreint í 4. gr. jrl., en þar kemur 

fram að verkefni hennar felast m.a. í því að veita ráðgjöf til stjórnvalda, fyrirtækja, félaga og 

einstaklinga, koma ábendingum á framfæri til ráðherra, Jafnréttisráðs og annarra stjórnvalda 

sem snúa að aðgerðum til að ná fram jafnrétti og koma með tillögur að sértækum aðgerðum. 

Jafnréttisstofa hefur einnig það hlutverk að fylgja því eftir að þeir aðilar sem úrskurðir 

kærunefndar jafnréttismála beinast að fari að niðurstöðum nefndarinnar eftir því sem við á.184 

 
181 Páll Hreinsson, Stjórnsýslulögin: Skýringarrit (Forsætisráðuneytið 1994) 132. 
182 Hér eftir lög um jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna. 
183 Hér eftir lög um jafna meðferð á vinnumarkaði, 
184 Alþt. 2007 – 2008, A-deild, þskj. 149 – 142. mál, athugasemdir við 4. gr. Sjá einnig; Stjórnarráðið, 

„Jafnréttisráð“ (Stjórnarráðið I Jafnréttisráð) <https://www.stjornarradid.is/raduneyti/nefndir/nanar-um-

nefnd/?itemid=e219adad-4214-11e7-941a-005056bc530c> skoðað 30. september 2020. 
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5.2.4.2 Kærunefnd jafnréttismála 

Einstaklingar, fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök sem telja að ákvæði jafnréttislaga hafi verið 

brotin gagnvart sér eða félagsmönnum sínum geta leitað til kærunefndarinnar á grundvelli 5. 

gr. jrl., eða á grundvelli laga um jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna og lögum 

um jafna meðferð á vinnumarkaði. Jafnréttisstofa getur einnig óskað eftir því að nefndin taki 

mál til meðferðar á grundvelli framangreindra laga. Nefndin samanstendur af þremur 

löglærðum fulltrúum, sem eru skipaði af Hæstarétti til þriggja ára í senn.185 Kærunefndin 

kveður upp bindandi úrskurði, en það var nýmæli í lögunum á sínum tíma. Reynslan hafði sýnt 

að álit kærunefndarinnar voru almennt virt að vettugi, áður en þau urðu bindandi.186 

5.2.4.3 Jafnréttisráð 

Fjallað er um jafnréttisráð í 8. – 9. gr. jrl. Jafnréttisráð er skipað af félagsmálaráðherra eftir 

hverjar alþingiskosningar. Ráðið samanstendur af ellefu aðilum sem búa allir yfir þekkingu á 

mörgum sviðum jafnréttismála. Hlutverk ráðsins er að starfa náið með Jafnréttisstofu og veita 

ráðgjöf við faglega stefnumótun í málum sem tengjast jafnrétti kynjanna. Áhersla er lögð á að 

jafna stöðu kynjanna á vinnumarkaði sem og samþættingu fjölskyldu- og atvinnulífs.187 

5.3 Þingsályktun um framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum fyrir árin 2020-2023 

Á 150. löggjafarþingi var samþykkt þingsályktun um áætlun stjórnvalda í jafnréttismálum sem 

gildir árin 2020 – 2023, sbr. 11. gr. jafnréttislaga. Byggt er á tillögum ráðuneyta, Jafnréttisstofu 

og Jafnréttisráðs, auk þess að miða við umræður á síðustu tveimur jafnréttisþingum, sbr. 10. 

gr. jafnréttislaga. Framkvæmdaáætlun þessi kveður á um brýnustu verkefnin á sviði 

jafnréttismála kynjanna. Í 10. tölulið þingsályktunarinnar er fjallað um jafnrétti er kemur að 

stjórnun fyrirtækja. Þar segir að meta þurfi framkvæmd á ákvæðum laga um kynjahlutföll í 

stjórnum fyrirtækja, en það mat felur í sér í fyrsta lagi að skoða þar hvort þeim markmiðum 

sem lagasetningin átti að knýja fram hafi verið náð, í öðru lagi verður löggjöfin rýnd og skoðað 

hver sé raunverulegur ávinningur með tilliti til markmiða jafnréttislaga um jöfn áhrif kvenna 

og karla í samfélaginu og að lokum verða leiðir til úrbóta greindar ef þurfa þykir.188 

  

 
185 Stjórnarráðið, „Kærunefnd jafnréttismála“ <https://www.stjornarradid.is/raduneyti/nefndir/nanar-um-

nefnd/?itemid=e219adb3-4214-11e7-941a-005056bc530c> skoðað 30. september 2020. 
186 Alþt. 2007 – 2008, A-deild, þskj. 149 – 142. mál, athugasemdir við 5. gr. 
187 sama heimild, athugasemdir við 8. og 9. gr. . 
188 Þingsályktun nr. 16/150, 150. löggjafarþing 2019-2020, 762 – 102. mál 

<https://www.althingi.is/altext/150/s/0762.html> skoðað 15. september 2020. 

https://www.althingi.is/altext/150/s/0762.html
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6 Hlutafélagalöggjöf og réttindi hluthafa 

6.1 Almennt 

Eitt af meginhlutverkum löggjafar um hlutafélög er að bæta úr hagsmunaárekstrum 

mismunandi aðila sem kunna að tengjast rekstri hlutafélaga.189 Lagareglur um hlutafélög taka 

tillit til margskonar hagsmuna. Við mat á þessum hagsmunum má ætla að markmiðið sé að 

hafa reglurnar sanngjarnar og eðlilegar með tilliti til aðstæðna þar sem frelsi ríkir í ríkum mæli. 

Innan hlutafélags geta ýmsir hagsmunaárekstrar komið upp, einkum vegna þess að hagsmunir 

annars vegar hluthafa og hins vegar hagsmunir lánardrottna og hins opinbera fara ekki alltaf 

saman. Jafnvel geta hagsmunir einstaka hluthafa stangast á. Sem dæmi má nefna að stór 

hluthafi vill e.t.v. stjórna rekstrinum og komast til áhrifa, á meðan hinn almenni hluthafi er 

fremur að hugsa um að fjárfesta með tryggum hætti til lengri tíma og vill engin afskipti hafa af 

stjórn fyrirtækisins. Þá felast hagsmunir hins opinbera meðal annars í því að efla atvinnulíf 

þjóðfélagsins og að vinnumarkaður standi á traustum og heilbrigðum grunni.190  

Við setningu og beitingu hlutafélagalöggjafar er nauðsynlegt að taka mið af ýmsum 

hagsmunum, sem oft á tíðum eru ósamrýmanlegir, og beita sér fyrir því að finna sanngjarna og 

eðlilega útkomu. Saga hlutafélagaréttarins hefur að miklu leyti einkennst af stöðugri viðleitni 

til að vinna bug á hinum ýmsu vandamálum og göllum sem upp hafa komið í tengslum við 

rekstur og uppbyggingu hlutafélagaformsins. Vegna þessa hefur hlutafélagarétturinn í gegnum 

tíðina orðið flókið réttarsvið þar sem reglur eru oftast nær ófrávíkjanlegar og samningsfrelsinu 

þar með settar þröngar skorður. 191 

6.2 Áhrif Evrópuréttar á íslenska hlutafélagalöggjöf 

Eitt af markmiðum Evrópusambandsins er að tryggja það að réttarreglur á sviði félagaréttar séu 

samræmdar. Stofnanir ESB hafa m.a. það verkefni að samræma þær kröfur sem gerðar eru til 

félaga í aðildarríkjunum, bæði til verndar hagsmunum félagsmanna sem og hagsmunum þriðja 

manns.192 Samræming réttarreglna á sviði félagaréttar er komin vel á veg. Hins vegar er eðli 

málsins samkvæmt, erfitt að samræma réttarreglur á öllum sviðum félagaréttarins, þar sem 

aðildarríki hafa þróað með sér mismunandi reglur á grundvelli ólíkra lagahefða. Með aðild 

Íslands að EES-samningnum er íslenska ríkið skuldbundið til að laga Evrópulöggjöf á sviði 

 
189 Áslaug Björgvinsdóttir, „Málfrelsi hluthafa á hluthafafundum“ (2007) 60 (1) Úlfljótur 175, 175–176. 
190 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag 2013) 21–22. 
191 sama heimild 22. 
192 Bernhard Gomard, Aktieselskaber og anpartsselskaber (5. útgáfa, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006) 

29–30. 
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félagaréttar að íslenskri löggjöf. Flestar tilskipanir eða reglugerðir ESB á sviði félagaréttar eiga 

bæði við um stór og smá hlutafélög, en þess er þó ávallt getið í inngangsorðum.193  

Í hlutafélagalöggjöf ESB er gerður greinarmunur á stærð hlutafélaga. Þó er ekki skilgreint 

með tæmandi hætti hvaða atriði skal hafa til viðmiðunar í því mati. Minni hlutafélög eru alla 

jafna þau sem eru með fáa hluthafa og lítið hlutafé. Þær reglur sem gilda um stærri hlutafélög 

taka hins vegar mið af þeim hlutafélögum sem eru með marga hluthafa og hlutafé þeirra kemur 

í miklum mæli frá almenningi. Samkvæmt framansögðu er því í höndum aðildarríkja að taka 

ákvörðun um það hvaða félög teljast stór og hver lítil og setja um það reglur. Aðildarríkjum er 

ekki skylt að flokka hlutafélög eftir stærð þeirra, þó þau kjósi alla jafna að gera það.194 

6.3 Ákvæði hlutafélagalaga um kynjahlutföll í stjórnum 

Í lok árs 2009 lagði þáverandi efnahags- og viðskiptaráðherra fram frumvarp þess efnis að gæta 

skuli að kynjahlutföllum í stjórnum hlutafélaga. Í sinni upprunalegu mynd náði frumvarpið til 

m.a. hlutafélaga þar sem störfuðu að jafnaði 25 starfsmenn eða fleiri á ársgrundvelli. Við 

meðferð frumvarpsins á Alþingi voru gerðar breytingar á stærð hlutafélaga sem falla undir 

ákvæðið, þ.e. fjöldi starfsmanna var hækkaður upp í 50 manns. Í mars 2010 var löggjöf um 

kynjakvóta í stjórnum hlutafélaga á Íslandi samþykkt. Lögin tóku strax gildi hjá opinberum 

hlutafélögum, en hlutafélög, einkahlutafélög og samlagshlutafélög fengu rýmri aðlögunartíma 

en lögin tóku gildi gagnvart þeim þann 1. september 2013.  

