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Útdráttur 

Bótaábyrgð vinnuveitenda vegna uppsagna sem tengjast kynferðislegri áreitni, 

kynbundinni áreitni og ofbeldi 

 

Umræðan um áreitni og ofbeldi á vinnustöðum hófst ekki að alvöru fyrr en haustið 2017 þegar 

#metoo byltingin fór af stað á samfélagsmiðlum, þar sem konur greindu frá kynferðisofbeldi 

og kynferðislegri áreitni á vinnustöðum. Í kjölfarið var nokkrum einstaklingum sagt upp 

störfum vegna ásakana um kynferðislega áreitni á vinnustað. Reglugerð nr. 1009/2015 um 

aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum 

hefur að geyma ítarleg ákvæði um það hvernig vinnuveitendum beri að koma í veg fyrir slíka 

háttsemi á vinnustað, auk málsmeðferðarreglna sem vinnuveitendum ber að fylgja áður en tekin 

er ákvörðun um að segja starfsmanni upp störfum. Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á 

hvort vinnuveitandi geti orðið bótaábyrgur vegna uppsagna sem tengjast kynferðislegri áreitni, 

kynbundnu áreitni eða ofbeldi. Í þessu samhengi verður sérstaklega litið til þess hvort 

vinnuveitandi geti orðið bótaábyrgur vegna brots á málsmeðferðarreglum reglugerðar nr. 

1009/2015. 

 Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru, að hafi starfsmanni verið sagt upp störfum vegna 

meintra ásakana um kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni eða ofbeldi á vinnustað og 

uppsögn ekki byggst á efnislega réttum forsendum og því ekki á lögmætum grundvelli, getur 

uppsögnin talist ólögmæt og vinnuveitandi bakað sér bótaábyrgð gagnvart viðkomandi 

starfsmanni. Við mat á ólögmæti uppsagnar vegur þungt hvort vinnuveitandi hafi brotið gegn 

málsmeðferðarreglum reglugerðar nr. 1009/2015 en það kann að hafa áhrif við mat á ólögmæti 

uppsagnar. Hafi starfsmanni verið sagt upp með ólögmætum hætti í slíkum málum sem hér 

um ræðir getur hann einna helst átt rétt til miskabóta vegna ólögmætrar meingerðar gegn 

æru sbr. b-lið 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993. Það er einkum vegna þess að ekki 

eru gerðar jafn ríkar kröfur til sönnunar um tilvist miskans og um bætur vegna fjártjóns. 

Geti starfsmaður þó sýnt fram á fjártjón með viðhlítandi grundvelli kann hann að eiga rétt 

til skaðabóta vegna ólögmætrar uppsagnar. 
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Abstract 

Employers' liability for redundancies related to sexual harassment, gender-based 

harassment and violence 

 

The debate about harassment and violence in workplaces did not grow strong until the 

beginning of autumn of 2017 when the #metoo revolution started on social media, where 

women reported sexual violence and sexual harassment in workplaces. As a result, several 

individuals were dismissed due to allegations of sexual harassment in workplaces. Regulation 

no. 1009/2015 on measures against harassment, sexual harassment, and violence in workplaces 

contains detailed provisions on how employers should prevent such conduct in workplaces and 

procedural rules that employers must follow before dismissing an employee. This dissertation 

aims to clarify whether an employer can be held liable for dismissals related to sexual 

harassment, gender-based harassment or violence. In this context, special consideration will be 

given to whether an employer can be liable for a breach of procedural rules of Regulation no. 

1009/2015. 

The main conclusion of this dissertation is if an employee has been dismissed due to 

alleged allegations of sexual harassment, gender-based harassment or violence in the 

workplace, and the dismissal isn't based on substantive grounds and therefore not on a 

legitimate basis, the dismissal may be considered illegal, and the employer can be liable for 

damages. When assessing the illegality of a dismissal, it's essential whether the employer has 

violated the procedural rules of Regulation no. 1009/2015, but this may affect the assessment 

of the illegality of dismissal. If an employee has been dismissed illegally in such cases, he may, 

above all, be entitled to compensation for unlawful injury to honour, cf. paragraph 1 (b) Article 

26 of the Compensation Act no. 50/1993. This is mainly because less proof is demanded on the 

existence of the fault than the compensation for financial loss. However, if an employee can 

prove financial loss on a proper basis, he may be entitled to damages due to unlawful dismissal. 
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Formáli 

Frá því ég var í menntaskóla hef ég vitað að ég ætlaði að læra lögfræði. Ástæða þess er líklegast 

sú að félagsvísindi voru mitt sterkasta svið en einkum vegna þess að ég hef alltaf haft sterka 

réttlætiskennd. Áhugi minn á vinnurétti kviknaði þegar ég var 16 ára og fékk ekki greidd 

lágmarkslaun samkvæmt kjarasamningi. Í kjölfarið leitaði ég til stéttarfélags míns. Síðan þá, 

hef ég haft mikinn áhuga á réttarsambandi vinnuveitanda og starfsmanna og þá sérstaklega 

bótaábyrgð vinnuveitanda vegna ólögmætra uppsagna. Því fannst mér tilvalið að tileinka 

ritgerðarskrif mín þessu efni en með tilliti til #metoo-umræðunnar. 

Ég vil þakka ASÍ fyrir að veittan styrk úr minningarsjóði Eðvarðs Sigurðssonar. Þá vil 

ég vil þakka vinum mínum, foreldrum mínum og maka mínum fyrir ómetanlegan stuðning sem 

ég hef fengið í gegnum laganámið. Að lokum vil ég sérstaklega þakka pabba mínum, Sindra 

Sveinssyni, lögfræðingi fyrir alla aðstoð sem hann hefur veitt mér í gegnum námið og fyrir 

yfirlestur ritgerðarinnar.  
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1. Inngangur  

Um haustið 2017 fór af stað hin svokallaða #metoo bylting sem fór eins og eldur um sinu á 

samfélagsmiðlum, þegar fjölmargar konur stigu fram og greindu frá kynferðisbrotum og 

kynferðislegri áreitni á vinnustöðum. Í raun má segja að #metoo byltingin hafi frá upphafi verið 

aflvaki umræðu um kynferðislega áreitni á vinnustöðum og hvernig vinnustaðarmenningu er 

háttað1 en umræðan hefur vakið talsverða athygli.  

 Í kjölfar #metoo-umræðunnar var Atla Rafni Sigurðssyni, einum farsælasta leikara 

þjóðarinnar undanfarin ár, sagt upp störfum hjá Borgarleikhúsinu í lok árs 2017 vegna 

framkominna ásakana um kynferðislega áreitni á vinnustað.2 

Ásakanir um kynferðislega áreitni á vinnustöðum vörðuðu ekki einungis almenna 

starfsmenn viðkomandi vinnustaða heldur jafnframt yfirmenn og stjórnendur stórfyrirtækja.  

Þannig lét yfirlögfræðingur Landsvirkjunar af störfum haustið 2021 vegna áminningar í starfi 

um ætlaða ótilhlýðilega háttsemi í garð kvenkyns starfsmanns sem starfaði hjá fyrirtækinu3 auk 

ásakana um kynferðislega áreitni gegn fleiri konum.4 Þá voru í byrjun árs 2022 fimm 

þjóðþekktir karlmenn ýmist sendir í leyfi eða létu af störfum vegna ásakana um meint 

kynferðisofbeldi í garð ungrar konu.5 Hins vegar átti atburðarrásin sér ekki stað á vinnustað 

eða í tengslum við vinnuna. 

Í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr. 150/2020 6 og lögum um 

aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/19807 eru lagðar víðtækar skyldur 

á atvinnurekendur til að tryggja öruggt og heilsusamlegt starfsumhverfi og þar með koma í 

veg fyrir áreitni og ofbeldi á vinnustað. Það útilokar þó ekki að slíkt geti gerst.  

 
1 „Lögmenn og #metoo: Niðurstaða vinnuhóps Lögmannafélags Íslands“ (Lögmannafélag Íslands 

<https://www.lmfi.is/media/9816/metoo-vinnuhopur-skyrsla-20042020-final.pdf> skoðað 7. maí 2022 
2 Hulda Hólmkelsdóttir, „Segja uppsögn Atla Rafns vel ígrundaða“ (visir.is, 19. desember 2017) 

<https://www.visir.is/g/20171375816d> skoðað 9. maí 2022 
3 „Segja Helga hafa hætt störfum vegna háttsemi sinnar“ (mbl.is, 11. nóvember 2021) 

<https://www.mbl.is/frettir/innlent/2021/11/11/segja_helga_hafa_haett_storfum_vegna_hattsemi_sinna/> 

skoðað 9. maí 2022 
4 Ritstjórn Kjarnans, „Helgi segir framkomu sína gagnvart konum hafa verið óásættanlega og iðrast“ (Kjarninn, 

16. nóvember 2021) <https://kjarninn.is/frettir/helgi-segir-framkomu-sina-gagnvart-konum-hafa-verid-

oasaettanlega-og-idrast/> skoðað 9. maí 2022 
5 Tryggvi Páll Tryggvason, „Dagurinn sem fimm þjóðþekktir karlmenn stigu til hliðar“ (visir.is, 6. janúar 2022) 

<https://www.visir.is/g/20222205360d> skoðað 9. maí 2022 
6 Hér eftir jafnréttislög.  
7 Hér eftir vvl. eða eftir atvikum vinnuverndarlög.  

https://www.lmfi.is/media/9816/metoo-vinnuhopur-skyrsla-20042020-final.pdf
https://www.visir.is/g/20171375816d
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2021/11/11/segja_helga_hafa_haett_storfum_vegna_hattsemi_sinna/
https://kjarninn.is/frettir/helgi-segir-framkomu-sina-gagnvart-konum-hafa-verid-oasaettanlega-og-idrast/
https://kjarninn.is/frettir/helgi-segir-framkomu-sina-gagnvart-konum-hafa-verid-oasaettanlega-og-idrast/
https://www.visir.is/g/20222205360d
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Sé starfsmaður ásakaður um kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni eða ofbeldi geta 

atvinnurekendur staðið frammi fyrir erfiðum ákvörðunum, svo sem hvort segja eigi 

viðkomandi starfsmanni upp störfum.  

Reglugerð nr. 1009/2015 um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni 

áreitni og ofbeldi á vinnustöðum hefur að geyma ítarleg ákvæði um, hvernig standa skuli að  

meðferð slíkra mála. Ákvæðin miða meðal annars að því að vernda hvoru tveggja, þá aðila 

sem bera fram kvörtun og þá sem kvörtun beinist að, með einkahagi hlutaðeigandi 

starfsmanna í huga, sbr. 4. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar. Reglugerðin hefur meðal annars að 

geyma málsmeðferðarreglur sem atvinnurekendum ber að fylgja áður en tekin er ákvörðun um 

hvort starfsmanni skuli sagt upp störfum vegna ásakana um slíkra háttsemi. 

 Í ljósi umræðunnar sem hefur átt sér stað í samfélaginu að undanförnu þykir 

nauðsynlegt að gera nánari grein fyrir því hvernig atvinnurekendum ber að bregðast við slíkri 

háttsemi með tilliti til inntaks reglugerðarinnar en lítið sem ekkert hefur verið fjallað um þetta 

efni í lögfræðiritum hérlendis.  

Í ritgerð þessari verður leitast við að varpa ljósi á hvort starfsmaður geti átt rétt til bóta 

úr hendi vinnuveitanda vegna uppsagna sem tengjast kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni 

eða ofbeldi á vinnustað. Í þessu samhengi verður sérstaklega litið til þess hvort vinnuveitandi 

geti orðið bótaábyrgur vegna brots á málsmeðferðarreglum reglugerðar nr. 1009/2015. Í 

ritgerðinni verður þó ekki fjallað um uppsagnir vegna eineltis enda fellur slík umfjöllun utan 

efnis rannsóknarspurningarinnar. Í ritgerðinni verður stuðst við hina fræðilegu lagalegu aðferð 

(e. doctrinal method) með vísan til laga, reglugerða, lögskýringargagna, dómaframkvæmda, 

fræðiskrifa og norskra laga og réttaframkvæmdar.  

Í öðrum kafla ritgerðarinnar er fjallað um kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni og 

ofbeldi, rannsóknir um slíka háttsemi á íslenskum vinnumarkaði og mismunandi 

birtingamyndir þess. Jafnframt verður vikið að skyldum atvinnurekanda samkvæmt 

jafnréttislögum og vinnuverndarlögum til að tryggja öruggt og heilsusamlegt starfsumhverfi. Í 

þeirri umfjöllun verður einnig gerð grein fyrir inntaki reglugerðar nr. 1009/2015. Jafnframt 

verður litið til 199. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/19408 sem leggur refsingu við 

kynferðislegri áreitni. Í þriðja kafla verður farið yfir framkvæmd áhættumats og þær forvarnir 

sem atvinnurekanda ber að gera til að koma í veg fyrir kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni 

og ofbeldi á vinnustað. Í fjórða kafla verður fjallað um uppsagnir, þær kröfur sem gerðar eru 

til forms og framkvæmdar uppsagnar og hvenær uppsögn telst ólögmæt. Í þeirri umfjöllun 

 
8 Hér eftir hgl. eða eftir atvikum almenn hegningarlög.  
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verður einnig gerð grein fyrir þeim mun á regluverki sem gildir um uppsagnir opinberra 

starfsmanna og starfsmanna sem starfa á almennum vinnumarkaði. Í fimmta kafla verður vikið 

að því hvenær starfsmaður kunni að eiga rétt til bóta vegna ólögmætrar uppsagnar. Þar verður 

sérstaklega litið til þess hvort slík bótaábyrgð geti stofnast vegna brots á 

málsmeðferðarreglum reglugerðar nr. 1009/2015 með vísan til dómaframkvæmda. Í þeirri 

umfjöllun verður einnig fjallað um hvort vinnuveitandi geti orðið bótaábyrgur gagnvart 

þolenda slíkrar háttsemi á grundvelli reglunnar um vinnuveitendaábyrgð. Í sjötta kafla 

verður litið til norskra laga og réttarframkvæmdar til samanburðar við íslenska löggjöf og 

dómaframkvæmda. Í áttunda kafla verða svo helstu niðurstöður ritgerðarinnar dregnar saman.  

 

2. Kynferðisleg áreitni, kynbundin áreitni og ofbeldi á vinnustöðum  

Konur jafnt sem karlar geta orðið fyrir ofbeldi, kynbundinni áreitni eða kynferðislegri áreitni, 

óháð starfi, stöðu, aldri o.s.frv. Rannsóknir sýna þó að konur telja sig oftar þolendur 

kynferðislegrar áreitni og kynbundinnar áreitni og að karlar séu oftar gerendur slíkrar háttsemi.9 

Kynferðisleg áreitni, kynbundin áreitni eða ofbeldi á vinnustöðum getur verið af hálfu 

yfirmanna, starfsfólks eða viðskiptavina. Jafnframt geta gerendur eða þolendur verið einn eða 

fleiri.10 Umrædd háttsemi getur haft margvísleg neikvæð og alvarleg áhrif á andlega heilsu þess 

sem fyrir henni verður. Það getur leitt til andlegs álags, streitu, kvíða og þunglyndis og þannig 

haft áhrif á getu og hæfni viðkomandi starfsmanns til að stunda vinnu.11  

Minni afkastageta starfsmanns getur haft keðjuverkandi áhrif á starfsemi fyrirtækis. 

Einnig geta fyrirtæki þurft að standa undir kostnaði vegna sálfræðiþjónustu, veikindaleyfis 

starfsmanns og hugsanlega kostnaði vegna reksturs dómsmáls, ásamt greiðslu bóta. Loks getur 

slík hegðun haft áhrif á félagslegt vinnuumhverfi og vinnustaðamenningu. 

 

2.1. Tölfræðilegar upplýsingar um algengi kynferðislegrar áreitni og kynbundinnar 

áreitni á íslenskum vinnumarkaði 

Íslenskar rannsóknir um kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni og ofbeldi á vinnustöðum eru 

af skornum skammti en þær sem gerðar hafa verið, miða flestar að ákveðnum starfsvettvangi.  

Í febrúar 2018 skipaði félags- og barnamálaráðherra nefnd til að meta umfang kynferðislegrar 

áreitni, kynbundinnar áreitni, ofbeldis og eineltis á vinnustöðum. Nefndin var stofnuð í kjölfar 

 
9 Alþt. 2014–2015, A-deild, þskj. 698 – 454. mál, athugasemdir við lagafrumvarp, V. kafli. 
10 „Sættum okkur ekki við einelti, áreitni, og ofbeldi“ (Vinnueftirlitið) <https://vinnueftirlitid.is/media/fraedslu--

og-leidbeiningarit/saettum_okkur_ekki_vid_einelti_areitni_ofbeldi.pdf> skoðað 25. febrúar 2022. 
11 Alþt. 2014–2015, A-deild, þskj. 698 – 454. mál, athugasemdir við lagafrumvarp, V. kafli. 
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#metoo byltingarinnar.12 Nefndinni var falið að kanna umfang kynferðislegrar áreitni, 

kynbundinnar áreitni og ofbeldis meðal starfsfólks á vinnustöðum, auk þess að kanna með 

hvaða hætti vinnuveitendur hafi brugðist við slíkri háttsemi og til hvaða aðgerða hafi verið 

gripið. Þýði rannsóknarinnar samanstóð af 2.387 einstaklingum á íslenskum vinnumarkaði á 

aldrinum 18-68 ára ásamt 326 fyrirtækum.13 Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 16% 

þátttakenda sögðust hafa orðið fyrir kynferðislegri áreitni í starfi. Algengast var að þeir sem 

beittu kynferðislegri áreitni voru karlkyns samstarfsfélagar, yfirmenn eða stjórnendur. Þá höfðu 

tæplega 20% þeirra sem urðu fyrir kynferðislegri áreitni lagt fram formlega kvörtun vegna 

þess.14 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 10% þátttakenda höfðu einhvern tímann á 

starfsævinni upplifað kynbundna áreitni í starfi. Í rannsókninni kom meðal annars fram: 

,,Algengustu gerendur kynbundinnar áreitni eru karlkyns samstarfsfélagar (49% tilvika) og 

karlkyns yfirmenn eða stjórnendur (32%)“.15 Þá höfðu 17% þátttakenda sagst hafa orðið fyrir 

kynbundinni áreitni lagt fram formlega kvörtun á vinnustað.16 

Í skýrslu vinnuhóps Lögmannafélags Íslands sem skipuð var í nóvember 2018 var leitast 

við að greina meðal annars, hvort lögmenn hefðu orðið fyrir kynferðislegri eða kynbundinni 

áreitni á vinnustað. Könnunin var send félagsmönnum og svöruðu 184 félagsmenn eða um 

17%. Könnunin taldist engu að síður marktæk einkum vegna þess að svarhlutfall kynjanna var 

nokkuð jafnt og aldursdreifing góð.17 

Könnunin leiddi í ljós að 22% lögmanna höfðu í starfi sínu orðið fyrir kynferðislegri 

áreitni eða orðið vitni af slíkri háttsemi. Af þeim höfðu 81% ekki sagt neinum frá háttseminni. 

Þá höfðu 29% lögmanna orðið fyrir kynbundinni áreitni í störfum sínum sem lögmenn og 86% 

þeirra höfðu ekki sagt neinum frá áreitninni.18 

 

 
12 Ásta Snorradóttir o.fl., „Valdbeiting á vinnustað“ (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands janúar 2020) 10 

<https://www.stjornarradid.is/library/04-

Raduneytin/Felagsmalaraduneytid/Valdbeiting%20%C3%A1%20vinnusta%C3%B0_%20-

%20Copy%20(1).pdf> skoðað 23. janúar 2022. 
13 sama heimild 14. 
14 sama heimild 25. 
15 sama heimild 27. 
16 sama heimild 27. 
17 „Lögmenn og #metoo: Niðurstaða vinnuhóps Lögmannafélags Íslands“ (n. 1) 2. 
18 sama heimild 3. 
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2.2. Mismunandi birtingarmyndir  

Kynferðisleg áreitni, kynbundin áreitni og ofbeldi geta átt sér ýmsar birtingarmyndir. Það getur 

verið orðbundið, táknrænt eða líkamlegt19 og hvort heldur verið meðvitað, ómeðvitað, framið 

af ásetningi eða gáleysi.20 Grunnskilgreining þess er að hegðunin sé óvelkomin þeim sem fyrir 

henni verður.21 Þannig myndi daður á vinnustað til dæmis ekki falla undir kynferðislega áreitni, 

séu báðir aðilar samþykkir því.22 

Með orðbundinni háttsemi er til að mynda átt við óvelkomnar kynferðislegar eða 

kynbundnar spurningar, stríðni eða grín23 svo sem klámfengnir brandarar eða kynferðislega 

niðurlægjandi athugasemdir.24 Þannig geta persónulegar spurningar um einkalíf einstaklings 

fallið hér undir, enda sé spurningin óvelkomin og óviðeigandi. Jafnframt falla hér undir 

kynbundnar eða kynferðislegar athugasemdir um fatnað eða útlit einstaklings eða ef 

starfsmaður er látinn klæðast kynferðislegum eða kynbundnum fatnaði í vinnunni að ósk 

atvinnurekanda eða yfirmanns.25 

Táknræn háttsemi getur verið kynferðislegt augnaráð, að flauta á eftir einstaklingi, senda 

kynferðisleg skilaboð í gegnum tölvupóst, samfélagsmiðla eða SMS. Þá má einnig nefna 

kynferðisleg veggspjöld, dagatöl eða myndir sem hengdar eru upp á vinnustað og eru þess 

valdandi að vera niðurlægjandi fyrir annað hvort kynið.26 

 Með líkamlegri háttsemi er meðal annars átt við óvelkomna snertingu, til dæmis að slá 

eða rassskella. Jafnframt óviðeigandi og óvelkomin faðmlög, kossar, strokur, þukl eða klapp. 

Loks fellur tilraun til kynferðislegs ofbeldis eða nauðgunar hér undir en óhætt er að segja að 

það er ein alvarlegasta birtingarmynd, kynferðislegrar áreitni, kynbundinnar áreitni og 

ofbeldis.27  

 

2.3. Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980   

Undanfarin ár hefur félagslegt umhverfi á vinnustöðum öðlast aukna athygli og mikilvægi þess 

undirstrikað. Það er breyting frá árum áður þar sem vinnuverndarstarf, nánar tiltekið starf 

 
19 Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Stefanía Traustadóttir, Kynferðisleg áreitni á vinnustöðum (Háskólinn í 

Reykjavík 1998) 13. 
20 Alþt. 2014–2015, A-deild, þskj. 698 – 454. mál, athugasemdir við lagafrumvarp, V. kafli. 
21 Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Stefanía Traustadóttir (n. 23) 13. 
22 Lára V. Júlíusdóttir, Réttindi og skyldur á vinnumarkaði (Alþýðusamband Íslands 1993) 200. 
23 „Kynbundin og kynferðisleg áreitni og ofbeldi á vinnustöðum“ (ASÍ, BHM, BSRB, KÍ, Jafnréttisráð og 

Jafnréttisstofa 2018) <https://www.bsrb.is/static/files/Utgefid_efni/kynbundin-og-kynferdisleg-areitni-og-

ofbeldi-a-vinnustodum-baeklingur.pdf> skoðað 19. janúar 2022. 
24 Lára V. Júlíusdóttir, Réttindi og skyldur á vinnumarkaði (n. 26) 200. 
25 „Kynbundin og kynferðisleg áreitni og ofbeldi á vinnustöðum“ (n. 27). 
26 sama heimild. 
27 sama heimild. 
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öryggistrúnaðarmanns, öryggismanns og öryggisnefndar beindist aðallega að því að koma í 

veg fyrir vinnuslys og atvinnusjúkdóma.28  

Margir þættir geta fallið undir félagslegt vinnuumhverfi en þá má einna helst nefna 

vinnustaðamenningu, stjórnun og skipulag vinnustaðarins. Atvinnurekendur ásamt starfsfólki 

bera ábyrgð á að koma á góðri vinnustaðarmenningu þar sem kynferðisleg áreitni, kynbundin 

áreitni og ofbeldi er ekki liðið.29 

Í vinnuverndarlögunum nr. 46/1980 er að finna ákveðnar skyldur sem 

atvinnurekendum, verkstjórum og starfsmönnum ber að gæta að, meðal annars er varðar 

aðbúnað á vinnustað.30 Vinnuverndarlögin tóku gildi 1. janúar 1980 og með því voru felld úr 

gildi lög nr. 23/1952 um öryggisráðstafanir á vinnustöðum með síðari breytingum.31 Á þeim 

tíma þótti þörf fyrir nýja löggjöf þar sem ýmsum þáttum er varðaði aðbúnað, hollustuhætti og 

öryggi á vinnustöðum þótti ábótavant.32  

 Tilgangur laganna er að tryggja öruggt og heilsusamlegt starfsumhverfi, í samræmi við 

félagslega og tæknilega þróun í þjóðfélaginu sbr. a. lið 1. mgr. 1. gr. vvl.  Þá skal einnig tryggt 

að innan vinnustaða sé hægt að leysa öryggis- og heilbrigðisvandamál samkvæmt gildandi 

lögum og reglum, ráðleggingum aðila vinnumarkaðarins ásamt fyrirmælum og ráðleggingum 

Vinnueftirlits ríkisins sbr. b. lið 1. mgr. 1. gr. vvl. Í vinnuverndarlögunum er ekki skilgreint 

hvað sé átt við með aðbúnaði né starfsumhverfi en leggja má þann skilning í lögin að þeim sé 

jafnframt ætlað að tryggja andlegan og félagslegan aðbúnað og starfsumhverfi líkt og 

líkamlegan aðbúnað.33 

Óhætt er að segja að kynferðisleg áreitni, kynbundin áreitni eða ofbeldi í hvaða formi 

sem er, geti valdið andlegri vanlíðan starfsmanna. Eðli málsins samkvæmt er atvinnurekanda 

eða yfirmanni óheimilt að beita starfsmann kynferðislegri áreini, kynbundinni áreitni eða 

ofbeldi á vinnustað en jafnframt hvílir á atvinnurekanda sú skylda að skapa starfsumhverfi þar 

sem starfsmenn verða ekki fyrir slíkri háttsemi.34 

Vinnuverndarlögin ná til allra starfsemi þar sem einn eða fleiri menn vinna, hvort sem 

um er að ræða eigendur fyrirtækja eða starfsmenn sbr. 1. mgr. 2. gr. vvl. Undanþegin gildissviði 

laganna eru þó siglingamál sbr. a. lið 1. mgr. 2. gr. og loftferðir sbr. b. lið 1. mgr. 2. gr. sem 

 
28 „Félagslegt vinnuumhverfi“ (Vinnueftirlitið) <https://vinnueftirlitid.is/vinnuumhverfi/oryggi-

heilbrigdi/felagslegir-og-andlegir-thaettir> skoðað 24. febrúar 2022. 
29 sama heimild. 
30 Lára V. Júlíusdóttir, Réttindi og skyldur á vinnumarkaði (n. 26) 201. 
31 Alþt. 1979-1980, A-deild, þskj. 18 – 18. mál, 100. gr. 
32 Félagsmálaráðuneytið, „Vinnuvernd I: skýrsla nefndar sem fjármálaráðherra fól að gera athugun á lögum nr. 

46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum“ (Félagsmálaráðuneytið 1980) 18. 
33 Lára V. Júlíusdóttir, Réttindi og skyldur á vinnumarkaði (n. 26) 201. 
34 sama heimild 200–201. 
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falin eru Samgöngustofu. Vinna við loftför á jörðu niðri, ferming og afferming skipa heyrir þó 

almennt undir lögin sbr. 1. og 2. mgr. 3. gr. vvl.  

Megininntak vinnuverndarlaganna er að allir sem hafa atvinnurekstur með höndum beri 

ábyrgð sem slíkir. Þannig gera lögin ráð fyrir að einstaklingar sem stunda atvinnustarfsemi 

teljist atvinnurekendur.35  

Samkvæmt 1. mgr. 12. gr. vvl. er með atvinnurekanda átt við hvern þann sem stundar 

atvinnustarfsemi sbr. 90. gr. laganna. Með starfsemi er átt við skipulagða aðgerð eða 

framkvæmd hvort heldur sem hún fer fram á vinnustað eða ekki sbr. 1. mgr. 90. gr. vvl. Þá 

merkir fyrirtæki samkvæmt lögunum, alla þá sem reka starfsemi, hvort sem um er að ræða 

stofnanir, félagasamtök, einstaklinga eða aðra aðila sbr. 2. mgr. 90. gr. vvl.  

Sé starfsemi rekin af tveimur mönnum eða fleiri í sameiningu, telst einn þeirra 

atvinnurekandi sbr. 2. mgr. 12. gr. vvl. Þá telst framkvæmdastjóri fyrirtækis atvinnurekandi í 

skilningi laganna sbr. 3. mgr. 12. gr. vvl. Hvað varðar opinberan rekstur telst sá atvinnurekandi 

sem hefur umsjón með starfseminni sbr. 4. mgr. sömu greinar.  

Um almennar skyldur atvinnurekanda kemur fram í 1. mgr. 13. gr. vvl. að 

atvinnurekandi skuli  tryggja að gætt sé öryggis og góðs aðbúnaðar og hollustuhátta á 

vinnustað. Jafnframt skal vinnu hagað og framkvæmd þannig að gætt sé fyllsta öryggis og 

góðs aðbúnaðar og hollustuhátta sbr. 1. mgr. 37. gr. vvl. Hvað það varðar ber að fylgja 

viðurkenndum stöðlum, ákvæðum laga og reglugerða, svo og fyrirmælum Vinnueftirlit s 

ríkisins sbr. 2. mgr. sömu greinar.  

Samkvæmt framangreindu er ljóst að atvinnurekendur hafa fjölmörgum skyldum 

að gegna til að tryggja öruggt og heilsusamlegt starfsumhverfi. Í XI. kafla 

vinnuverndarlaga er að finna sérstakar skyldur atvinnurekanda til að gera skriflega áætlun 

um öryggi og heilbrigði á vinnustað. Í slíkri áætlun felst að atvinnurekandi þurfi bæði að 

gera áhættumat, áætlun um öryggi og heilbrigði ásamt áætlun um heilsuvernd og meta 

þannig líkur á því að starfsfólk verði fyrir kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og 

ofbeldi á vinnustað en nánar verður vikið að því í kafla 4.  

Rétt er að vekja athygli á því að þó atvinnurekendur hafi ríkum skyldum að gegna 

varðandi aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum er ekki þar með sagt að hann beri 

ábyrgð á öllu sem fer fram innan veggja vinnustaðarins, þó á honum hvíli vissar grunnskyldur. 