Með lagabreytingunni var lögð ríkari upplýsingaskylda á herðar hlutafélögum og 

einkahlutafélögum um kynjahlutföll í stjórnum, meðal framkvæmdastjóra og meðal 

starfsmanna almennt. Jafnframt var markmið lagabreytingarinnar að stuðla að jafnari 

hlutföllum karla og kvenna í áhrifastöðum í hlutafélögum og einkahlutafélögum með því að 

auka gagnsæi og gera aðgang að upplýsingum greiðari.195 Túlka má 63. gr. hfl. á þann hátt að 

önnur niðurstaða geti komið út úr kosningu til stjórnarkjörs heldur en stefnt er að með 

ákvæðinu. Ef sú verður raunin þá hefur hluthafafundur heimild til að endurtaka kosninguna í 

því skyni að ná fram lögboðnum kynjahlutföllum samkvæmt þeim reglum sem fram koma í 

samþykktum félags. Það er þó ekki skylt að endurtaka kosninguna.196  

 
193 Stefán Már Stefánsson (n. 191) 27. Sjá einnig Áslaug Björgvinsdóttir (n. 32) 25. 
194 Stefán Már Stefánsson (n. 191) 26–27. 
195 Alþt. 2009 – 2010, A-deild, þskj. 71 – 71. mál, almennar athugasemdir við lagafrumvarp þetta. 
196 Stefán Már Stefánsson (n. 191) 291. 
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 Það sem vekur athygli höfundar við skoðun á ákvæðinu er að hvergi kemur fram að um 

sé að ræða tímabundna aðgerð, en slíkt er skilyrði samkvæmt 7. tl. 1. mgr. 2. gr. og 2. mgr. 24. 

gr. jrl. Það gefur því tilefni til að skoða hvort slík ráðstöfun brjóti gegn meðalhófsreglunni.  

6.4 Viðurlög vegna óviðunandi kynjahlutfalla í stjórn? 

Í október 2020 var í þriðja sinn lagt fram frumvarp um breytingu á lögum um samvinnufélög197, 

lögum um einkahlutafélög, lögum um hlutafélög og lögum um sameignarfélög198. Efni 

frumvarpsins er viðurlög vegna hlutfalls kynja í stjórn. Frumvarpið leggur til að það varði 

dagsektum ef ákvæðum laga um kynjahlutföll í stjórnum félaga er ekki framfylgt. Í greinargerð 

með frumvarpinu kemur fram að málefni þetta hafi verið til umræðu í atvinnuveganefnd á 148. 

löggjafarþingi. Þar hafi verið fundað með fulltrúum Félags kvenna í atvinnurekstri (FKA) og 

var vísað til þess að staðan hér á landi væri óviðunandi er varðaði hlutfall kvenna í stjórnum. 

Jafnframt sendi FKA inn umsögn um málið til efnahags- og viðskiptanefndar á 150. 

löggjafarþingi, þar sem félagið ítrekaði afstöðu sína.199 Í umsögn FKA kemur m.a. fram að 

félagið telji nauðsynlegt að breyta ákvæðum 126. gr. ehfl. og 152. gr. hfl. á þann veg að 

fyrirtækjaskrá fái viðurlagaheimild til að leggja sektir á félagið ef ekki er hægt að tryggja á 

hluthafafundi að ákvæðum um kynjakvóta sé framfylgt.200 

Í greinargerð með frumvarpi til laganna er vísað til góðs gengis Noregs í þessum málum, 

en hlutfall kvenna í stjórnum þar í landi fóru úr 6% árið 2002 yfir í 40% árið 2011. Þá kemur 

einnig fram að þegar stjórn er skipuð bæði körlum og konum fái konur frekar tækifæri til að 

vera á meðal æðstu stjórnenda, en það skili sér m.a. í hærri launum til þessara kvenna. Skýtur 

framangreint stoðum undir tilgang laganna, þ.e. að fleiri konur fái tækifæri til að sinna 

áhrifastöðum í viðskiptalífinu. Ísland hefur ekki náð jafn góðum árangri og frændur okkar í 

Noregi, þrátt fyrir að hafa fylgt þeirra fordæmi, og meira að segja gengið lengra í lagasetningu 

um kynjakvóta, þ.e. látið reglurnar ná yfir fleiri félagaform. Þar sem ekki hefur náðst viðunandi 

árangur sé því orðið tímabært að heimila fyrirtækjaskrá að leggja á félög dagsektir fyrir að fara 

ekki að ákvæðum um kynjahlutföll, svo að markmið laganna nái fram að ganga.201 

 
197 Lög nr. 22/1991 
198 Lög nr. 50/2007 
199 Alþt. 2020 – 2021, A-deild, þskj. 56 – 56. mál, almennar athugasemdir við lagafrumvarp þetta. 
200 Alþt. 2020 – 2021, A-deild, 56. mál, umsögn Félag kvenna í atvinnurekstri (FKA) við frumvarpið. 
201 Alþt. 2020 – 2021, A-deild, þskj. 56 – 56. mál, almennar athugasemdir við lagafrumvarp þetta. 
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Miðað við viðbrögð þingmanna202 við frumvarpinu má gera ráð fyrir að þetta mál verði 

umdeilt líkt og í nágrannaríkjum okkar. 

6.5 Eftirlit með hlutafélagalögum 

Hlutafélagaskrá fer með eftirlit með hfl. og hefur heimild til að beita ákvæðum XVIII. kafla 

laganna, sem m.a. fjallar um þvingunarúrræði og refsingar.  

Í 152. gr. hfl. er kveðið á um það að ef stofnendur, stjórnendur, framkvæmdastjóri, 

endurskoðendur eða skoðunarmenn, skilanefndarmenn, útibússtjóri erlends hlutafélags eða 

aðrir, vanrækja skyldur sínar gagnvart lögunum, þá hafi hlutafélagaskrá heimild til að leggja á 

dagsektir eða vikusektir, uns búið er að inna skylduverk af hendi. Í ákvæðinu er um að ræða 

þvingunarúrræði sem telst ekki til refsingar. Ákvæðið er þvingunarúrræði og má aðeins beita í 

þeim tilgangi að knýja fram aðgerðir sem lögum samkvæmt er skylt að inna af hendi. 

Meðalhófsreglu skal ávallt gætt, með þeim hætti að álögð dag- eða vikusekt samsvari þeim 

hagsmunum sem á að knýja fram. Ákvæði þetta er heimildarákvæði, þ.e. að hlutafélagaskrá 

getur gripið til dagsekta eða vikusekta vegna vanrækslu samkvæmt ákvæðinu, en hún er aldrei 

skyldug til þess. Þar af leiðandi má álykta að vanræksla fyrrnefndra aðila á skyldum sem önnur 

lagaákvæði eða hluthafasamkomulag leggur á þá, geti ekki orðið grundvöllur fyrir beitingu 

ákvæðisins.203 Í 153. gr. er að því er virðist tæmandi talin, sú háttsemi sem varðar sektum eða 

fangelsi allt að tveimur árum. Samkvæmt framangreindu má því álykta að það að gæta ekki að 

kynjahlutföllum stjórnar skv. 1. mgr. 63. gr. falli undir 152. gr. hfl.  

Ekki eru til tölfræðilegar upplýsingar um það hversu oft hlutafélagaskrá hefur beitt 

heimildum sínum til að leggja á dag- eða vikusektir skv. 152. gr. hfl., en tilfellin eru ekki mörg. 

Þegar félag skilar inn tilkynningu um breytingu á stjórn til hlutafélagaskrár, og skipan stjórnar 

er ekki í samræmi við ákvæði laganna um kynjahlutföll, þá gerir fyrirtækjaskrá athugasemd 

við þá skipan stjórnar og stjórn félags er ekki skráð hjá fyrirtækjaskrá fyrr en kynjahlutföll hafa 

verið leiðrétt.204 

 
202 Alþt. 2020-2021, B-deild, 56. mál, 32. fundur.; Sjá einnig: „Við erum gjörsamlega komin út í móa í þessu“ 

(RÚV, 7. desember 2020) <https://www.ruv.is/frett/2020/12/07/vid-erum-gjorsamlega-komin-ut-i-moa-i-thessu> 

skoðað 5. desember 2020. 
203 Stefán Már Stefánsson (n. 191) 409. 
204 Fyrirtækja- og ársreikningaskrá RSK, tölvupóstur til höfundar (3. nóvember 2020). 
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6.6 Stjórnareiningar hlutafélaga 

 Almennt 

Manneskjan er í eðli sínu félagsvera, og það er okkur eðlislægt að vinna saman. Segja má að 

lögfræðin fjalli um, í sínum víðasta skilningi, að koma reglum og skipulagi á þessa 

samvinnu.205 Stjórnkerfi félaga geta verið með ýmsum hætti, enda eru hlutafélög alla jafna ólík 

bæði hvað varðar hlutverk og starfsemi. Samkvæmt hlutafélagalögum getur stjórnkerfi 

hlutafélags verið samansett af fjórum mismunandi stjórnareiningum, þ.e. hluthafafundi, stjórn, 

framkvæmdastjóra og fulltrúanefnd, en það síðastnefnda er eina stjórnareiningin sem þarf ekki 

að vera fyrir hendi í hlutafélagi. Hver eining hefur sérstakt verksvið innan hlutafélaga og kveða 

hlutafélagalögin á um þau völd sem hverri og einni stjórnareiningu er falið, sem og tengsl þeirra 

og skiptingu verkefna. Sú upptalning er þó ekki tæmandi, heldur gera lögin ráð fyrir að störf 

eininganna fléttist saman, þannig að sumar einingar hafi eftirlit með öðrum eða að þær vinni 

saman. Hlutafélag getur ákveðið sjálft hvernig stjórnkerfi þess skuli háttað innan þess 

lagaramma sem hlutafélagalögin setja. Auk þess er mismunandi hversu virkar einstaka 

stjórnareiningar eru við stjórn félags. Í því samhengi skiptir til dæmis stærð fyrirtækisins máli 

og hvort framkvæmdastjóri þess sé jafnframt stjórnarmaður í fyrirtækinu. Einnig hefur 

eignarhald á hlutum félagsins þýðingu í þessu sambandi. Ef einn hluthafi eða hluthafahópur 

hafa meirihluta í félaginu, þá getur sá aðili beitt sér með afgerandi hætti á hluthafafundi, og 

þess vegna verða áhrif hluthafafundar á stjórnun félagsins meiri. Að sama skapi verða áhrif 

hluthafafundar minni ef hlutum félagsins er dreift á milli fleiri aðila.206 Hér að neðan verður 

fjallað um mismunandi stjórnareiningar hlutafélags, þá aðallega samspil hluthafafundar og 

félagsstjórnar. 

 Hluthafafundur 

Eitt af aðaleinkennum samstarfs í hlutafélagaformi er að með hlutdeild í slíku félagi afsala 

hluthafar sér beinum ákvörðunar- og ráðstöfunarrétti yfir eignum og málefnum félagsins. 

Jafnframt er rekstur félagsins settur í hendur félagsstjórnar og framkvæmdastjóra sem er ráðinn 

af félagsstjórn. Það er eitt af grundvallarsjónarmiðum hlutafélagalöggjafar að leysa úr 

hagsmunaárekstrum sem kunna að verða á milli aðila sem tengjast rekstri hlutafélaga, sem og 

að stemma stigu við því að stjórnendur og ráðandi hluthafar stýri fyrirtæki eftir eigin 

hentisemi.207 

 
205 Jesper Lau Hansen, Introduktion til selskabsretten og kapitalmarkedsretten (Jurist- og Økonomforbundets 

Forlag 2014) 133. 
206 Stefán Már Stefánsson (n. 191) 239–240. 
207 Áslaug Björgvinsdóttir (n. 190) 175. 
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Hluthafafundur fer með æðstu stjórn félags og er samkvæmt hfl. oft á tíðum eini aðilinn 

innan félags sem er bær um að taka ýmsar mikilvægar ákvarðanir í málum þess, sbr. X. kafli 

hfl. Hugtakið hluthafafundur er ekki skilgreint í hlutafélagalögum en Stefán Már Stefánsson 

skilgreinir hugtakið á eftirfarandi hátt í riti sínu Hlutafélagaréttur: 

„Það er hluthafafundur þegar hluthafar koma saman, sérstaklega til þess kvaddir, til 

þess að ræða félagsmálefni og taka ákvörðun um þau. Fundur hluthafa sem kann að 

vera haldinn í öðrum tilgangi eða við aðrar aðstæður en nú var nefndur er ekki 

hluthafafundur í skilningi hlutafélagalaga. Hins vegar er um að ræða hluthafafund þó 

brotin hafi verið fyrirmæli samþykkta félags um fundarboðun eða önnur fyrirmæli um 

málsmeðferð sem fara ber eftir á hluthafafundum.“208 

Hluthafafundir skiptast annars vegar í aðalfundi og hins vegar í aukafundi, en valdssvið og 

hlutverk er það sama. Munurinn á þessu tvennu er hins vegar sá að aðalfundi skal halda hið 

minnsta einu sinni á ári og þar skal álykta um ákveðin málefni sem kveðið er á um í 84. gr. hfl. 

Ef sérstakar aðstæður eru fyrir hendi þá er hægt að boða til aukafundar, t.d. ef stjórn óskar eftir 

því að hluthafafundur komist að niðurstöðu í mikilvægum málefnum félags, sbr. 85. gr.209  

Ef hluthafafundur á að geta fullnægt hlutverki sínu sem lýðræðislegur vettvangur hluthafa 

og æðsta stjórnareining félags, þá þurfa hluthafar að eiga kost á því að mæta á hluthafafundi 

og fá upplýsingar um þau mál sem fyrirhugað er að taka afstöðu til. Jafnframt skulu þeir njóta 

málfrelsis til að geta komið sjónarmiðum sínum á framfæri og þ.a.l. hafa áhrif á þær ákvarðanir 

sem teknar eru.210 

 Valdssvið hluthafafundar 

Líkt og kom fram í inngangi þessa kafla fer hluthafafundur með æðsta vald í málefnum 

hlutafélags, að því marki sem lög og samþykktir félagsins ákveða, sbr. 80. gr. hfl. 

Grundvallarreglan í þessu samhengi er sú að hluthafafundur getur tekið fyrir öll þau málefni er 

varða félagið og ályktað um þau, svo lengi sem lög og samþykktir kveða ekki á um annað. Sú 

ákvörðun sem hluthafafundur tekur er síðan bindandi fyrir aðra stjórnaraðila félagsins og ber 

þeim að fara eftir henni. Frá þessu eru hins vegar undantekningar eftir því sem lög og 

samþykktir ákveða. Valdheimildum hluthafafundar geta til dæmis verið settar skorður t.a.m. 

þegar stjórn er falið endanlegt ákvörðunarvald um tiltekin atriði. Hluthafafundur getur þá ekki 

með lögmætum hætti gefið skipanir til stjórnar um þau atriði, sbr. t.d. 3. mgr. 51. gr. hfl., en 

þar segir stjórn félags verði að samþykkja að lækka hlutafé sem nota á til frjálsrar ráðstöfunar 

og einnig 1. mgr. 101. gr. en þar er kveðið á um samþykki stjórnar á þeirri fjárhæð sem skal 

 
208 Stefán Már Stefánsson (n. 191) 241. 
209 sama heimild. 
210 Áslaug Björgvinsdóttir (n. 190) 176. 
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úthluta sem arði. Í öðru lagi hefur hluthafafundur ekki vald til að breyta réttarástandi sem 

ófrávíkjanleg lagaákvæði kveða á um. Sem dæmi má nefna 55. gr. hfl., sem og ýmis ákvæði 

um minnihlutavernd og jafnræði, sbr. t.d. 94. gr. hfl. Í þriðja lagi er hluthafafundur bundinn af 

ákvæðum samþykkta upp að því marki sem þau kunna að skerða völd hans. Eðli máls 

samkvæmt er hluthafafundur sjálfur bundinn af þeim samþykktum sem hann setur. Að lokum 

má nefna að hluthafafundur getur ekki með ákvörðun sinni skert réttindi þriðja manns sem 

hann hefur þegar eignast á hendur félaginu, t.d. hefur hluthafafundur ekki heimild til að fella 

úr gildi samning milli hluthafa um skiptingu á arði þeirra í milli.211 

Í örfáum tilvikum kveða hlutafélagalögin á um að hluthafafundur skuli sjálfur taka 

ákvörðun um tiltekin atriði. Varðar þetta veigamikil málefni og er hluthafafundi almennt ekki 

heimilt að framselja völd sín þegar kemur að slíkum ákvörðunum. Dæmi um ákvarðanir er falla 

undir þetta skilyrði er t.d. ákvæði hfl. um hækkun og lækkun hlutafjár og að hluthafafundur 

kjósi stjórn. Annars er í öðrum ákvæðum gert ráð fyrir því að hluthafafundur framselji vald sitt 

að einhverju leyti til félagsstjórnar. Ef ekki er kveðið á heimild til framsals með beinum hætti 

í lögum er almennt talið ólíklegt að hluthafafundur hafi heimild til að framselja völd sín til 

stjórnar.212 

6.6.3.1 Tilnefningarnefndir 

Nær öll þau hlutafélög sem skráð eru í Kauphöll hér á landi nota svokallaðar 

tilnefningarnefndir. Slík nefnd hefur það hlutverk að tilnefna einstaklinga til að sitja í stjórn 

viðkomandi félags þegar til stendur að kjósa til stjórnar á hluthafafundi. Tilnefningarnefnd 

óskar eftir framboðum til stjórnar og leggur mat á lögmæti þeirra. Nefndin metur einnig 

frambjóðendur út frá hæfni þeirra, þekkingu og reynslu og meta óhæði þeirra. Þar að auki setur 

tilnefningarnefnd fram tillögu að bestu samsetningu stjórnar, út frá fyrrnefndum forsendum. 

Það er einnig hlutverk nefndarinnar að gæta að kynjahlutföllum innan stjórnar, og ef blasir við 

að stjórnarkjör muni ekki verða í samræmi við lögbundin kynjahlutföll þá getur 

tilnefningarnefnd þurft að kalla eftir fleiri frambjóðendum af því kyni sem hallar á. Þá hefur 

því verið haldið fram að með því að skipa tilnefningarnefnd er tryggt að fyrirkomulag sé með 

sem skýrustum hætti hvað varðar tilnefningar stjórnarmanna á aðalfundi félags, en það m.a. 

skapar hluthöfum félagsins forsendur fyrir upplýstri ákvarðanatöku. Hluthafafundur skipar 

tilnefningarnefnd og jafnframt er það ákvörðun hluthafafundar hvort skuli yfir höfuð skipa 

slíka nefnd. Þegar þetta er skrifað hafa nánast öll þau félög sem skráð eru á hlutabréfamarkað 

 
211 Stefán Már Stefánsson (n. 191) 246. 
212 sama heimild 246–247.  
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hér á landi skipað slíka nefnd til að tilnefna stjórnarmenn, enda er það í samræmi við 

leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja.213  

 Stjórn 

Í IX. kafla hlutafélagalaganna er að finna ákvæði er lúta að félagsstjórn og starfsemi hennar. 

Stjórn félags samanstendur af einstaklingum sem eru í fyrirsvari fyrir það og fara með málefni 

þess, enda er það forsenda þess að félag sé starfhæft.214 Stjórnarmenn fara með mikilvæg 

umboðsstörf fyrir félag, en það hvernig þeir sinna störfum sínum getur skipt miklu máli fyrir 

afkomu þess. Hins vegar geta störf stjórnarmanna sem eru illa unnin varðað þá 

skaðabótaábyrgð.215 

6.7 Hluthafar 

 Almennt 

Hugtakið hluthafi er hvergi skilgreint með berum orðum í hlutafélagalögunum, en ætla má að 

hluthafi í hlutafélagi teljist hver sá sem á hlut í því. Á þessu er m.a. byggt í 30. og 32. gr. hfl. 

Hluthafar í hlutafélagi skulu alla jafna vera að minnsta kosti tveir við stofnun hlutafélags, sbr. 

20. gr. hfl. og ber að slíta því ef hluthafar verða færri en tveir og það er ekki leiðrétt innan 

þriggja mánaða, sbr. 107. gr. hfl.216 

 Réttur hluthafa á hluthafafundi 

Allir hluthafar hafa heimild til að sækja hluthafafundi og taka þar til máls, sbr. 3. mgr. 80. gr. 

hfl. Heimild þessi nær til allra hluthafa, bæði einstaklinga og lögaðila, en líka þeirra sem fara 

með hluti sem njóta ekki atkvæðisréttar á fundinum. Talið er að fyrrnefnt ákvæði standi í vegi 

fyrir því að hægt sé að skerða þennan rétt hluthafa, t.d. með því að hafa ákvæði í samþykktum 

þess efnis að hluthafar verði að tilkynna félaginu þátttöku sína á hluthafafundi innan ákveðins 

tíma.217 Hluthafafundi er ætlað að taka ýmsar veigamiklar ákvarðanir í félaginu og er hann líkt 

og áður var nefnt, æðsta stjórnareining félags. Forsenda þess að svo geti orðið er að hluthafar 

njóti ákveðinna réttinda sem geri þeim kleift að mæta á þessa fundi, setja fram skoðanir sínar 

og hafa áhrif á gang mála með tillögum og atkvæðagreiðslu um þær.218  

 
213 Viðskiptaráð Íslands, Nasdaq Iceland, og Samtök atvinnulífsins, „Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja“ 

12 <https://www.sa.is/media/1657/leidbeiningar_um_stjornarhaetti_fyrirtaekja.pdf> skoðað 13. september 

2020; og „Tilnefningarnefnd“ (Ársskýrsla TM 2019) <https://arsskyrsla.tm.is/tilnefningarnefnd/> skoðað 2. 

desember 2020. 
214 Stefán Már Stefánsson (n. 191) 290. 
215 sama heimild 298. 
216 sama heimild 39. 
217 sama heimild 248. 
218 sama heimild 251. 
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 Hagsmunir hluthafa af því að geta valið sér stjórnarmenn 

Það eru tvö atriði sem eru almennt talin einkenna hlutafélagaformið. Í fyrsta lagi er það 

eignarhald fjárfesta, sem felur í sér að endanlegt vald innan félags liggur að hluta til eða að öllu 

leyti í höndum hluthafa og þar af leiðandi ekki í höndum þeirra sem stýra daglegum rekstri 

fyrirtækisins. Í öðru lagi er það framsal hluthafa á valdi sínu, en það felur í sér að hluthafar 

hafa áhrif innan félags með óbeinum hætti, þ.e. með því að kjósa sér stjórnarmenn. Þannig má 

segja að eitt þýðingarmesta einkenni hlutafélaga, er fjölskipuð stjórn sem kosin er að mestu 

eða öllu leyti af hluthöfum, og starfar sjálfstætt óháð hluthafafundi eða framkvæmdastjóra.219 

Þegar kosið er til félagsstjórnar gildir sú meginregla hlutafélagalaga að hluthafafundur kýs 

stjórn hlutafélags og skulu þar eiga sæti að minnsta kosti þrír menn, sbr. 1. og 2. mgr. 63. gr. 

hfl.220 Hluthafar í hlutafélögum hafa þó ekki alveg frjálsar hendur þegar kemur að vali 

stjórnarmanna. Auk þess að vera bundnir því að uppfylla skilyrði um kynjahlutföll sbr. 1. mgr. 