Vinnuverndarlögin eru sérstök að því leyti að í II. kafla laganna er gert ráð fyrir ákveðnu 

 
35 Alþt. 1979-1980, A-deild, þskj. 18 – 18. mál, athugasemdir við 12. gr. 
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samstarfi milli atvinnurekanda og starfsmanna til að ná fram árangri í öryggismálum.36 Þar er 

stefnt að því að öryggi sé sem mest flutt inn á vinnustaðina sjálfa.37 Með því er átt við að 

atvinnurekendi og starfsmenn vinni í sameiningu við að skipuleggja og gera viðeigandi 

ráðstafanir á vinnustöðum sem varða aðbúnað, hollustuhætti og öryggi.38 

Misjafnt er hvernig öryggismálum skuli háttað eftir stærð fyrirtækja. Sé um að ræða 

smærri fyrirtæki þar sem eru einn til níu starfsmenn vinna ber atvinnurekanda að stuðla að 

góðum aðbúnaði, hollustuháttum og öryggi á vinnustað í nánu samstarfi við starfsmenn 

fyrirtækis og trúnaðarmann sbr. 1. mgr. 4. gr. vvl. Séu starfsmenn fyrirtækis tíu eða fleiri ber 

atvinnurekanda að tilnefna einn aðila sem öryggisvörð og starfsmenn skulu tilnefna annan úr 

sínum hópi sem öryggistrúnaðarmann. Í samvinnu skulu þeir gæta þess að aðbúnaður, 

hollustuhættir og öryggi á vinnustað séu í samræmi við vinnuverndarlögin sbr. 5. gr. vvl. Í 

stærri fyrirtækjum þar sem starfa 50 starfsmenn eða fleiri ber að stofna sérstaka öryggisnefnd. 

Í nefndinni skulu sitja tveir fulltrúar starfsmanna og tveir fulltrúar atvinnurekanda. Hlutverk 

öryggisnefndar er að skipuleggja aðgerðir varðandi aðbúnað, hollustuhætti og öryggi innan 

fyrirtækisins, annast fræðslu starfsmanna um þessi efni og hafa eftirlit á vinnustöðum sbr. 1. 

mgr. 6. gr. vvl.  

Samkvæmt 1. mgr. 82. gr. vvl. er Vinnueftirliti ríkisins falið það hlutverk að hafa 

eftirlit með framkvæmd laganna og að atvinnurekendur sem falla undir gildissvið þeirra 

stuðli að góðum aðbúnaði, hollustuháttum og öryggi fyrir starfmenn sína.  Til þess að 

Vinnueftirlitinu sé tækt að sinna eftirlitshlutverki sínu er gert ráð fyrir að starfsmenn 

Vinnueftirlitsins fari í eftirlitsheimsóknir til fyrirtækja og stofnana. Í þeim 

eftirlitsheimsóknum skulu starfsmenn Vinnueftirlitsins hafa samband við atvinnurekanda 

og þá aðila sem sinna vinnuverndarastarfi sbr. 4. – 6. gr. vvl. en þeir skulu veita 

Vinnueftirlitinu allar nauðsynlegar upplýsingar í tengslum við eftirlitið sbr. 2. mgr. 82. gr. 

vvl. Gert er ráð fyrir að starfsmenn Vinnueftirlitsins fái aðgang að öllum skjölum sem og 

öðrum gögnum sem eiga að vera til staðar innan vinnustaðarins samkvæmt lögunum sbr. 3. 

mgr. 82. gr. vvl. Samkvæmt 5. mgr. 82. gr. getur Vinnueftirlitið farið fram á að upplýsingar 

sem eiga að vera til á vinnustöðum samkvæmt vinnuverndarlögum eða reglugerðum, skuli 

afhentar stofnuninni í skriflegu formi, hvort sem er rafrænt eða á pappír.  

 
36 Lára V. Júlíusdóttir, Réttindi og skyldur á vinnumarkaði (Alþýðusamband Íslands 1993) 202. 
37 Alþt. 1979-1980, A-deild, þskj. 18 – 18. mál, athugasemdir við einstakar greinar, II. kafli. 
38 sama heimild almennar athugasemdir, II. kafli. 
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Hafi atvinnurekandi ekki gætt þess að öryggi, aðbúnaður og hollustuhættir séu í samræmi 

við vinnuverndarlög eða einhverjum þáttum sé ábótavant er mælt fyrir um í 10. mgr. 82. gr. 

vvl. að Vinnueftirlitið beini skriflegum fyrirmælum til atvinnurekanda um úrbætur.  

Jafnframt hefur Vinnueftirlitið heimild til að beita dagsektum hafi ákvæði 

vinnuverndarlaga eða reglna með stoð í þeim, verið brotnar og ekki farið eftir ákvörðun 

Vinnueftirlitins sbr. 1. mgr. 87. gr. vvl. Áður en ákvörðun um dagsektir er tekin skal 

viðkomandi aðili sem ákvörðun beinist gegn, veittur frestur til að koma að skriflegum 

athugasemdum sbr. 2. mgr. 87. gr. vvl. 

 

2.4. Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr. 150/2020 

Fyrstu jafnréttislögin sem sett voru hér á landi voru lög nr. 78/1976 um jafnrétti kvenna og 

karla. Frá því að lögin voru sett árið 1976 og til dagsins í dag hafa jafnréttislögin verið uppfærð 

í heild sinni fimm sinnum. Lögunum var breytt með lögum nr. 65/1985 um jafna stöðu og 

jafnan rétt kvenna og karla en frá þeim tíma hafði heiti laganna haldist, þrátt fyrir að ný 

heildarlög voru sett með lögum nr. 28/1991, lögum nr. 96/2000 og lögum nr. 10/2008.39  

Þann 6. janúar 2021 tóku gildi ný lög nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt 

kynjanna og lög nr. 151/2020 um stjórnsýslu jafnréttismála sem felldu úr gildi lög nr. 10/2008 

um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna. Tilefni þótti til nýrrar lagasetningar ekki síst 

vegna mikllrar þróunar jafnréttismála hérlendis og erlendis.40 Þá tóku gildi lög nr. 85/2018 um 

jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna og lög nr. 86/2018 um jafna meðferð á 

vinnumarkaði.41 Með nýju lögunum var heiti jafnréttislaga breytt og heita því ekki lengur um 

jafnan rétt og jafna stöðu kvenna og karla, heldur kynjanna og lögin þannig færð í mun 

nútímalegra horf. Jafnframt er orðnotkun í lögunum kynlaus en gert er ráð fyrir þremur hópum 

fólks með mismunandi kynskráningu þ.e. konum, körlum og fólki með hlutlausa kynskráningu 

sbr. lög nr. 80/2019.42  

Samkvæmt 1. gr. jafnréttislaga er markmið laganna að koma í veg fyrir mismunun á 

grundvelli kyns og koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kynjanna á öllum sviðum 

samfélagsins. Þar kemur einnig fram að allt fólk skuli eiga jafna möguleika á að njóta eigin 

atorku og þroska hæfileika sína óháð kyni. Í a.-m. lið 1. gr. jafnréttislaga er að finna upptalningu 

á því hvernig markmiði laganna skuli meðal annars náð. Hér má nefna að samkvæmt i-lið 1. 

 
39 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 14 – 14. mál, greinargerð, I. kafli., mgr. 7. 
40 sama heimild, greinargerð, II. kafli. 
41 Hér eftir lög um jafna meðferð á vinnumarkaði.  
42 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 14 – 14. mál, greinargerð, III. kafli. 
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gr. jafnréttislaga er mælt fyrir um að markmiði laganna skuli náð með því að vinna gegn 

kynbundnu ofbeldi, kynbundinni áreitni og kynferðislegri áreitni.  

 

2.4.1. Skilgreiningar á hugtökum  

Í 2. gr. núgildandi jafnréttislaga er að finna skilgreiningar á þeim hugtökum sem koma fram í 

lögunum en áður en lengra er haldið þykir nauðsynlegt, að skilgreina þau hugtök.  

Lengi vel var hvergi að finna skilgreiningu á kynferðislegri áreitni í lögum.43 Það var 

ekki fyrr en 6. júní 2000 þegar lög nr. 96/2000 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla 

tóku gildi að kynferðisleg áreitni var fyrst skilgreind. Samkvæmt 2. mgr. 17. gr. þágildandi 

laga nr. 96/2000 var kynferðisleg áreitni skilgreind sem ósanngjörn og/eða móðgandi hegðun 

sem hafði áhrif á sjálfsvirðingu og var í óþökk þess sem fyrir henni varð. Jafnframt að áreitnin 

héldi áfram þrátt fyrir að gefið væri skýrt til kynna að hún væri óvelkomin. Kynferðisleg áreitni 

var skilgreind sem líkamleg, orðbundin eða táknræn. Þá gat eitt tilvik talist kynferðisleg áreitni, 

ef það var nægilega alvarlegt sbr. 3. mgr. 17. gr. sömu laga. 

Með lögum nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla sem felldu úr 

gildi lög nr. 96/2000 var lögfest ákvæði til skilgreiningar á kynbundnu og kynferðislegri áreitni. 

Skilgreiningar á hugtökunum byggðu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/73/EB, um 

breytingu á tilskipun ráðsins 76/207/EBE.44 45  

Með lögum nr. 62/2014 um breytingu á lögum nr. 10/2008 voru gerðar mikilvægar 

breytingar á hugtökunum kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni vegna athugasemdar 

Eftirlitsstofnunar EFTA þess efnis að hugtökin væru ekki í samræmi við orðalag tilskipana 

Evrópuþingsins og ráðsins 2006/54/EB46 og 2010/41/ESB47 svo að innleidd væri með 

fullnægjandi hætti.48 Athugasemdir Eftirlitsstofnunar EFTA snéru að því að hegðunin gæti 

talist kynbundin eða kynferðisleg áreitni í skilningi laganna án þess að gert væri það skilyrði 

að hegðunin héldi áfram þrátt, fyrir að skýrt væri gefið í skyn að hennar væri ekki óskað sbr. 

3. tl. og 4. tl. 2. gr. þágildandi laga nr. 10/2008. Að mati eftirlitsstofnunarinnar hefði slíkt 

 
43 Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Stefanía Traustadóttir (n. 23) 39. 
44Tilskipun 2002/73/EB um breytingu á tilskipun ráðsins 76/207/EBE um framkvæmd meginreglunnar um 

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

starfskjör (samþykktur 23. september 2002, tók gildi 5. október 2002) Stjtíð. C, 269/15. 
45 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 149 – 142. mál, athugasemdir við 2. gr. 
46 Tilskipun 2006/54/EB frá 5. júlí 2006 um framkvæmd meginreglunnar um jöfn tækifæri og jafna meðferð 

karla og kvenna að því er varðar atvinnu og störf (samþykktur 5. júlí 2006, tók gildi 25. júlí 2006) Stjtíð. C, 

204/2.  
47 Tilskipun 2010/41/ESB frá 7. júlí 2010 um beitingu meginreglunnar um jafna meðferð karla og kvenna sem 

stunda sjálfstæðan atvinnurekstur (samþykktur 7. júlí 2010, tók gildi 27. júlí 2006) Stjtíð. C, 7/117 
48 Alþt. 2013-2014, A-deild, þskj. 211 – 176. mál, athugasemdir við lagafrumvarp, II. kafli. 
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skilyrði í för með sér of þunga sönnunarbyrði fyrir þolendur.49 Þá gerði eftirlitsstofnunin 

athugasemdir við þágildandi skýringu þess efnis að eitt skipti gæti talist kynferðisleg áreitni, 

væri hún nægilega alvarleg. Slíkt orðalag gæfi til kynna að hegðunin þyrfti að vera ítrekuð til 

að geta talist kynferðisleg eða kynbundin áreitni sem var ekki í samræmi við efni 

tilskipunarinnar.50  

Loks setti Eftirlitsstofnun EFTA skilyrði fyrir því til að hegðun gæti talist kynbundin 

áreitni að hún skapaði aðstæður sem væru ógnandi, fjandsamlegar, niðurlægjandi, auðmýkjandi 

eða móðgandi sem fyrir henni yrði. Lögunum var breytt til að koma til móts við athugasemdir 

EFTA og til að tryggja þá réttarvernd sem ofangreindar tilskipanir veittu.51 Samkvæmt 4. tl. 2. 

gr. núgildandi jafnréttislaga er kynbundin áreitni skilgreind sem:  

Hegðun sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður og hefur þann tilgang eða þau 

áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi og skapa aðstæður sem eru ógnandi, 

fjandsamlegar, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi fyrir viðkomandi. 

Í 5. tl. 2. gr. laganna er kynferðisleg áreitni skilgreind sem:  

Hvers kyns kynferðisleg hegðun sem hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða 

virðingu þess sem fyrir henni verður, einkum þegar hegðunin leiðir til ógnandi, 

fjandsamlegra, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi aðstæðna. Hegðunin 

getur verið orðbundin, táknræn og/eða líkamleg. 

Til nánari skýringar á hugtakinu kynferðisleg áreitni ber að líta til dóms Hæstaréttar 16. febrúar 

2012 í máli nr. 267/2011 (267/2011). Í málinu var deilt um hvort tiltekin háttsemi hefði verið 

kynferðislega áreitni. Málavextir voru þeir að konan A, fór í vinnuferð í sumarbústað með 

samstarfsmanninum F og yfirmanninum E. Að loknum vinnudegi fóru þeir E og F í heitan pott 

sem var við bústaðinn. Yfirmaðurinn E reyndi að fá A með þeim í pottinn en hún kvaðst ekki 

hafa sundföt meðferðis og neitaði. Að ósk þeirra beggja settist hún á stól við hliðina á pottinum 

og tók eftir því að E var nakinn. A kvaðst að henni hafi ofboðið, hún boðið góða nótt og farið 

í herbergi sitt. Síðar um kvöldið hafði E bankað á herbergisdyr hennar og fór hún fram til að 

ræða við hann. A sagði þau hafa sest í sófa þar sem E hafi ítrekað sagt henni hvað honum væri 

kalt á höndunum og bað A um að taka um hendur sér. 

Varðandi það hvort háttsemi E teldist kynferðisleg áreitni í skilningi 4. tl. 2. gr. 

þágildandi laga nr. 10/2008 taldi Hæstiréttur óumdeilt að umrædd háttsemi hefði átt sér stað 

einu sinni og að A hefði ekki gefið til kynna að hegðunin væri óvelkomin. Dómurinn taldi 

vissulega að háttsemi E væri með öllu óviðeigandi en sú háttsemi ein og sér gæti ekki fallið 

undir skilgreiningu laganna á kynferðislegri áreitni. 

 
49 sama heimild, athugasemdir við 1. gr., mgr. 4. 
50 sama heimild, athugasemdir við 1. gr., mgr. 4. 
51 sama heimild, athugasemdir við lagafrumvarp, II. kafli. 
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Hæstiréttur taldi jafnframt að það hafi verið óviðeigandi af E að opna svefnherbergisdyr 

A eftir að hún bauð góða nótt. Hins vegar gæti sú háttsemi ein, ekki talist kynferðisleg áreitni 

án þess að meira kæmi til. Þá var talið að sú háttsemi E að biðja A um að koma við hendur 

hans, heldur ekki þess eðlis að hún félli undir skilgreiningu á kynferðislegri áreitni samkvæmt 

4. tl. 2. gr. þágildandi laga nr. 10/2008. 

Hugtakið kynbundið ofbeldi var fyrst skilgreint í lögum nr. 62/2014 um breytingu 

lögum nr. 10/200852 og var sú skilgreining tekin upp í núgilandi jafnréttislög. Samkvæmt 6. tl. 

2. gr. jafnréttislaga er kynbundið ofbeldi skilgreint sem:  

Ofbeldi á grundvelli kyns sem leiðir til eða gæti leitt til líkamlegs, kynferðislegs 

eða sálræns skaða eða þjáninga þess sem fyrir því verður, einnig hótun um slíkt, 

þvingun eða handahófskennda sviptingu frelsis, bæði í einkalífi og á opinberum 

vettvangi.  

Kynbundið ofbeldi er ofbeldi sem beinist gegn þolanda vegna kynferðis svo sem vegna 

þess að þolandi er karl, kona eða hvorugkyns. Hér er einnig átt við ofbeldi þar sem 

meirihluti þolenda er af tilteknu kyni. Kynbundið ofbeldi getur átt sér stað í mörgum 

mismunandi birtingarmyndum og haft víðtækar afleiðingar fyrir þolendur þess.53 Þá getur 

kynbundið ofbeldi átt sér stað á mismunandi stöðum, svo sem á vinnustöðum en 

heimilisofbeldi er einnig talið falla undir skilgreiningu kynbundins ofbeldis.54 

 

2.4.2. Skyldur atvinnurekanda samkvæmt jafnréttislögum  

Í núgildandi jafnréttislögum er mælt fyrir um skyldur atvinnurekanda til að koma í veg fyrir 

áreitni og ofbeldi á vinnustað.55 Samkvæmt 1. mgr. 14. gr. jafnréttislaga er meðal annars 

atvinnurekendum og stjórnendum stofnana skylt að gera sérstakar ráðstafanir til að koma í veg 

fyrir að starfsfólk verði fyrir kynbundnu ofbeldi, kynbundinni áreitni eða kynferðislegri áreitni 

á vinnustað. Ákvæði 14. gr. er efnislega samhljóða 17. gr. þágildandi laga nr. 96/2000 en hefur 

þó tekið nokkrum breytingum. Þær breytingar fela meðal annars í sér að ákvæðið er víðtækara 

en áður, þannig það tekur ekki einungis til kynferðislegrar áreitni heldur jafnframt til allrar 

áreitni tengt kyni.56 

 Svo unnt sé að gera umræddar ráðstafanir er mikilvægt að atvinnurekendi bregðist við af 

þekkingu og að tekið sé á vandanum með málefnalegum hætti og starfsfólk sé nægilega vel 

 
52 sama heimild, 1. gr. 
53 Jafnréttisstofa, „Kynbundið ofbeldi“ (Jafnréttisstofa) <https://www.jafnretti.is/is/samfelag-og-

vinnumarkadur/kynbundid-ofbeldi/kynbundid-ofbeldi> skoðað 10. maí 2022. 
54 „Skilgreiningar á heimilisofbeldi“ (Þú átt von) <https://www.jafnretti.is/von/upplysingar/skilgreiningar-a-

heimilisofbeldi> skoðað 2. maí 2022. 
55 „Kynbundin og kynferðisleg áreitni og ofbeldi á vinnustöðum“ (n. 27) 2. 
56 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 14  – 14. mál, athugasemdir við 14. gr. 
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upplýst. Með ,,sérstökum ráðstöfunum“ samkvæmt 1. mgr. 14. gr. jafnréttislaga er átt við að 

atvinnurekandi lýsi því yfir að allir starfsmenn eigi rétt á að komið sé fram við þá af virðingu. 

Jafnframt að tekið sé fram með skýrum hætti að kynferðisleg áreitni verði ekki liðin á 

vinnustaðnum og að starfsmenn sem fyrir slíku verða eigi rétt á að kæra hana til lögreglu.57 

Ef yfirmaður er kærður vegna meints kynbundins ofbeldis, kynbundinnar áreitni eða 

kynferðislegrar áreitni verður hann vanhæfur til að taka ákvarðanir um starfsskilyrði sín á 

meðan meðferð málsins stendur yfir, en þá ber næsta yfirmanni að taka slíkar ákvarðanir sbr. 

2. mrg. 14. gr. jafnréttislaga. Þykir þetta eðlileg leið til að tryggja vernd kæranda á meðan 

rannsókn máls stendur yfir en einnig vegna mögulegrar hlutdrægni viðkomandi yfirmanns í 

samskiptum við aðila máls á meðan rannsókn stendur yfir.58 

Svo unnt sé að tryggja starfsfólki þau réttindi samkvæmt 14. gr. jafnréttislaga er gert 

ráð fyrir í 1. mgr. 5. gr. jafnréttislaga að fyrirtæki og stofnanir þar sem starfa 25 manns eða 

fleiri sé skylt að setja sér jafnréttisáætlun eða samþætta jafnréttissjónarmið í starfsmannastefnu 

sína sem skal endurskoðuð á þriggja ára fresti.  

Í jafnréttisáætlun og starfsmannastefnu er gert ráð fyrir að fram komi markviss stefna 

um hvernig viðkomandi fyrirtæki eða stofnun muni tryggja jafnrétti og því viðhaldið til 

framtíðar. Þar skal sérstaklega fjallað um hvernig bregðast eigi við kynbundinni áreitni og 

kynferðislegri áreitni, hafi það ekki þegar verið gert í áætlun um öryggi og heilbrigði á 

vinnustað sbr. XI. kafla vvl.59  

Samkvæmt 2. mgr. 5. gr. jafnréttislaga ber fyrirtækjum og stofnunum að afhenda 

Jafnréttisstofu afrit af jafnréttisáætlun eða starfsmannastefnu sinni, sé jafnréttisáætlun ekki 

fyrir hendi, auk framkvæmdaáætlunar, óski Jafnréttisstofa þess. Jafnréttisáætlun telst gild þegar 

Jafnréttisstofa hefur samþykkt hana. 

Ef fyrirtæki eða stofnun hefur ekki gert jafnréttisáætlun eða samþætt jafnréttissjónarmið 

í starfsmannastefnu sína, beinir Jafnréttisstofa fyrirmælum til viðkomandi fyrirtækis eða 

stofnunar um að gerðar séu viðeigandi úrbætur innan hæfilegs frests. Verði fyrirtæki eða 

stofnun ekki við þeim fyrirmælum hefur Jafnréttisstofa heimildir til að leggja dagsektir á 

viðkomandi fyrirtæki eða stofnun sbr. 3. mgr. 5. gr. jafnréttislaga.  

Í 1. mgr. 16. gr. jafnréttislaga sbr. einnig 1. mgr. 7. gr. laga um jafna meðferð á 

vinnumarkaði er að finna almennt bann við mismunun. Samkvæmt 1. mgr. 16. gr. jafnréttislaga 

er hvers konar mismunun á grundvelli kyns óheimil, hvort sem hún er bein, óbein eða fjölþætt. 

 
57 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 373 – 272. mál, athugasemdir við 17. gr., 3. mgr. 
58 sama heimild, athugasemdir við 17. gr., mgr. 7. 
59 sama heimild, athugasemdir við 5. gr., mgr. 3. 



 

 

 14 

Þá telst kynbundin áreitni eða kynferðisleg áreitni til mismununar samkvæmt lögunum. 

Ennfremur telst mismunun vera hvers konar óhagstæð meðferð á einstaklingi sem rekja má til 

þess að hann hafi vísað á bug kynbundinni eða kynferðislegri áreitni eða hafi látið hana yfir sig 

ganga. Þrátt fyrir þetta teljast sértækar aðgerðir ekki ganga gegn lögnum sbr. 1. málsl. 2. mgr. 

16. gr. jafnréttislaga. Hugtakið sértækar aðgerðir er skilgreint í 8. tl. 2. gr. jafnréttislaga en 

með því er átt við:    

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. Einnig sérstakar tímabundnar aðgerðir sem ætlað er að bæta 

stöðu eða auka möguleika fólks á þeim sviðum þar sem á það hallar vegna 

hlutlausrar skráningar kyns í þjóðskrá í því skyni að stuðla að jafnri meðferð. 

Samkvæmt 2. málsl. 2. mgr. 16. gr. jafnréttislaga telst það heldur ekki mismunun ef sérstakar 

ástæður mæla með því að ráða til starfa einstakling af ákveðnu kyni vegna hlutlægra þátta sem 

tengjast starfinu. Þá telst ekki mismunun að taka sérstakt tillit til kvenna vegna meðgöngu og 

barnsburðar sem og öðru fólki sem gengur með og fæðir barn sbr. 3. mgr. 16. gr. sömu laga. 

Rétt er að taka fram að aldrei hefur reynt á 14. gr. né 16. gr. núgildandi jafnréttislaga fyrir 

dómstólum. Það er í raun ekki óeðlilegt enda einungis rúmt ár síðan lögin tóku gildi. Það sem 

merkilegra er, að við leit í dómasafni kom í ljós að þágildandi ákvæði 22. gr. jafnréttislaga nr. 

10/2008 um kynbundið ofbeldi, kynbundna áreitni og kynferðislega áreitni virðist aldrei hafa 

komið til kasta dómstóla. Það sama má segja um þágildandi ákvæði 24. gr. sömu laga sem 

fjallar um almennt bann við mismunun og hvers kyns kynbundin áreitni eða kynferðisleg áreitni 

sem telst til mismunar.  

Aðeins tvisvar sinni hefur kæra borist til kærunefndar jafnréttismála sem varðar 

kynbundna áreitni og kynferðislega áreitni. Vísast hér meðal annars til álits kærunefndar 

jafnréttismála 13. júní 2003 í máli nr. 10/2002. Í málinu taldi kærandi sig hafa orðið fyrir 

kynferðislegri áreitni í starfi af hálfu samstarfsmanns og að hún hafi verið beitt óréttlæti í starfi 

í framhaldi af kvörtun hennar þegar annar starfsmaður fékk launahækkun sem kærandi taldi sig 

jafnframt eiga rétt á, en var synjað um. Stuttu síðar sagði kærandi upp störfum. Kærunefndin 

taldi að atvinnurekandi hafði brugðist við kvörtun kæranda í samræmi við þágildandi lög nr. 

90/2000 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Umræddur starfsmaður var áminntur 

um að endurtekning á slíkri háttsemi myndi varða brottrekstri úr starfi. Ekki var talið að 

launahækkun til annars starfsmanns hefði falið í sér mismun sem rekja mætti til kvörtunar 

kæranda um kynferðislega áreitni þar sem liðinn var einhver tími frá því kærandi setti fram 
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kvörtun, auk þess að umrædd launhækkun til annars starfsmanns varð eftir að kærandi sagði 

upp störfum.60  

Í V. kafla jafnréttislaga er mælt fyrir um viðurlög vegna brota gegn lögunum. Samkvæmt 

31. gr. jafnréttislaga skal sá sem hefur með saknæmum og ólögmætum hætti brotið gegn 

lögunum bera skaðabótaábyrgð vegna þess fjártjóns og miska samkvæmt almennum reglum. 

Þá varðar brot gegn 16.–23. gr. eða reglugerðum settar samkvæmt lögunum, sektum nema 

þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum sbr. 32. gr. jafnréttislaga.  

 

2.5. Reglugerð um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og 

ofbeldi á vinnustöðum nr. 1009/2015 

Reglugerð nr. 1009/2015 tók gildi 7. nóvember 2015 og felldi á sama tíma úr gildi reglugerð 

um aðgerðir gegn einelti á vinnustað nr. 1000/2004. Allt til ársins 2015 var ekki í gildi sértæk 

reglugerð um kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni og ofbeldi á vinnustöðum.  

Þágildandi reglugerð nr. 1000/2004 var sett meðal annars á grundvelli þágildandi e. liðar 

38. gr. vvl. sem mælti fyrir um að ráðherra skyldi setja reglugerð að fenginni umsögn stjórnar 

Vinnueftirlits ríkisins um hvaða kröfur skyldu uppfylltar varðandi skipulag, tilhögun og 

framkvæmd vinnu og um aðgerðir gegn einelti á vinnustöðum.  

Með lögum nr. 80/2015 um breytingu á vinnuverndarlögum bættist við e. lið 1. mgr. 

38. gr. vvl. um að ráðherra skyldi setja reglugerð um kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni 

og ofbeldi á vinnustöðum. Sú lagabreyting þótti nauðsynleg til að tryggja öruggt og 

heilsusamlegt starfsumhverfi á vinnustöðum sbr. a-lið 1. gr. vvl. Jafnframt þótti hún 

nauðsynleg til að tryggja lagastoð fyrir reglugerð nr. 1009/2015.61 

Reglugerð nr. 1009/2015 felur meðal annars í sér ítarleg ákvæði um málsmeðferð 

þegar upp kemur kynferðisleg áreitni, kynbundið áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. 

Ákvæðin miða að því að vernda hvoru tveggja þá aðila sem bera fram kvörtun og þá sem 

kvörtun beinist að sbr. 4. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar.  

Í 13. gr. reglugerðar nr. 1009/2015 kemur fram er hún sett með heimild í 37., 38. gr., 65. 

gr., 65. gr. a og 66. gr. vvl. Í ljósi þess að vinnuverndarlögin gilda um alla starfsemi þar sem 

einn eða fleiri menn vinna, hvort sem um er að ræða eigendur fyrirtækja eða starfsmenn sbr. 1. 

mgr. 2. gr. vvl. sbr. þó undanþágur í kafla 2.3. tekur reglugerðin til almenns- sem og opinbers 

vinnumarkaðar en nánar verður vikið að inntaki reglugerðarinnar í eftirfarandi kafla.  

 
60 Sjá einnig álit kærunefndar jafnréttismála 26. ágúst 2009 í máli nr. 4/2009. Hins vegar var kærunni vísað frá 

þar sem kærufresturinn var liðinn.  
61 Alþt. 2014–2015, A-deild, þskj. 698 – 454. mál, athugasemdir við lagafrumvarp, II. kafli. 
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2.5.1 Inntak reglugerðar um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni 

áreitni og ofbeldi á vinnustöðum nr. 1009/2015 

Markmið reglugerðar nr. 1009/2015 koma fram í 2. gr. hennar en þau eru: 

a) Að koma í veg fyrir einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni og ofbeldi 

á vinnustöðum, meðal annars með forvörnum,  

b) stuðla að gagnkvæmri virðingu á vinnustöðum, svo sem með því að auka vitund 

og skilning á einelti, kynferðisleg áreitni, kynbundin áreitni og ofbeldi er hegðun 

sem er óheimil á vinnustöðum, 

c) gripið verði til aðgerða í samræmi við skriflega áætlun um öryggi og heilbrigði 

á vinnustað, sbr. II. kafla, komi fram kvörtun, ábending eða rökstuddur grunur um 

einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni eða ofbeldi á vinnustað og 

d) að gripið verði aðgerða í samræmi við skriflega áætlun um öryggi og heilbrigði 

á vinnustað sbr. II. kafla, verði atvinnurekandi var við einelti, kynferðislega áreitni, 

kynbundna áreitni eða ofbeldi á vinnustað eða ágreining í samskiptum starfsmanna 

sem líkur eru á að leitt geti til slíkrar hegðunar verði ekki gripið til aðgerða. 

Í 3. gr. reglugerðarinnar eru orðskýringar á þeim hugtökum sem koma fram í reglugerðinni en 

þar má meðal annars finna skilgreiningar á hugtökunum, kynbundin áreitni, kynferðisleg áreitni 

og ofbeldi.  Í e. lið 3. gr. rg. er ofbeldi skilgreint sem: ,,Hvers kyns hegðun sem leiðir til, eða 

gæti leitt til, líkamlegs eða sálræns skaða eða þjáninga þess sem fyrir henni verður, einnig hótun 

um slíkt, þvingun eða handahófskennda sviptingu frelsis“.  

Þá er kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni skilgreind í c. og d. lið 3. gr. rg. en þær 

orðskýringar eru efnislega samhljóða skilgreiningum 3. og 4. tl. 2. gr. þágildandi jafnréttislaga 

nr. 10/2008 sem komu inn með breytingarlögum nr. 62/2014. Hins vegar voru orðin ,,í óþökk“ 

felld á brott með jafnréttislögum nr. 150/202062 og því er ákveðið misræmi milli orðskýringa 

reglugerðarinnar og núgildandi jafnréttislaga. Að því sögðu má leiða líkum að því að 

reglugerðinni kunni að verða breytt í náinni framtíð, til samræmis við skilgreiningar núgilandi 

jafnréttislaga. 