63. gr. hfl., þá þurfa stjórnarmenn einnig að uppfylla þau almennu hæfisskilyrði sem fram koma 

í 66. og 67. gr. hfl., sem og hin sérstöku hæfisskilyrði sem 72. gr. hfl. kveður á um. Auk þess 

er hægt að kveða á um í samþykktum félags, frekari skilyrði sem stjórnarmenn verða að 

uppfylla til að mega sinna stjórnarstörfum fyrir það. Þá geta ákvæði í sérlögum kveðið á um 

tiltekin hæfisskilyrði.221 Skylt að fara eftir slíkum ákvæðum, sem geta t.d. haft að geyma kröfur 

um faglega þekkingu af einhverju tagi. Ljóst er að slík ákvæði kunna að þrengja verulega þann 

hóp sem sinnt getur stjórnarstöfum.222 Einnig er mikilvægt að hagsmunir stjórnarmanna 

samrýmist hagsmunum félagsins, og ber stjórnarmanni að víkja af fundi séu þeir vanhæfir til 

að fjalla um mál vegna hagsmunaárekstra.223 

Heimilt er að víkja frá meginreglunni um að hluthafafundur kjósi stjórn, með því að veita 

stjórnvöldum eða öðrum í samþykktum heimild í samþykktum til að tilnefna einn eða fleiri 

stjórnarmenn. Hins vegar eru þessari heimild settar ákveðnar skorður, til að koma í veg fyrir 

að með samþykktum sé hægt að flytja þetta vald hluthafafundar til að ráða kjöri stjórnar, í 

hendur annarra aðila.224 Með þessari undantekningu er hægt að tryggja aðilum sem hafa 

hagsmuni af starfsemi félagsins, möguleika á að hafa áhrif á stjórn félagsins, þó þeirra 

 
219 Reinier H Kraakman, The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach (2. útgáfa, 

Oxford University Press 2009) 56. 
220 Stefán Már Stefánsson (n. 191) 291. 
221 Sjá til dæmis 52. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 og 1. mgr. 41. gr. laga um vátryggingastarfsemi 

nr. 100/2016. 
222 Stefán Már Stefánsson (n. 191) 322–324. 
223 Sjá til dæmis: „Starfsreglur stjórnar Íslandsbanka, 30. september 2020“ 

<https://cdn.islandsbanki.is/image/upload/v1/documents/Starfsreglur_stjornar_Islandsbanka.pdf> skoðað 15. 

desember 2020. 
224 Alþt. 1977 - 1978, A-deild, þskj. 51 – 49. mál, athugasemdir við 44. gr. 
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hagsmunir hvíli ekki endilega á hlutabréfaeign þeirra.225 Með þessum hætti er til dæmis hægt 

að tryggja opinberum aðilum, starfsmönnum, lánardrottnum, tilteknum einstaklingum eða 

lögaðilum, minnihluta hluthafa og fleirum, slíkan rétt.226 Hluthafafundur skal þó ávallt kjósa 

meirihluta stjórnar, en með þessari reglu er komið í veg fyrir að völdin í félaginu séu tekin af 

hluthafafundi í of miklum mæli og þau færð í hendur annarra aðila. Þetta þýðir að þeir 

stjórnarmenn sem hluthafafundur kýs, geta haft síðasta orðið í þeim málefnum félags sem heyra 

undir félagsstjórn, svo lengi sem þeir eru sammála um málalyktir. Að því sögðu er ekki heimilt 

að setja reglur í samþykktir hlutafélags þess efnis að einhver annar aðili en hluthafafundur velji 

félagsstjórnina eða meirihluta hennar. Hins vegar er ekkert sem stendur í vegi fyrir því að 

hluthafar geri slíkan samning um atkvæðisrétt sinn með hluthafasamkomulagi.227 

 Hluthafasamkomulag 

Hluthafar tiltekins hlutafélags geta gert samning sín á milli sem varðar réttarstöðu þeirra 

innbyrðis og/eða gagnvart félaginu, nefnist slíkur samningur hluthafasamkomulag. Oftast er 

hluthafasamkomulag gert á milli allra, eða hið minnsta meirihluta hluthafa, en að öðrum kosti 

hefur það minni þýðingu. Minnihluti hluthafa getur þó gert hluthafasamkomulag sín á milli, 

t.d. í þeim tilgangi að tryggja minnihlutaréttindi sín. Með hluthafasamkomulagi semja hluthafar 

oftast nær um aðra réttarstöðu sín á milli en myndi leiða af reglum félagsins eða hlutafjáreign 

þeirra. Hlutafélagalögin taka hvorki sérstaka afstöðu til slíkra samninga, né leggja bann við 

þeim. Um gildi hluthafasamkomulags og áhrifa þess skal því fara eftir almennum reglum 

samningaréttar og ófrávíkjanlegum reglum hlutafélagalaganna. Með tilliti til ofangreinds er 

meginreglan sú að hluthafar hafa fullt frelsi til að gera samninga um málefni félags sín á milli, 

með þeim takmörkunum þó er leiða af ófrávíkjanlegum lagareglum, sér í lagi reglum hfl., sem 

og meginreglum. Oftast verður hluthafasamkomulag til um leið og hlutafélag er stofnað en það 

getur einnig orðið til síðar. Algengt er að slíkur samningur sé gerður í tengslum við hækkun 

hlutafjár. Ein af ástæðum þess að hluthafasamkomulag er gert, er sú að ólíkt samþykktum 

félags þá er efni hluthafasamkomulags ekki aðgengilegt öðrum en þeim sem eiga aðild að 

samningnum.228 Hlutafélagalöggjöfin veitir ekki félaginu sjálfu rétt til að fá vitneskju um það 

hvort að hluthafasamkomulagi sé til að dreifa innan félagsins.229  

 
225 Stefán Már Stefánsson (n. 191) 293. 
226 Alþt. 1977 - 1978, A-deild, þskj. 51 – 49. mál, athugasemdir við 44. gr. 
227 Stefán Már Stefánsson (n. 191) 293. 
228 sama heimild 93. 
229 Erik Werlauff, EU-Company Law: Common Business Law of 28 States (2. útgáfa, Djøf 2003) 334. 
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Af ofangreindri umfjöllun má draga þá ályktun að hluthafar geti ekki samið um aðra 

réttarstöðu en leiðir af 1. mgr. 63. gr. hfl. um kynjahlutföll í stjórnum með 

hluthafasamkomulagi. Í fyrsta lagi hluthöfum ekki heimilt að semja sig frá ófrávíkjanlegum 

reglum hlutafélagalaganna og í öðru lagi er það forsenda fyrir skráningu í hlutafélagaskrá að 

kynjahlutföll í stjórn uppfylli ákvæði 1. mgr. 63. gr. hfl. Slíkt hluthafasamkomulag myndi í það 

minnsta hafa afar takmarkaða þýðingu. 

 Takmörkuð ábyrgð hluthafa 

Takmörkuð ábyrgð hluthafa er ein af grundvallarstoðum hlutafélagaformsins. Rökin sem liggja 

til grundvallar hlutafélagaforminu eru meðal annars þau að hvatning er fólgin í því að stofna 

og reka fyrirtæki. Þátttaka í hlutafélagi gerir alla jafna ekki miklar kröfur til hins venjulega 

hluthafa. Hann kaupir hluti, en ber ekki sérstakar skyldur af neinu tagi og auk þess þarf hann 

ekki að hafa sérstaka þekkingu á viðskiptum.230 Umræðan um skyldur hluthafa hefur aukist til 

muna innan Evrópusambandsins síðustu ár og hefur gefið tilefni til að taka upp skyldur (e. 

adoption of duties) bæði á sviði félagaréttar og fjármálamarkaðsréttar. Því hefur verið haldið 

fram að það þurfi að taka þessa umræðu lengra ef þær auknu skyldur sem sífellt er verið að 

leggja á hluthafa eiga að hafa raunveruleg áhrif á framkvæmanleika þeirra reglna sem hafa 

þróast á þessu sviði. Lykilatriði er að það sé skýrt hvernig tilhögun á framkvæmd þessara reglna 

skuli vera til að varðveita trúverðugleika hlutabréfamarkaða, til að tryggja að reglurnar nái 

markmiði sínu og að þær samrýmist heilbrigðum stjórnarháttum fyrirtækja, en einnig til að 

hægt sé að draga til ábyrgðar þá aðila sem eiga að vinna eftir þessum reglum, þ.e. hluthafanna. 

Löggjafar aðildarríkjanna sem og fræðimenn hafa velt vöngum yfir því hvaða hlutverk 

hluthafar eigi í raun að hafa innan regluverks um stjórnarhætti fyrirtækja og hvernig eigi að 

tryggja skynsamlega starfshætti á hlutabréfamörkuðum.231  

6.8 Jafnvægið milli almannahagsmuna og athafnafrelsis einkageirans  

Lögbundinn kynjakvóti hefur orðið pólitískt þrætuepli í allnokkrum aðildarríkjum 

Evrópusambandsins eftir að Noregur232, var fyrst þjóða til að lögfesta kynjakvóta í stjórnum 

árið 2006. Þeir sem aðhyllast frelsi fyrirtækja héldu því fram að kynjakvótar sem stjórnvöld 

settu fram væru of hamlandi fyrir viðskiptafrelsi og að þeir trufluðu rétta starfsemi 

viðskiptaumhverfisins. Þessar röksemdir voru einnig settar fram af nokkrum þjóðþingum til að 

bregðast við tillögu framkvæmdastjórnar ESB um kynjakvóta í stjórnum. Þau rök komu einnig 

 
230 Stefán Már Stefánsson (n. 191) 20–21. 
231 Hanne S Birkmose og Konstantinos Sergakis (ritstj.), Enforcing shareholders’ duties (Edward Elgar 

Publishing 2019) 1. 
232 Sem þó er ekki aðildarríki ESB. 
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fram að hlutafélagalöggjöf aðildarríkjanna væri ekki hentug fyrir slíka nálgun, þ.e. kynjakvóta, 

og að ekki væri hægt að beita grundvallarsjónarmiðum vinnuréttarins um félagaform sem er 

ákvarðað af eignarhaldi.233 Af þessu orðalagi má álykta að verið sé að gera greinarmun á 

opinberum rekstri og einkarekstri. 

Í sumum aðildarríkjum, t.a.m. Belgíu, hefur verið gerður greinarmunur á opinberum 

hlutafélögum og hlutafélögum í einkarekstri, en þar í landi hafa nokkrir stjórnmálaflokkar lýst 

því yfir að kynjakvóti sé eingöngu réttlætanlegur þegar um er að ræða hlutafélag í einu hins 

opinbera, en ekki hlutafélög í einkaeign.234 Þessar röksemdir vekja mann til umhugsunar um 

það hvert umfang frelsis fyrirtækja sé eða ætti að vera og hvaða skyldu er hægt að leggja á 

fyrirtæki til að knýja fram jafnrétti. Jafnframt er hægt að velta upp spurningunni; hvaða 

mannréttindaskuldbindingar er hægt að leggja á einkaaðila?  

Aðildarríki Evrópusambandsins hafa ekki bara velt upp spurningum er snúa að gildissviði 

frelsis fyrirtækja, heldur einnig gildissviði jafnræðisreglunnar, einkum að því hvenær kviknar 

skyldan til að grípa til sértækra aðgerða með það að markmiði að jafna kynjahlutföll í stjórnum. 

Frakkland þurfti til dæmis að gera breytingu á jafnræðisreglu frönsku stjórnarskrárinnar áður 

en lög um kynjakvóta gætu tekið gildi. Þýskaland glímdi einnig við sambærilegt vandamál, þar 

sem vafi lék á því hvort ákvæði um kynjakvóta stæðist stjórnskipulega séð, í ljósi þess hvernig 

meginreglurnar um jafnrétti, eignarrétt og félagafrelsi eru túlkaðar í þýsku stjórnarskránni.235 

Lönd eins og Belgía og Þýskaland höfðu um langt skeið reitt sig á eigið eftirlit fyrirtækja 

og vægari landsréttarlega nálgun (e. soft public law approach). Þó svo að vægari aðferðir með 

það markmið að ná fram jafnrétti geti leitt til umtalsverðra framfara, þá hefur það sýnt sig að 

þær aðferðir hafa einungis áhrif upp að vissu marki, og almennt tekur lengri tíma að ná 

viðunandi niðurstöðu. Ókostirnir við vægari aðferðir eru í fyrsta lagi að orðalag eins og „taka 

á tillit til kynjahlutfalla“, „viðeigandi fjöldi kvenna“ eða „tryggja nægilegan fjölbreytileika“, 

er stundum notað án þess að útskýra frekar hvað felst í þeim viðmiðum. Í öðru lagi skortir 

eftirlit með fyrirtækjum varðandi það hvort aðgerðirnar séu að bera árangur, sem og viðurlög 

ef ekki er farið að settum reglum. Í flestum tilfellum er í besta falli kveðið á um skyldu til að 

tilkynna í ársskýrslu fyrirtækja um stjórnarhætti hvernig gengið hefur að fylgja markmiðum 

um kynjahlutföll. Þetta þýðir að árangur vægari aðgerða veltur að einhverju leyti á öðrum 

þáttum eins og til dæmis aðkomu fjölmiðla til að koma af stað opinberri umræðu, en einnig 

fordæmi ríkisins og opinberra fyrirtækja í þessum málum. Þó svo að eigið eftirlit fyrirtækja sé 

 
233 Senden (n. 31) 84. 
234 sama heimild 85. 
235 sama heimild. 
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góð leið til að koma af stað vitundarvakningu á meðal aðila á vinnumarkaði, stjórnvalda og 

almennings um þetta vandamál, þá hafa vægari aðgerðir hingað til ekki verið til þess fallnar að 

bæta úr kynjahalla í stjórnum að fullu.236 Hins vegar geta vægari aðgerðir verið mikilvægt skref 

í átt að því að skapa forsendur fyrir meiri íhlutun stjórnvalda, þ.e. lagasetningu, þegar ljóst er 

að ekki hljótist árangur af vægari aðgerðum.237 

Líkt og annars staðar, þegar margir hagsmunaaðilar eiga í hlut getur komið upp sú staða 

að hagsmunaárekstrar eigi sér stað, og það á einnig við innan hlutafélaga. Hluthafar mynda 

einn af mörgum hópum hagsmunaaðila238 innan félaga. Hagsmunir hluthafa og annarra 

hagsmunaaðila fara ekki alltaf saman. Í raun ætti ekki að skerða athafnafrelsi hluthafa með til 

dæmis auknum skyldum eða aukinni ábyrgð, nema hægt sé að réttlæta þá skerðingu með það 

fyrir augum að láta réttindi annarra hagsmunaaðila ganga framar rétti hluthafa til athafnafrelsis. 

Þeir hagsmunir sem um ræðir geta verið fjölbreyttir, allt frá því að vera beinir fjárhagslegir 

hagsmunir kröfuhafa, til hagsmuna sem eru óljósari, til dæmis almennt traust á mörkuðum. 239 

Hið opinbera á einnig hagsmuna að gæta, en þeir hagsmunir eru meðal annars fólgnir í því að 

atvinnulíf þjóðfélagsins eflist og að vinnumarkaður standi á heilbrigðum grunni.240 Á þessum 

forsendum er hægt að réttlæta inngrip löggjafans, þ.e. á grundvelli almannahagsmuna, ef 

málefnaleg sjónarmið búa að baki.241  

Af ofangreindri umfjöllun verður ráðið að margir aðilar eiga hagsmuna að gæta þegar 

kemur að lögbundnum kynjakvótum. Fyrir stóra hluthafa í hlutafélögum getur val á 

stjórnarmönnum verið mikið hagsmunamál og ljóst er að þeir hagsmunir fara ekki endilega 

saman við hagsmuni hins opinbera. Ljóst er að löggjafinn fórnaði hagsmunum hluthafa fyrir 

almannahagsmuni á grundvelli jafnréttissjónarmiða. Með vísan til umfjöllunar í 3. kafla og 

þeirra sjónarmiða sem fram koma í ákvörðun MDE í Zevnik o.fl. g. Slóveníu, má draga í efa að 

hagsmunum hluthafa verði gert hærra undir höfði en þeim almannahagsmunum. 

6.9 Framkvæmd skráðra hlutafélaga 

Hlutafélög sem skráð eru á markað hér á landi fara ekki endilega sömu leið að því markmiði 

hlutafélagalaganna að hafa kynjahlutföll í stjórnum sem jöfnust. Í samþykktum er hægt að 

greina hvernig framkvæmd kosninga er hagað ef ekki hlýst viðunandi niðurstaða við fyrstu 

 
236 Sjá einnig: European Institute for Gender Equality (n. 19) 53. 
237 Senden (n. 31) 85–86. 
238 Aðrir hagsmunaaðilar geta t.a.m. verið stjórnarmenn, kröfuhafar, starfsmenn, viðskiptavinir og einnig félagið 

sjálft, þar sem það er sjálfstæður lögaðili. 
239 Kristinn Már Reynisson (n. 21) 320. 
240 Stefán Már Stefánsson (n. 191) 22. 
241 Kristinn Már Reynisson (n. 21) 320. 
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kosningu, og virðist vera venja fyrir því hjá skráðum hlutafélögum hér á landi. Verður nú gerð 

grein fyrir því hvernig framkvæmd 63. gr. hfl. er háttað í samþykktum nokkurra skráðra 

hlutafélaga. Höfundur sá nokkrar útfærslur af framkvæmd ákvæðisins og því voru neðagreind 

hlutafélög fyrir valinu. Eftir því sem við á verður vísað til aðstæðna þar sem reynt hefur á 

framkvæmd ákvæðisins á hluthafafundum og hvernig leyst var úr þeim aðstæðum. 

 Arion banki hf. 

Í grein 14.3 í samþykktum Arion banka kemur fram að stjórnarkjör teljist ógilt ef niðurstaðan 

er ekki í samræmi við lögbundin kynjahlutföll. Stjórnarkjör skal endurtekið þegar í stað eftir 

að ljóst er að niðurstöður úr stjórnarkjöri eru ekki í samræmi við 63. gr. hfl. Verði skilyrðinu 

um kynjahlutföll ekki fullnægt í síðari kosningu skal fresta stjórnarkjöri til framhaldsfundar, 

sem skal eiga sér stað innan mánaðar. Á þeim fundi skulu þeir aðilar vera í kjöri sem buðu sig 

fram til stjórnarsetu á fyrri fundinum, nema þeir hafi dregið framboð sitt til baka. Ef búið er að 

endurtaka stjórnarkjör þrisvar sinnum á framhaldsfundinum, án þess að hlotist hafi viðunandi 

niðurstaða, þá skal líta svo á að sá frambjóðandi til stjórnar af því kyni sem hallar á til þess að 

fullnægjandi niðurstaða náist, og hefur hlotið flest atkvæði af frambjóðendum þess kyns sem 

ekki hlutu kjör til stjórnar, teljist réttkjörinn stjórnarmaður.242 

Þetta þýðir að ef hallar á konur í stjórnarkjöri, þá skuli sá karlmaður sem hlaut fæst 

atkvæði af þeim karlmönnum sem voru í kjöri til stjórnar, víkja fyrir þeirri konu sem hlaut flest 

atkvæði af þeim konum sem voru í kjöri. Skal þetta endurtekið ef jafna þarf hlutföll enn frekar. 

 Hagar hf. 

Verði niðurstaða stjórnarkjörs hjá Högum hf. er ekki í samræmi við 63. gr. hfl. skal sá 

einstaklingur eða þeir einstaklingar sem eru af því kyni sem hærra hlutfall er af eftir 

stjórnarkjör, víkja fyrir þeim einstaklingi eða einstaklingum af því kyni sem hallar á. Tekið er 

mið af atkvæðamagni í stjórnarkjörinu við ákvörðun á því hvaða einstaklingur eða einstaklingar 

skulu taka stjórnarsæti í stað þeirra sem þurftu að víkja. Ef ljóst er að ekki er í framboði nægur 

fjöldi frambjóðenda af hvoru kyni til að uppfylla skilyrði um kynjakvóta, skal starfandi stjórn 

boða til nýs hluthafafundar innan mánaðar, sbr. 4. gr. samþykkta félagsins.243 

 
242 „Samþykktir fyrir Arion banka hf.“ <https://www.arionbanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=0680235a-3d13-

11e8-8fe7-d8d385650d1c> skoðað 2. desember 2020. 
243 „Samþykktir fyrir hlutafélagið Hagar hf.“ <http://www.hagar.is/media/hluthafaupplysingar/Samthykktir-

Haga-07-06-2017.pdf> skoðað 2. desember 2020. 
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 Eik fasteignafélag hf.  

Í 20. gr. samþykkta Eikar fasteignafélags hf. segir að endurtaka skuli kosningu til félagsstjórnar 

ef ekki nást viðunandi kynjahlutföll. Ef ekki næst niðurstaða eftir endurteknar kosningar skal 

fresta stjórnarkjöri til framhaldsaðalfundar og skal hann haldinn innan mánaðar. Á þeim fundi 

skal stjórnarkjör endurtekið eins oft og þörf er á þangað til kynjahlutföllum er náð.244  

 Eimskip hf. 

Á aðalfundi Eimskipa hf. í mars 2019 kom upp sú staða að ekki tókst að kjósa stjórn sem 

uppfyllti kröfur um kynjahlutföll og því þurfti að boða framhaldsaðalfund innan mánaðar. Sex 

einstaklingar sóttust eftir stjórnarsæti, fjórir karlar og tvær konur. Konurnar voru í raun 

sjálfkjörnar í stjórnina vegna ákvæða 1. mgr. 63. gr. hfl. Þar sem lá fyrir að konurnar tvær væru 

sjálfkjörnar settu stærstu hluthafar félagsins öll sín atkvæði á karlana. Sá sem fæst atkvæði fékk 

neitaði hins vegar að víkja og því var ekki hægt að mynda stjórn þar sem kynjahlutföll væru 

viðunandi.245 

 Sýn hf. 

Í 17. gr. samþykkta Sýnar hf. kemur fram að ef niðurstaða stjórnarkjörs er ekki með þeim hætti 

að skilyrði um kynjahlutföll verði uppfyllt skal vikið frá atkvæðamagni með eftirfarandi hætti. 