Í III. kafla reglugerðar nr. 1009/2015 er fjallað um skyldur atvinnurekanda. Samkvæmt 

1. mgr. 6. gr. rg. er atvinnurekanda óheimilt að beita starfsmenn kynferðislegri áreitni, 

kynbundinni áreitni eða ofbeldi á vinnustað. Í 2. mgr. 6. gr. rg. segir að atvinnurekanda beri að 

gæta þess að vinnuaðstæður séu í samræmi við skriflega áætlun um öryggi á vinnustað 

samkvæmt II. kafla. Það er gert til að draga úr líkum á því að aðstæður geti leitt til 

kynferðislegrar áreitni, kynbundinnar áreitni eða ofbeldis á vinnustað. 

Atvinnurekanda ber jafnframt skylda til að gæta þess að kynferðisleg áreitni, kynbundin 

áreitni eða ofbeldi viðgangist ekki á vinnustað, auk þess að starfsmönnum sé gert ljóst með 

 
62 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 14 – 14. mál, athugasemdir við 2. gr., mgr. 9. 
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skýrum hætti að slík háttsemi sé óheimil sbr. 3. mgr. 6. gr. rg. Við meðferð máls á slíkri 

háttsemi sem að ofan er lýst ber atvinnurekanda að sýna aðgát og nærgætni í aðgerðum sínum 

með virðingu og einkahagi starfsmanna að leiðarljósi, meðal annars með því að veita ekki 

óviðkomandi upplýsingar um málið sbr. 4. mgr. 6. gr. rg.  

Komi upp kvörtun eða ábending um kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni eða 

ofbeldi á vinnustað ber atvinnurekanda að bregðast við eins fljótt og unnt er. Það sama á við ef 

atvinnurekandi verður var við slíkar aðstæður eða hegðun sem leitt gæti til slíkra atvika. Þegar 

slík staða kemur upp skal atvinnurekandi meta aðstæður í samráði við vinnuverndarfulltrúa 

vinnustaðarins ef við á, auk utanaðkomandi aðila ef þörf er á. Jafnframt skal atvinnurekandi 

tryggja við matið að viðkomandi starfsmönnum sem eiga aðild að málinu sé gefinn kostur á að 

koma sjónarmiðum sínum á framfæri og að rætt sé við einn aðila máls í senn, sbr. 1. mgr. 7. 

gr. rg. 

Ef mat á aðstæðum samkvæmt 1. mgr. leiðir í ljós rökstuddan grun um kynferðislega 

áreitni, kynbundna áreitni eða ofbeldi eigi eða hafi átt sér stað á vinnustaðnum, ber 

atvinnurekanda að grípa til aðgerða í samræmi við skriflega áætlun um öryggi og heilbrigði á 

vinnustað, sbr. II. kafla. Skal það gert til að stöðva hegðunina, sé hún enn til staðar og til að 

koma í veg fyrir að umrædd hegðun endurtaki sig, sbr. 2. mgr. 7. gr. rg.  

Ef mat á aðstæðum sbr. 1. mgr. leiðir í ljós að umrædd háttsemi hafi ekki átt sér stað á 

vinnustaðnum skal atvinnurekandi samt sem áður gera ráðstafanir í samræmi við II. kafla til að 

uppræta þær aðstæður sem bent hefur verið á eða kvartað undan svo unnt sé að koma í veg fyrir 

að slíkt endurtaki sig sbr. 3. mgr. 7. gr. rg.  

Í 4. mgr. 7. gr. rg. segir að á meðan meðferð máls stendur skal atvinnurekandi skrá allt 

niður sem því tengist og halda hlutaðeigandi starfsmönnum auk vinnuverndarfulltrúa 

upplýstum, meðal annars með því að veita þeim aðgang að öllum upplýsingum og gögnum í 

málinu, þó að teknu tilliti til laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Telji 

atvinnurekandi að máli sé lokið af hans hálfu, skal hann upplýsa hlutaðeigandi starfsmenn auk 

vinnuverndarfulltrúa vinnustaðarins um það sbr. 5. mgr. 7. gr. rg. 

Í VI. kafla reglugerðarinnar er fjallað um almennar skyldur starfsmanna og 

tilkynningarskyldu starfsmanna. Samkvæmt 8. gr. rg. er starfsmönnum óheimilt að beita aðra 

starfsmenn eða atvinnurekanda kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni eða ofbeldi á 

vinnustað.  

Telji starfsmaður sig hafa orðið fyrir, hefur rökstuddan grun eða vitneskju um slíka 

háttsemi á vinnustað, ber honum að upplýsa atvinnurekanda eða vinnuverndarfulltrúa 
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vinnustaðarins um það. Skal sá starfsmaður vera tilbúinn til að útskýra mál sitt nánar sbr. 9. gr. 

rg.  

Í V. kafla reglugerðarinnar eru meðal annars ákvæði um eftirlit, viðurlög og 

kæruheimild. Samkvæmt 10. gr. rg. er Vinnueftirliti ríkisins falið það hlutverk að hafa eftirlit 

með framkvæmd reglugerðarinnar sbr. 82. gr. vvl. sbr. umfjöllunar í kafla 2.3. Vinnueftirlitið 

hefur eftirlit með framkvæmd reglugerðarinnar, meðal annars með því að fara í reglulegar 

eftirlitsheimsóknir á vinnustaði og þannig athuga hvort atvinnurekendur séu að uppfylla 

skyldur samkvæmt reglugerðinni og vinnuverndarlögum. Þá fer Vinnueftirlitið einnig í 

eftirlitsheimsókn ef stofnunninni berst ábending um kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni 

eða ofbeldi á vinnustað.63 

Í slíkum tilvikum ber Vinnueftirlitinu að sjá til þess að viðkomandi vinnustaður hafi 

gert skriflega áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað í samræmi við XI. kafla vvl. og að sú 

áætlun hafi verið virkjuð. Þó að Vinnueftirlitið sinni hér mikilvægri eftirlitsskyldu hefur 

stofnunin ekki heimild lögum samkvæmt til að meta hvort ákveðin háttsemi á vinnustað falli 

undir kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni eða ofbeldi64 enda er slíkt mat ávallt í höndum 

dómstóla.  

Samkvæmt 11. gr. rg. getur brot gegn ákvæðum reglugerðarinnar varðað við ákvæði 

99. gr. vvl. en samkvæmt því ákvæði getur brot gegn vinnuverndarlögum eða reglugerðum 

settum samkvæmt lögunum, varðað sektum nema kveðið sé á um þyngri refsingu í öðrum 

lögum.  

 

2.6. 199. gr. almennra hegningarlag nr. 19/1940 

Kynferðisleg áreitni er ekki einungis atvik sem getur skapað álitamál á vinnustað varðandi 

hvort að vinnuveitandi hafi gerst brotlegur við vinnuverndarlög eða jafnréttislög og þurfi 

jafnvel að sæta sektum, eða greiða bætur til þolenda slíkrar háttsemi. Kynferðisleg áreitni er 

refsiverður verknaður sem getur varðað refsingu samkvæmt ákvæðum kynferðisbrotakafla 

XXII. kafla almennra hegningarlaga. 

Ákvæði um refsinæmi kynferðislegrar áreitni var fyrst lögfest með lögum nr. 40/1992 

um breytingu á almennum hegningarlögum. Í ákvæðum 200. – 202. gr. hgl. sem varða 

kynferðisbrot gegn börnum sagði: ,,Önnur kynferðisleg áreitni en sú sem greinir ...“ samkvæmt 

hverju ákvæði fyrir sig væri refsiverð og með því var átt við aðra háttsemi en samræði og önnur 

 
63 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 164 – 71. mál, svar ráðherra við 1. fyrirspurn, mgr. 2. 
64 sama heimild svar ráðherra við 1. fyrirspurn, mgr. 4. 
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kynferðismök.65 Í athugasemdum með frumvarpi sem varð að lögum nr. 40/1992 kemur fram 

að hér væri átt við ýmis konar káf, þukl og annars konar líkamlega snertingu eða ljósmyndir af 

kynferðislegum toga sem áður hafði verið fellt undir 209. gr. hgl.66 Með breytingarlögunum 

var einnig lögfest ákvæði 198. gr. hgl. en samkvæmt 2. málsl. sagði: ,,Önnur kynferðisleg 

áreitni varðar fangelsi allt að tveimur árum“. Að öðru leyti var ekki kveðið á um kynferðislega 

áreitni í lögunum og hugtakið ekki skilgreint sérstaklega.67 

Með lögum nr. 40/2003 um breytingu á almennum hegningarlögum var 2. málsl. 198. 

gr. hgl. felldur á brott og þess í stað sett 2. mgr. 198. gr. hgl. Samkvæmt 1. mgr. 198. gr. hgl. 

varðaði það refsingu: ,,Að hafa kynmök við manneskju utan hjónabands eða óvígðrar sambúðar 

með því að misnota freklega þá aðstöðu sína að manneskjan væri háð geranda fjárhagslega, í 

atvinnu sinni eða sem skjólstæðingur í trúnaðarsambandi“. Brot gegn ákvæðinu varðaði allt að 

þriggja ára fangelsi, en allt að sex árum ef brotaþoli var yngri en 18 ára. Samkvæmt 2. mgr. 

198. gr. hgl. varðaði önnur kynferðisleg áreitni en kveðið var á um í 1. mgr., fangelsi allt að 

tveimur árum.68  

Athyglisvert þykir að frá því að ákvæði 2. mgr. 198. gr. hgl. var lögfest árið 1992 og 

þar til ákvæðið var fellt úr gildi árið 2007 hafa einungis gengið tveir dómar fyrir brot gegn 

ákvæðinu og var hvorugum dómnum áfrýjað til Hæstaréttar.  

Vísast hér meðal annars til dóms Héraðsdóms Reykjavíkur 5. maí 2006 í máli nr. S-

289/2006. Í málinu var X ákærður meðal annars fyrir kynferðislega áreitni sbr. 2. mgr. 198. 

gr. hgl. (nú 199. gr.) og tilraun til nauðgunar sbr. 209. gr. hgl. (nú 194. gr.) með því að 

hafa strokið líkama, mjaðmir og læri 17 ára starfsmanns síns, Z, á heimili sínu eftir lok 

vaktar. Z greindi einnig frá því hjá lögreglu að X hefði margoft áreitt hana kynferðislega í 

vinnunni svo sem með því að taka utan um hana, strjúka mjaðmir hennar og mitti, slá í rass 

hennar og viðhaft óviðeigandi ummæli í garð hennar. Héraðsdómur taldi í ljósi þess að 2. mgr. 

198. gr. hgl. vísaði beinlínis til 1. mgr., yrði ekki dregin önnur ályktun en sú, að svo unnt væri 

að refsa fyrir brot samkvæmt 2. mgr. 198. gr. hgl., hefði X þurft að misnota þá aðstöðu sína 

freklega að Z hafi verið háð honum fjárhagslega vegna vinnu sinnar þegar hið meinta brot átti 

sér stað. Dómurinn leit til þess að Z hefði sjálfviljug farið í íbúð X og gist þar um nóttina, þrátt 

fyrir að hafa vitað að X hefði verið drukkinn og að sögn Z, áður áreitt hana kynferðislega ótal 

sinnum á vinnustað þeirra. Talið var að ekkert kæmi fram í málinu sem styddi það að X hefði 

 
65 Ragnheiður Bragadóttir, Nauðgun og önnur brot gegn kynfrelsi fólks (Bókaútgáfan Codex 2018) 360. 
66 Alþt. 1991-1992, A-deild, þskj. 115 – 58. mál, athugasemdir við lagafrumvarp, um verknað og fullframningu. 
67 Ragnheiður Bragadóttir (n. 63) 360. 
68 Alþt. 2006-2007, A-deild, þskj. 20 – 20. mál, athugasemdir við lagafrumvarp, III. kafli, 4. liður, mgr. 5. 
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sem vinnuveitandi misnotað yfirburði sína gagnvart Z, hvort heldur til að fá hana inn í íbúðina 

né að þiggja þar gistingu. Þar sem dómurinn taldi ósannað að X hefði notfært sér stöðu sína á 

ótilhlýðilegan eða freklegan hátt var X því sýknaður.69 

Færa má rök fyrir því að ástæða þess að ákvæði 2. mgr. 198. gr. hgl. hafi vart komið til 

kasta dómstóla, hafi verið vegna þeirra sérstöku aðstæðna sem gert var ráð fyrir í ákvæðinu. Í 

ljósi þeirra óljósu og takmörkuðu refsiverndar sem ákvæðið veitti gegn kynferðislegri áreitni 

var 2. mgr. 198. gr. hgl. fellt á brott og 199. gr. hgl. lögfest með lögum nr. 61/2007 um 

breytingu á almennum hegningarlögum.70  

Samkvæmt 199. gr. hgl. skal sá sem gerist sekur um kynferðislega áreitni sæta fangelsi 

allt að tveimur árum. Með kynferðislegri áreitni er meðal annars átt við að þukla, strjúka, káfa 

á kynfærum eða brjóstum annars manns hvort sem það er innan klæða eða utan. Þá er einnig 

átt við táknræna eða orðbundna hegðun enda sé hún mjög meiðandi, ítrekuð eða til þess fallin 

að valda ótta.  

Í athugasemdum með frumvarpi sem varð að lögum nr. 61/2007 er hugtakið 

kynferðisleg áreitni skilgreint sem háttsemi sem er kynferðislegs eðlis og telst hvorki samfarir 

né önnur kynferðismök heldur einhvers konar snerting á líkama annars manns sem er andstæð 

góðum siðum og samskiptaháttum. Ekki er nauðsynlegt að kynfæri eða brjóst séu snert heldur 

getur þukl eða káf annars staðar einnig talist vera kynferðisleg áreitni. Þá er hugtakið ekki 

einskorðað við líkamlega snertingu heldur fellur táknræn og orðbundin háttsemi einnig hér 

undir en þá er miðað við stöðugt áreiti sem líkja má við einelti. Ekki er gerð krafa um að 

háttsemin valdi ótta, heldur er nægilegt að hún sé til þess fallin að valda ótta.71    

Skilgreining á hugtakinu kynferðislegri áreitni í refsirétti er þrengri heldur en 

skilgreining jafnréttislaga sem fjallað í kafla 2.4.1. Telja má eðlilegt enda er skilgreining 

jafnréttislaga á kynferðislegri áreitni byggð á tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins og ekki 

ætluð sem refsiheimild.72 Hins vegar er hvort tveggja í jafnréttislögunum og almennum 

hegningarlögunum gert ráð fyrir að háttsemin geti hvort heldur verið orðbundin, táknræn eða 

líkamleg. 

Frá árinu 2007 til dagsins í dag hafa fallið 11 dómar í Landsrétti og 21 dómur í Hæstarétti 

sem varða brot gegn 199. gr. hgl. Með því eru taldir dómar þar sem ákært var fyrir brot gegn 

199. gr. til vara og sakfellt fyrir brot gegn öðru refsiákvæði svo sem 209. gr. hgl. um 

 
69 Sjá einnig dóm Héraðsdóm Norðurlands eystra 8. mars 1996 í máli nr. S-141/1995. 
70 Alþt. 2006-2007, A-deild, þskj. 20 – 20. mál, athugasemdir við 6. gr. 
71 sama heimild, athugasemdir við 7. gr., mgr. 2. 
72 Ragnheiður Bragadóttir (n. 54) 363. 
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blygðunarsemi eða 202. gr. hgl. um kynferðislega áreitni gegn börnum. Af þeim 32 dómum 

sem hafa fallið og varða brot gegn 199. gr. hgl. eru aðeins tveir sem varðar kynferðislega 

áreitni á vinnustað.  

Í dómi Hæstaréttar 18. desember 2014 í máli nr. 275/2014 var R ákærður fyrir brot 

gegn 199. gr. hgl. með því að hafa á varðstofu fangelsis strokið með hendi yfir vinstra 

brjóst samstarfskonu sinnar A utan klæða en á þeim tíma starfaði hún þar sem fangavörður 

og R sem varðstjóri. Fyrir héraðsdómi viðurkenndi R að hafa lagt hönd á öxl A og strokið 

síðan niður yfir brjóst hennar en sagðist hafa gert það í fíflagangi en ekki kynferðislegum 

í tilgangi. Í niðurstöðu héradóms kom fram að R hefði ekki getað dulist þær afleiðingar 

sem háttsemi hans hafði í för með sér. Með vísan hagsmuna sem 199. gr. hgl. er ætlað að 

vernda og orðalag ákvæðisins, þótti hafið yfir allan skynsamlegan vafa að með því að 

strjúka yfir vinstra brjóst A hefði R gerst sekur um kynferðislega áreini og þannig brotið 

gegn 199. gr. hgl. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms en taldi einnig að ekki hefði 

komið fram að háttsemi R hefði verið í öðrum tilgangi en kynferðislegum. Refsing var 

ákveðin skilorðsbundið fangelsi í einn mánuð og honum gert að greiða A 150.000 krónur 

í skaðabætur.73 

 

3. Ábyrgð vinnuveitanda  

Í ljósi umfjöllunar hér að ofan má segja að skyldur vinnuveitanda til að tryggja öruggt og 

heilbrigt starfsumhverfi séu margvíslegar. Andleg og líkamleg vellíðan starfsmanna á 

vinnustað er grundvöllur góðrar afkastagetu í starfi sem skilar sér í betri hag vinnustaðarins 

og samfélagsins almennt. Undanfarin ár hafa þær breytingar orðið á íslenskum vinnumarkaði 

að störfum þar sem líkamleg áreynsla er lítil hefur fjölgað en andlegt álag hins vegar aukist.74 

Ein af mikilvægustu skyldum atvinnurekanda gagnvart starfsfólki er að hafa eftirlit með 

vinnuumhverfi á viðkomandi vinnustað. Hann þarf að vera vakandi fyrir þeim hættum sem 

starfsmenn kunna að verða fyrir í starfi og í vinnuumhverfi og meta möguleg áhrif á öryggi og 

heilbrigði starfsfólks. Því nauðsynlegt að atvinnurekendur bregðist við í samræmi við 

viðeigandi regluverk en með því er jafnframt hægt koma í veg fyrir óhöpp, slys og vanlíðan á 

vinnustað.75  

 
73 Sjá hér einnig dóm Hæstaréttar 7. febrúar 2013 í máli nr. 279/2012 þar sem lögreglumaður var sýknaður af 

ákæru um brot í opinberu starfi sbr. 199. gr. og 138. gr. hgl.  
74 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 897 – 550. mál, athugasemdir við lagafrumvarp, VI. kafli, mgr. 1. 
75 „Áhættumat“ (Vinnueftirlitið) <https://vinnueftirlitid.is/vinnuverndarstarf/skipulag/ahaettumat> skoðað 21. 

febrúar 2022. 
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Í eftirfarandi kafla verður fjallað um þær skyldur atvinnurekanda samkvæmt XI. kafla 

vinnuverndarlaga um áhættumat, heilsuvernd og heilsufarsskoðanir.  Ákvæði XI. kafli laganna 

byggist að mestu leyti á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 89/391/EBE76 en hún felur í 

sér eins konar rammatilskipun Evrópusambandsins á sviði vinnuverndar. Þá verður einnig litið 

til reglugerðar nr. 1009/2015 sem hefur að geyma ítarleg ákvæði um það hvernig 

atvinnurekendum beri að koma í veg fyrir og draga úr líkum á að starfsmenn verði fyrir 

kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. 

 

3.1. Áhættumat  

Í 1. mgr. 65. gr. a. vvl. er kveðið á um þá skyldu atvinnurekanda að framkvæma sérstakt 

áhættumat, þar sem áhætta í starfi er metin með tilliti til öryggis og heilsu starfsmanna og 

áhættuþátta í vinnuumhverfi. Við gerð áhættumats skal sérstaklega líta til þeirra starfa þar sem 

fyrirsjáanlegt er að heilsu og öryggi starfsmanna sem sinna þeim störfum sé meiri hætta búin 

en öðrum starfsmönnum.77 

Í einföldu máli er áhættumat greining á öllum þáttum vinnuumhverfisins sem geta með 

einhverjum hætti stofnað öryggi og heilsu starfsmanna í hættu. Með greiningu á vinnuumhverfi 

er átt við skoðun á ákveðnum þáttum svo sem líkamlegu- og andlegu álagi, lýsingu, hávaða, 

meðferð hættulegra efna og öryggismálum svo dæmi séu nefnd. Markmið áhættumats er að 

atvinnurekendum og starfsmönnum sé ljós sú áhætta sem kann að felast í viðkomandi starfi.78  

Þegar menn heyra orðið áhættumat er líklega það fyrsta sem kemur upp í hugann að 

einungis eigi að framkvæma slíkt mat þegar vinnuumhverfi getur bersýnilega stofnað öryggi 

og heilsu starfsmanna í hættu til dæmis þegar unnið er í kringum hættulegar vélar, tæki og tól, 

efni eða efnablöndur. Hér er meðal annars átt við vinnuumhverfi á borð við fiskvinnslustöðvar, 

álver, og byggingarsvæði svo fáein dæmi séu nefnd. Eðli málsins samkvæmt þarf að 

framkvæma áhættumat við slíkar vinnuaðstæður enda um að ræða störf sem eru fyrirsjáanlega 

hættulegri heilsu og öryggi starfsmanna og áhættan meira áberandi en í mörgum öðrum 

störfum.  

Þeir áhættuþættir sem ekki eru jafn áberandi og koma hér sérstaklega til skoðunar eru 

þeir sem varða félagslegt vinnuumhverfi. Miklu máli skiptir að vel sé staðið að gerð 

áhættumats. Þannig þarf sú aðferð sem valin er við matið, annars vegar að henta störfum 

 
76 Tilskipun 89/391/EBE um lögleiðingu ráðstafana er stuðla að bættu öryggi og heilsu starfsmanna á 

vinnustöðum (samþykkt 12. júní 1989, tók gildi 19. júní 1989) Stjtíð. C, 183/1. 
77 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 897 – 550. mál, athugasemdir við lagafrumvarp, VI. kafli, mgr. 2. 
78 sama heimild, almennar athugasemdir, VI. kafli, mgr. 2. 
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vinnustaðarins og hins vegar stærð hans. Þá þarf atvinnurekandi að gæta þess að þeir sem annist 

matið hafi nægilega þekkingu til þess. Við gerð áhættumats eða endurskoðun eldra mats er 

mikilvægt að virkja starfsfólk sem falið hefur verið hlutverk vinnuverndarstarfs svo sem 

öryggisverði, öryggistrúnaðarmenn og öryggisnefndir.79  

Í II. kafla reglugerðar nr. 1009/2015 er kveðið nánar á um gerð og framkvæmd 

áhættumats varðandi félagslegt vinnuumhverfi. Í 1. mgr. 4. gr. rg. segir að við gerð áhættumats 

sbr. 65. gr. a. vvl. er atvinnurekanda meðal annars skylt að greina áhættuþætti kynferðislegrar 

áreitni, kynbundinnar áreitni og ofbeldis á vinnustað. Greina þarf áhættuþætti varðandi hegðun 

á viðkomandi vinnustað hvort sem atvinnurekandi, stjórnendur eða aðrir starfsmenn eigi hlut 

að máli. Einnig er átt við áhættuþætti varðandi samskipti starfsmanna við einstaklinga sem ekki 

eru starfsmenn en samskiptin eru í tengslum við starfsemina og fara fram á vinnustaðnum. 

Þannig er áhættumat sem hér um ræðir, mat sem byggist á líkum þess að starfsmaður verði fyrir 

kynbundinni áreitni, kynferðislegri áreitni og ofbeldi á vinnustað.80  

Í 2. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar kemur fram að áhættumat skv. 1. mgr. skuli byggjast 

á tiltækum upplýsingum, meðal annars með hliðsjón af andlegum og félagslegum þáttum í 

tengslum við vinnuaðstæður á vinnustaðnum sbr. a.– i. liða um fjölda starfsmanna, aldurs 

starfsmanna, kynjahlutfalls meðal starfsmanna, ólíks menningarlegs bakgrunns starfsmanna, 

hugsanlegra örðugleika meðal starfsmanna í tengslum við talað/og eða ritað mál, skipulags 

vinnutíma, vinnuálags, eðlis starfs/starfa á vinnustaðnum og hvar/hvernig vinnan fer fram. 

Eftir gerð áhættumats er æskilegt að draga saman niðurstöður þess, enda þarf 

atvinnurekandi að meta, á grundvelli matsins, hvernig bregðast skuli við.81 Ef áhættumatið 

gefur til kynna að heilsu og öryggi starfsmanna sé með einhverjum hætti ógnað er 

atvinnurekanda skylt að grípa til nauðsynlegra forvarna í því skyni að koma í veg fyrir hættuna 

en sé það ekki hægt, þá draga úr henni eins og unnt er sbr. 2. mgr. 65. gr. a. vvl.  

Þannig skiptir máli að atvinnurekandi sinni þeim forvarnarráðstöfnum sem þörf er á, til 

að tryggja starfsmönnum viðeigandi vernd82 en nánar verður vikið að slíkum forvörnum í 

tengslum við kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni og ofbeldi á vinnustað í eftirfarandi 

kafla.   

 

 
79 „Áhættumat“ (n. 79). 
80 „Kynbundin og kynferðisleg áreitni og ofbeldi á vinnustöðum“ (n. 27). 
81 „Áhættumat“ (n. 79). 
82 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 897 – 550. mál, athugasemdir við VI. kafla, mgr. 4. 
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3.2. Áætlun um heilsuvernd  

Að loknu áhættumati er ekki þar með sagt að atvinnurekandi þurfi ekki að aðhafast neitt frekar. 

Ef niðurstöður áhættumats gefa til kynna að heilsa og öryggi starfsmanna sé með einhverjum 

hætti ógnað er atvinnurekanda skylt að grípa til viðeigandi ráðstafana í samræmi við XI. kafla 

vinnuverndarlaga.83 

Í kjölfar áhættumats ber atvinnurekandi samkvæmt 1. mgr. 66. gr. vvl. ábyrgð á að gera 

áætlun um heilsuvernd sem byggð er á áhættumati þar sem meðal annars kemur fram áætlun 

um forvarnir sbr. 65. gr. a. vvl. Markmið heilsuverndar er meðal annars að stuðla að andlegri 

og líkamlegri vellíðan starfsmanna sbr. d. lið 2. mgr. 66. gr. vvl. Taka skal fram að með áætlun 

um heilsuvernd er ekki átt við heilsufarsskoðun sem felst í sérhæfðri læknisskoðun heldur 

forvarnir sem beinast að því að koma í veg fyrir áhættu í vinnuumhverfi sem gæti haft áhrif á 

heilsu eða öryggi starfsmanna.84  

Samkvæmt 3. mgr. 66. gr. vvl. skal í áætlun um forvarnir koma fram lýsing á hvernig 

hættum samkvæmt áhættumati verði mætt, svo sem með skipulagi vinnu, fræðslu, þjálfun eða 

öðrum forvörnum. 

Í 5. gr. reglugerðar nr. 1009/2015 er mælt fyrir um hvernig skuli haga áætlun um 

heilsuvernd varðandi áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. Í 1. mgr. 5. gr. rg. kemur fram að við 

gerð áætlunar um heilsuvernd, sbr. 66. gr. vvl. ber atvinnurekanda að gera áætlun um forvarnir 

þar sem meðal annars kemur fram til hvaða aðgerða skuli gripið í því skyni að koma í veg fyrir 

kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni og ofbeldi á vinnustað. Í því sambandi skal 

atvinnurekandi notast við allar tiltækar upplýsingar, þar á meðal niðurstöður úr áhættumati 

samkvæmt 4. gr. rg. sem og skyldur atvinnurekanda samkvæmt III. kafla. Í áætlun um 

heilsuvernd skal meðal annars koma fram:  

a. Hvernig vinnuaðstæðum á vinnustað skuli háttað þannig að dregið sé úr hættu á 

að aðstæður skapist sem líkur eru á að leitt geti til eineltis, kynferðislegrar áreitni, 

kynbundinnar áreitni eða ofbeldis á vinnustaðnum, 

b. hvert starfsmenn geti komið á framfæri kvörtun eða ábendingu um einelti, 

kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni eða ofbeldi á vinnustaðnum og 

c. til hvaða aðgerða skuli gripið í kjölfar máls vegna eineltis, kynferðislegrar 

áreitni, kynbundinnar áreitni eða ofbeldis í því skyni að koma í veg fyrir að slík 

hegðun endurtaki sig á vinnustaðnum. 

Samkvæmt 2. mgr. 5. gr. rg. hvílir einnig sú skylda á atvinnurekanda að gera grein fyrir í áætlun 

um heilsuvernd til hvaða ráðstafana skuli gripið, komi fram kvörtun, ábending eða rökstuddur 

grunur um kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni eða ofbeldi á vinnustað. Hið sama á við ef 

 
83 sama heimild athugasemdir við VI. kafla, mgr. 4. 
84 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 1386 – 550. mál, nefndarálit, mgr., 5. 
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slík háttsemi á sér stað, hefur átt sér stað eða atvinnurekandi verður var við slíka hegðun á 

vinnustað. Þá skal einnig gera grein fyrir þeim aðgerðum sem grípa skuli til ef atvinnurekandi 

verður var við aðstæður á vinnustaðnum sem líkur eru á að leitt geti til kynferðislegrar áreitni, 

kynbundinnar áreitni eða ofbeldis ef ekkert er aðhafst. Atvinnurekandi skal í því sambandi taka 

mið af öllum tiltækum upplýsingum, þar með talið niðurstöðum úr áhættumati samkvæmt 4. 

gr. sem og skyldum atvinnurekanda skv. III. kafla.  

Í a) – h) lið 2. mgr. 5. gr. rg. er talið upp hvað eigi að koma fram í áætlun um heilsuvernd 

um fyrrnefndar ráðstafanir sem atvinnurekandi á að grípa til. Þar skal koma fram hvernig meta 

eigi aðstæður svo hægt sé að greina hvort kynferðisleg áreitni, kynbundin áreitni eða ofbeldi 

eigi eða hafi átt sér stað. Einnig til hvaða aðgerða atvinnurekandi muni grípa, ef mat á 

aðstæðum leiðir í ljós rökstuddan grun um ofangreindri háttsemi. Sama á við ef atvinnurekanda 

berst kvörtun eða ábending um að starfsmaður hafi orðið fyrir slíkri háttsemi af einstaklingi 

sem er ekki starfsmaður vinnustaðarins en samskiptin hafi átt sér stað í tengslum við 

vinnustaðinn, til dæmis viðskiptavinur.  

Þá þarf atvinnurekandi að ákvarða hvernig vinnuaðstæðum á vinnustað skuli háttað en 

eðlilegast væri að þolandi myndi ekki vinna í sama rými, deild eða í nánum samskiptum við 

þann sem grunaður er um framangreinda háttsemi. Einnig skal koma fram hvernig haga eigi 

upplýsingagjöf innan vinnustaðarins á meðan meðferð máls stendur, þar með talið til 

hlutaðeigandi starfsfólks og vinnuverndarfulltrúa. Jafnframt þarf að tilgreina hvernig 

atvinnurekandi hyggst upplýsa hlutaðeigandi starfsmenn og vinnuverndarfulltrúa um að máli 

sé lokið af hans hálfu.  

Við meðferð máls sem hér um ræðir hefur atvinnurekandi með höndum töluvert magn 

persónuupplýsinga um hlutaðeigandi aðila. Í áætluninni skal koma fram hvernig eigi að fara 

með upplýsingar og gögn í samræmi við lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. 

Að lokum má nefna að taka skal fram hvernig meta eigi árangur þeirra aðgerða sem gripið 

hefur verið til og hvort þörf sé á frekari aðgerðum í kjölfar máls. 

Áætlun um forvarnir hvað varðar kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni og ofbeldi á 

vinnustað felur meðal annars í sér að atvinnurekandi geri sérstaka úrbótaáætlun sem byggð er 

á áhættumati og henni forgangsraðað út frá alvarleika áhættuþátta. Jafnframt að gerð sé 

viðbragðsáætlun gegn áreitni og ofbeldi þar sem fram kemur hvernig atvinnurekendi og 

stjórnendur skuli bregðast við, komi slíkar aðstæður upp og hvert þolandi geti leitað, telji hann 

sig verða fyrir umræddri háttsemi.85 

 
85 „Sættum okkur ekki við einelti, áreitni, og ofbeldi“ (n. 15). 
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Mikilvægt er að til staðar séu ákveðin viðmið varðandi samskipti og 

vinnustaðarmenningu, til dæmis með því að hafa stefnuyfirlýsingu um góð samskipti, traust og 

gagnkvæma virðingu og að kynferðisleg áreitni, kynbundin áreitni og ofbeldi verði ekki liðið 

á vinnustaðnum. Jafnframt að haft sé samráð við starfsfólk, öryggistrúnaðarmenn og 

öryggisverði um áætlunina.86 

 

3.3. Áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað 

Hér að ofan hefur verið fjallað um margvíslegar skyldur sem hvíla á atvinnurekenda svo sem 

áætlun um heilsuvernd, forvarnir, áhættumat o.fl. Þannig mætti halda að skyldur 

atvinnurekenda til að tryggja andlega og líkamlega vellíðan starfsmanna væri lokið en svo er 

ekki. Í vinnuverndarlögum er gert er ráð fyrir ákveðnu samspili þessara þátta til að koma enn 

frekar í veg fyrir kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni og ofbeldi á vinnustöðum.  

Samkvæmt 1. mgr. 65. gr. vvl. ber atvinnunnurekandi ábyrgð á að gerð sé skrifleg 

áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað sem skal meðal annars fela í sér mat á áhættu sbr. 

65. gr. a. og áætlun um heilsuvernd sbr. 66. gr. Við gerð áætlunarinnar skal atvinnurekandi 

meðal annars hafa samráð við fulltrúa starfsmanna, sbr. II. kafla þ.e. starfsfólk sem sinnir 

vinnuverndarstarfi svo sem öryggisverði, öryggistrúnaðarmenn og öryggisnefndir. 

Atvinnurekandi ber ábyrgð á því að áætlunin sé innleidd í daglega starfsemi vinnustaðarins. 

Vinnueftirliti ríkisins er falið það hlutverk að hafa eftirlit með að gerð sé skrifleg áætlun 

um öryggi og heilbrigði á vinnustað og skal áætlunin vera aðgengileg hjá atvinnurekanda fyrir 

stjórnendur þess, starfsmenn og Vinnueftirlit ríkisins sbr. 2. mgr. 65. gr. vvl.  

Markmið með áætlun um öryggi og heilbrigði er að atvinnurekandi hafi heildaryfirsýn 

yfir þær hættur sem eru á vinnustaðnum og hvernig bregðast skuli við þeim.87 Með þessu 

fyrirkomulagi fylgir ákveðin hagræðing fyrir atvinnurekenda og starfsmenn vinnustaðarins. 

Þannig er hægt að fylgjast með öryggismálum og heilsuvernd innan vinnustaðar og átta sig 

betur á samspil áhættumats og heilsuverndar. Jafnframt er starfsmönnum Vinnueftirlits ríkisins 

gert auðveldara að fylgjast með að þessum málum sé sinnt innan vinnustaða.88 

 
86 sama heimild. 
87 „Áætlun um öryggi og heilbrigði“ (Vinnueftirlitið) 

<https://vinnueftirlitid.is/vinnuverndarstarf/skipulag/aaetlun-um-oryggi-heilbrigdi#eftirfylgni-med-urbotum> 

skoðað 27. febrúar 2022. 
88 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 897 – 550. mál, athugasemdir við 22. gr. 
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Þegar breytingar verða á vinnuumhverfi skal endurskoða áætlun um öryggi og 

heilbrigði á vinnustað sbr. 3. mgr. 65. gr. vvl. Slíkar breytingar geta verið breytingar á 

verkferlum, vinnustöðum, vinnuaðferðum eða við framkvæmd vinnu.89  

Stundum eru atvinnurekendur í þeirri trú að eitthvað sé að skila tilætluðum árangri en 

ef betur er að gáð, er svo ekki endilega raunin. Þannig krefst áætlun um öryggi og heilbrigði á 

vinnustað stöðugrar endurskoðunar og aðlögunar en mælt er með því að áætlunin sé 

endurskoðuð árlega.90  

Mikilvægt er að áætlunin sé skýr og vel framsett en ekki er endilega víst að 

atvinnurekandi eða starfsfólk hans hafi nægilega getu eða þekkingu til að framkvæma slíka 

áætlun.91 Í 1. mgr. 66. gr. a. vvl. er kveðið á um að þegar gerð áætlunar um öryggi og heilbrigði 

á vinnustað, þar á meðal mat á áhættu og áætlun um heilsuvernd, krefst hæfni sem 

atvinnurekandi eða starfsmenn hans búa ekki yfir, ber atvinnurekanda að leita aðstoðar til 

þjónustuaðila sem hafa hlotið viðurkenningu Vinnueftirlits ríkisins til þess. Atvinnurekanda 

ber engu að upplýsa þjónustuaðila um þá þætti sem vitað er um eða grunur er á að geti haft 

áhrif á öryggi og heilbrigði starfsmanna. Atvinnurekandi ber engu að síður ábyrgð á að áætlunin 

sé gerð og henni fylgt eftir þó hann njóti þjónustu slíkra aðila. Samkvæmt 2. mgr. 66. gr. a. vvl. 

skal þjónustuaðili hafa hlotið viðurkenningu Vinnueftirlits ríkisins áður en hann hefur 

starfsemi.  

Við mat á því hvort atvinnurekanda beri ótvíræð skylda til að ráða utanaðkomandi 

þjónustuaðila til að framkvæma áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað má að líta til dóms 

Evrópudómstólsins í máli nr. C-49/00 Commission v. Italian Republic EU:C:2001:611, [2001] 

ECR I-08575. Í málinu höfðu atvinnurekendur val um það samkvæmt ítalskri löggjöf hvort þeir 

myndu ráða sér utanaðkomandi þjónustuaðila til að framkvæma áætlun um öryggi og heilbrigði 

á vinnustað þegar starfsmenn þeirra höfðu ekki nauðsynlega kunnáttu til þess. Dómstóllinn 

taldi þá skipan ekki fullnægja 1. og 3. mgr. 7. gr. tilskipunar nr. 89/391/EBE.92 Af niðurstöðu 

dómsins má ráða að atvinnurekendum er skylt að ráða sér utanaðkomandi þjónustuaðila til að 

framkvæma áætlun um öryggi þegar starfsmenn hans búa ekki yfir nauðsynlegri þekkingu á 

því sviði. 93 

 
89 „Áhættumat“ (n. 79). 
90 sama heimild. 
91 „Áætlun um öryggi og heilbrigði“ (n. 91). 
92 Tilskipun 89/391/EBE um lögleiðingu ráðstafana er stuðla að bættu öryggi og heilsu starfsmanna á 

vinnustöðum (samþykkt 12. júní 1989, tók gildi 19. júní 1989) Stjtíð. C, 183/1. 
93 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 897 – 550. mál athugasemdir við lagafrumvarp, VI. kafla, mgr. 6. 
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Þó að atvinnurekendum beri skylda lögum samkvæmt að framkvæma áhættumat, gera 

áætlun um forvarnir og áætlun um öryggi og heilbrigði, má velta því fyrir sér hversu mörg 

fyrirtæki raunverulega fylgja þeirri skyldu eftir.  

Í skýrslu rannsóknar Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands frá 2018 sem vikið var að 

í kafla 2.1. var þetta kannað en rannsóknin samanstóð meðal annars af 326 stjórnendum 

íslenskra fyrirtækja. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar höfðu um 42% stjórnenda 

fyrirtækja framkvæmt áhættumat á vinnustað sem tók til alls vinnuumhverfisins og um 20% 

framkvæmt áhættumat sem tók til hluta vinnuumhverfisins. Hvað varðar félagslega þátt 

áhættumatsins, meðal annars mat sem byggist á líkum þess að starfsmaður verði fyrir 

kynbundinni áreitni, kynferðislegri áreitni og ofbeldi á vinnustað, höfðu einungis 7% 

stjórnenda fyrirtækja framkvæmt áhættumat á því sviði.94 

Þá leiddu niðurstöður rannsóknarinnar í ljós að 39% stjórnenda höfðu haldið fræðslu 

um vinnuvernd í starfi á síðustu tólf mánuðum en um 29% sögðust hafa haldið sérstaka fræðslu 

um félagslega þætti á vinnustaðnum á síðastliðnum tólf mánuðum. Einungis 18% stjórnenda 

sögðust hafa farið á námskeið um forvarnir tengdu kynferðislegri áreitni, kynbundnu áreitni 

eða ofbeldi. Þá svöruðu 35% stjórnenda því játandi að viðbragðsáætlun hafi verið útbúin til að 

bregðast við kvörtunum vegna kynferðislegrar áreitni, kynbundinnar áreitni eða ofbeldis.95 

Ef taka á mið af niðurstöðum rannsóknarinnar er ljóst að umtalsverður hluti 

atvinnurekenda er ekki að fullnægja þeim lágmarkskröfum kveðið er á um í XI. kafla 

vinnuverndarlaga sbr. reglugerð nr. 1009/2015. Hins vegar ber að varast að draga of víðtækar 

ályktanir af niðurstöðum rannsóknarinnar enda einungis hluti af fyrirtækjum landsins sem tóku 

þátt.  

 

4. Uppsagnir  

Óhætt er að segja að öllum ráðningarsamningum ljúki á einhverjum tímapunkti. 

Ráðningarsamningum getur lokið með mismunandi hætti, svo sem með uppsögn, 

starfslokasamningi eða riftun svo dæmi séu nefnd.96 

Oftast eru ráðningarsamningar ótímabundnir og þannig gert ráð fyrir að samningnum 

ljúki með uppsögn af hálfu annars hvor aðilans.97 Ef um er að ræða tímabundinn 

ráðningarsamning, þ.e. samningur sem er gerður til ákveðins tíma, þarf ekki að segja 

 
94 Ásta Snorradóttir o.fl. (n. 17) 31. 
95 sama heimild 32. 
96 Lára V. Júlíusdóttir, Réttindi og skyldur á vinnumarkaði (n. 26) 216. 
97 sama heimild. 
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samningnum upp heldur fellur hann niður við lok ráðningatímans.98 Óheimilt er að segja slíkum 

samningi upp fyrir lok ráðningatímans nema sérstaklega hafi verið um það samið líkt og kom 

fram í dómi Hæstaréttar 12. maí 1999 í máli nr. 483/1998. 

Í ákvæðum íslenskra laga er að finna reglur um form og framkvæmd uppsagnar, 

uppsagnarfrest, uppsagnarvernd o.fl. Mismunandi reglur gilda eftir því hvort um er að ræða 

uppsögn á almennum eða á opinberum vinnumarkaði en vikið verður nánar að því í eftirfarandi 

kafla. Ekki er einungis fjallað um uppsagnir í lögum, heldur einnig í kjarasamningum eða 

jafnvel sérstaklega samið um það í ráðningarsamningum. Í kjarasamningum stéttarfélaga við 

atvinnurekendur er yfirleitt að finna ákvæði um uppsagnarfrest99 en þar er oft kveðið á um 

lengri uppsagnarfrest en lögunum samkvæmt. Þá er einnig algengt að samið sé um lengri 

uppsagnarfrest í ráðningasamningum en aldrei má semja um styttri uppsagnarfrest en 

samkvæmt lögum og kjarasamningum.100  

Svo unnt sé að gera sér grein fyrir því hvort að vinnuveitandi geti orðið bótaábyrgur 

vegna uppsagna sem tengjast kynferðislegu áreitni, kynbundnu áreitni og ofbeldi er 

nauðsynlegt að gera fyrst grein fyrir því hvenær uppsögn getur talist ólögmæt. Í eftirfarandi 

kafla verður meðal annars fjallað um þær kröfur sem gerðar eru til forms og framkvæmda 

uppsagna. Þá verður litið til þess, við hvaða aðstæður atvinnurekanda er heimilt að segja 

starfsmanni upp störfum. Loks verður litið til þeirra tilvika sem takmarka uppsagnarrétt 

atvinnurekanda.   

 

4.1. Almennt um uppsögn og réttarárhrif hennar 

Uppsögn er tilkynning annars aðila ráðningasamnings, atvinnurekanda eða starfsmanns, til hins 

aðilans um ráðningarslit.101 Uppsagnarréttur er gagnkvæmur réttur og getur því bæði 

atvinnurekandi og starfsmaður sagt upp ráðningasamningi. Þannig er starfsmanni alltaf frjálst 

að segja upp starfi sínu og hefur atvinnurekandi í raun engar heimildir eða úrræði til að halda 

honum í starfi.102 Hins vegar getur uppsagnarréttur atvinnurekanda verið nokkrum 

takmörkunum háður en vikið verður nánar að því í kafla 4.4. 

 
98 Arnaldur Backman og Gunnar G. Eydal, Vinnuréttur: Um lög og rétt á vinnumarkaði (Mál og menning 1978) 

132. 
99 sama heimild 143. 
100„Uppsagnarfrestur“ (Alþýðusamband Íslands) <https://www.asi.is/vinnurettarvefur/vinnurettur/rettindi-og-

skyldur/uppsogn-radningarsambands/uppsogn/uppsagnarfrestur/> skoðað 11. mars 2022. 
101 Lára V. Júlíusdóttir, Réttindi og skyldur á vinnumarkaði (n. 26) 217. 
102 Arnaldur Backman og Gunnar G. Eydal (n. 101) 133. 
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Uppsögn er ákvöð í skilningi I. kafla laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og 

ógilda löggerninga103 sbr. dóm  Hæstaréttar 25. mars 1988 í máli nr. 153/1987.104 Með ákvöð 

er átt við yfirlýsingu annars aðila sem er ætlað að binda móttakandann þegar hún er komin til 

vitundar hans.105 Samkvæmt því telst uppsögn bindandi þegar hún er komin til móttakandans 

og hann hefur kost á að kynna sér efni hennar, til dæmis þegar bréf komið í póstkassa hans eða 

tilkynning um ábyrgðarbréf hefur borist viðtakanda.106  

Líkt og að framan greinir er uppsögn tilkynning um ráðningaslit. Ráðningarslitin sjálf 

verða þó ekki fyrr en eftir lok uppsagnarfrests. Uppsögnin sjálf hefur því engin áhrif á 

réttarstöðu starfsmanns í starfi sínu á meðan uppsagnarfresturinn er að líða. Báðir aðilar bera 

sömu skyldur og njóta sömu réttinda. Þannig heldur starfsmaður áfram að vinna sér inn áunnin 

veikindaréttindi og orlofsrétt á þeim tíma sem uppsagnarfresturinn er að líða.107   

Við lok uppsagnarfrests fellur ráðningasamningurinn niður ásamt öllum þeim 

réttaráhrifum sem honum fylgdu. Að því sögðu eru meginskyldur ráðningarsamningsins ekki 

lengur til staðar svo sem skylda vinnuveitenda til greiðslu launa eða hlýðniskylda starfsmanns. 

Allt að einu geta kröfur engu að síður myndast eftir ráðningarslit, svo sem krafa starfsmanns 

um áunnið orlof, krafa um vangreidd laun og jafnvel bótakrafa vegna ólögmætrar uppsagnar.108 

Þó að réttaráhrif ráðningasamnings falli niður við ráðningarslit getur verið að vissar 

skyldur haldast svo sem trúnaðarskylda og þagnarskylda starfsmanns.109 Brot gegn 

framangreindum skyldum geta undir ákveðnum kringumstæðum verið tilefni fyrirvaralausrar 

brottvikningar úr starfi þ.e. riftun sem kann að hafa þær afleiðingar í för með sér að starfsmaður 

fyrirgeri rétti sínum til launa á uppsagnarfresti sbr. dóms Hæstaréttar 30. apríl 1998 í máli nr. 

398/1997.  

Rétt er að nefna að riftun ráðningasamnings er að nokkru leiti frábrugðin uppsögn 

ráðningasamnings. Riftun er fyrirvaralaus uppsögn, þ.e. brottrekstur úr starfi vegna verulegra 

vanefnda af hálfu annars hvors aðila. Réttur til riftunar er gagnkvæmur réttur og getur því bæði 

atvinnurekandi og starfsmaður rift ráðningarsamningi.110  

 
103 Lára V. Júlíusdóttir (n. 11) 80. 
104 Í dóminum kom fram að uppsögn ráðningasamnings er ákvöð sem hefur hefur réttaráhrif frá því hún berst til 

viðtakanda, ef upphaf réttaráhrifa hennar miðast ekki við önnur tímamörk samkvæmt lögum eða samningi. 
105 Páll Sigurðsson, Samningaréttur: yfirlit um meginreglur íslensk samningaréttar (Bókaútgáfan Codex 2004) 

80. 
106 Lára V. Júlíusdóttir, Réttindi og skyldur á vinnumarkaði (n. 26) 217. 
107 sama heimild. 
108 Lára V. Júlíusdóttir, Réttindi og skyldur á vinnumarkaði (n. 26) 217. 
109 sama heimild 78. 
110 sama heimild 240. 
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Megin munur á riftun og uppsögn felst í því að við uppsögn fer fram tilkynning um 

uppsögn og ráðningarslitin verða ekki fyrr en við lok uppsagnarfrests. Hins vegar þegar 

ráðningasamningi er rift gerist þetta hins vegar allt á sama tímapunkti. Þannig felur riftun í sér 

undanþágu frá meginreglunni um starfslok þar sem gert er ráð fyrir að samningi sé sagt upp 

með samningsbundnum uppsagnarfresti.111 

Meginskilyrði þess að rifta megi ráðningasamningi er að annar hvor aðilinn hafi vanefnt 

samninginn með verulegum hætti112 svo sem skyldu atvinnurekanda til greiðslu launa eða 

skyldu starfsmanns til vinnuframlags.113 Í vinnurétti hefur almennt verið talið að starfsmanni 

sé heimilt að rifta ráðningasamningi, svo sem ef atvinnurekandi eða yfirmaður beitir starfsmann 

líkamlegu ofbeldi eða sýnir óviðeigandi hegðun, til dæmis kynferðislega áreitni.114  

 

4.2. Opinberi vinnumarkaðurinn  

Um uppsagnir á opinberum vinnumarkaði gilda lög nr. 70/1996 um réttindi og skyldur 

starfsmanna ríkisins.115 Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. stml. nær gildissvið laganna til allra þeirra 

sem ráðnir eru, skipaðir eða settir í þjónustu ríkisins til lengri tíma en eins mánaðar, án tillits 

til stéttarfélags, enda sé starfið hans aðalstarf. 

Samkvæmt starfsmannalögunum skiptast starfsmenn ríkisins í tvo flokka. Annars vegar 

embættismenn en þeir eru tæmandi taldir í 22. gr. stml. Hins vegar almennir ríkisstarfsmenn, 

en þá átt við alla aðra starfsmenn sem ekki eru embættismenn og starfa hjá ríki eða stofnunum 

þess. Þá teljast einnig starfsmenn sveitarfélaga til opinberra starfsmanna en um réttindi þeirra 

er ekki fjallað í starfsmannalögum.  

Um réttindi starfsmanna sveitarfélaga fer eftir sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011. Í 57. 

gr. þeirra laga segir: ,,Um starfskjör, réttindi og skyldur starfsmanna sveitarfélaga fer eftir 

ákvæðum kjarasamninga hverju sinni og ákvæðum ráðningarsamninga“. Í kjarasamningum 

sveitarfélaga við stéttarfélög er kveðið á um sambærileg réttindi og í starfsmannalögum. Þá 

taka ákvæði stjórnsýslulaga nr. 37/1993116 bæði til stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga sbr. 1. mgr. 

 
111 Halldór Kr. Þorsteinsson, „Brottrekstur úr starfi á almennum vinnumarkaði: verulegar vanefndir starfsmanns 

og tilkynningarskylda“ (2018) 71 Úlfljótur 563, 564. 
112 sama heimild 568. 
113 „Almenn skilyrði riftunar“ (Alþýðusamband Íslands) 

<https://www.asi.is/vinnurettarvefur/vinnurettur/rettindi-og-skyldur/riftun-radningarsambands/almenn-skilyrdi-

riftunar/> skoðað 28. mars 2022. 
114 Réttindi og skyldur á vinnumarkaði (n. 26) 247. 
115 Hér eftir stml. eða eftir atvikum starfsmannalög. 
116 Hér eftir ssl. eða eftir atvikum stjórnsýslulög.  
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1. gr. ssl. Samkvæmt 2. mgr. 1. gr. ssl. gilda lögin um allar stjórnvaldsákvarðanir þ.e. þegar 

stjórnvöld, meðal annars stjórnsýslunefndir, taka ákvarðanir um rétt eða skyldu manna.  

Ákvarðanir um ráðningu, skipun, og setningu opinberra starfsmanna, auk lausnar þeirra 

frá störfum eða brottvikningu þeirra, hafa almennt verið taldar stjórnvaldsákvarðanir.117 Við 

uppsögn opinberra starfsmanna ber því ávallt gæta að skráðum og óskráðum meginreglum 

stjórnsýsluréttarins svo sem rannsóknarreglu sbr. 10. gr., meðalhófsreglu sbr. 12. gr., 

andmælarétt sbr. 13. gr., upplýsingarétt sbr. 15. gr., birting ákvarðana sbr. 20. gr., og rétt til 

rökstuðnings sbr. 21 - 22.  gr. ssl. 

Hafi ekki verið gætt að starfsmannalögum, stjórnsýslulögum og eftir atvikum 

kjarasamningum við framkvæmd uppsagna, getur uppsögnin talist ólögmæt en með því getur 

stofnun eða sveitarfélag bakað sér bótaábyrgð gagnvart viðkomandi starfsmanni118 sbr. 

umfjöllun hér að neðan. 

 

4.2.1. Uppsagnarfrestur almennra ríkisstarfsmanna 

Í 1. málsl. 1. mgr. 41. gr. stml. er gengið út frá því að starfsmenn ríkisins, aðrir en 

embættismenn, séu að meginstefnu ráðnir til starfa ótímabundið með gagnkvæmum 

uppsagnarfresti. Almennt skal uppsagnarfrestur vera þrír mánuðir að loknum reynslutíma, 

nema að annað sé samið um í kjarasamningi sbr. 2. máls. 1. mgr. 41. gr. stml.  

 Í kjarasamningum eru almennt ákvæði um lengri uppsagnarfrest í tengslum við líf- og 

starfsaldur, sbr. til dæmis ákvæði 17.1.3. í kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðuneytisins 

við Starfsgreinasamband Íslands.119 Hins vegar geta réttindi samkvæmt kjarasamningum, svo 

sem lengd uppsagnarfrests verið mismunandi eftir kjarasamningum.  

Undantekning frá gagnkvæmum uppsagnarfresti er tímabundinn ráðning starfsmanns þar 

sem ráðningasamningur rennur út á fyrirfram ákveðnum degi. Samkvæmt 2. mgr. 41. gr. stml. 

er heimilt að ráða starfsmann tímabundið og þarf ekki að segja slíkum samningi upp, heldur 

fellur ráðningin sjálfkrafa úr gildi við lok samningstímans. Þó er unnt að taka fram í 

ráðningasamningi að segja megi slíkum samningi upp af hálfu aðila á meðan ráðningatíma 

stendur. Slík ráðning má þó ekki vara lengur en tvö ár samfellt. 

 
117 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 117 – 313. mál, athugasemdir við 1. gr., mgr. 5. 
118 Páll Hreinsson, „Misbeiting valds við val á leiðum til úrlausnar máls“ (1996) 46 Tímarit lögfræðinga 185, 

197. 
119 „Kjarasamningur fjármála- og efnahagsráðherra og Starfsgreinasamband Íslands frá 1. maí 2015“ 

<https://www.stjornarradid.is/library/03-Verkefni/Mannaudsmal-

rikisins/Skjol/SGS%202016%20%c3%batg%c3%a1fa.pdf> skoðað 17. mars 2022. 
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4.2.2. Ástæða uppsagnar  

Ólíkar reglur gilda um ákvörðunartöku vegna uppsagnar opinberra starfsmanna eftir því hvort 

grundvöllur uppsagnar byggir á ástæðum sem rekja má til stofnunar eða ástæðum sem rekja 

má til starfsmanns. Þegar um er að ræða hið fyrrnefnda skal fara með uppsögn eftir ákvæðum 

2. málsl. 1. mgr. 44. gr. sbr. 43. stml. en í síðara tilvikinu ber að fara eftir ákvæðum 1. málsl. 

1. mgr. 44. sbr. 21. gr. stml.  

Sé starfsmanni sagt upp störfum vegna kynferðislegrar áreitni, kynbundinnar áreitni eða 

ofbeldis á vinnustað er óhætt að segja að uppsögn sé vegna aðstæðna sem rekja má til 

starfsmannsins sjálfs. Svo unnt sé að gera grein fyrir því hvort vinnuveitandi geti orðið 

bótaábyrgur vegna uppsagna sem tengjast slíkri háttsemi þykir nauðsynlegt að gera grein fyrir 

þeim ólíku reglum sem gilda við töku ákvörðunar um uppsögn opinberra starfsmanna eftir því 

hvort ástæða uppsagnar grundvallast á ástæðum sem rekja má til starfsmanns eða stofnunar.  

 

4.2.2.1. Áminning undanfari uppsagnar 

Sé uppsögn vegna ástæðna sem rekja má til starfsmanns, svo sem vegna brota í starfi er mælt 

fyrir um í 1. málsl. 1. mgr. 44. stml. að starfsmanni skuli veitt skrifleg áminning samkvæmt 21. 

gr. stml. og honum veitt tækifæri til að bæta ráð sitt, áður en honum er sagt upp störfum ef 

uppsögn er vegna ástæðna þar eru greindar. Í 21. gr. stml. segir: 

Ef starfsmaður hefur sýnt í starfi sínu óstundvísi eða aðra vanrækslu, óhlýðni við 

löglegt boð eða bann yfirmanns síns, vankunnáttu eða óvandvirkni í starfi, hefur 

ekki náð fullnægjandi árangri í starfi, hefur verið ölvaður að starfi eða framkoma 

hans eða athafnir í því eða utan þess þykja að öðru leyti ósæmilegar, óhæfilegar 

eða ósamrýmanlegar starfinu skal forstöðumaður stofnunar veita honum skriflega 

áminningu. Áður skal þó gefa starfsmanni kost á að tala máli sínu ef það er unnt. 

Við mat á því hvort veita skuli starfsmanni áminningu skal hafa hliðsjón af 14. gr. stml. þar 

sem kveðið er á um skyldu starfsmanns til að rækja starf sitt af alúð og samviskusemi. Leggja 

verður til grundvallar að slíkt mat byggist ávallt á málefnalegum ástæðum.120 Í áliti 

umboðsmanns Alþingis 23. maí 2011 í máli nr. 2970/2000 gerði umboðsmaður nánari grein 

fyrir inntaki 21. gr. stml. Í álitinu kom fram að með vanrækslu á starfsskyldum, væri til dæmis 

átt við, að ekki væri mætt til vinnu samkvæmt ráðningasamningi nema lögmæt forföll væru 

fyrir hendi. Þá væri einnig átt við um tilvik, framkomu eða athafnir starfsmanns, í starfi eða 

utan þess, sem valdi trúnaðarbresti stjórnenda gagnvart starfsmanni. 

 
120 Alþt. 1995-1996, A-deild, þskj. 120 – 372. mál, athugasemdir við 21. gr. 
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 Tilgangur með áminningu er að bregðast við tiltekinni háttsemi starfsmanns með því að 

veita honum færi á að bæta ráð sitt en jafnframt að veita starfsmanni viðvörun þess efnis að 

honum kunni að vera sagt upp störfum, bæti hann ekki úr ráðum sínum.121  

Samkvæmt 21. gr. stml. er skylt að hafa áminningu í skriflegu formi, einkum til að tryggja 

sönnun á tilvist og efni hennar.122 Vísast hér til dóms Landsréttar 1. mars 2019 í máli nr. 

310/2018 þar sem aðstoðarskólastjóra var ekki veitt skrifleg áminning samkvæmt 21. gr. stml. 

og honum þar með ekki gefið færi á að bæta ráð sitt áður en honum var sagt upp störfum. 

Var uppsögnin, án undangenginnar áminningar, talin ólögmæt þar sem ekki var gætt að 

ákvæðum starfsmannalaga. 

Ástæða uppsagnar verður að vera af sama toga og tilefni framkominnar áminningar, 

þ.e. að hún sé ítrekun á sams konar hegðun og starfsmaðurinn hefur áður fengið formlega 

áminningu fyrir samkvæmt 21. gr. stml.123 Vísast hér til dóms Hæstaréttar 9. mars 2006 í 

máli nr. 441/2005 þar sem Á, heilsugæslulæknir hjá H var sagt upp störfum í kjölfar 

áminningar samkvæmt 21. gr. stml. Talið var sannað að Á, hafði ítrekað brotið gegn 

starfsskyldum sínum meðal annars með því að hafa mætt yfir 30 sinnum of seint til starfa, 

vanrækt að sinna helgarvakt og í einhverjum tilvikum, ekki mætt til starfa án þess að hafa 

leyfi eða lögmæt forföll. Fallist var á að uppsagnarástæður Á væri ítrekun á hegðun sem 

hann hafði áður fengið áminningu fyrir og að H hafi verið rétt að segja Á upp störfum með 

vísan til 1. málsl. 1. mgr. 44. gr. stml. 

Ekki er hægt að segja starfsmanni upp störfum vegna annarra ástæðna en veitt var 

áminning fyrir, annars getur áminningin ekki verið grundvöllur uppsagnar.124 Vísast hér 

til dóms Hæstaréttar 9. mars 2006 í máli nr. 384/2005 þar sem stafsmanninum R voru veittar 

áminningar af tilefni sem var óskylt þeim atvikum sem leiddu til uppsagnar hans. Af þeim 

sökum taldi Hæstiréttur að áminningarnar, ekki getað orðið grundvöllur uppsagnar R. Þar 

sem ákvörðun um uppsögn var ekki tekin með lögmætum hætti var R talinn eiga rétt á 

skaðabótum. 