Skipa skal þær tvær konur og þá tvo karlmenn sem hlutu flest atkvæði í fyrstu fjögur sæti 

stjórnar félagsins. Fimmta sætið skipar sá einstaklingur, hvort sem er karl eða kona, sem næstur 

kemur að atkvæðamagni. Ef ljóst er að ekki er í framboði nægur fjöldi frambjóðenda af hvoru 

kyni til að uppfylla skilyrði um kynjakvóta, skal starfandi stjórn boða til nýs hluthafafundar 

innan mánaðar.246 

 Vátryggingafélag Íslands hf. 

Ef fyrir liggur fimm dögum fyrir hluthafafund, að komandi stjórn muni ekki uppfylla skilyrði 

um kynjahlutföll, er tilnefningarnefnd heimilt að leita eftir framboðum einstaklinga af því kyni 

sem hallar á. Takist ekki að fá nýja frambjóðendur af því kyni sem hallar á tveimur dögum fyrir 

hluthafafund, skal stjórn boða til framhaldsfundar innan mánaðar og auglýsa að nýju eftir 

 
244 „Samþykktir fyrir Eik fasteignafélag hf.“ <https://heimasida-eikar.cdn.prismic.io/heimasida-eikar/b8c48eb3-

a787-483c-9190-a2155719bec9_20.06.10+Sam%C3%BEykktir.pdf> skoðað 2. desember 2020. 
245 „Ekki tókst að kjósa lögmæta stjórn Eimskips“ (Kjarninn, 29. mars 2019) <https://kjarninn.is/frettir/2019-03-

29-ekki-tokst-ad-kjosa-logmaeta-stjorn-i-eimskips/> skoðað 4. desember 2020. 
246 „Samþykktir fyrir Sýn hf.“ 

<https://assets.ctfassets.net/4kw8pg8v5f46/2hEnKXg680OukuI6SQQ0WA/20b26e679cb9611f1a3b64b0d5bd06

79/Samthykktir_2018.pdf> skoðað 2. desember 2020. 
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frambjóðendum. Skal endurtaka þetta ferli svo oft sem þörf krefur til að ná viðunandi 

kynjahlutföllum.247 

 Í mars 2016 var aðalfundi VÍS frestað samdægurs vegna þess að fyrir lá að ekki væri 

hægt að mynda stjórn í samræmi við 63. gr. hfl. á fundinum. Tveir karlkyns frambjóðendur 

drógu framboð sín til stjórnar félagsins til baka stuttu fyrir aðalfund félagsins, sem gerði það 

að verkum að fjórar konur og einn karl voru í framboði til fimm manna stjórnar. Fyrirætluðum 

aðalfundi var því frestað og sat þáverandi stjórn VÍS fram að lögmætu stjórnarkjöri.248  

   

 
247 „Samþykktir fyrir hlutafélagið Vátryggingafélag Íslands hf.“ <https://vis-is.cdn.prismic.io/vis-is/4ef7bbc7-

61bd-4084-8a1f-3990f0451d34_Sam%C3%BEykktir+V%C3%8DS.pdf> skoðað 2. desember 2020. 
248 „Aðalfundi VÍS var frestað - Of margar konur í stjórn“ (Kjarninn, 16. mars 2016) 

<https://kjarninn.is/frettir/2016-03-16-adalfundi-vis-frestad-margar-konur-i-stjorn/> skoðað 2. desember 2020. 

Sjá einnig; „Of margar konur í framboði hjá VÍS“ (Viðskiptablaðið, 16. mars 2016) <http://www.vb.is/frettir/of-

margar-konur-i-frambodi/126068/> skoðað 2. desember 2020. 
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7 Nálgun ríkja við ójöfnum kynjahlutföllum í stjórnum 

Í umræðu um þá staðreynd að kynjahlutföll í bæði stjórnum og stjórnunarstöðum almennt séu 

ójöfn, heyrast oft á tíðum þau rök að konur sækist ekki eftir slíkum stöðum og að því séu ekki 

tiltækar nægjanlega margar konur til að ráða í stöðurnar, eða í það minnsta að þær finnist ekki. 

Þessi rök verða að teljast mikil einföldun á viðfangsefninu. Ýmsar kenningar eru á lofti sem 

eiga að skýra það ójafnvægi sem ríkir á milli kynjanna hvað varðar ráðningu í stjórnunarstöður. 

Þessar kenningar sýna að þetta er ekki alltaf spurning um val, heldur eru margir aðrir þættir 

sem spila þar stórt hlutverk, líkt og félagslegir og hagrænir þættir, menningarlegir og ekki síst 

pólitískir þættir. Allir þessir þættir geta haft áhrif á umfang vandans og viðhaldið honum, og 

geta einnig haft áhrif á lagasetningu og viðurlög sem ríki taka upp til að stemma stigu við 

ójöfnum kynjahlutföllum. Aðildarríki Evrópusambandsins eru jafn ólík og þau eru mörg. Það 

kemur því ekki á óvart að samfélagsleg staða kvenna sem og staða kvenna í atvinnulífinu sé 

ólík eftir ríkjum, og ræðst það einna helst af þeim stjórnmálaöflum sem eru ríkjandi hverju 

sinni. Sem dæmi má nefna að í frjálslyndari ríkjum, þar sem hlutverk ríkisvaldsins við að 

tryggja endurúthlutun gæða er takmarkaðra en í t.d. íhaldssamari ríkjum.249  

7.1 Bretland 

Bretland er til dæmis eitt þeirra ríkja sem hafa kosið að fara þá leið að láta fyrirtækin sjálf 

viðhafa innra eftirlit með kynjahlutföllum og tilkynna árlega til yfirvalda um hlutföll kynja í 

stjórnum þeirra. Árið 2011 var sett viðmið um að a.m.k. 25% stjórnarmanna í 100 stærstu 

skráðu fyrirtækjum Bretlands þyrftu að vera konur, og því markmiði þyrfti að ná fyrir árið 

2015. Árið 2016 var sett viðmið um að a.m.k. 33% stjórnarmanna í 350 stærstu skráðu 

fyrirtækjum Bretlands þyrftu að vera konur. Eftir því sem höfundur kemst næst hefur því 

markmiði verið nokkurn veginn náð, en árið 2019 voru konur 32,4% stjórnarmanna í 100 

stærstu skráðu fyrirtækjum Bretlands. Samtök breska iðnaðarins (e. The Confederation of 

British Industry) er fylgjandi þeim valkvæðu aðgerðum sem hafa tíðkast í Bretlandi og hafa 

lengi vel hvatt fyrirtæki til að stuðla að fjölbreytni við val á stjórnarmönnum.250  

7.2 Noregur 

Noregur var fyrst þjóða til að innleiða kynjakvóta og voru þeir fyrst lögfestir þar í landi árið 

1981. Á þeim tíma féllu aðeins opinberar stjórnir, nefndir og ráð undir gildissvið laganna, og 

 
249 Senden (n. 31) 79–80. 
250 International Labour Organization (ILO), „Improving Gender Diversity in Company Boards“ 1–2 

<https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---

act_emp/documents/briefingnote/wcms_754631.pdf> skoðað 10. desember 2020. 
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þar við sat næstu tuttugu árin. Árið 2001 hófust formlegar viðræður um að lögfesta kynjakvóta 

innan stjórna með víðtækari hætti, þar sem einkavædd fyrirtæki féllu ekki undir gildissvið 

laganna. Árið 2003 sættu norsku hlutafélagalögin251 endurskoðun og í kjölfarið voru 

kynjakvótar einnig lögfestir í hlutafélögum sem ekki voru í eigu ríkisins. Í nýju lögunum var 

kveðið á um að það kyn sem er í minnihluta í stjórn væri ekki undir 40% af kjörnum 

stjórnarmönnum. Lagasetningin hafði ekki meiri áhrif í för sem sér en það að árið 2005 var 

hlutfall kvenna í stjórnum norskra fyrirtækja einungis 17%. Í kjölfarið var ákveðið að setja 

viðurlög við brotum gegn ákvæðum laganna um kynjakvóta. Viðurlögin fólu í sér að þau félög 

sem ekki uppfylltu skilyrði laganna höfðu frest til 1. janúar 2008 til að bæta kynjahalla 

stjórnarinnar og ef ekkert yrði að gert skyldi farið fram á slit félags. Árið 2009 hafði takmarkinu 

um 40% hlutfall kvenna í stjórnum verið náð.252 Löggjöfin var umdeild, en þrátt fyrir það hafði 

hún mikil áhrif víða um heim, því fleiri ríki fóru að horfa til „norsku leiðarinnar“ til að auka 

hlut kvenna í stjórnum, þar á meðal Ísland.253 

Aðilar innan norska viðskiptalífsins voru almennt andsnúnir lagabreytingunni, með þeim 

rökum að ekki væri nóg af hæfum konum til að fylla í þau sæti sem voru frátekin fyrir þær 

innan stjórnar. Vegna þessa bar nokkuð á því að fyrirtæki breyttu félagaformi sínu svo þau 

þyrftu ekki að framfylgja reglum um kynjakvóta.254 

Áhrif kynjakvóta í Noregi hafa verið þó nokkuð mikið rannsökuð. Á meðal þess sem 

hefur verið rannsakað er meðal annars hvort að kynjakvótar hafi verið ástæðan fyrir því að 

fjölmörg hlutafélög breyttu félagaformi sínu. Niðurstaða rannsóknanna var sú að afskráning á 

árunum 2003 til 2009 var líklegri hjá þeim fyrirtækjum sem voru með færri konur í stjórn áður 

en til lagabreytingarinnar kom.255 

Það var einnig rannsakað hvort að aukin stjórnarseta kvenna í kjölfar lagabreytingar, hafi 

leitt til aukinna og betri tækifæra fyrir aðrar konur sem störfuðu innan fyrirtækjanna. 