Áminning samkvæmt 21. gr. stml. þykir almennt alvarleg ráðstöfun og þarf því að gæta 

vel að formi og efni hennar.125 Þá er einkum mikilvægt að starfsmanni sé kynnt með skýrum 

 
121 „Áminning í starfi“ (BSRB) <https://www.bsrb.is/is/vinnurettur/starfsaevin/aminning-i-starfi> skoðað 18. 

mars 2022. 
122 Alþt. 1995-1996, A-deild, þskj. 120 – 372. mál, athugasemdir við 21. gr. 
123 BSRB (n. 124). 
124 sama heimild. 
125 sama heimild. 
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hætti að tilætluð áminning sé stjórnvaldsákvörðun í skilningi starfsmannalaga, enda getur hún 

verið undanfari brottvikningar úr starfi sbr. 44. gr. laganna líkt og kom fram í dómi Hæstaréttar  

25. febrúar 1999 í máli nr. 247/1998. 

Jafnframt er ákvörðun um áminningu samkvæmt 21. gr. stml. íþyngjandi 

stjórnvaldsákvörðun en við töku slíkra ákvarðana ber stjórnvaldi að gæta að skráðum og 

óskráðum meginreglum stjórnsýsluréttarins. Hafi starfsmaður verið ásakaður um einhverja þá 

háttsemi sem fellur undir 21. gr. stml. er fyrsta verkefni stofnunar að rannsaka atvik málsins 

sbr. 10. gr. ssl. Ef ekki hefur farið fram rannsókn á málinu og nauðsynlegar upplýsingar liggja 

ekki fyrir, getur stofnunin ekki tekið ákvörðun um hvort veiti skuli starfsmanni áminningu.126  

Samkvæmt 13. gr. ssl. og beinum fyrirmælum í 21. gr. stml. ber að gefa starfsmanni 

kost á að tjá sig um fyrirhugaða áminningu og einstaka efnisþætti hennar, ef það er unnt. Sé 

það ekki gert getur starfsmaður ekki gætt lögmætra hagsmuna sinna líkt og kom fram í dómi 

Hæstaréttar 25. febrúar 1999 í máli nr. 247/1998. Samkvæmt 14. gr. ssl. hvílir einnig sú skylda 

á forstöðumanni að vekja athygli viðkomandi starfsmanns á að mál hans sé til meðferðar þar 

sem tekin verður ákvörðun um hvort hann verði áminntur skv. 21. gr. stml.127  

Áður en tekin er ákvörðun um að veita starfsmanni áminningu ber að veita honum færi 

á að tjá sig um málið.128 Til að starfsmaður fái fullnægjandi tækifæri til að tjá sig um mál áður 

en ákvörðun er tekin, þarf honum að hafa borist tilkynning frá viðkomandi stofnun þar sem 

skýrt kemur fram meint háttsemi sem honum er gefin að sök og að honum kunni að vera veitt 

áminning samkvæmt 21. gr. stml. Tilkynningin skal einnig innihalda öll fyrirliggjandi gögn í 

málinu.129  

Í dómi Hæstaréttar 28. september 2000 í máli nr. 72/2000 var 

framhaldskólakennaranum A veitt skrifleg áminning í kjölfar fundar hjá skólameistara. 

Hæstiréttur taldi að meðferð skólameistara í máli A hefði verið haldin verulegum annmörkum. 

A var boðaður til fundar um málið án hæfilegs fyrirvara og án þess að honum hefði verið 

tilkynnt um efni fundarins. Þá var honum ekki afhent kvörtunarbréf, sem var grundvöllur 

hins boðaða fundar. Loks hafði A ekki verið tjáð með tryggilegum hætti að áminning í 

skilningi 21. gr. stml. gæti fylgt í kjölfar fundarins. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu 

héraðsdóms þess efnis að áminning til A hefði ekki uppfyllt skilyrði 21. gr. stml. meðal 

 
126 Páll Hreinsson, Stjórnsýsluréttur: Málsmeðferð (Bókaútgáfan Codex 2013) 604. 
127 sama heimild. 
128 sama heimild 603. 
129 sama heimild 604–605. 
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annars vegna þess að brotið hefði verið gegn 13. gr. ssl. þar sem A var ekki veittur 

lögvarinn andmælaréttur. 

 Dómstólar hafa almennt talið að sönnunarbyrði hvíli á stjórnvöldum um að  

málsmeðferðarreglna hafi verið gætt, svo sem að starfsmanni hafi verið veittur 

andmælaréttur.130 Þá eru einnig gerðar ríkar kröfur til stjórnvalds að færa sönnur á að 

starfsmaður hafi gerst sekur um þær ávirðingar sem áminning byggist á líkt og kom fram í dómi 

Hæstaréttar 18. mars 2004 í máli nr. 371/2003. 

 

4.2.2.2. Starfsmenn sveitarfélaga 

Áminning samkvæmt orðalagi 21. gr. stml. snýr að háttsemi ríkisstarfsmanna í starfi eða utan 

þess. Um ráðningarrétt og skyldur starfsmanna sveitarfélaga fer eftir kjarasamningum 

stéttarfélaga þeirra við sveitarfélög, líkt og fjallað var um í kafla 4.2. Reglurnar sem 

samningarnir hafa að geyma eru að mestu sambærilegar þeim sem kveðið er á um í 

starfsmannalögum. 

Hér má sem dæmi líta til ákvæðis 11.1.6.2 kjarasamnings Sambands íslenskra 

sveitarfélaga og Starfsgreinasambandsins Íslands131 þar sem fram kemur að skylt sé að veita 

starfsmönnum sveitarfélaga, skriflega áminningu vegna sömu háttsemi sem lýst er í 21. gr. 

stml. Hins vegar er áminning vegna starfsbrota bundin við atriði sem snúa að framferði 

starfsmanns í starfi. 

Að þessu sögðu er sá munur milli starfsmanna ríkisins og starfsmanna sveitarfélaga að 

sveitarfélög hafa ekki heimild til að áminna starfsmann og eftir atvikum segja honum upp starfi 

í kjölfar áminningar vegna hegðunar utan starfs, nema ótvíræð heimild sé til þess í 

kjarasamningi eða lögum.  

Í dómi Hæstaréttar 11. febrúar 2016 í máli nr. 396/2015 var grunnskólakennaranum S 

sagt upp störfum hjá Akureyrabæ vegna ummæla um samkynhneigð sem hann lét falla á 

vefmiðmiðlum. Hæstiréttur taldi að þar sem ummælin féllu utan starfs hans, hefði A verið 

óheimilt að áminna hann og segja honum upp störfum. A hefði því vegna ákvæða 2. og 3. 

mgr. 73. gr. stjórnaskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, þurft ótvíræða stoð fyrir slíkum 

viðbrögðum í kjarasamningi. Slík stoð var ekki verið fyrir hendi var uppsögn S því talin 

ólögmæt. 

 
130 sama heimild 603. 
131 „Kjarasamningur Samband íslenskra sveitarfélaga og Starfsgreinasamband Íslands frá 1. janúar 2020 til 30. 

september 2023“ <https://www.samband.is/wp-content/uploads/2021/09/sgs-heildarkjarasamningur-2020-2023-

uppf-nov2020-lok.pdf> skoðað 21. mars 2022. 
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Reynt hefur á hvort stjórnvöld hafi misbeitt valdi sínu við meðferð og úrlausn máls, 

þegar staða var lögð niður, til þess að losna við starfsmann en raunveruleg ástæða 

uppsagnar var að hann hafði brotið gegn starfsskyldum sínum.132 

Vísast hér til Héraðsdóms Reykjaness 25. mars 2022 í máli nr. E-1521/2021 þar sem 

K, deildastjóri í starfsmanna- og launadeild Kópavogsbæjar, var sagt upp störfum vegna 

skipulagsbreytinga. Þegar K var afhent uppsagnarbréf var henni kynnt eineltisskýrsla en 

áður hafði verið kvartað undan einelti af hennar hálfu. Héraðsdómur taldi að gögn málsins 

bentu eindregið til þess að uppsögn K hafi verið vegna ávirðinga um einelti á vinnustað 

en ekki vegna skipulagsbreytinga. Héraðsdómur taldi að þar sem K hafi verið sagt upp 

störfum vegna brots í starfi, án þess að gefa henni færi á að koma að andmælum við efni 

eineltisskýrslunnar hefði Kópavogsbær brotið gegn 10., 13., og 20. gr. ssl.  

 Samkvæmt ofangreindu er ljóst að heimilt er segja ríkisstarfsmanni upp störfum hafi 

hann beitt kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni eða ofbeldi annað hvort í starfi eða 

utan þess, enda er um að ræða hegðun sem er ósæmileg, óhæfileg og ósamrýmanleg starfi 

hans og til þess fallin að rýra gagnkvæman trúnað milli starfsmanns og stjórnenda.  

Hins vegar, áður en gripið er til uppsagnar þarf viðkomandi stofnun að hafa veitt 

honum skriflega áminningu samkvæmt 21. gr. stml. þess efnis að bæti hann ekki úr ráðum 

sínum kunni honum að verða sagt upp. Í ljósi þess að ekki er unnt að segja starfsmanni 

upp störfum upp vegna annarra ástæðna en veitt var áminning fyrir, þarf viðkomandi 

starfmaður aftur að hafa sýnt af sér samsvarandi háttsemi og að ofan er lýst  svo heimilt sé 

að segja honum upp störfum.  

Hins vegar líkt og að framan greinir, hafa sveitarfélög einungis heimild til að áminna 

starfsmann og eftir atvikum segja honum upp störfum í kjölfar áminningar vegna 

framferðis í starfi. Því er ljóst að sveitarfélög hafa ekki heimild til að veita starfsmanni 

áminningu og eftir atvikum segja honum upp störfum hafi hann sýnt af sér kynferðislega 

áreitni, kynbundna áreitni eða ofbeldi utan starfs.  

Gagnrýna má þennan mun á réttarvernd starfsmanna ríkis og sveitarfélaga enda ekki 

samræmi milli starfsmannalaga og kjarasamninga sveitarfélaga. Hins vegar hefur því verið 

haldið fram um sé að ræða mistúlkun á lögunum og því forvitanlegt að vita hvaða afstöðu 

dómstólar myndu taka í þessum efnum.  

 
132 Páll Hreinsson (n. 121) 193. 
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4.2.2.3. Uppsögn sem rekja má til stofnunar 

Séu starfslok starfsmanns vegna ástæðna sem rekja má til stofnunar er kveðið á um í 1. mgr.  

43. gr. stml. að stjórnendur stofnunar geta sagt starfsmanni upp störfum samkvæmt því sem 

mælt er fyrir um í ráðningarsamningi. Eftir að starfsmaður nær 70 ára aldri skal honum sagt 

upp störfum frá og með næstu mánaðarmótum þar á eftir sbr. 2. mgr. 43. gr. stml.  

Ef uppsögn ríkisstarfsmanns er vegna annarra ástæðna en samkvæmt 21. gr. stml. þar á 

meðal ef uppsögn stafar af öðrum ástæðum, svo sem þeirri að verið sé að fækka starfsmönnum 

vegna hagræðingar í rekstri stofnunar, er ekki skylt að gefa starfsmanni kost að tjá sig um 

ástæður uppsagnar áður en hún tekur gildi sbr. 2. málsl. 1. mgr. 44. gr. stml. Sama á við um 

starfsmenn sveitarfélaga sbr. til dæmis ákvæði 11.1.6.2 kjarasamnings Sambands íslenskra 

sveitarfélaga og Starfsgreinasambandsins Íslands líkt og vikið var að hér að ofan. Samkvæmt 

framangreindu getur stofnun eða sveitarfélag sagt opinberum starfsmanni upp störfum vegna 

ástæðna sem rekja má til stofnunar og þarf ekki að gefa starfsmanni tækifæri til að tjá sig um 

ástæður uppsagnar.133  

Hins vegar á starfsmaður rétt á skriflegum rökstuðningi fyrir uppsögn, óski hann eftir því 

sbr. 1. málsl. 2. mgr. 44. gr. stml og 21. - 22. gr. ssl. Jafnframt skal uppsögnin vera í skriflegu 

formi þar sem tilgreindur er uppsagnarfrestur og starfslok. Þá skal uppsögnin einnig vera í 

samræmi við meginreglur stjórnsýsluréttarins134 sbr. umfjöllun hér að ofan. 

  Uppsögn í þessu tilliti verður ávallt að byggja á málefnalegum sjónarmiðum sbr. einnig 

ákvæði 11.1.6.1 kjarasamnings Sambands íslenskra sveitarfélaga og Starfsgreinasambands 

Íslands. Málefnaleg sjónarmið geta verið til dæmis þegar uppsögn byggist á 

skipulagsbreytingum eða vegna hagræðingar í starfsemi stofnunar.135 Þannig getur stofnun ekki 

borið fyrir sig að ástæða uppsagnar sé vegna sparnaðar, til að stytta sér leið og komist hjá því 

að veita starfsmanni andmælarétt ef raunveruleg ástæða uppsagnar er vegna þess að 

starfsmaður hefur sýnt af sér háttsemi sem fellur undir 21. gr. stml.136  

Í dómi Landsréttar 28. maí 2021 í máli nr. 14/2020 var A sagt upp störfum hjá H vegna 

skipulagsbreytinga stofnunarinnar. Hins vegar var í rökstuðningi H fyrir uppsögninni, vísað til 

slakrar frammistöðu A í starfi og að hann hefði ekki náð að bæta hæfni sína. Dómurinn taldi 

að gögn málsins bentu til þess að ástæða uppsagnar A hefði í reynd verið vegna ástæðna sem 

 
133 Sjá einkum dóm Hæstaréttar 16. desember 1999 í máli nr. 296/1999 og dóm Hæstaréttar 10. mars 2005 í máli 

nr. 378/2004.  
134 Páll Hreinsson (n. 129) 612. 
135 „Uppsagnir og uppsagnarfrestur“ (BSRB) <https://www.bsrb.is/is/vinnurettur/lok-starfs/uppsagnir-og-

uppsagnarfrestur> skoðað 22. mars 2022. 
136 Páll Hreinsson (n. 129) 613. 
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falla undir 21. gr. stml. Þar sem ekki var gætt að ákvæðum 21. og 44. gr. stml. taldist uppsögnin 

ólögmæt.  

Við uppsögn starfsmanna vegna endurskipulagningar eða hagræðingar er nauðsynlegt 

að stjórnvald byggi ákvörðun sína á málefnalegum sjónarmiðum. Að því sögðu þarf að 

framkvæma mat á hæfni starfsmanna og störfum áður en tekin er ákvörðun um hvaða 

starfsmönnum verði sagt upp störfum.137 Vísast hér til dóms Hæstaréttar 10. maí 2007 í máli 

nr. 647/2006 þar sem S, tölvunarfræðingur hjá L var sagt upp störfum vegna skipulagsbreytinga 

en til stóð að hætta nota tiltekin tölvukerfi sem verkefni S snéru aðallega að. Hæstiréttur taldi 

þar sem L framkvæmdi ekki frekara mat á hæfni S í samanburði við aðra starfsmenn, auk þess 

sem starf S var ekki einskorðað við umrætt tölvukerfi, hefði verið óheimilt að segja honum upp 

störfum á þeim grunni sem gert var.138  

 

4.2.2.4. Embættismenn 

Í gildistíð eldri laga nr. 38/1954 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, voru 

uppsagnarákvæði ríkisstarfsmanna með öðru móti en í dag. Samkvæmt III. kafla laganna var 

ríkisstarfsmanni ekki sagt upp störfum nema hann hefði gerst sekur um ávirðingar í starfi. Þetta 

er það sem í almennri orðræðu hefur verið kallað æviráðning opinberra starfsmanna.139 Á þeim 

tíma þegar lögin voru sett fyrir tæplega 70 árum voru ríkisstarfsmenn að miklu leiti 

embættismenn. Talið var að samningaréttur opinberra starfsmanna við ríkið væri ekki 

raunhæfur kostur sökum þess að réttarsamband þeirra væri svo frábrugðið réttarsambandi 

vinnuveitenda og launþega á almennum vinnumarkaði.140  

Samkvæmt núgildandi löggjöf eru opinberir starfsmenn og embættismenn ekki ráðnir 

ævilangt líkt og áður fyrr. Í 1. mgr. 23. gr. stml. segir: ,,Embættismenn skulu skipaðir 

tímabundið, til fimm ára í senn, nema annað sé tekið fram í lögum“. Tilkynna skal 

embættismanni minnst sex mánuðum áður en skipunartími hans rennur út hvort embætti hans 

verði auglýst til umsóknar sbr. 2. mgr. 23. gr. stml. Sé það ekki gert framlengist skipunartími 

hans um fimm ár, nema að hann biðjist lausnar samkvæmt 1. mgr. 37. gr. stml. Samkvæmt 25. 

gr. stml. er litið svo á að embættismaður gegni starfi sínu þangað til eitthvert þeirra atriða sem 

nefnd eru í 1.-10. tl. 25. gr. kemur til, svo sem ef hann brýtur af sér í starfi svo honum ber að 

víkja úr því sbr. 1. tl. 25. gr. stml. Í 2. mgr. 26. gr. stml. segir:  

 
137 BSRB (n. 138). 
138 Sjá einnig dóm Hæstaréttar 15. janúar 2015 í máli nr. 389/2014. 
139 Lára V. Júlíusdóttir, Réttindi og skyldur á vinnumarkaði (n. 26) 235. 
140 Alþt. 1995-1996, A-deild, þskj. 120 – 372. mál athugasemdir við lagafrumvarp, III. kafli, mgr. 2. 
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Rétt er að veita embættismanni lausn um stundarsakir ef hann hefur sýnt í starfi 

sínu óstundvísi eða aðra vanrækslu, óhlýðni við löglegt boð eða bann yfirmanns 

síns, vankunnáttu eða óvandvirkni í starfi, hefur ekki náð fullnægjandi árangri í 

starfi, sbr. meðal annars 38. gr., hefur verið ölvaður að starfi eða framkoma hans 

eða athafnir í því eða utan þess þykja að öðru leyti ósæmilegar, óhæfilegar eða 

ósamrýmanlegar því embætti sem hann gegnir. 

Þó ber ávallt að veita honum áminningu samkvæmt. 21. gr. og gefa honum færi á að bæta ráð 

sitt áður en honum er veitt lausn sbr. 4. mgr. 26. gr. stml. Um áminningu vísast til kafla 4.2.2.1 

hér að ofan. Embættismanni sem veitt hefur verið lausn um stundasakir vegna meintrar misfellu 

í starfi, skal rannsakað af nefnd sérfróðra manna til að upplýsa hvort rétt sé að veita honum 

lausn að fullu eða hann taki aftur við embætti sínu sbr. 1. mgr. 27. gr. stml.  

 

4.3. Almenni vinnumarkaðurinn 

Um starfsmenn á almennum vinnumarkaði gilda að ýmsu leyti aðrar reglur þegar kemur að 

uppsögnum. Lög nr. 19/1979 um rétt verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum og til launa 

vegna sjúkdóms- og slysaforfalla141 ná til alls almenns launafólks sem starfa á almennum 

vinnumarkaði. Með verkafólk er átt við allt landverkafólk og falla því sjómenn ekki undir 

gildissvið laganna142 heldur gilda um þá ákvæði sjómannalaga nr. 35/1985 sem eru sérlög. Lög 

um uppsagnafrest og veikindarétt fela í sér ákveðin lágmarksréttindi143 en oft á tíðum er kveðið 

á um betri rétt í kjarasamningum eða í ráðningasamningi.144  

Uppsögn ráðningasamnings á almennum vinnumarkaði er að vissu leiti ólík uppsögnum 

á opinberum vinnumarkaði. Sá munur er að opinberir starfsmenn njóta ríkari verndar gegn 

uppsögnum heldur en starfsmenn á almennum vinnumarkaði.145 Stafar þetta meðal annars af 

ströngum reglum starfmannalaga og stjórnsýslulaga sem ber að fylgja við framkvæmd 

uppsagna. 

Uppsagnarréttur atvinnurekanda á almennum vinnumarka er mun rýmri en á opinberum 

vinnumarkaði, þó hann kunni að vera nokkrum takmörkunum háður samkvæmt lögum eða 

kjarasamningi. Í eftirfarandi kafla verður meðal annars litið til forms og framkvæmda uppsagna 

en séu formkröfur ekki virtar getur uppsögnin talist ólögmæt.146 Þá verður einnig vikið að 

 
141 Hér eftir lög um uppsagnarfrest og veikindarétt. 
142 Alþt. 1978-1979, A-deild, þskj. 100 – 273. mál, athugasemdir við 1. gr. 
143 Lára V. Júlíusdóttir, Réttindi og skyldur á vinnumarkaði (n. 26) 216. 
144 sama heimild 226. 
145 „Skaðabætur vegna uppsagna“ (Alþýðusamband Íslands) 

<https://www.asi.is/vinnurettarvefur/vinnurettur/rettindi-og-skyldur/uppsogn-

radningarsambands/uppsogn/skadabaetur-vegna-uppsagna/> skoðað 12. apríl 2022. 
146 Lára V. Júlíusdóttir, Réttindi og skyldur á vinnumarkaði (n. 26) 219. 
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grundvelli uppsagna og takmarkana á uppsagnarrétti atvinnurekanda sem á jafnt við um 

almenna sem og opinbera vinnumarkaðinn.  

 

4.3.1. Uppsagnarfrestur 

Í 1. gr. laga um uppsagnafrest og veikindarétt er að finna lágmarksréttindi um lengd 

uppsagnarfrests. Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. skulu starfsmenn sem unnið hafa samfellt eitt ár hjá 

sama atvinnurekanda eiga rétt til eins mánaðar uppsagnarfrests. Starfsmenn sem hafa unnið 

samfellt þrjú ár hjá sama atvinnurekanda, ber tveggja mánaða uppsagnarfrestur sbr. 2. mgr. 1. 

gr. Eftir fimm ára samfellt starf hjá sama atvinnurekanda gildir þriggja mánaða 

uppsagnarfrestur sbr. 3. mgr. 1. gr. sömu laga.  

Þar sem gildissvið laga um uppsagnafrest og veikindarétt tekur einungis til þeirra sem 

hafa starfað minnst eitt ár í starfi, er í öllum kjarasamningum að finna ákvæði um 

uppsagnarfrest á fyrsta starfsári.147 Sem dæmi má líta til ákvæðis 12.2. Kjarasamnings SA og 

Eflingar.148 Líkt og áður kom fram er í mörgum kjarasamningum kveðið á um lengri 

uppsagnarfrest en samkvæmt lögum um uppsagnarfrest og veikindarétt. Vísast í þessu 

samhengi til dæmis til ákvæðis 12.2. kjarasamnings SA og Eflingar. 

 Eins og að framan greinir er algengt að samið sé um lengri uppsagnarfrest í 

ráðningarsamningi. Samkvæmt 2. mgr. 10. gr. laga um uppsagnafrest og veikindarétt skulu 

réttindi sem veitt eru meðal annars með samningum eða leiðir af venju í einstökum 

starfsgreinum haldast, ef þau eru launþeganum hagstæðari en ákvæði laganna. Í 1. mgr. 10. gr. 

sömu laga kemur fram að samningur milli launþega og atvinnurekanda sem brýtur í bága við 

lögin eru ógild ef þau rýra rétt launþegans. 

Þannig er óheimilt að semja um styttri uppsagnarfrest í ráðningasamningi en samkvæmt 

lögum eða kjarasamningi enda er lögum um uppsagnafrest og veikindarétt ætlað að tryggja 

ákveðin lágmarksréttindi. Það er ekki þar með sagt að aðilar geta ekki samið um sín á milli um 

styttan uppsagnarfrest eða jafnvel ákveðið að fella uppsagnarfrestinn alveg niður149 enda séu 

báðir aðilar samþykkir því og hvorugur véfengir þá ákvörðun.  

 
147 Lára V. Júlíusdóttir, Réttindi og skyldur á vinnumarkaði (n. 26) 216. 
148 „Kjarasamningur milli Samtaka atvinnulífsins og Eflingar - stéttarfélags 1. apríl 2019 til 1. nóvember 2022“ 

<https://www.efling.is/wp-content/uploads/2020/11/kjarasamningur-Eflingar-og-SA-2019.pdf> skoðað 12. mars 

2022.  
149 Lára V. Júlíusdóttir, Réttindi og skyldur á vinnumarkaði (n. 26) 224. 
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4.3.2. Form og framkvæmd uppsagna 

Í lögum um uppsagnarfrest og veikindarétt eru gerðar ákveðnar kröfur til forms og 

framkvæmda uppsagna. Samkvæmt 6. mgr. 1. gr. laganna skal uppsögn vera skrifleg og miðast 

við mánaðarmót. Ákvæðið felur í sér gagnkvæman rétt og gildir þannig hvort sem að 

starfsmaður segir upp starfi sínu eða atvinnurekandi segir starfsmanni upp störfum. Líkt og að 

framan greinir miðast uppsögn við mánaðarmót. Þannig þarf uppsagnarbréf að hafa borist 

starfsmanni fyrir mánaðarmót.150 Í dæmaskyni má nefna að hafi uppsagnarbréf borist 3. mars 

myndi uppsagnarfresturinn ekki byrja að líða fyrr en næstu mánaðarmót þ.e. 1. apríl. 

Þann 17. febrúar 2008 sömdu ASÍ og SA um breytt fyrirkomulag uppsagna á almennum 

vinnumarkaði.151 Þar var samið um þrjár meginreglur þ.e. að uppsagnir skulu vera skriflegar, 

uppsagnarbréf skal vera á sama tungumáli og ráðningarsamningur starfsmanns og að 

starfsmaður eigi rétt á viðtali um starfslok sín og ástæður uppsagnar en nánar verður vikið að 

því hér að neðan.152  

Eins og að framan greinir er uppsögn ákvöð og telst hún ekki hafa tekið gildi fyrr en 

hún er komin til móttakandans og hann hefur kost á að kynna sér efni hennar, til dæmis 

ábyrgðarbréf komið í póstkassa móttakanda. Í framkvæmd er ekki jafn mikið notast við 

ábyrgðarbréf þegar staðið er að uppsögn. Yfirleitt er viðkomandi starfsmaður boðaður á fund, 

honum afhent uppsagnarbréf og hann beðinn um að kvitta fyrir móttöku hennar og því enginn 

vafi á hvenær uppsagnarfrestur byrjar að líða. Miklu máli skiptir að gætt sé vel að formi og 

framkvæmd uppsagna en séu formkröfur ekki virtar kann uppsögn að teljast ólögmæt.153  

Í dómi Héraðsdómi Reykjavíkur 7. desember 2007 í máli nr. E-2608/2007 deildu aðilar 

annars vegar um hvort að S hafi verið sagt upp störfum hjá M ehf. í símtali. S hélt því fram að 

honum hefði verið tjáð í símtalinu að til stæði að loka ákveðinni deild hjá fyrirtækinu en ekki 

hefði verið minnst á uppsögn. Af hálfu M ehf. var því hins vegar haldið fram að S hafi verið 

sagt upp störfum í umræddu símtali. Héraðsdómur taldi að gegn mótmælum S yrði að miða við 

að honum hafi verið sagt upp störfum þegar hann tók við uppsagnarbréfi frá starfsmannastjóra 

M ehf. Af dóminum má draga þá ályktun að telji atvinnurekandi sig hafa sagt upp 

 
150 sama heimild 218. 
151 „Framkvæmd uppsagna“ (Alþýðusamband Íslands) <https://www.asi.is/vinnurettarvefur/vinnurettur/rettindi-

og-skyldur/uppsogn-radningarsambands/uppsogn/framkvaemd-uppsagna/> skoðað 13. mars 2022. 
152 „Leiðbeiningar um framkvæmd uppsagna starfsmanna: Réttindi og skyldur launafólks og atvinnurekanda“ 

<https://www.asi.is/media/169628/Um_framkv_md__uppsagna_starfsmanna_.pdf> skoðað 13. mars 2022. 
153 Lára V. Júlíusdóttir, Réttindi og skyldur á vinnumarkaði (n. 26) 219. 
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ráðningasamningi ber hann sönnunarbyrði á því sbr. einnig dóm Hæstaréttar 20. september 

2018 í máli nr. 853/2017.  

Af dómaframkvæmd má einnig ráða að nægilegt sé að senda uppsögn í tölvupósti enda 

hafi tölvupósturinn borist til viðkomandi starfsmanns og efni hans skýrt og ótvírætt. Hins vegar 

gegn eindreginni neitun starfsmanns um að hafa fengið uppsögn í tölvupóst getur 

atvinnurekandi ekki sýnt fram á starfsmanni hafi verið sagt upp störfum sbr. dóm Héraðsdóms 

Reykjavíkur 12. nóvember 2010 í máli nr. E-7240/2009.  

 

4.3.3 Vinna út uppsagnarfrest 

Meginreglan er sú að starfsmaður eigi að vinna út uppsagnarfrestinn. Byggir þetta á þeim 

sjónarmiðum að uppsögn starfsmanns breytir ekki ein og sér efni ráðningarsamnings. Á 

uppsagnarfresti ber því að virða ákvæði samningsins þannig að starfsmaður vinni störf sín og 

atvinnurekandi greiði honum laun.154  

Hins vegar er ekki óalgengt að atvinnurekandi ákveði þegar hann segir starfsmanni upp, 

að hann þurfi ekki að vinna út uppsagnarfrestinn.155 Hefur atvinnurekanda verið talið þetta 

heimilt í krafti stjórnunarréttar síns.156 Óski atvinnurekandi ekki eftir frekari vinnuframlagi 

starfsmanns er ekki þar með sagt að hann losni undan því að greiða starfsmanni laun. Þegar 

svo er, helst ráðningarsambandið út uppsagnarfrestinn, starfsmaður er ekki skyldugur til að 

vinna en atvinnurekanda ber samt að greiða honum laun út uppsagnarfrestinn.157  

Njóti starfsmaður greiðslna annars staðar frá á meðan uppsagnarfresturinn líður koma 

þær greiðslur almennt til frádráttar. Vísast hér til dóms Hæstaréttar 19. september 2002 í máli 

nr. 159/2000 þar sem starfsmanni var sagt upp með þriggja mánaða uppsagnarfresti en ekki var 

óskað eftir vinnuframlagi starfsmannsins á þeim tíma. Hæstiréttur taldi að tekjur 

starfsmannsins sem hann hafði unnið sér inn annars staðar á uppsagnarfrestinum kæmu til 

frádráttar launakröfu hans á hendur fyrri atvinnurekanda.  

 

4.3.4. Ástæða uppsagna 

Í lögum um uppsagnarfrest og veikindarétt er ekki kveðið á um grundvöll uppsagnar á 

almennum vinnumarkaði og er í raun hvergi að finna slíkt ákvæði í íslenskum lögum. Í ljósi 

 
154 „Vinna á uppsagnarfresti“ (Alþýðusamband Íslands) 

<https://www.asi.is/vinnurettarvefur/vinnurettur/rettindi-og-skyldur/uppsogn-

radningarsambands/uppsogn/vinna-a-uppsagnarfresti/> skoðað 13. mars 2022. 
155 sama heimild. 
156 Arnaldur Backman og Gunnar G. Eydal (n. 101) 132. 
157 „Vinna á uppsagnarfresti“ (n. 156). 
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þess getur atvinnurekandi sagt starfsmanni á almennum vinnumarkaði upp störfum án ástæðu 

og sömuleiðis getur starfsmaður sagt upp störfum og þarf ekki að tilgreina ástæðu þess. Þetta 

hefur almennt verið viðurkennt í íslenskum vinnurétti.158 Rétturinn er þó ekki fortakslaus því í 

lögum og kjarasamningum er að finna ákveðnar takmarkanir á rétti atvinnurekanda til að segja 

starfsmanni upp. Á þetta einkum við starfsmenn sem njóta sérstakrar verndar samkvæmt lögum 

og kjarasamningum en vikið verður nánar að því í kafla 4.4. 

 Áður fyrr var ekki talið skylt að upplýsa starfsmann um ástæðu uppsagnar á almennum 

vinnumarkaði þó að slíkt væri talin almenn kurteisi. Hins vegar með samkomulagi ASÍ og SA 

frá 17. febrúar 2008 var samið um að starfsmaður eigi rétt á viðtali um starfslok sín og ástæður 

uppsagnar, einnig að þær séu skýrðar skriflega.159 Í framhaldi var efni samkomulagsins tekið 

orðrétt upp í kjarasamninga árið 2008.  

Vísast hér meðal annars til ákvæðis 12.2.2. kjarasamnings VR og SA þar sem kveðið er 

á um viðtal og ástæðu uppsagnar.160 Samkvæmt ákvæði 12.2.4. kjarasamnings VR og SA geta 

brot gegn ákvæðum kaflans varðað bótum samkvæmt almennum reglum skaðabótaréttar. Ekki 

hefur mikið reynt á framangreint ákvæði fyrir dómstólum en á það reyndi í dómi Félagsdóms 

10. júlí 2013 í máli nr. 6/2013. Í málinu krafðist K skaða- og miskabóta meðal annars vegna 

þess að brotið hefði verið gegn rétti hennar til að fá vitneskju um ástæðu uppsagnar sinnar sem 

kveðið var um í 7. gr. kjarasamnings sem tók til starfa hennar. Af hálfu atvinnurekanda hafði 

K verið gefin sú ástæða fyrir uppsögninni að hún hafi ekki átt samleið með fyrirtækinu. 

Félagsdómur taldi þá ástæðu óljósa og almenns eðlis og með því hefði verið brotið gegn 7. gr. 

kjarasamningsins. Félagsdómur hafnaði hins vegar skaðabótakröfunni þar sem krafan var ekki 

undir þeim kröfulið sem laut að framkvæmd uppsagnar. Þá var miskabótakröfunni einnig 

hafnað þar sem ekki þótti sýnt fram á að miskabótaskilyrðum b-liðar 1. mgr. 26. gr. 

skaðabótalaga nr. 50/1993161 væri fullnægt. 

 Velta má því fyrir sér hvort starfsmaður geti átt rétt til bóta fái hann ekki viðtal eða 

skriflega skýringu um ástæðu uppsagnar en fengi hins vegar uppsagnarfrestinn greiddan. 

Tæplega er hægt að fallast á að starfsmaður eigi rétt á skaðabótum vegna þess, enda er almenn 

regla skaðabótaréttar að til þess þarf að geta sýnt fram á tjón með viðhlítandi gögnum.162 Fengi 

starfsmaður uppsagnarfrestinn að fullu greiddan má velta fyrir sér, hvert væri tjónið? Mögulega 

 
158 Lára V. Júlíusdóttir, Réttindi og skyldur á vinnumarkaði (n. 26) 219. 
159 „Niðurstöður viðræðna samninganefnda ASÍ og SA og sameiginleg mál“ 4 

<https://www.asi.is/media/169624/Samningur-ASI-og-SA-172-2008.pdf> skoðað 14. apríl 2022. 
160 „Kjarasamningur milli VR og Samtaka atvinnulífsins frá 1. apríl 2019 til 1. nóvember 2022“ 50 

<https://www.vr.is/media/6432/kjarasamningur_vrogsa_vefur.pdf> skoðað 13. mars 2022. 
161 Hér eftir skbl. 
162 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 208. 
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gæti starfsmaður átt rétt til miskabóta, sérstaklega ef uppsögnin hefur verið sérstaklega særandi, 

til þess fallin að valda álitshnekki og þannig falið í sér ólögmæta meingerð sbr. b-lið 1. mgr. 

26. gr. skbl. en nánar verður fjallað um miskabætur í kafla 5.2. 

 

4.4. Takmarkanir á uppsagnarrétti  

Líkt og að framan greinir er almennt viðurkennt að atvinnurekandi þurfi ekki að veita ástæðu 

fyrir uppsögn á almennum vinnumarkaði. Hins eru ákveðnar takmarkanir á uppsagnarrétti 

atvinnurekanda samkvæmt lögum og kjarasamningum. Séu takmarkanir á uppsagnarrétti ekki 

virtar getur atvinnurekandi bakað sér bótaábyrgð gagnvart viðkomandi starfsmanni, enda hafi 

uppsögnin verið ólögmæt.163 

 Þó að brotið hafi verið gegn rétti starfsmanns og uppögn dæmd ólögmæt á starfsmaður 

ekki rétt á að vera dæmdur inn í starf sitt aftur.164 Í eftirfarandi kafla verður gert grein fyrir 

þeim lagalegum takmörkunum á rétti atvinnurekanda til að segja starfsmanni upp störfum og á 

það við bæði við um almennan og opinberan vinnumarkað.  

 

4.4.1. Trúnaðarmenn  

Samkvæmt 11. gr. laga nr. 89/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur165 er óheimilt að segja 

trúnaðarmönnum upp starfi vegna vinnu sinnar sem trúnaðarmenn eða láta þá að öðru leiti 

gjalda fyrir það að hafa gegnt trúnaðarstörfum fyrir stéttarfélag. Þeir skuli að jafnaði sitja fyrir 

um störf komi til uppsagna hjá atvinnurekanda. Sama á við um öryggistrúnaðarmenn og fulltrúa 

starfsmanna í öryggisnefndum sbr. 2. mgr. 9. gr. vvl.  

 Hvað varðar uppsagnarvernd trúnaðarmanna á opinbera vinnumarkaði kemur fram í 2. 

mgr. 30. gr. laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna að trúnaðarmenn skulu 

ekki gjalda þess að hafa verið valdir til trúnaðarstarfa. Trúnaðarmaður skal jafnan sitja fyrir um 

vinnu komi til uppsagna sbr. 4. mgr. 30. gr. sömu laga.  

 Trúnaðarmenn njóta þannig sérstaklega ríkrar verndar gegn uppsögnum, enda verður 

trúnaðarmaður að geta sinnt störfum sínum sem slíkur án þess að eiga það á hættu að verða 

 
163 „Takmarkanir á uppsagnarrétti“ (Alþýðusamband Íslands) 

<https://www.asi.is/vinnurettarvefur/vinnurettur/rettindi-og-skyldur/uppsogn-radningarsambands/takmarkanir-a-

uppsagnarretti/> skoðað 8. maí 2022. 
164 Arnaldur Backman og Gunnar G. Eydal (n. 101) 133. 
165 Hér eftir vinnulöggjöfin.  
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sagt upp störfum vegna þeirra. Verndin nær þannig sérstaklega til þeirra starfa, sem tengjast 

trúnaðarmannastarfinu.166 

  Í 2. málsl. 11. gr. vinnulöggjafarinnar felst sú meginregla að trúnaðarmanni á ekki 

að segja upp störfum við fækkun starfsmanna, nema vinnuveitandinn sýni fram á ríkar 

ástæður til þeirrar ráðabreytni. Vísast hér til dóms Félagsdóms 27. júní 2011 í máli nr. 

6/2011. Í málinu var J, trúnaðarmanni OR sagt upp störfum vegna endurskipulagningar og 

hagræðingar fyrirtækisins en fyrir lá að J var meðal 11% starfsmanna fyrirtækisins sem 

var sagt upp störfum. Félagsdómur taldi að OR hefði ekki sýnt fram á að málefnalegar 

ástæður hefðu legið að baki uppsagnar J. 

Uppsagnarvernd trúnaðarmanna er þó hvorki alger né fortakslaus. Eðlilegt þykir að 

atvinnurekandi geri þá kröfu til trúnaðarmanns að hann gefi gott fordæmi og gæti þess að 

framfylgja starfsreglum á vinnustað og þeim fyrirmælum kjarasamninga sem hann er settur til 

að gæta. Þannig getur trúnaðarmaður þurft að hlíta uppsögn vegna trúnaðarbrests, óstundvísi, 

óheiðarleika eða vegna brots á þeim starfsreglum á vinnustað sem starfsmönnum ber almennt 

að fylgja.167  

 

4.4.2. Foreldra- og fæðingarorlof  

Í 50. gr. laga um fæðingar- og foreldraorlof nr. 144/2020168 kemur fram að óheimilt er að 

segja starfsmanni upp störfum á þeim grundvelli að hann hafi tilkynnt um áætlaða töku 

fæðingar- eða foreldraorlofs skv. 12. eða 46. gr. laganna eða er í fæðingar- eða foreldraorlofi 

nema gildar ástæður séu fyrir hendi og skriflegur rökstuðningur fylgi uppsögninni. Sama á við 

um starfsmenn sem nýlega hafa fætt barn eða eru barnshafandi. Foreldri telst nýlega hafa 

fætt barn þegar barnið er 14 vikna eða yngra.169 

Vitanlega getur þungun og barnsfæðing haft í för með sér tilfinningalegt ójafnvægi sem 

kann að bitna á starfi eða starfsfólki. Auk þess er um að ræða fólk í viðkvæmri stöðu á meðan 

 
166 „Ráðningarvernd trúnaðarmanna“ (Alþýðusamband Íslands) 

<https://www.asi.is/vinnurettarvefur/vinnurettur/trunadarmenn-stettarfelaga/radningarvernd-trunadarmanna/> 

skoðað 19. maí 2022. 
167 „Brot í starfi, óstundvísi, frammistaða,óheiðarleiki, trúnaðarbrestur“ (Alþýðusamband Íslands) 

<https://www.asi.is/vinnurettarvefur/vinnurettur/trunadarmenn-stettarfelaga/radningarvernd-

trunadarmanna/tilefni-uppsagna/brot-i-starfi-ostundvisi-frammistadaoheidarleiki-trunadarbrestur/> skoðað 8. 

maí 2022. 
168 Hér eftir ffl. 
169 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 375 – 323. mál, athugasemdir við 50. gr. 
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meðganga stendur og í kringum fæðingu.170 Því þykir nauðsynlegt að vernda sérstaklega 

barnshafandi starfsfólk og foreldra í fæðingarorlofi með framangreindu lagaákvæði.171 

Svo þungaður starfsmaður geti notið verndar gegn uppsögn samkvæmt framangreindu 

ákvæði er nauðsynlegt að hann að hafa tilkynnt vinnuveitenda um þungun. Þannig getur 

ákvæðið ekki átt við sé vitneskja vinnuveitanda um þungun ekki fyrir hendi. Vísast hér til dóms 

Hæstaréttar 15. apríl 1988 í máli nr. 94/1986 þar sem sannað var að V hafi verið kunnugt um 

þungun U þegar henni var sagt upp störfum. Voru U dæmdar bætur vegna ólögmætrar 

uppsagnar úr starfi frá þeim tíma þegar henni var sagt upp, fram til þess tíma er hún öðlaðist 

rétt til töku fæðingarorlofs. 

Forsenda þess að foreldrar njóti uppsagnarverndar samkvæmt 50. gr. ffl. er að þeir hafi 

uppfyllt tilkynningarskyldu sína samkvæmt 12. gr. ffl. Í 1. mgr. 12. gr. segir ,,þegar starfsmaður 

hyggst nýta sér rétt til fæðingarorlofs skal hann tilkynna það vinnuveitenda sínum eins fljótt 

og kostur er og í síðasta lagi átta vikum fyrir fyrirhugaðan fæðingardag barns, frumættleiðingu 

eða töku barns í varanlegt fóstur“.  

Samkvæmt 50. gr. ffl. er atvinnurekanda óheimilt að segja starfsmanni upp ,,nema gildar 

ástæður séu fyrir hendi“. Í dómaframkvæmd hefur sönnunarbyrði um gildar ástæður verið lögð 

á atvinnurekanda. Dómstólar hafa þó almennt túlkað regluna um gildar ástæður þröngt. Einna 

helst hefur verið litið til rekstrarstöðu atvinnurekanda, svo sem ef bú félagsins hefur verið tekið 

til gjaldþrotaskipta eða nauðsynlegt hafi verið að leggja niður störf.172  

Vísast hér til dóms Hæstaréttar 10. febrúar 2010 í máli nr. 11/2010 þar sem talið var að 

mikið tap á rekstri stefnda á árinu 2008, hrun bankakerfisins og nauðsynlegrar 

endurskipulagningar í rekstri fyrirtækisins hefðu verið gildar ástæður fyrir uppsögn í 

skilningi þágildandi 30. gr. (nú 50. gr.) laga um fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000. 

 

4.4.3. Bann við uppsögnum vegna fjölskylduábyrgðar starfsmanna 

Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. laga nr. 27/2000 um bann við uppsögnum vegna fjölskylduábyrgðar 

starfsmanna er óheimilt er að segja manni upp störfum vegna fjölskylduábyrgðar eingöngu. 

Með fjölskylduábyrgð er átt við skyldur starfsmanns gagnvart börnum, maka eða nánum 

skyldmennum sem búa á heimili hans og þarfnast umönnunar hans, svo sem vegna veikinda 

eða fötlunar sbr. 2. mgr. 1. gr. sömu laga. 

 
170 „Vernd gegn uppsögnum“ (Alþýðusamband Íslands) 

<https://www.asi.is/vinnurettarvefur/vinnurettur/faedingar-og-foreldraorlof/faedingarorlof/vernd-gegn-

uppsognum/> skoðað 16. mars 2022. 
171 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 375 – 323. mál, athugasemdir við 50. gr. 
172 Lára V. Júlíusdóttir, „Njóta foreldrar í fæðingarorlofi verndar í starfi á Íslandi?“ (2015) 68 Úlfljótur 452, 461. 
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Til þess að starfsmaður verði talinn bera fjölskylduábyrgð í skilningi laganna þurfa þrjú 

skilyrði að vera fyrir hendi. Hann þarf að bera skyldur gagnvart ósjálfráða börnum, maka eða 

nánum skyldmennum. Því falla ekki hér undir skyldur gagnvart sjálfráða börnum eða skyldur 

gagnvart fjölskyldu maka starfsmannsins. Viðkomandi þarf að búa á heimili starfsmannsins og 

loks þarf viðkomandi að þarfnast umönnunar svo sem vegna veikinda, fötlunar eða sams konar 

aðstæðna. Allir ofangreindir þættir þurfa að vera til staðar svo að starfsmaður beri 

fjölskylduábyrgð gagnvart einstaklingi og ber að skýra hugtakið þröngt.173 Athygli vekur að  

aldrei hefur reynt á framangreint lagaákvæði fyrir íslenskum dómstólum.  

 

4.4.4. Uppsagnarvernd samkvæmt jafnréttislögum nr. 150/2020 

Í 1. mgr. 19. gr. jafnréttislaga kemur fram að atvinnurekanda sé óheimilt að mismuna 

umsækjendum og starfsfólki á grundvelli kyns. Bannið nær meðal annars til mismununar við 

ráðningu, uppsögn o.fl. atriða. Slíkt bann kemur einnig fram í 8. gr. laga um jafna meðferð á 

vinnumarkaði sbr. 1. mgr. 1. gr. sömu laga. Í 2. mgr. 19. gr. jafnréttislaga segir jafnframt: 

,,Óheimilt er að láta fæðingar- og foreldraorlof eða aðrar aðstæður tengdar meðgöngu og 

barnsburði hafa neikvæð áhrif á ákvarðanir samkvæmt. 1. mgr.“. Ef leiddar eru líkur á því að 

einstaklingi hafi við uppsögn verið mismunað á grundvelli þeirra aðstæðna sem nefnd eru í 1. 

mgr. 19. gr. skal atvinnurekandi sýna fram á að aðrar ástæður en kyn, fæðingarorlof, 

foreldraorlof, meðganga og barnsburður hafi legið til grundvallar ákvörðun hans sbr. 4. mgr. 

19. gr. jafnréttislaga.   

Í 1. mgr. 20. gr. jafnréttislaga kemur fram að hafi einstaklingur krafist leiðréttingar á 

grundvelli laganna er atvinnurekanda óheimilt að segja honum upp störfum. Atvinnurekanda 

ber einnig að gæta þess að starfmenn verði ekki beittir órétti í starfi meðal annars á grundvelli 

þess að hafa veitt upplýsingar eða kært kynbundna eða kynferðislega áreitni eða 

kynjamismunun sbr. 2. mgr. 20. gr. jafnréttislaga.  

Séu leiddar líkur á því að brotið hafi verið gegn framangreindu ákvæði ber 

atvinnurekanda að sýna fram á að meint óréttlæti eða uppsögn grundvallist ekki á 

leiðréttingarkröfu einstaklings, kæru eða veitingu upplýsinga um kynbundna eða kynferðislega 

áreitni eða aðra kynjamismunun. Ákvæðið gildir þó ekki hafi einstaklingi verið sagt upp 

störfum meira en einu ári eftir að hann setti fram leiðréttingakröfu sbr. 3. mgr. 20. gr. 

jafnréttislaga.  

 
173 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 293 – 241. mál, athugasemdir við lagafrumvarp, mgr. 8. 
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Vísast hér til dóms Héraðsdóms Reykjavíkur 9. nóvember 2020 í máli nr. E-3067/2019. 

A var upphaflega ráðin sem forstöðumaður markaðs- og kynningarmála hjá X en hafði tekið 

við nýju starfi sem forstöðumaður einstaklingsráðgjafar þegar henni var sagt upp störfum. 

Aðilum bar ekki saman um ástæðu uppsagnar. A taldi að henni hafði verið sagt upp vegna 

leiðréttingarkröfu hennar í skilningi 27. gr. (nú 22. gr.) laga nr. 10/2008 en fjórum mánuðum 

fyrir uppsögn hennar hafði hún kvartað undan óviðeigandi háttsemi framkvæmdastjóra X. 

Dómurinn leit til þess umræða um uppsögn A hafði byrjað nokkru áður en hún kvartaði undan 

háttsemi framkvæmdastjórans. Í minnisblaði ráðgjafa X kom fram að hæfileikar A hefðu ekki 

nýst með sama hætti og áður, eftir að hún tók við nýju starfi forstöðumanns 

einstaklingsmarkaðar. Þá höfðu A og framkvæmdastjórinn rætt saman um talsmáta hans og 

honum veitt handleiðsla sálfræðings vegna óviðeigandi hegðunar hans á vinnustaðnum. Að 

þessu sögðu var ekki talið að uppsögn A hafi verið vegna umræddra kvartana og því ekki fallist 

á að uppsögnin hafi verið ólögmæt.  

 

5. Bótaskylda vinnuveitanda vegna uppsagna sem tengjast kynferðislegri áreitni, 

kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum   

Sé starfsmaður grunaður um að hafa beitt kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni eða ofbeldi 

á vinnustað eða jafnvel utan vinnustaðar geta atvinnurekendur staðið frammi fyrir erfiðum 

ákvörðunum, enda um að ræða flókin og viðkvæm mál sem eru til þess fallin að lita félagslega 

vinnuumhverfið.  

 Í eftirfarandi kafla verður litið til, hvenær starfsmaður getur átt rétt til skaða- og 

miskabóta vegna ólögmætrar uppsagnar.  Þá verður fjallað um hvort slík háttsemi sem hér 

um ræðir geti leitt til bótaábyrgðar á grundvelli reglunnar um vinnuveitandaábyrgð. Í 

eftirfarandi kafla verður einkum leitast við að varpa ljósi á það, við hvaða aðstæður 

vinnuveitandi geti orðið bótaábyrgur vegna ólögmætrar uppsagnar á grundvelli ástæðna sem 

tengjast kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. Í þessu samhengi 

verður sérstaklega litið til þess hvort slík bótaábyrgð geti stofnast vegna brots á 

málsmeðferðarreglum reglugerðar nr. 1009/2015 með vísan til dómaframkvæmdar .  

 

5.1. Skaðabætur vegna ólögmætrar uppsagnar 

Líkt og vikið hefur verið að hér að ofan er sá munur á réttarvernd opinberra starfsmanna og 

þeirra sem starfa á almennum vinnumarkaði, að opinberir starfsmenn njóta ríkari verndar gegn 
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uppsögnum.174 Stafar þetta meðal annars af ströngum reglum um að veita þurfi starfsmanni 

áminningu samkvæmt 21. gr. stml. og gefa honum færi á að bæta ráð sitt áður en honum er sagt 

upp störfum, ef uppsögn á rætur að rekja til ástæðna sem þar eru greindar sbr. 1. málsl. 1. mgr. 

44. gr. stml. Hafi ekki verið gætt að starfsmannalögum, stjórnsýslulögum og eftir atvikum 

kjarasamningum við framkvæmd uppsagna, getur uppsögnin talist ólögmæt en með því getur 

stofnun eða sveitarfélag orðið bótaskylt gagnvart viðkomandi starfsmanni.175  

Hvað varðar uppsagnir á almennum vinnumarkaði getur atvinnurekandi sagt starfsmanni 

á upp störfum án þess að ástæða sé fyrir hendi, þó með þeim takmörkunum sem nefnd hafa 

verið í kafla 4.4. Sé hins vegar ekki réttilega staðið að uppsögn hvað varðar form og 

framkvæmd hennar, eða uppsagnarfrestur ekki virtur, kann atvinnurekandi að baka sér 

bótaábyrgð gagnvart starfsmanni.176  

  Eins og kom fram í kafla 4.4. takmarkast uppsagnarréttur atvinnurekenda við lagaákvæði 

um tiltekna hópa, meðal annars ákvæða um trúnaðarmenn og öryggistrúnaðarmenn, 

barnshafandi starfsfólk og foreldra í fæðingarorlofi, starfsmenn sem tilkynnt hafa um fæðingar- 

og foreldraorlof og starfsmenn sem bera fjölskylduábyrgð. Séu takmarkanir á uppsagnarrétti 

ekki virtar og uppsögnin þar með ólögmæt getur starfsmaður átt rétt til bóta úr hendi 

atvinnurekanda.177 

 Í lögum um uppsagnarfrest og veikindarétt er ekki kveðið á um skaðabótaskyldu 

atvinnurekanda vegna ólögmætra uppsagna. Hins vegar er víðs vegar í íslenskum lögum að 

finna rétt til skaðabóta vegna ólögmætra uppsagna. Í 51. gr. ffl. kemur fram að brjóti 

vinnuveitandi gegn ákvæðum laganna varðar það skaðabótaskyldu eftir almennum reglum. Þá 

kemur fram 31. gr. jafnréttislaga sbr. 16. gr. laga um jafna meðferð á vinnumarkaði að sá sem 

brjóti gegn lögunum með saknæmum og ólögmætum hætti sé skaðabótaskyldur vegna fjártjóns 

og miska samkvæmt almennum reglum. Loks er kveðið á um í 2. mgr. 32. gr. stml. að sé 

embættismissir dæmdur óréttmætur fari um bætur til aðila eftir úrskurði dómstóla, nema 

hlutaðeigendur hafi komið sér saman um annað.  

 

 
174 „Skaðabætur vegna uppsagna“ (n. 148). 
175 Páll Hreinsson (n. 121) 197. 
176 „Skaðabætur vegna uppsagna“ (n. 148). 
177 sama heimild. 
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5.1.2. Bótagrundvöllur 

Frumskilyrði þess að starfsmaður geti átt rétt til skaðabóta vegna ólögmætrar uppsagnar er að 

hann hafi orðið fyrir fjártjóni.178 Af dómaframkvæmd má ráða að skaðabótaréttur starfsmanns 

vegna ólögmætrar uppsagnar grundvallist á almennum reglum skaðbótaréttar og dómvenju. 

Almenna skaðabótareglan sem er betur þekkt sem sakarreglan, er ólögfest meginregla um 

bótagrundvöll í íslenskum rétti.179 Þannig er algengast að bótagrundvöllur sé reistur á 

sakareglunni, nema lög mæla fyrir á annan veg eða sérstakar ástæður séu fyrir hendi.180 

Sakareglan hefur almennt verið skilgreind með eftirfarandi hætti: 

Maður ber skaðabótaábyrgð á tjóni sem hann veldur með saknæmum og 

ólögmætum hætti, enda sé tjónið sennilega afleiðing af hegðun hans og raskar 

hagsmunum, sem verndaðir eru með skaðabótareglum. Það er og skilyrði að 

sérstakar afsökunar ástæður eigi ekki við um tjónvald, svo sem æska eða skortur á 

andlegri heilbrigði.181 

Svo unnt sé að krefjast skaðabóta á grundvelli sakareglunnar þarf háttseminni að vera valdið 

með saknæmum hætti, þ.e. viðhöfð af ásetningi eða gáleysi.182 Háttsemin þarf einnig að vera 

ólögmæt en hér er einkum litið til þess hvort brotið hafi verið gegn skráðri réttarreglu eða 

hátternisreglum sem atvinnurekanda bar að fara eftir. Þá er jafnframt talið ef atvinnurekandi 

hefur hegðað sér andstætt venju, fordæmi dómstóla eða valdið tjóni með því að viðhafa aðra 

háttsemi en honum bar, sé háttsemin ólögmæt.183 Við mat á því hvort uppsögn opinberra 

starfsmanna hafi talist ólögmæt hefur sérstaklega verið litið til þess hvort forsendur ákvörðunar 

um uppsögn hafi verið ómálefnalegar.184  

Loks þurfa að vera orsakatengsl milli uppsagnar atvinnurekanda og þess tjóns sem 

starfsmaður verður fyrir og tjónið sennileg afleiðing uppsagnar.185 Öll ofangreind skilyrði þurfa 

að vera fyrir hendi svo unnt sé að krefjast skaðabóta á grundvelli sakarreglunnar. Hins vegar 

verður ekki vikið nánar að bótagrundvelli vegna ólögmætrar uppsagnar enda lítur það ekki að 

megininntaki ritgerðarinnar.  

 
178 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 55. 
179 Viðar Már Matthíasson (n. 164) 137. 
180 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 180) 93. 
181 Viðar Már Matthíasson (n. 164) 140. 
182 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 180) 96. 
183  sama heimild 213. 
184 Viðar Már Matthíasson (n. 164) 571. 
185Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 180) 335. 
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5.1.3. Umfang fjártjóns  

Á almennum vinnumarkaði eru skaðabætur vegna ólögmætra uppsagna að jafnaði andvirði 

launa á uppsagnarfresti sem starfsmaður hefði átt rétt til, að virtum uppsagnarfresti.186 Þannig 

á starfsmaður að vera eins settur fjárhagslega líkt og hann hefði unnið út uppsagnarfrestinn.187 

Hafi starfsmaður þegið atvinnuleysisbætur eða greiðslur annars staðar frá á því tímabili, koma 

þær almennt til frádráttar skaðabótakröfu samkvæmt almennum reglum skaðabótaréttar.188 

Hafi atvinnurekandi hins vegar ekki virt takmarkanir á uppsagnarrétti hefur komið til 

þess að dæmdar hafa verið skaðabætur umfram uppsagnarfrest líkt og kom fram í dómi 

Héraðsdóms Reykjavíkur 17. desember 2021 í máli nr. E-8164/2020 sbr. dóm Hæstaréttar 

15. desember 1994 í máli nr. 202/1993. 

Starfsmanni ber ávallt að takmarka tjón sitt svo sem almennar reglur skaðabótaréttar 

gera ráð fyrir. Hafi starfsmaður ekki leitast við að takmarka tjón sitt svo sem með því að reyna 

afla sér nýrrar vinnu í framhaldi af uppsögn, getur hann glatað rétti til skaðabóta.189  Vísast hér 

til dóms Hæstaréttar 5. febrúar 2009 í máli nr. 318/2008 þar sem Á var sagt upp störfum hjá M 

ehf. eftir að hafa tilkynnt um töku fæðingarorlofs. Uppsögnin var talin ólögmæt og voru honum 

dæmdar skaðabætur sem svöruðu til mánaðarlauna fyrir tvo mánuði og níu daga. Hvað varðaði 

skaðabætur umfram uppsagnarfrest taldi Hæstiréttur að Á hefði glatað rétti til frekari bóta úr 

hendi M ehf. þar sem honum hafði á tímabilinu verið boðið sambærilegt starf hjá M ehf. en Á 

hafnaði því starfi. 

Þá eru dæmi þess að starfsmaður eigi átt rétt á skaðabótum til viðbótar launum á 

uppsagnarfresti án þess að um miskabótakröfu sé að ræða. Hér er einkum átt við tilvik þar sem 

illa hefur verið staðið að uppsögn, starfsmanni hafi reynst erfitt að fá nýja vinnu  og tekist hefur 

að sanna að fjártjón starfsmanns stafi af þeim ástæðum.190  

Í dómi Hæstaréttar 15. desember 1994 í máli nr. 202/1993 myndaðist svokölluð þriggja 

mánaða regla. Málsatvik voru þau að Guðrún starfaði á Dvalarheimilinu Lundi og var einnig 

trúnaðarmaður vinnustaðarins. Henni var sagt upp störfum með þriggja mánaða fyrirvara. 

Hæstiréttur taldi að uppögn G hafi ekki átt rætur að rekja til þess að hún var trúnaðarmaður hjá 

L og hafði því ekki verið brotið gegn 11. gr. vinnulöggjafarinnar með uppsögninni. Hins vegar 

var talið, vegna stöðu G sem trúnaðarmanns, hefði L borið að veita henni áminningu áður en 

 
186 „Skaðabætur vegna uppsagna“ (n. 148). 
187 „Vinna á uppsagnarfresti“ (n. 156). 
188 Viðar Már Matthíasson, „Um ráðningasamninga“ (1989) 42 Úlfljótur 367, 391. 
189 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 180) 429. 
190 „Skaðabætur vegna uppsagna“ (n. 148). 
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til uppsagnar kom. Hæstiréttur taldi uppsögnina ólögmæta af þessum sökum og að G ætti rétt 

til skaðabóta. Í niðurstöðu Hæstiréttur segir: ,,Samkvæmt venju þykir hæfilegt að miða 

bæturnar við laun í þrjá mánuði frá þeim tíma, sem stefnda lét af störfum, og komi þá til 

frádráttar tekjur og aðrar greiðslur, sem hún aflaði sér á því tímabili“.191 

Samkvæmt dóminum var talið sannað að G hefði orðið fyrir meira tjóni en sem nam 

uppsagnarfrestinum. Fyrir lá að hún átti í erfiðleikum að fá nýja vinnu á Rangárþingi eftir 

starfslokin, enda atvinnuástandið þar bágborið og G hafði verið meira og minna atvinnulaus 

um tvo ár eftir uppsögnina. Af dóminum má ráða að sá sem getur sýnt fram á tjón umfram 

greiðslu launa á uppsagnarfresti getur átt rétt til frekari skaðabóta vegna ólögmætrar uppsagnar, 

enda fer bótaréttur starfsmanns vegna ólögmætrar uppsagnar eftir almennum reglum 

skaðabótaréttar.192 Af dóminum má einnig draga þá ályktun að sé atvinnuástand slæmt á 

starfssvæði viðkomandi starfsmanns, kunni það að hafa áhrif á bótarétt og fjárhæð bóta, ef við 

á.  