Niðurstaðan var sú að það var ekki talið vera samband milli þessa breyta og því ætti ekki að 

búast við því að kynjakvóti í stjórnum félags leiddi til umfangsmikilla jákvæðra breytinga 

meðal kvenna innan sama fyrirtækis, í það minnsta ekki til skemmri tíma litið.256 Stærsta 

markmið lagabreytingarinnar var að auka tækifæri kvenna ekki aðeins í stjórnum hlutafélaga, 

 
251 Lov om allmennaksjeselskaper 13. júní 1997 nr. 45. 
252 Marianne Bertrand o.fl., Breaking the Glass Ceiling? The Effect of Board Quotas on Female Labor Market 

Outcomes in Norway (National Bureau of Economic Research, Inc 2014) 6. 
253 Alþt. 2009 – 2010, A-deild, þskj. 71 – 71. mál, almennar athugasemdir við lagafrumvarp þetta. 
254 Bertrand o.fl. (n. 253) 7. 
255 sama heimild 7–8. 
256 sama heimild 22. 
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heldur á vinnumarkaði almennt og raunin varð sú að lagabreytingin hafði jákvæð og hvetjandi 

áhrif á væntingar ungra kvenna til aukins frama á vinnumarkaði.257 

Eftir að viðurlagaákvæði norsku hlutafélagalaganna var innleitt hefur hlutfall kvenna í 

stjórnum aukist gífurlega og auk þess er mun breiðari hópur einstaklinga sem býður sig fram 

til stjórnarsetu. Vonir voru bundnar við það að áhrif þess að lögfesta kynjakvóta í stjórnum, 

væru að konum í stjórnunarstöðum í einkageiranum myndi fjölga, t.d. í stöðu 

framkvæmdastjóra, stjórnarformanna og fleiri stjórnunarstöðum sem lögin tóku ekki til. Þrátt 

fyrir að hlutfall kvenna í stjórnum norskra hlutafélaga hafi aukist úr 7% árið 2002 í 41% árið 

2016, þá hafa norskir fræðimenn sett varnagla við það að kynna „norsku leiðina“ sem uppskrift 

að því hvernig megi auka jafnrétti kynjanna í æðstu stjórnunarstöðum á vinnumarkaði.258 

Niðurstöður rannsókna benda til þess að fræðilega séð geti kynjakvótar verið gott verkfæri 

til að jafna út kynjahlutföll innan stjórna félaga. Þar að auki geta þeir verið hvatning fyrir konur 

til að sækjast eftir stöðum sem áður voru „fráteknar“ fyrir karlmenn. Ef mismunun á grundvelli 

kyns er í raun ástæðan fyrir því að konur eru í svo miklum minnihluta í stjórnum, þá geta 

kynjakvótar hjálpað til við að komast yfir fordóma gagnvart konum á vinnumarkaði, með því 

að hafa fleiri konur við stjórnarborðið.259 

7.3 Svíþjóð 

Svíþjóð er á meðal fremstu þjóða þegar kemur að jafnrétti kynjanna. Bæði á meðal OECD 

ríkjanna og innan Evrópusambandsins. Atvinnustig (e. employment rate) kvenna er hátt þar í 

landi, konur eru almennt betur menntaðar en karlar og eru sýnilegar hjá hinu opinbera sem og 

á sænska þinginu. Hins vegar er launamunur kynjanna enn til staðar og konur eru enn í 

minnihluta þegar kemur að stjórnunarstöðum og stjórnarsetu í fyrirtækjum.260 Ójöfn 

kynjahlutföll í stjórnum hlutafélaga í einkageiranum hafa verið í umræðunni í þó nokkurn tíma. 

Þrátt fyrir að Svíþjóð sé með yfirgripsmikla löggjöf á sviði jafnréttismála þá hafa ekki verið 

lögfestir kynjakvótar. Löggjafinn hefur þó „hótað“ því endrum og sinnum að innleiða 

kynjakvóta og hefur það vakið mikla andstöðu frá einkageiranum.261 Á meðan vægar aðgerðir 

 
257 sama heimild 28. 
258 Cathrine Seierstad og Morten Huse, „Gender Quotas on Corporate Boards in Norway: Ten Years Later and 

Lessons Learned“, Gender Diversity in the Boardroom: The Use of Different Quota Regulations (Palgrave 

Macmillan) 12. 
259 Bertrand o.fl. (n. 253) 4. 
260 Christophe André og Hugo Bourrousse, „Fighting Gender Inequality in Sweden“ [2017] OECD Economics 

Department Working Papers No. 1395 3 <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/fighting-gender-inequality-

in-sweden_37b4d789-en> skoðað 21. september 2020. 
261 Charlotte Holgersson og Anna Wahl, „Sweden: Work for Change and Political Threats“, Gender Diversity in 

the Boardroom: Multiple Approaches Beyond Quotas (Palgrave Macmillan) 130. 
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við að jafna kynjahlutföll hafa gefið góða raun í sænskum stjórnmálum, er ekki hægt að segja 

það sama um einkageirann. Þar er sterk og langvarandi hefð fyrir réttindum hluthafa og sú hefð 

er talin vera öflug andspyrna við löggjafann.262 

7.4 Danmörk 

Danmörk er eitt þeirra landa þar sem jafnrétti á vinnumarkaði er nokkuð vel á veg komið. Það 

skýtur því skökku við hve fáar konur sitja í stjórnum fyrirtækja þar í landi. Árið 2019 var 

hlutfall kvenna í stjórnum skráðra fyrirtækja aðeins rúm 22%.263 Sú tillaga að taka upp 

kynjakvóta líkt og gert var í Noregi, hefur þó ekki notið mikils fylgis á meðal aðila innan 

viðskiptalífsins eða á danska þinginu. Danska nefndin um stjórnarhætti fyrirtækja (d. Komitéen 

for god Selskabsledelse) setti árið 2008 tilmæli þess efnis að hlutur kvenna í stjórnum og í 

stjórnunarstöðum skyldi aukinn, án þess þó að binda það sérstaklega í lög.264 Danmörk er eitt 

þeirra ríkja sem hefur kosið að grípa til vægari aðgerða en Noregur og Ísland, en aðgerðum 

Danmerkur svipar til þeirra sem Bretland tók upp árið 2011, svokölluð comply-or-explain 

nálgun.265 

Árið 2013 var lögfest ákvæði í dönsku hlutafélagalögin sem skyldaði annars vegar 

fyrirtæki sem skráð eru á markað og hins vegar fyrirtæki af ákveðinni stærð til að setja ákveðna 

stefnu sem hefði það markmið að auka hlutfall þess kyns sem væri í minnihluta í 

stjórnareiningum félags, sbr. 139. gr. c dönsku hlutafélagalaganna266. Samkvæmt ákvæðinu 

þurfa þau félög sem uppfylla áskilnað um skráningu á markað eða áskilnað um stærð, að setja 

stefnu sem hefur það markmið að auka hlutfall þess kyns sem er í minnihluta í stjórnareiningum 

félags. Félagsstjórn skal setja markmið um hversu hátt hlutfall hvors kyns skal vera innan 

stjórnareininga félagsins. Markmið þetta felur í sér tvö atriði. Annars vegar að ákveða hver 

kynjahlutföllin skuli vera og hins vegar setja upp tímaramma sem gefur til kynna hvenær 

markmiðum um kynjahlutföll skuli vera náð. Markmiðið verður að vera metnaðarfullt en á 

sama tíma raunhæft fyrir hvert og eitt félag.267 

 
262 sama heimild 150. 
263 Erhvervsstyrelsen, „Kønsfordelingen i de største danske virksomheders bestyrelse pr. 15. august 2019“ 

(Desember 2019) 5 <https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2019-

12/Erhvervsstyrelsen_Konsfordelingen-storste-danske-virksomheders-bestyrelser-15-aug2019.pdf> skoðað 8. 

nóvember 2020. 
264 Aleksandra Gregorič og Jesper Lau Hansen, „Women’s Path to the Boardroom: The Case of Denmark“, 

Gender Diversity in the Boardroom: Multiple Approaches Beyond Quotas (Palgrave Macmillan 2017) 173. 
265 sama heimild 180. 
266 Selskabsloven nr. 763 af 23.07.2019. 
267 Gregorič og Hansen (n. 265) 174. 
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Í rökstuddu áliti frá danska þinginu vegna tillögu að tilskipun Evrópusambandsins um 

kynjakvóta í stjórnum kom meðal annars fram að meirihluti danska þingsins væri þeirrar 

skoðunar að tillagan væri ekki í samræmi við nálægðarregluna. Meirihlutinn hélt því fram að 

markmiðinu um jöfn kynjahlutföll í stjórnum og stjórnunarstöðum fyrirtækja væri vel hægt að 

ná með framtaksverkefni (e. initiative) á landsvísu og í raun ekkert sem stæði í vegi fyrir því 

að það væri hægt. Hins vegar hvatti þingið dönsku ríkisstjórnina, sem og önnur aðildarríki, til 

að taka upp kynjakvóta til að tryggja jöfn kynjahlutföll í stjórnum danskra fyrirtækja. 

Minnihluti danska þingsins var hins vegar á öndverðum meiði og sagði tillögu 

Framkvæmdastjórnarinnar samrýmast nálægðarreglunni og að kynjakvóti gæti fallið undir 

Evrópulöggjöf, þar sem grundvöllur væri fyrir því í sáttmálanum að samþykkja löggjöf er snýr 

að jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði, sérstaklega þar sem ljóst væri að aðildarríkin væru ekki 

að ná markmiði um jöfn kynjahlutföll upp á eigin spýtur. Minnihlutinn var hins vegar 

mótfallinn því að nota kynjakvóta sem slíkan, og taldi að frumkvæði til að stuðla að jafnrétti 

kynjanna ætti að vera sveigjanlegt og lagað að hverju og einu fyrirtæki.268 

Það er áhugavert að bera saman þá nálgun sem Norðurlöndin hafa farið við að auka hlut 

kvenna í stjórnum hlutafélaga. Á meðan Svíþjóð, Danmörk og Finnland hafa valið vægari 

úrræði þá hafa Noregur og Ísland valið að setja lögbundinn kynjakvóta. Þessi ólíka nálgun 

hefur m.a. verið talin orsakast af ólíkum viðhorfum til ríkisafskipta.269 Þá er einnig líklegt að 

aðild Svíþjóðar, Danmerkur og Finnlands að Evrópusambandinu hafi áhrif á þær aðgerðir sem 

gripið hefur verið til í þeim ríkjum. Ástæðan fyrir því er líklega sú að ekki er búið að formlega 

samþykkja tilskipun um kynjakvóta í stjórnum hlutafélaga, þrátt fyrir yfirlýst markmið 

Evrópusambandsins um aukinn hlut kvenna í stjórnum og stjórnunarstöðum og þá miklu 

umræðu sem hefur átt sér stað síðastliðin ár innan Evrópusambandsins um þörfina fyrir 

lagasetningu á þessu sviði.  

  

 
268 IPEX (The platform for EU Interparliamentary Exchange), „COD/2012/0299 - Danish Parliament“ 

<https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20120299/dkfol.do> skoðað 1. nóvember 2020. 
269 Senden (n. 31) 80. 
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8 Niðurstöður 

Markmið þessarar ritgerðar var að skoða ákvæði 1. mgr. 63. gr. hfl. um kynjahlutföll í stjórnum 

hlutafélaga með tilliti til athafnafrelsis hluthafa. Jafnræðisreglan er hornsteinn mannréttinda og 

kemur fram í stjórnarskránni sem og í fjöldamörgum alþjóðasamningum á sviði mannréttinda. 

Jafnframt er reglan notuð nær undantekningarlaust til fyllingar öðrum mannréttindaákvæðum. 

Félagafrelsið er talið ein af grunnstoðum íslensks réttarkerfis og nýtur bæði 

stjórnarskrárverndar, sbr. 74. gr. stjskr., og verndar samkvæmt Mannréttindasáttmála Evrópu, 

sbr. 11. gr. MSE. Fyrrnefnd ákvæði leggja meðal annars bann við því að löggjafinn hafi afskipti 

af þeirri starfsemi sem fer fram innan félaga, þ.m.t. vali á stjórnarmönnum. Þá er markmið 

mannréttindaákvæða í stjórnarskrám ríkja að setja handhöfum ríkisvalds ákveðin mörk 

gagnvart athafnafrelsi einstaklinga. Hins vegar er löggjafanum heimilt bæði samkvæmt ákvæði 

74. gr. stjskr. sem og 2. mgr. 11. gr. MSE að takmarka félagafrelsið með tilliti til 

almannahagsmuna, ef sú takmörkun byggir á málefnalegum sjónarmiðum og talið er að hún sé 

nauðsynleg í lýðræðissamfélagi.  