Á opinberum vinnumarkaði eru fastmótaðri reglur um fjárhæð bóta vegna ólögmætrar 

uppsagnar. Í 1 málsl. 2. mgr. 32. gr. stml. kemur fram að hafi embættismissir verið dæmdur 

óréttmætur fari um bætur til aðila eftir úrskurði dómstóla, nema málsaðilar hafi komið sér 

saman um annað. Þá segir í einnig í 2. málsl. 2. mgr. sömu greinar: ,,Þegar bætur eru metnar 

skal hafa til hliðsjónar ástæður embættismanns, svo sem aldur og atvinnumöguleika, svo og 

fram komnar málsbætur þess stjórnvalds sem leysti hann frá embætti“. 

Þó að ákvæðið taki einungis til embættismanna, verður ráðið af dómaframkvæmd að 

samskonar viðmið hafi verið lögð til grundvallar við mat á fjárhæð skaðabóta vegna ólögmæta 

uppsagna til almennra ríkisstarfsmanna og starfsmanna sveitarfélaga. Þannig er einkum litið til 

aldurs, atvinnumöguleika og fleiri þátta. Vísast hér meðal annars til dóms Hæstaréttar 25. 

febrúar 1999 í máli nr. 247/1998 þar sem forstöðumanni vinnustofu fatlaðra (E) var sagt upp 

störfum með ólögmætum hætti. Við ákvörðun skaðabóta leit dómurinn til þess að E var 55 ára 

þegar henni var sagt upp, hún hafði unnið við umönnun fatlaðra í 17 ár og hafði ekki sérstaka 

menntun umfram gagnfræðapróf. Þá þóttu tækifæri E til nýrrar vinnu á þessu sviði af skornum 

skammti en hún bjó á Selfossi. Við mat á bótafjárhæð var jafnframt litið til þess að E var 

atvinnulaus í tæpt ár en auk þess hefði hún mátt treyst því að gegna starfi sínu áfram þar til 

einhverjar sérstakar ástæður kæmu til sbr. 43. og 44. gr. stml. Þá fékk E greiddan þriggja 

mánaða uppsagnarfresti auk atvinnuleysisbóta. Voru bætur til E ákveðnar 1.600.000 krónur. 

 
191 Hrd. 15. desember 1994 í máli nr. 202/1993, mrg. 6. 
192 Ástráður Haraldsson, „Nokkrar athugasemdir um bætur vegna ólögmætra uppsagna á almennum 

vinnumarkaði“ [2009] Lögfræðingur <http://logfraedingur.unak.is/pistlar.asp?fid=35> skoðað 17. apríl 2022. 
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Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 25. mars 2022 í máli nr. E-1521/2021 sem reifaður var 

í kafla 4.2.2.2. var við fjárhæð bóta litið til þess að K hafði verið atvinnulaus í 21 mánuð eftir 

að henni var sagt upp störfum og þar af launalaus í 18 mánuði. K var meðal æðstu stjórnenda 

innan stjórnkerfis Kópavogsbæjar og með rúm 1.700.000 krónur í laun á mánuði. Þá var litið 

til þess að K hefði mátt vænta þess að gegna stöðu starfsmannstjóra fram að 70 ára aldri nema 

staða hennar væri löglega lögð niður eða henni vikið úr starfi vegna sannaðra brota í starfi að 

undangenginni áminningu. Litið var til þess að K var á sextugsaldri þegar henni var sagt upp 

störfum og átti því erfitt með að afla sér sambærilegrar vinnu. Voru bætur vegna fjártjóns K 

vegna ólögmætrar uppsagnar hæfilega metnar 18.000.000 krónur. 

Í dómaframkvæmd hafa skaðabætur í málum sem varða ólögmæta uppsögn gjarnan verið 

dæmdar að álitum með hliðsjón af þeim launatekjum sem starfsmenn hafa misst, þó að 

frádregnum launagreiðslum á uppsagnarfresti og tekna, svo sem atvinnuleysisbóta að loknum 

uppsagnarfresti líkt og kom fram í dómi Landsréttar 28. maí 2021 í máli nr. 14/2020. 

Af dómaframkvæmd má draga þá ályktun að opinberum starfsmönnum er ekki einungis 

tryggð betri vernd gegn uppsögnum, heldur einnig oft dæmdar hærri bætur fyrir það fjártjón 

vegna ólögmætra uppsagna en starfsmönnum á almennum vinnumarkaði. Velta má því fyrir 

sér hvort það sama eigi við um miskabætur en vikið verður að því í kafla 5.2. 

 

5.2. Miskabætur  

Auk bóta vegna fjárhagslegs tjóns getur starfsmaður í sumum tilvikum átt rétt til bóta vegna 

ófjárhagslegs tjóns, þ.e. miskabætur. Ólögmæt uppsögn, niðurlagning stöðu eða áminning ein 

og sér veitir ekki rétt til miskabóta, heldur þurfa sérstök lagaskilyrði að vera fyrir hendi.193 Í 

skaðabótarétti er meginreglan sú að bætur séu aðeins greiddar vegna fjártjóns sem metið er til 

fjárhæða eftir almennum hlutlægum mælikvarða. Þannig fæst ófjárhagslegt tjón ekki bætt nema 

á grundvelli sérstakrar lagaheimildar.194 

Í b-lið 1. mgr. 26. gr. skbl. er að finna heimild til að láta þann sem ábyrgð ber á ólögmætri 

meingerð gegn frelsi, friði, æru eða persónu annars manns greiða miskabætur til þess sem 

misgert var við. Í athugasemdum við 26. gr. frumvarps til skbl. kemur fram að skilyrði 

ákvæðisins um ólögmæta meingerð felist í því að um saknæma háttsemi sé að ræða. Gáleysi 

myndi þurfa að vera verulegt til að háttsemi teljist falla undir ólögmæta meingerð. Þannig 

 
193 7 Karl Hallvarðsson, „Miskabótakröfur í málum er varða réttarstöðu opinberra starfsmanna“, Rannsóknir í 

félagsvísindum VI Lagadeild (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands 2005) 114. 
194 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 180) 45. 
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myndi smávægileg stríðni eða grín ekki falla undir hugtakið, heldur þarf meingerðin að ná 

tilteknum grófleika, þótt erfitt sé að setja fram nákvæm viðmið um það.195  

Í 31. gr. jafnréttislaga sbr. 16. laga um jafna meðferð á vinnumarkaði er einnig að finna 

sérstaka lagaheimild til greiðslu miskabóta. Þar segir: ,,Sá sem með saknæmum og ólögmætum 

hætti brýtur gegn lögum þessum er skaðabótaskyldur vegna fjártjóns og miska samkvæmt 

almennum reglum“. Ákvæði 31. gr. jafnréttislaga er sérákvæði og getur einstaklingur sem 

mismunað er á grundvelli kynferðis átt rétt til miskabóta auk bóta fyrir fjártjón.196 Rökin að 

baki ákvæðinu eru þau að almennt megi telja líkur á því að einstaklingi sem er mismunað á 

grundvelli kynferðis verði fyrir ófjárhagslegu tjóni, andlegri þjáningu, álitshnekki og röskun á 

stöðu og högum.197 

Vísast hér til dóms Hæstaréttar 3. júní 2004 í máli nr. 39/2004. Í málinu hafði stofnunin 

N, brotið gegn 24. gr. laga nr. 96/2000 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla (nú 19. 

gr. jafnréttislaga) þegar gengið var framhjá E við ráðningu varðstjóra og henni jafnframt sagt 

upp störfum þegar hún lýsti yfir óánægju sinni með tilhögunina. Fallist var á að E hefði orðið 

fyrir miska þegar sýnilega var gengið fram hjá henni við stöðuveitinguna auk þess að skýringar 

sem henni voru gefnar í uppsagnarbréfi voru til þess fallnar að valda sárindum. Var N talinn 

skaðabótaskyldur á grundvelli 28. gr. (nú 31. gr. jafnréttislaga) laga nr. 96/2000. Við fjárhæð 

bóta vegna fjártjóns var litið til þess munar sem var á launum vaktstjóra og almenns 

neyðavarðar samkvæmt taxta VR en að öðru leiti voru bætur ákveðnar að álitum. Var E talin 

eiga rétt til miskabóta að fjárhæð 250.000 krónur og 1.100.000 krónur bætur vegna fjártjóns. 

Ekki er óalgengt að miskabætur séu dæmdar í málum er snúa að uppsögnum, 

áminningum eða annars konar háttsemi yfirmanna gagnvart undirmönnum sínum.198 Í 

athugasemdum í frumvarpi með 26. gr. skbl. er gert ráð fyrir því að miskabætur kunni að 

greiðast úr hendi vinnuveitanda starfsmanns á grundvelli reglunnar um vinnuveitendaábyrgð, 

sem gerist sekur um ólögmæta meingerð, enda séu skilyrði hennar uppfyllt.199 Þannig geta 

fyrirtæki, ríkisstofnanir eða sveitarfélög orðið bótaskyld á grundvelli ólögmætra uppsagna sem 

rekja má til athafna yfirmanns eða forstöðumanns200 en nánar verður vikið að því í kafla 5.3. 

Kröfur um miskabætur í slíkum málum sem hér um ræðir eru oft rökstuddar með vísan til þess 

 
195 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 116 – 326. mál, athugasemdir við 26. gr., mgr. 7. 
196 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 14 – 14. mál, athugasemdir við 31. gr. 
197 Alþt. 1990, A-deild, þskj. 113 – 69. mál, athugasemdir við 22. gr. 
198 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 180) 564. 
199 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 116 – 326. mál, athugasemdir við 26. gr., mgr. 8. 
200 Einar Karl Hallvarðsson (n. 195) 89. 
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að uppsögnin hafi verið til þess fallin að skaða æru og persónu viðkomandi starfsmanns, valdið 

honum álitshnekki, óþægindum og verið særandi.201  

Íslenskir fræðimenn í lögfræði hafa skilgreint æru með þeim hætti að hún feli í sér 

hugmynd eða dóm um persónugildi manns, svo sem eiginleika hans, hegðun og framkomu. 

Skipta má hugtakinu æra í tvennt, annars vegar í huglæga æru, sem snýr að sjálfsvirðingu 

manna og hins vegar hlutlæga æru sem snýr að mannorði manns eða virðingu annarra.202 

Líkt og að framan greinir er samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr. skbl. kveðið á um rétt til 

miskabóta vegna ólögmætrar meingerðar gegn frelsi, friði, æru eða persónu annars manns. 

Skilin á milli ólögmætrar meingerðar gegn æru og öðrum atriðum sem nefnd eru í b-lið 1. mgr. 

26. gr. skbl. eru ekki alltaf skýr. Sé litið til dómaframkvæmdar virðist ákvæðið oft notað með 

ónákvæmum hætti þannig að ekki sé alltaf ljóst hvort um sé að ræða meingerð gegn frelsi, friði, 

æru eða persónu annars manns, svo lengi sem það fellur undir eitthvert þeirra atriða sem fram 

koma í ákvæðinu.203 Þá þurfa einnig almenn skilyrði skaðabótaábyrgðar að vera til staðar, svo 

sem tjón og orsakatengsl.204 

Kröfur til sönnunar um miskatjón eru að vissu leyti ólíkar því sem við á um fjártjón. Eðli 

málsins samkvæmt þarf sá sem telur sig hafa orðið fyrir tjóni að sanna að forsendur miskabóta 

séu til staðar svo unnt sé að bæta honum slíkt ófjárhagslegt tjón. Hins vegar eru almennt ekki 

gerðar jafn ríkar kröfur til sönnunar um tilvist miskans. Þannig er ekki óalgengt að tjónþola séu 

dæmdar miskabætur jafnvel þótt sýknað hafi verið af kröfu hans um skaðabætur.205 Telja má 

þetta eðlilegt í ljósi þess að oft getur reynst erfitt að sanna ófjárhagslegt tjón, enda er það ekki 

jafn sýnilegt og hið fjárhagslega. Af því leiðir jafnframt að ekki gilda sömu sönnunarreglur að 

öllu leyti um bætur vegna fjártjóns og bætur vegna miska.206 

Til að varpa skýrara ljósi á skilyrði og fjárhæð miskabóta vegna ólögmætrar uppsagnar 

þykir rétt að líta til dómaframkvæmdar þess efnis. Verður fyrst litið til dóma er varða opinberan 

vinnumarkað og síðar er varðar almennan vinnumarkað.   

Í dómi Héraðsdóms Reykjaness 25. mars 2022 í máli nr. E-1521/2021 sem var reifaður í 

kafla 4.2.2.2. var K sagt upp störfum hjá Kópavogsbæ vegna skipulagsbreytinga. Hins vegar 

báru gögn með sér að uppsögnin stafaði af ávirðingum í garð K um einelti á vinnustað. 

 
201 sama heimild 91. 
202 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur III: Sérsvið skaðabótaréttar (Bókaútgáfan Codex 

2020) 408. 
203 sama heimild 409. 
204 sama heimild 407. 
205 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 180) 211. 
206 Eiríkur Jónsson, „Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr. 

skaðabótalaga“ (2007) 60 Úlfljótur 25, 29. 
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Talið var að framferði Kópavogsbæjar hafi verið meiðandi og vegið að starfsheiðri K án þess 

að fyrir lægju málefnalegar ástæður og að hún ætti rétt til miskabóta á grundvelli b-liðar 1. 

mgr. 26. gr. skbl. Við ákvörðun miskabóta var litið til þess að málsmeðferð Kópavogsbæjar í 

eineltismálinu var talin sérstaklega meiðandi fyrir K og til þess fallin að líta út eins og að tilefni 

hefði verið að víkja henni fyrirvaralaust úr starfi vegna eineltis. Uppsögnin hafði reynst K afar 

erfið en samkvæmt álitsgerð sálfræðings átti hún erfitt með svefn, lokaði sig af og var 

niðurbrotin. Voru miskabætur hæfilega ákveðnar 2.000.000 krónur.  

Í dómi Hæstaréttar 26. júlí 2018 í máli nr. 637/2017 starfaði B sem stuðningsfulltrúi á 

sambýli á vegum Sveitarfélagsins Ölfus, en var sagt upp störfum vegna meintrar líkamsárásar 

gegn einum íbúa sambýlisins. Hæstiréttur taldi að þar sem Ö hefði ekki látið fara fram 

fullnægjandi rannsókn á atvikinu og þeim ávirðingum sem B var sakaður um, áður en honum 

var vikið fyrirvaralaust úr starfi hefði brottvikning hans verið ólögmæt. Dómurinn taldi að B 

ætti rétt til skaðabóta sem voru hæfilega metnar 2.000.000 krónur, auk miskabóta samkvæmt 

b-lið 26. gr. skbl. sem ákveðnar voru 500.000 krónur. Við ákvörðun miskabóta var litið til þess 

að þær ávirðingar sem B voru bornar og lágu til grundvallar ólögmætrar brottvikningar hans, 

voru alvarlegar og meiðandi og til þess fallnar að valda honum álitshnekki.  

Í dómi Hæstaréttar 4. nóvember 1999 í máli nr. 250/1999 lét starfsmaðurinn Á af 

störfum hjá fjárfestingabankanum F hf. eftir að stjórnendur bankans töldu að Á hefði gert 

mistök í störfum sínum sem leiddi til tjóns fyrir bankann. Á byggði miskabótakröfu sína á 

því að bankinn og stjórnendur hans höfðu breitt út rangar ásakanir um að hann hefði gefið 

rangar upplýsingar um gjaldeyrisjöfnuð F. Leiddu þessar ásakanir til þess að honum var 

gert ókleift að fá starf við sitt hæfi. Hæstiréttur taldi, þar sem stjórnendur bankans, höfðu 

í bréfi til ríkisendurskoðunar sem dreift var til nokkurs fjölda manna, fullyrt að tap bankans 

væri Á einum að kenna, hefði verið gegnið verulegra lengra í ávirðingum í garð Á en 

réttmætt væri. Voru Á dæmdar miskabætur að fjárhæð 300.000 krónur. 

Í dómi Hæstaréttar 5. nóvember 2015 í máli nr. 370/2015 var I sagt fyrirvaralaust upp 

störfum vegna ásakana um að hafa notað greiðslukort atvinnurekandans V ehf. í heimildarleysi. 

Þá hafði V ehf. einnig kært brotið til lögreglu. Hæstiréttur taldi að ásakanir V ehf. um refsiverða 

háttsemi I hefðu falið í sér ólögmæta meingerð gegn persónu hans og æru samkvæmt 26. gr. 

skbl. Var V ehf. því gert að greiða I 200.000 krónur í miskabætur. 

Að ofangreindum dómum má sjá að fjárhæð miskabóta vegna ólögmætra uppsagna er 

almennt ekki há. Líkt og kom fram í kafla 5.1.3. er starfsmönnum sem starfa á opinberum 

vinnumarkaði veitt ríkari vernd gegn uppsögnum og eiga þar af leiðandi frekari rétt til 
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skaðabóta vegna ólögmætra uppsagna heldur en starfsmenn á almennum vinnumarkaði. Velta 

má því fyrir sér hvort það sama eigi við um rétt til miskabóta.  

Í grein Einars Karls Hallvarðssonar um miskabótakröfur í málum er varða réttarstöðu 

opinberra starfsmanna, var þetta sérstaklega tekið til skoðunar í ljósi dómaframkvæmdar. Þar 

kom fram að ekki væri hægt að slá því föstu að opinberir starfsmenn ættu almennt frekari rétt 

til miskabóta heldur en starfsmenn á almennum vinnumarkaði, þó það hafi eflaust verið svo í 

fyrri tíð þegar menn voru skipaðir til opinberra starfa eða í embætti.207  

 

5.3. Vinnuveitendaábyrgð 

Fram hefur komið að kynferðisleg áreitni, kynbundin áreitni og ofbeldi geti haft margvísleg 

neikvæð áhrif á andlega líðan þess sem fyrir því verður svo sem kvíða, þunglyndi, streitu eða 

jafnvel veikindi. Sú spurning vaknar hvort starfsmaður sem verður fyrir slíkri háttsemi á 

vinnustað, geti átt rétt til bóta úr hendi atvinnurekanda á grundvelli reglunnar um 

vinnuveitandaábyrgð. Í eftirfarandi kafla verður stiklað á stóru hvað þetta varðar, enda er 

skaðabótaréttur á grundvelli vinnuveitendaábyrgðar ekki meginviðfangsefni ritgerðarinnar.  

 Reglan um vinnuveitendaábyrgð er ólögfest regla í skaðabótarétti en jafnframt einn 

þýðingarmesti bótagrundvöllurinn í íslenskum rétti.208 Vinnuveitendaábyrgð felur í sér 

skaðabótaábyrgð vinnuveitenda, á tjóni sem valdið er af starfsmanni hans í tengslum við 

framkvæmd starfs með saknæmri og ólögmætri háttsemi.209 Skilyrði reglunnar eru að tjón sé 

rakið til saknæmrar hegðunar starfsmanns og þarf því vinnuveitandi sjálfur ekki að hafi sýnt af 

sér saknæma háttsemi. Þá þarf tjónið að vera valdið af saknæmri hegðun starfsmanns í starfi 

eða í tengslum við starf.210 Loks þarf starfsmaður sem olli tjóninu að vera undir boðvaldi 

vinnuveitenda.211 Við beitingu reglunnar um vinnuveitendaábyrgð geta risið mun flóknari 

álitaefni212 sem ekki verður gert nánari grein fyrir hér, enda umfjöllunarefnið út fyrir efni 

ritgerðar þessarar.  

 Líkt og að framan greinir kemur fram í athugasemdum við 26. gr. frumvarps til skbl. að 

starfsmaður geti átt rétt til bóta úr hendi vinnuveitenda, gerist starfsmaður vinnuveitanda sekur 

um ólögmæta meingerð, á grundvelli reglunnar um vinnuveitandaábyrgð, enda séu skilyrði 

hennar uppfyllt.213 Af þessu má draga þá ályktun að verði starfsmaður fyrir kynferðislegri 

 
207 (n. 195) 113. 
208 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 180) 261. 
209 sama heimild 262. 
210 sama heimild 281. 
211 sama heimild 266. 
212 sama heimild 265. 
213 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 116 – 326. mál, athugasemdir við 26. gr., mgr. 8. 
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áreitni, kynbundinni áreitni eða ofbeldi á vinnustað og lagaskilyrði miskabóta séu fyrir hendi 

getur hann krafist miskabóta á grundvelli reglunnar um vinnuveitandaábyrgð. Til að varpa 

nánar ljósi á þetta ber að líta til eftirfarandi dóms Hæstaréttar 16. febrúar 2012 í máli nr. 

267/2011 (Hrd. 267/2011). 

 

5.3.1. Dómur Hæstaréttar 16. febrúar 2012 í máli nr. 267/2011 

Málavextir voru þeir að A sem starfaði hjá Isavia ohf. (I ohf.) fór með yfirmanni sínum E og 

samstarfsmanni sínum F í vinnuferð í sumarbústað. A kvaðst hafa orðið fyrir kynferðislegri 

áreitni í vinnuferðinni en þeim málsatvikum er ítarlega lýst í kafla 2.4.1.  

Nokkrum dögum eftir vinnuferðina kvartaði A undan háttsemi E við starfsmannastjóra I 

ohf. og lýsti því að E hafi beitt hana kynferðislegri áreitni í fyrrnefndri ferð. Kvaðst hún ekki 

treysta sér til að vera nálægt honum og vinna undir hans stjórn. Í kjölfarið var gert samkomulag 

milli aðila þar sem A var færð undir stjórn starfsmannastjóra en átti að halda áfram að sinna 

þeim verkefnum sem hún hafði sinnt. Einnig var fallist á beiðni A um að hún þyrfti ekki að 

hafa samskipti við E en hún kvað hann ítrekað hafa brotið gegn því meðal annars með því að 

hafa afskipti af störfum hennar.  

A höfðaði mál gegn I ohf. til heimtu vangoldinna launa auk skaða- og miskabóta á 

grundvelli reglunnar um vinnuveitandaábyrgð vegna kynferðislegrar áreitni sem hún kvaðst 

hafa orðið fyrir af hálfu yfirmanns síns E og að viðbrögð I ohf. hefðu ekki verið í samræmi við 

alvarleika málsins. 

Í dómi Héraðsdóms Reykjaness 9. febrúar 2011 í máli nr. E-1883/2010 var ekki fallist á 

kröfu um skaðabætur þar en engin gögn lágu fyrir til stuðnings fjárkröfu A. Héraðsdómur taldi 

hins vegar að A ætti rétt til miskabóta á grundvelli b-liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. og 31. gr. 

þágildandi laga nr. 10/2008 vegna kynferðislegrar áreitni sem hún varð fyrir á vinnutíma og 

eineltis í kjölfar kvörtunar hennar. Síðan segir orðrétt:  

Það athafnaleysi stefnda að búa ekki svo um hnútana að stefnanda væri fært að 

sinna starfi sínu áfram, sem hún var í áður en kynferðisleg áreitni átti sér stað, 

hefur verið til þess fallið að valda stefnanda vanlíðan. Fól þetta athafnaleysi 

yfirmanns stefnanda í sér meingerð gegn persónu hennar, sem stefndi ber 

ábyrgð á.214 

Hæstiréttur snéri niðurstöðunni við og taldi að háttsemi E félli ekki undir skilgreiningu á 

kynferðislegri áreitni samkvæmt 4. tl. 2. gr. þágildandi laga nr. 10/2008 án þess að meira 

kæmi til. Vísast hér til kafla 2.4.1. þar sem gerð var nánari grein fyrir niðurstöðu 

Hæstaréttar hvað þetta varðaði.  

 
214 Dómur Héraðsdóms Reykjaness 9. febrúar 2011 í máli nr. E-1883/2010, mgr., 13.  
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 Hæstiréttur taldi að gögn málsins bæru með sér skýr merki um að I ohf. hefði tekið 

alvarlega á málinu, en leitað var álits tveggja lögmanna sem töldu háttsemi E ekki falla 

undir kynferðislega áreitni. Jafnframt veitti I ohf. E áminningu fyrir hegðun sína, E var 

gert að sækja viðtöl vinnustaðasálfræðings auk þess sem A var boðin ráðgjöf hjá 

sálfræðingi á kostnað I ohf. Þá var ekki talið að I ohf. hefði brotið gegn samkomulagi milli 

aðila um að A hefði ekki þurft að hafa samskipti við E, enda ekki hægt að útiloka samskipti 

af öllu tagi milli samstarfsmanna. 

 Var niðurstaða Hæstaréttar að A hefði ekki verið beitt óréttlæti í starfi með tilliti til 

starfsöryggis og starfskjara sbr. 2. mgr. 27. gr. þágildandi laga nr. 10/2008. Þvert á móti 

bentu gögn málsins til þess að I ohf. hefði lagt sig allan fram til að A gæti sinnt starfi sínu 

eins og unnt var. A var ekki talin eiga rétt til greiðslu launa fyrir það tímabil sem hún kaus 

að mæta ekki til vinnu og enn síður var háttsemi I ohf. talin fela í sér ólögmæta meingerð.  

 Af dómi héraðsdóms má draga þá ályktun að verði starfsmaður fyrir kynferðislegri 

áreitni á vinnutíma vegna athafnaleysis vinnuveitanda við að tryggja öruggt og 

heilsusamlegt starfsumhverfi getur vinnuveitandi bakað sér bótaábyrgð á grundvelli 

reglunnar um vinnuveitendaábyrgð. Hins vegar ber að varast að draga of miklar álykt anir 

af niðurstöðu héraðsdóms enda snéri Hæstiréttur niðurstöðunni við.  

 Velta má fyrir sér hver niðurstaða Hæstaréttar hefði verið ef háttsemi E hefði verið 

talin kynferðisleg áreitni og þá hvort Hæstiréttur hefði fallist á að A ætti rétt til bóta úr 

hendi I ohf. á grundvelli reglunnar um vinnuveitandaábyrgð. Þá væri einnig áhugavert að 

vita hver niðurstaða dómsins hefði verið með tilliti til reglugerðar nr. 1009/2015 en atvik 

málsins áttu sér stað fyrir gildistöku hennar.  

 

5.4. Dómaframkvæmd 

Í eftirfarandi kafla verður leitast við að varpa ljósi á það hvort starfsmaður geti átt rétt til bóta 

úr hendi vinnuveitanda á grundvelli uppsagnar sem tengjast kynferðislegri áreitni, kynbundinni 

áreitni og ofbeldi með tilliti til dómaframkvæmdar. Í þessu samhengi verður sérstaklega litið 

til þess hvort að vinnuveitandi geti orðið bótaábyrgur vegna brots gegn málsmeðferðarreglum 

reglugerðar nr. 1009/2015.  

 

5.4.1. Dómur Hæstaréttar 22. desember 2014 í máli nr. 326/2014 

Málavextir í dómi Hæstaréttar 22. desember 2014 í máli nr. 326/2014 (Hrd. 326/2014) tengjast 

óneitanlega Hrd. 267/2011 sem reifaður var í kafla 5.3.1 hér að ofan. E sem starfaði sem 
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framkvæmdastjóri flugverndarsviðs I ohf. var ásakaður um að hafa beitt undirmann sinn, A 

kynferðislegri áreitni í vinnuferð í sumarbústað.  

 Vegna dóms Héraðsdóms Reykjaness 9. febrúar í máli nr. E-1883/2010 sem rakin er 

hér að ofan og óvæginnar fjölmiðlaumfjöllunar í kjölfar hans var E sagt upp störfum. Hins 

vegar með Hrd. 267/2011 var niðurstöðu héraðsdóms snúið við og I ohf. sýknað að kröfum 

A. Í kjölfarið höfðaði E mál gegn I ohf. á grundvelli þess að honum hafi verið sagt upp störfum 

með ólögmætum hætti. Krafðist E miskabóta á grundvelli þess að uppsögnin hafi valdið honum 

álitshnekki og verulegri vanlíðan, einkum vegna þess að með uppsögninni hafi I ohf. tekið 

undir ásakanir á hendur E um kynferðislega áreitni. Einnig hafði verið fjallað um uppsögnina 

í fjölmiðlum með nafn og myndbirtingu af E, auk þess sem hann þurfti að hætta í störfum 

hjá ungmennafélagi og sóknarnefnd vegna uppsagnarinnar.  

Í dóminum var meðal annars deilt um það hvort E hefði haldið réttindum sínum sem 

ríkisstarfsmaður samkvæmt starfsmannalögum við flutning starfs E frá Keflavíkurflugvelli ohf. 

til I ohf. Í athugasemdum við frumvarp er varð að lögum nr. 78/2008 um stofnun opinbers 

hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar o.fl. kom fram að starfsmannalögin tæku ekki 

til starfs E. Var því ekki fallist á að I ohf. hafi verið bundið af starfsmannalögum né 

stjórnsýslulögum þegar E var sagt upp störfum.  

Héraðsdómur hafnaði miskabótakröfu E þar sem talið var að uppsögn á 

ráðningasamningi hans við þær aðstæður sem voru uppi í málinu höfðu ekki farið út fyrir 

heimild vinnuveitanda að þessu leyti og hún því ekki falið í sér ólögmæta meingerð gegn 

æru hans eða persónu. 

Hæstiréttur taldi hins vegar að þegar E var áminntur og umrætt samkomulagt gert, 

hefði E mátt treysta því að sú niðurstaða stæðist, efndi hann skyldur sínar samkvæmt 

samkomulaginu. Ágreiningslaust var að þær skyldur vanefndi E ekki. Þá hafði I ohf. gert 

ráðningasamning við E tveimur árum eftir umrætt samkomulag sem gilti þegar E var sagt 

upp störfum í mars 2011.  

Samkvæmt þessu taldi Hæstiréttur að sú ástæða sem I ohf. tilgreindi sérstaklega fyrir 

uppsögninni gæti á engan hátt verið lögmætur grundvöllur hennar. Því hefði uppsögnin 

verið í andstöðu við samkomulagið og brot á gagnkvæmri trúnaðar- og tillitsskyldu I ohf. 

gagnvart E í samningssambandi þeirra. Hæstiréttur taldi að hvernig staðið var að 

uppsögninni og í ljósi afleiðinga hennar, hefði E orðið fyrir miska og hann talinn eiga rétt 

til miskabóta samkvæmt 26. gr. skbl. Voru miskabætur ákveðnar 500.000 krónur.  

Draga má þá ályktun að hefði E verið talin ríkisstarfsmaður og þar með notið 

réttarverndar samkvæmt 21. og 44. gr. stml. hefði ástæða uppsagnar þurft að vera af sama 
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toga og tilefni áminningar, þ.e. ítrekun á sams konar hegðun sem hann hafði áður fengið 

áminningu fyrir. Þannig hefði E aftur þurft að hafa sýnt af sér ósæmilega eða óviðeigandi 

hegðun sem hann hefði áður fengið áminningu fyrir. Sé litið til þess að E braut ekki gegn 

umræddu samkomulagi né sýndi af sér sömu háttsemi sem hann var áminntur fyrir hefði 

uppsögnin að öllum líkindum verið talin ólögmæt.  