Í ritgerðinni var velt upp álitaefnum um það hvort og með hvaða hætti hlutafélög og 

stjórnir þeirra væru bundin af mannréttindaákvæðum. Því hefur verið haldið fram að hlutafélög 

og stjórnir hlutafélaga séu ekki bundin af mannréttindaákvæðum, þar sem þau falli undir svið 

einkaréttarins en ekki svið hins opinbera réttar. Þetta viðfangsefni hefur lítið verið fjallað um á 

sviði lögfræðinnar en þróunin hefur verið í þá átt að einkaaðilar teljast bundnir af 

mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar á grundvelli beinna- eða óbeinna einkaréttaráhrifa. 

Með tilliti til framangreinds má álykta að hugsanlega beri hlutafélögum, og eftir atvikum 

stjórnum hlutafélaga, skylda til þess að bregðast við þeim skyldum á sviði mannréttinda sem á 

þeim hvíla, til að mynda með reglusetningu sem tekur tillit til jafnréttissjónarmiða. Sú 

reglusetning gæti til dæmis verið í formi kynjakvóta eða að þjálfa konur með það að markmiði 

að gefa þeim reynslu til að geta síðar setið í stjórnum hlutafélaga eða sinnt stjórnunarstöðum.  

Þá var farið yfir þá hagsmuni sem liggja að baki þegar gengið er svo langt að lögbinda 

kynjakvóta í stjórnum hlutafélaga, þ.e. hagsmunir hluthafa og almannahagsmunir. Það er 

pólitísk ákvörðun löggjafans hverju sinni hvaða hagsmunir og sjónarmið eru látin ganga framar 

öðrum. Skyldur eins aðila haldast alla jafna í hendur við réttindi annarra og það að lögfesta 

kynjakvóta í stjórnum hlutafélaga hafði óumflýjanlega í för með sér breytingar á 

hlutafélagalöggjöf. Með þessum breytingum voru hluthöfum í hlutafélögum settar frekari 

skorður hvað varðar val á stjórnarmönnum, en fyrir lagasetninguna 2010 þurftu kjörnir 

stjórnarmenn einvörðungu að uppfylla almennu hæfisskilyrði 66. og 67. gr. hfl., sem og hin 



 

 66 

sérstöku hæfisskilyrði sem eru að finna í 72. gr. hfl. Niðurstaða höfundar er því sú að hið 

opinbera líti svo á að jafnrétti á vinnumarkaði falli undir almannahagsmuni, og það sé hagur 

þjóðarinnar að fjölbreytni sé gætt þegar ráðið og/eða kjörið í þær stöður. 

Kannað var hvort hluthafar geti samið um aðra réttarstöðu en leiðir af ákvæði 1. mgr. 63. 

gr. hfl. með hluthafasamkomulagi. Hluthöfum er óheimilt að semja sig frá ófrávíkjanlegum 

reglum hlutafélagalaganna og jafnframt er það forsenda fyrir skráningu í hlutafélagaskrá að 

kynjahlutföll í stjórn uppfylli ákvæði 1. mgr. 63. gr. hfl. Slíkt hluthafasamkomulag myndi í það 

minnsta hafa afar takmarkaða þýðingu. Var komist að þeirri niðurstöðu að hluthafar geti ekki 

samið um aðra réttarstöðu en leiðir af 1. mgr. 63. gr. hfl. með hluthafasamkomulagi.  

Í ritgerðinni var farið yfir eina dóm Mannréttindadómstóls Evrópu þar sem reynt hefur á 

lögbundinn kynjakvóta. Af dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins, þó lítil sé, verður ekki 

annað séð en að Mannréttindadómstóllinn gangi nokkuð langt til að tryggja aukinn hlut kvenna 

á þingi, og verður því sú ályktun því dregin að kynjakvótar séu lögmæt aðferð til að knýja fram 

jafnrétti kynjanna þegar þess þarf og felur ekki í sér brot á meðalhófsreglunni. Jafnframt er það 

niðurstaða höfundar að beiting viðurlagaákvæðis ef reglum um kynjahlutföll er ekki fylgt, 

samrýmist meðalhófsreglunni ef þau eru afdráttarlaus og skýrt sett fram, þrátt fyrir að slíkt 

ákvæði sé nokkuð íþyngjandi. Það hversu mikilvægt markmið það er að auka sýnileika kvenna 

í áhrifastöðum endurspeglast í dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins. Ljóst er að 

aðildarríki Evrópuráðsins hafi töluvert svigrúm til að viðhafa sértækar aðgerðir líkt og að setja 

lagaákvæði um kynjahlutföll. 

Þá lítur höfundur svo á að dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu gefi 

vísbendingu um það hvaða sjónarmið dómstóllinn myndi leggja til grundvallar ef reyndi á 

ákvæði um kynjahlutföll í stjórnum hlutafélaga. Dómstóllinn hefur slegið því föstu að 

veigamiklar ástæður þyrftu að liggja til grundvallar því, að heimilt væri að mismuna á 

grundvelli kynferðis samkvæmt MSE. Af framkvæmdinni er ljóst að litið er á að fjölgun kvenna 

í áhrifastöður sem veigamiklar ástæður, sem geta orðið grundvöllur réttindaskerðingar. Rennir 

það stoðum undir þær hugleiðingar höfundar að sambærileg niðurstaða fáist ef um væri að ræða 

ákvæði um kynjahlutföll í stjórnum hlutafélaga.  

Það er upplifun höfundar að Evrópusambandið virðist ekki gefa hagsmunum hluthafa 

mikla vigt í allri umræðu um kynjakvóta. Þrátt fyrir það er ekki búið að samþykkja með 

formlegum hætti tilskipun um kynjakvóta í stjórnum hlutafélaga. Höfundur veltir því fyrir sér 

hvað sé að tefja lagasetninguna. Einhver fyrirstaða er fyrir því að tilskipunin nái í gegn og er 

sú ályktun dregin að hugsanlega sé Evrópusambandið að gæta eigin hagsmuna sem samrýmast 

ekki endilega þessari lagasetningu. Með tillögu að tilskipun um kynjahlutföll í stjórnum er 
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Evrópusambandið að gera jafnréttissjónarmiðum hærra undir höfði, en það kemur niður á 

athafnafrelsi hluthafa. Markmið hins almenna hluthafa er í flestum tilfellum að ávaxta sína 

fjárfestingu með sem bestum hætti og því er ekki óeðlilegt að hluthafar geri kröfu um að þeir 

stjórnarmenn sem sitja í stjórn hverju sinni hafi reynslu og þekkingu til að gæta hagsmuna 

þeirra. Það þarf því ekki að koma á óvart að konur eigi undir högg að sækja þegar kemur að 

stjórnarkjöri, þar sem karlmenn hafa átt auðveldara með að öðlast þá reynslu og þekkingu sem 

þarf til að sitja í stjórn og gæta hagsmuna margra ólíkra aðila.  

Í ritgerðinni var lagt mat á hvort lögbundnir kynjakvótar brjóti gegn meðalhófsreglunni. 

Notkun kynjakvóta er orðin viðurkennd aðferð í jafnréttisstefnu Evrópusambandsins. Við mat 

á því hvort ákvæði um kynjahlutföll í stjórnum brjóti gegn meðalhófsreglu þarf að skoða hvort 

ráðstöfunin sé nauðsynleg til að ná settu markmiði. Nokkur aðildarríki Evrópusambandsins 

hafa innleitt lögbundna kynjakvóta í stjórnum hlutafélaga. Þrátt fyrir það virðist sá geiri 

atvinnulífsins, sem og stjórnunarstöður almennt, enn vera í vandræðum með að jafna út 

kynjahlutföll. Þá hafa þau ríki sem hafa tekið upp vægari aðgerðir en lögbundinn kynjakvóta 

ekki náð sama árangri, en út frá því má draga þá ályktun að hlutafélög séu almennt ekki tilbúin 

að setja sér reglur um hlutföll kynja í stjórnum og æðstu stjórnunarstöðum og fylgja þeim, 

þannig að sama árangri sé náð og hlýst af notkun kynjakvóta. Álykta verður að það sé ólíklegt 

að lögbundinn kynjakvóti brjóti gegn meðalhófsreglu, þar sem ekki hefur verið sýnt fram á að 

vægari aðgerðir beri sama árangur. 

 

Norðurlöndin eru almennt mjög vel á veg komin í jafnréttisbaráttunni samanborið við mörg 

önnur Evrópuríki. Hins vegar virðast þau öll vera að glíma við svipaðan vanda, þ.e. konur eiga 

erfiðara með að klífa metorðastigann á vinnumarkaði samanborið við karla, sérstaklega í 

einkageiranum. Áhrif kynjakvóta hafa verið rannsökuð töluvert, þó að erfitt sé að segja 

nákvæmlega til um langtíma áhrif hans vegna þess hve stutt er síðan fyrstu þjóðir fóru að beita 

honum. Niðurstöður rannsókna á kynjakvóta hafa sýnt fram á bæði góð og slæm áhrif þess að 

hafa kynjakvóta í stjórnum. Varað hefur verið við því að leggja of mikla áherslu á kynjakvóta 

og að þeir séu lausnin við þeim vanda sem hefur verið ríkjandi alla tíð og er viðhaldið af 

rótgrónum staðalímyndum um hlutverk kynjanna. Höfundur er að ýmsu leyti sammála því að 

kynjakvótar einir og sér séu ekki nóg til að auka hlut kvenna í stjórnum hlutafélaga og í 

stjórnunarstöðum. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur lengi vel haldið því fram að 

með því að fá fleiri konur inn í stjórnir hlutafélaga þá leiði það einnig til fjölgunar kvenna í 

stjórnunarstöðum almennt, það hefur hins vegar ekki verið raunin í Noregi en vera má að slíkt 

gerist í öðrum ríkjum sem hafa lögfest kynjakvóta. Þá hafa niðurstöður rannsókna bent til þess 
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að það sé hvatning fólgin í því fyrir ungar konur á vinnumarkaði að eiga sér fyrirmyndir í 

atvinnulífinu sem sitja í stjórnum stærstu hlutafélaganna og í stjórnunarstöðum almennt. Það 

leiðir frekar til þess að ungar konur byrji snemma að sækja sér þá reynslu sem þarf til að komast 

í slíkar stöður. 

 

Þrátt fyrir að lögbundnir kynjakvótar séu áhrifarík leið til að gera leið kvenna í stjórnir og 

stjórnunarstöður greiðfærari, ber höfundur þá von í brjósti að í framtíðinni muni kynjakvótar 

ekki vera forsenda þess að konur eigi sæti við stjórnarborðið. Að því sögðu er við hæfi að enda 

þessa ritgerð á orðum Ruth Bader Ginsburg, fyrrum dómara við Hæstarétt Bandaríkjanna, sem 

lést á meðan ritgerð þessi var skrifuð: 

"Women belong in all places where decisions are being made. It shouldn't be that 

women are the exception."270 

 

 

  

 
270 Joan Biskupic, „Ginsburg: Court Needs Another Woman“ (5. maí 2009) 

<https://usatoday30.usatoday.com/news/washington/judicial/2009-05-05-ruthginsburg_N.htm> skoðað 6. janúar 

2021. 
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