 

5.4.2. Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 30. október 2019 í máli nr. E-137/2019  

Málsatvik voru þau að Atli Rafn (A) var ráðinn sem leikari hjá Leikfélagi Reykjavíkur ses. 

(LR) sem rekur Borgarleikhúsið. Upphafsdagur ráðningar var 18. ágúst 2017 og var 

samningstíminn eitt ár. Þann 16. desember 2017, var A boðaður á fund með leikhússtjóra 

Borgarleikhússins (B) þar sem honum var afhent uppsagnarbréf. Fram kom að uppsögnin tæki 

gildi frá og með 1. janúar 2018, uppsagnarfrestur væru þrír mánuðir og að ekki væri óskað eftir 

vinnuframlagi hans á uppsagnartímanum. Í uppsagnarbréfinu var ekki gerð grein fyrir ástæðu 

uppsagnarinnar en B lýsti því munnlega yfir við A að komið hefðu fram nokkrar ásakanir á 

hendur honum um kynferðislega áreitni frá ,,ótengdum“ aðilum og sökum þess þyrfti hann að 

víkja þegar í stað úr starfi sínu við leikhúsið.  

 A höfðaði mál gegn LR og B og krafðist bóta vegna uppsagnarinnar. Byggði A á því 

að með uppsögn á ráðningasamningi hefðu LR og B með saknæmum og ólögmætum hætti 

brotið gegn réttindum hans þar sem ekki var fylgt ákvæðum reglugerðar nr. 1009/2015 um 

aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum.  

A krafðist skaðabóta á grundvelli þess að frá því að uppsögnin átti sér stað hafði A 

ekki fengið verkefni sem leikari og misst starf sitt við lestur auglýsinga hjá C slf. Þá hefði 

brottreksturinn verið til þess fallinn að skaða stöðu hans, ímynd hans sem leikara og þar 

með aflahæfi.  

Jafnframt byggði A á því að uppsögnin hefði falið í sér ólögmæta meingerð gegn æru 

hans og persónu sbr. b-lið 1. mgr. 26. gr. skbl. en hún hafði verði sérstaklega meiðandi þar 

sem engin rannsókn fór fram á sannleiksgildi þeirra ásakana sem lágu til grundvallar 

uppsagnarinnar. Þá hefði brottvikningin falið í sér neikvæða fjölmiðlaumfjöllun og til þess 

fallin að valda A álitshnekki og andlegri vanlíðan en einungis þrem dögum eftir 

uppsögnina birtist frétt á vefmiðli með fyrirsögninni „A rekinn viku fyrir frumsýningu: 

Sakaður um kynferðislega áreitni...“.  

Fyrir dómi kvaðst B, leikhússtjóri LR að henni hafi borist sjö tilkynningar um sex 

atvik sem vörðuðu kynferðislega áreitni og kynferðisofbeldi á tímabilinu 1-15. desember 
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2017 frá ólíkum og ótengdum aðilum en sum þeirra höfðu átt sér stað á vinnutíma en önnur 

utan vinnu. Af þeim tilkynningum sem henni bárust hefðu fjórar verið frá starfsfólki 

leikhússins sem lýstu yfir miklum kvíða og vanlíðan og óttuðust um öryggi sitt. B taldi sér 

ekki fært að gefa upp nöfn þeirra sem báru upp kvörtun þar sem henni hafi borið að virða 

ósk umræddra einstaklinga um trúnað. 

Í dómi héraðsdóms var vikið að því að LR hefði ekki gert skriflega áætlun um öryggi 

og heilbrigði á vinnustað í samræmi við reglugerð nr. 1009/2015. Hins vegar var til staðar  

handbók starfsfólks um almennar leiðbeiningar slíkra mála. Héraðsdómur taldi að 

handbókin kæmi ekki í stað reglugerðarinnar og fullnægði ekki þeim kröfum sem þar 

kæmu fram. Samkvæmt 1. mgr. 7. gr. rg. bar LR og B við meðferð máls að gæta að 

hagsmunum hlutaðeigandi starfsmanna og þar með talið að gefa A kost á að koma 

sjónarmiðum sínum á framfæri. Þá bæri að gera ráðstafanir til að stöðva hegðunina ef hún 

átti við rök að styðjast og koma í veg fyrir að hún endurtæki sig sbr. 2. mgr. 7. gr. rg. Til 

þess að A hefði getað komið sjónarmiðum sínum á framfæri hefði LR og B verið skylt að 

upplýsa A um það, hvers eðlis ásakanir á hendur honum væru og enn fremur gefa honum 

kost á að breyta hegðun sinni ef þær reyndust sannar. Trúnaður gagnvart viðkomandi 

einstaklingi gæti ekki leitt til þess að réttarstaða A yrði á neinn hátt lakari að þessu leyti.  

Héraðsdómur taldi að beiting svo alvarlegra úrræða, að segja A upp störfum og fresta 

frumsýningu leiksýningar sem fyrirhuguð var tveimur vikum eftir uppsögnina og A fór 

með hlutverk í, væri til þess fallin að valda A tjóni. Í ljósi þess að B og LR höfðu ekki sýnt 

af sér þá háttsemi sem ætlast mætti til af atvinnurekendum í slíkum málum og samkvæmt 

reglugerð nr. 1009/2015 hefði uppsögnin verið ólögmæt og leitt til bótaskyldu B og LR.  

A var talinn eiga rétt til miskabóta á grundvelli b-liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. Litið var 

til þess að uppsögn A og frestun á frumsýningu leikverks með tilkynningu í fjölmiðlum 

hafi verið til þess fallinn að vera meiðandi fyrir A sem var þekkt persóna með farsælan 

starfsferil sem leikari. Voru miskabætur ákveðnar 1.500.000 krónur. 

Héraðsdómur taldi einnig að A ætti rétt til skaðabóta úr hendi LR og B umfram 

þriggja mánaða launa. Voru skaðabætur ákveðnar 4.000.000 krónur að álitum að teknu 

tilliti til upplýsinga um aukatekjur A hjá C slf. á árunum 2016-2019.  

 

5.4.3 Dómur Landsréttar 18. desember 2020 í máli nr. 752/2019  

Málinu var áfrýjað til Landsréttar þar sem dómurinn komst að öndverðri niðurstöðu. 

Dómurinn taldi að meðferð máls hefði ekki verið hagað á þann veg sem lýst er í reglugerð nr. 

1009/2015 og handbók LR. Hins vegar væri vandséð hvernig LR og B hefðu getað staðið að 
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meðferð málsins þannig það samrýmist fyrirmælum reglugerðarinnar að öllu leyti. Var það 

vegna þess að konurnar sem kvörtuðu undan háttseminni vildu halda því leyndu hverjar þær 

voru. Sú takmarkaða lýsing sem B gat gefið af atvikum áður en A var sagt upp kom þannig í 

veg fyrir að hann gæti í raun andmælt þeim. Í dómi Landsréttar kom fram að hvergi í lögum 

væri með beinum eða óbeinum hætti settar skorður fyrir því að atvinnurekandi beitti 

viðteknum úrræðum gagnvart starfsmanni samkvæmt samningi eða almennum reglum 

kröfuréttar. Síðan sagði orðrétt: 

Þá er til þess að líta að reglugerðin mælir aðeins fyrir um að atvinnurekendur skuli 

grípa til aðgerða til að stemma stigu við þeirri háttsemi sem reglugerðin tekur til 

þannig að hún endurtaki sig ekki, án þess að það sé útskýrt nánar í hverju þær 

aðgerðir eigi að felast.215 

Að þessu sögðu var ekki talið að málsmeðferð samkvæmt reglugerð nr. 1009/2015 væri 

ófrávíkjanlegt skilyrði þess að segja mætti ráðningarsamningi upp. Ekki væri hægt að leggja 

þann skilning í ákvæði reglugerðarinnar að útilokað væri að segja A upp störfum nema að 

undangenginni þeirri málsmeðferð sem reglugerðin og handbókin mælti fyrir um. Þá sagði 

orðrétt:  

Engin skylda hvílir á vinnuveitendum sem ekki eru stjórnvöld, að rannsaka atvik 

sem gefa tilefni til að segja starfsmanni upp, gefa honum færi á að tjá sig eða gæta 

meðalhófs við val á úrræðum, enda  verður  slík  skylda  ekki  leidd  af  almennum  

reglum  vinnu-,  samninga- eða kröfuréttar.216 

Því hefði LR og B verið heimilt að segja A upp á þeim grundvelli sem gert var án þess  að 

viðhafa þá málsmeðferð sem A taldi að skort hefði. Landsréttur taldi að aðgerðir LR og B 

hefðu hvorki í orði eða verki falið í sér ólögmæta meingerð gegn æru hans en ekki lá fyrir 

að þau hefðu tekið afstöðu til sannleiksgildis þeirra ávirðinga sem á hann höfðu verið 

bornar. Einnig taldi dómurinn ósannað að LR og B hefðu stuðlað að þeirri umfjöllun sem 

málið hlaut í fjölmiðlum. Þar sem ekki var talið sannað að LR og B hefðu sýnt af sér 

ólögmæta háttsemi og að skilyrði bótaskyldu væru fyrir hendi, þar á meðal á grundvelli b-

liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. voru þau sýknuð af kröfum A.  

Einn dómari skilaði sératkvæði og taldi að dæma bæri LR, til að greiða A 1.000.000 

króna í miskabætur samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr. skbl. og reglunnar um 

vinnuveitandaábyrgð.  

 

 
215 Lrd. 18. desember 2020 í máli nr. 752/2019, liður 28. 
216 Lrd. 18. desember 2020 í máli nr. 752/2019, liður 29. 
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5.4.4. Dómur Hæstaréttar 23. september 2021 í máli nr. 15/2021 

A skaut málinu til Hæstaréttar 11. mars 2021. Áfrýjunarleyfi var veitt á þeim grundvelli 

að dómur í málinu gæti haft fordæmisgildi um uppsögn starfsmanns á almennum 

vinnumarkaði sem ásakaður er um kynferðislega áreitni og kynferðislegt ofbeldi á 

vinnustað. Þó var ekki fallist á að málinu yrði áfrýjað gegn B þáverandi leikhússtjóra LR, 

sem sýknuð var með dómi Landsréttar.217 

Í dómi Hæstaréttar 23. september 2021 í máli nr. 15/2021 (Hrd. 15/2021) kom fram 

að LR hefði almennt séð, verið heimilt að segja upp ráðningasamningnum við A í samræmi 

við þá meginreglu vinnuréttar að atvinnurekandi á almennum vinnumarkaði hafi verulegt 

svigrúm til að segja starfsmanni upp störfum á grundvelli uppsagnarréttar. Hins vegar 

þyrfti LR að sæta því að þær tilgreindu forsendur sem LR byggði ákvörðun sína á, sættu 

skoðun með tilliti til þeirra takmarkana sem fortakslaus réttur til uppsagnar kynni að sæta 

samkvæmt fyrirmælum laga, kjarasamnings eða annarra heimilda.  

Samkvæmt bókun 3 við kjarasamning LR og Félags íslenskra leikara var kveðið á 

um að starfsmaður sem sagt væri upp störfum ætti rétt á viðtali um starfslok sín, ástæður 

uppsagnar o.fl. Þá kom fram handbók starfsfólks leikhússins að ávallt skyldi gefa 

starfsmanni skýringu á ástæðum þess að starfsmanni væri sagt upp.  

Hæstiréttur rakti gildissvið reglugerðar nr. 1009/2015 en samkvæmt 1. gr. rg. gildir 

hún um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á 

vinnustöðum. Dómurinn taldi, í ljósi þess að eitt umræddra tilvika hafi átt sér stað innan 

leikhússins bæri að fylgja fyrirmælum reglugerðarinnar án þess að fyrir lægi hvar eða 

hvenær önnur tilvik kynnu að hafi átt sér stað.  

Hæstiréttur taldi að áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað samkvæmt II. kafla 

reglugerðarinnar sbr. 66. gr. vvl. hefði verið áfátt líkt og fram hafi komið í úttekt 

Vinnueftirlitsins. Óumdeilt væri af málsatvikum að verulegur misbrestur varð af hálfu LR 

við fylgja fyrirmælum reglugerðar nr. 1009/2015 og eigin innri reglum um málefnið.  

Dómurinn vék að því að A hefði ekki verið gefinn kostur á að tjá sig um ásakanir, 

um kynferðislega áreitni og kynferðislegt ofbeldi fyrr en eftir að ákvörðun var tekin um 

uppsögn hans. Engin skráning virtist hafa farið fram um feril málsins í samræmi við 5. 

mgr. 7. gr. rg. og því óupplýst að hvaða marki þeirri málsmeðferð hafi verið fylgt við að 

upplýsa málið og taka í framhaldi af því, ákvörðun. Dómurinn nefndi sem dæmi að engin 

gögn hafi legið fyrir frá þeim sérfræðingum sem að málinu komu, líkt og mat stjórnenda 

 
217 Málskotsbeiðni til Hæstaréttar 11. mars 2021 í máli nr. 19/2021. 
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LR var sagt byggt á og gert væri ráð fyrir í 2. málsl. 1. mgr. 7. gr. rg. Þannig var staðið að 

málinu þrátt fyrir að sjónarmið meints geranda væri einn þeirra þátta sem atvinnurekanda 

bæri að líta til við mat sitt sbr. 3. málsl. 1. mgr. 7. gr. rg. en það væri undanfari aðgerða 

samkvæmt 2. mgr. 7. gr. sem mælir fyrir um að atvinnurekandi skuli grípa til aðgerða í 

samræmi við skriflega áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað. Þá voru reglur 

handbókar LR efnislega sambærilegar hvað þetta varðaði.  

Hæstiréttur taldi að trúnaður forsvarsmanna LR gagnvart þeim einstaklingum sem 

höfðu kvartað yfir A leiddu til þess að honum voru ekki veittar frekari upplýsingar um 

kvartanir gagnvart honum. Ákvörðun forsvarsmanna LR að ganga svo langt í trúnaði gæti 

ekki leitt til þess að slakað yrði á málsmeðferðarreglum reglugerðarinnar.  

Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að LR hefði í grundvallaratriðum vikið frá 

skráðum hátternisreglum sbr. reglugerð nr. 1009/2015 sem LR hefði borið að fara eftir við 

mat á framkomnum áskökunum á hendur A. Dómurinn tók fram að útilokað væri að segja 

til um hver hefði orðið niðurstaða málsins, hefði LR fylgt umræddum reglum við meðferð 

málsins. Dómurinn taldi að sú forsenda sem sérstaklega hefði verið tilgreind fyrir 

uppsögninni væri ekki lögmætur grundvöllur hennar og hefði jafnframt falið í sér brot á 

gagnkvæmri trúnaðar- og tillitsskyldu LR gagnvart A í samningssambandi þeirra. Var 

þetta metið LR til sakar á grundvelli reglunnar um vinnuveitandaábyrgð og var LR af þeim 

sökum talið bótaskylt gagnvart A. 

Hvað varðaði skaðabótakröfu A umfram laun á þriggja mánaða uppsagnarfresti leit 

dómurinn til þess að A hélt fastri stöðu sinni við Þjóðleikhúsið eftir uppsögnina. Hvorki 

var talið að skattframtöl A vegna áranna 2015 til 2018 né ársreikningar C slf. vegna 

reksturs sömu ára sýndu fram á líkindi fyrir fjártjóni sem gæti orðið fullnægjandi 

grundvöllur til þess að ákvarða honum bætur að álitum. Af þeim sönnunarástæðum var LR 

sýknað af skaðabótakröfu A.  

Hins vegar komst Hæstiréttur að þeirri niðurtöðu að forsvarsmenn LR höfðu að 

verulegu gáleysi vegið að æru A og persónu með þeim hætti að í því fólst meingerð í 

skilningi b-liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. Talið var að uppsögn á umræddum grundvelli án þess 

að gætt væri að málsmeðferðarreglum reglugerðar 1009/2015 hefði augljóslega verið til 

þess fallin að valda A miklum álitshnekki.  

Dómurinn taldi að þótt forsvarsmenn LR hefðu ekki með beinum hætti tekið afstöðu 

til umræddra ásakana á hendur A, hefði uppsögn án þess að fylgt væri framangreindu 

verklagi, falið að vissu leyti í sér afstöðu til framkominna ásakana. Jafnframt hafði B, 

leikhússtjóri LR, tjáð í fjölmiðlum að LR hefði ekki verið að bregðast við nafnlausum 



 

 

 67 

tilkynningum heldur „beinum tilkynningum“ og að ákvörðunin hafi verið tekin „eftir mikla 

yfirlegu og að vandlega ígrunduðu máli“.218 

Við ákvörðun miskabóta var litið til þess að starfsmissir vegna alvarlegra ásakana 

um ámælisverða hegðun og sennilega refsiverða, hlyti að hafa mikil neikvæð áhrif á líf og 

feril A sem þekkts leikara. Þá vakti skyndilegt brotthvarf hans úr starfi mikla athygli. 

Einnig átti hann fullan rétt á að fá skýringar og lýsa afstöðu sinni til þeirra ásakana sem á 

hann voru bornar. Var LR gert að greiða A 1.500.000 krónur í miskabætur.  

 

5.4.5. Ályktanir  

Af Hrd. 15/2021 og Hrd. 326/2014 má draga þá ályktun að starfsmaður geti átt rétt til bóta úr 

hendi vinnuveitandi á grundvelli uppsagnar vegna ástæðna sem tengjast kynferðislegri áreitni, 

kynbundinni áreitni og ofbeldi. Með öðrum orðum, sé starfsmanni sagt upp störfum vegna 

meintra ásakana um kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni eða ofbeldi á vinnustað, getur 

vinnuveitandi orðið bótaábyrgur, sé ekki réttilega staðið að slíkri uppsögn. 

Af báðum ofangreindum dómum má draga þá ályktun að sé uppsögn ekki byggð á 

efnislega réttum forsendum og því ekki á lögmætum grundvelli, geti vinnuveitandi bakað 

sér bótaábyrgð gagnvart viðkomandi starfsmanni. Hér er einkum litið til þess hvort 

vinnuveitandi hafi brotið gegn gagnkvæmri trúnaðar- og tillitsskyldu gagnvart viðkomandi 

starfsmanni í samningssambandi þeirra en þetta er einmitt rauði þráðurinn í slíkum málum sem 

hér um ræðir.  

Sé starfsmanni sagt upp með ólögmætum hætti vegna kynferðislegrar áreitni, 

kynbundinnar áreitni eða ofbeldi á vinnustað má draga þá ályktun af Hrd. 326/2015 og Hrd. 

15/2020 að starfsmaður geti einna helst átt rétt til miskabóta hafi vinnuveitandi gerst sekur um 

ólögmæta meingerð gegn æru starfsmanns sbr. b-lið 1. mgr. 26. gr. skbl. Sé það einkum vegna 

þess að þegar kemur að miskabótum virðist vera að slakað sé á sönnunarkröfum um tilvist 

miskans, sem vissulega má telja eðlilegt í ljósi þess að erfitt getur reynst að sanna ófjárhagslegt 

tjón. Erfiðara getur verið að sýna fram á fjárhagslegt tjón vegna ólögmætrar uppsagnar umfram 

greiðslu launa á uppsagnarfresti enda fer um skaðabætur vegna ólögmætra uppsagna eftir 

almennum reglum skaðabótaréttarins.  

Í Hrd. 326/2014 var ekki krafist skaðabóta vegna ólögmætrar uppsagnar en áhugavert 

væri að sjá hver niðurstaða dómsins hefði verið í þeim efnum. Hins vegar í Hrd. 15/2021 var 

LR sýknað af skaðabótakröfu A þar sem skattframtöl hans sem hann lagði fram vegna áranna 

 
218 Hrd. 21. september 2021 í máli nr. 15/2020, liður 43. 
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2015 – 2018 og ársreikningar C slf. vegna reksturs sömu ára þar sem hann starfaði við lestur 

auglýsinga þóttu ekki sýna fram á líkindi fyrir fjártjóni sem gæti orðið fullnægjandi grundvöllur 

til þess að ákvarða honum bætur að álitum.  

Af dóminum má ráða að hefði A geta sýnt fram á fjártjón, þótt ekki verði ráðið með hvaða 

hætti það hefði verið gert, hefði honum líklega verið dæmdar skaðabætur að álitum og því 

sönnunarstaðan ein sem réði úrslitum hvað þetta varðaði. Því er ljóst að starfsmaður kann 

einnig að eiga rétt til skaðabóta vegna uppsagna sem tengjast kynferðislegri áreitni, 

kynbundinni áreitni og ofbeldi, takist honum að sýna fram á slíkt fjártjón.  

Sé litið til reglugerðar nr. 1009/2015 segir í 1. gr. hennar að hún gildi um aðgerðir gegn 

einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum sem vvl. gilda 

um. Af Hrd. 15/2021 má draga þá ályktun að gildissvið reglugerðarinnar nái einungis til þeirra 

tilvika sem eigi sér stað á vinnustað, enda er það í samræmi við skýrt orðalag 1. gr. rg. Þannig 

tekur reglugerðin ekki til atvika sem eiga sér stað utan vinnustaðarins svo sem á 

vinnustaðaskemmtun eða árshátíð svo dæmi séu nefnd. Er þetta einnig í samræmi við 1. mgr. 

2. gr. vvl. þar sem segir að lögin gilda um alla ,,starfsemi“ þar sem einn eða fleiri menn ,,vinna“ 

sbr. þó undantekningar í gildissviði laganna.  

Sé litið til þess að reglugerð nr. 1009/2015 tekur einungis til þeirra tilvika sem eiga sér 

stað á vinnustað, má draga þá ályktun að hafi starfsmaður beitt einstakling kynferðislegri 

áreitni, kynbundinni áreitni eða ofbeldi utan vinnustaðar er vinnuveitenda heimilt að segja 

starfsmanni upp störfum í samræmi við þær meginreglur sem gilda á almennum vinnumarkaði, 

án þess að fylgja þurfi málsmeðferðarreglum reglugerðar nr. 1009/2015. Slíkt hið sama gildir 

um opinbera starfsmenn enda tekur reglugerðin til almenns sem og opinbers vinnumarkaðar. 

Hins vegar hvað varðar opinbera starfsmenn ber í slíkum tilvikum að fara eftir ákvæðum 44. 

og 21. gr. stml. auk stjórnsýslulaga sbr. umfjöllun í kafla 4.2.2.1. 

Að mati höfundar má gagnrýna að reglugerðin veiti ekki fullnægjandi vernd gegn 

kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi utan vinnustaðar en þetta eru einmitt 

aðstæður þar sem að slík atvik geta gerst. Aftur á móti má færa rök fyrir því að ósanngjarnt 

væri að leggja svo víðtækar skyldur á hendur vinnuveitanda utan vinnustaðar. 

Í 2. mgr. 6. gr. reglugerðar nr. 1009/2015 er lögð sú skylda á vinnuveitanda að haga 

vinnuaðstæðum í samræmi við skriflega áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað með það 

að markmiði að draga úr hættu á að aðstæður skapist sem leitt gætu til kynferðislegrar áreitni, 

kynbundinnar áreitni eða ofbeldis á vinnustað sbr. einnig 66. gr. vvl.  

Í Hrd. 15/2021 taldi Hæstiréttur að umrædd áætlun LR væri ábótavant líkt og kom fram 

í úttekt Vinnueftirlits ríkisins sem fjallað var um í niðurstöðu dómsins. Sé áætlun um öryggi 
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og heilbrigði á vinnustað ófullnægjandi hvað þetta varðar, er hins vegar ekkert gert fyrst um 

sinn, annað en að Vinnueftirlitið beinir fyrirmælum til viðkomandi vinnuveitanda um að 

endurskoða og uppfæra umrædda áætlun samkvæmt 10. mgr. 82. gr. vvl. til samræmis við 

reglugerð nr. 1009/2019.  

Af Hrd. 15/2021 má draga þá ályktun að reglugerð nr. 1009/2015 vegi þungt. Hafi 

málsmeðferðarreglum reglugerðarinnar ekki verið fylgt við uppsögn starfsmanns vegna 

kynferðislegrar áreitni, kynbundinnar áreitni eða ofbeldis á vinnustað kann það að hafa mikil 

áhrif við mat á hvort uppsögn sé ólögmæt.  

Óhætt að segja að sé starfsmaður grunaður eða ásakaður um slíka háttsemi á vinnustað 

og honum ekki veitt færi á að koma sjónarmiðum sínum á framfæri og jafnframt ef ekki er rætt 

við einn aðila máls í senn sbr. 3. málsl. 1. mgr. 7. gr. rg. áður en tekin er ákvörðun um að segja 

honum upp störfum, getur verið að uppsögnin sé ekki byggð lögmætum grundvelli. Er þetta 

einkum vegna þess að sjónarmið meints geranda eru einn þeirra þátta sem vinnuveitanda ber 

að líta til við mat á aðstæðum sbr. 1. mgr. 7. gr. rg. sem hluti aðgerða og í samræmi við skriflega 

áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað sbr. 2. mgr. sömu greinar sbr. niðurstöðu 

Hæstaréttar í Hrd. 15/2021. 

 Af dóminum má einnig ráða að gæti vinnuveitandi þess ekki að skrá niður allt sem tengist 

meðferð máls sbr. 4. mgr. 7. gr. rg., er hann í þeirri stöðu að geta ekki sýnt fram á að þeim 

málsmeðferðarreglum sem kveðið er á um í reglugerðinni hafi verið fylgt. Nefna má í 

dæmaskyni að hafi vinnuverndarfulltrúi, sálfræðingur, lögfræðingur eða annars konar 

sérfræðingur haft aðkomu að málinu, ber að skrá slíkt niður. Í raun má líta á skráningu á 

meðferð máls sem eins konar sönnunargagn þess að vinnuveitandi hafi fylgt 

málsmeðferðarreglum reglugerðarinnar. Hafi vinnuveitandi ekki gert það, getur hann þurft að 

bera hallan af sönnunarskorti að málsmeðferðarreglum reglugerðar nr. 1009/2015 hafi verið 

fylgt líkt og kom fram í Hrd. 15/2021.  

Samkvæmt 4. mgr. 7. gr. rg. er atvinnurekanda skylt að veita hlutaðeigandi starfsmönnum 

aðgang að öllum upplýsingum og gögnum í málinu að teknu tilliti til laga um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga. Með hlutaðeigandi starfsmönnum er meðal annars átt við þann 

sem grunaður er um kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni eða ofbeldi á vinnustað.  

Álykta má af Hrd. 15/2021 að atvinnurekandi geti ekki borið fyrir sig trúnaðarskyldu 

gagnvart þolenda, leiði slík trúnaðarskylda til þess að meintur gerandi sé ekki upplýstur um 

tilvist og eðli kvartana, ábendingar eða grun um kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni eða 

ofbeldi. Af því leiðir jafnframt að trúnaðarskylda atvinnurekanda gagnvart þolanda geti ekki 

gengið svo langt að málsmeðferðarreglur 7. gr. rg. séu virtar að vettugi.  
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Af Hrd. 15/2021 má einnig álykta að reglur viðkomandi vinnustaðar sem varðar 

kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni og ofbeldi geti skipt miklu við meðferð slíkra mála. 

Hafi atvinnurekandi ekki fylgt þeim reglum eða starfsmannahandbók um meðferð slíkra mála, 

hefur hann þar með vikið frá skráðum hátternisreglum, en það kann að vera metið honum til 

sakar. Frávik frá skráðum hátternisreglum er einmitt það sem litið er til við mat á því hvort að 

atvinnurekandi hafi sýnt af sér saknæma háttsemi.  

Samkvæmt því sem að ofan er rakið, er ljóst að þó atvinnurekanda sé veittur víðtækur 

réttur til uppsagna á almennum vinnumarkaði setja málsmeðferðarreglur reglugerðar nr. 

1009/2015 honum nokkrar skorður umfram það sem almennt gildir í þeim efnum. Að mati 

höfundar virðast málsmeðferðarreglur reglugerðarinnar svipa að einhverju leiti til 

málsmeðferðarreglna stjórnsýslulaga. Hér er einkum átt við að áður en atvinnurekandi segir 

starfsmanni upp störfum vegna þeirra aðstæðna sem tilgreindar eru í reglugerðinni, ber honum 

að framkvæma ákveðið mat á aðstæðum þ.e. eins konar rannsókn á atvikum máls sem líkist 

rannsóknarreglu 10. gr. ssl. Þá þarf atvinnurekandi að gefa meintum geranda kost á að tjá sig 

og þannig koma sjónarmiðum sínum á framfæri, en það ber keim af andmælarétti samkvæmt 

13. gr. ssl. Einnig hvílir sú skylda á atvinnurekanda að veita hlutaðeigandi starfsmönnum 

aðgang að öllum upplýsingum og gögnum í málinu, sem svipar að mörgu leyti til 

upplýsingarréttar 15. gr. ssl.  

Að lokum má nefna að Hrd. 15/2021 hefur vissulega fordæmisgildi í málum sem varða 

bótaábyrgð vinnuveitanda vegna uppsagna sem tengjast kynferðislegri áreitni, kynbundinni 

áreitni og ofbeldi á vinnustað, vegna brots á málsmeðferðarreglum reglugerðar nr. 1009/2015. 

Hins vegar hafa ekki fleiri dómar fallið um þetta efni sem kynnu að vera til þess fallnir að 

styrkja fordæmisgildi dómsins.  

Til að varpa nánara ljósi á þetta álitaefni má líta til norskra laga- og dómaframkvæmdar 

þess efnis, enda norsk lög hvað þetta varðar ekki ólík þeim íslensku. 

 

6. Norsk framkvæmd   

Norsk vinnuverndarlöggjöf sem snýr að skyldu vinnuveitanda til að tryggja öruggt og 

heilsusamlegt starfsumhverfi og gera viðeigandi ráðstafanir til að koma meðal annars í veg 

fyrir kynferðislega áreitni á vinnustað svipar að mörgu leiti til íslenskra vinnuverndarlaga. 

Í 4. kafla norsku vinnuverndarlaganna, Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, 

arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) er mælt fyrir um ákveðnar skyldur 

vinnuveitanda til að tryggja öruggt og heilsusamlegt starfsumhverfi á vinnustað. Í 4-3. gr. 

laganna er kveðið á um það hvernig atvinnurekanda beri að haga félagslegu vinnuumhverfi og 
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gæta þess að starfsmenn verði ekki fyrir einelti, áreitni, félagslegri einangrun o.fl.  Í 3. mgr. 3-

4. gr. norsku vinnuverndarlaganna segir að starfsmaður skuli verndaður fyrir áreitni eða annarri 

óviðeigandi háttsemi. Einkum skuli gæta þess, eftir því sem kostur er, að starfsmaður verði 

ekki fyrir ofbeldi, hótunum eða þrýstingi af öðrum starfsmönnum sbr. 4. mgr. 3-4. gr. sömu 

laga. 

Lögð er skylda á vinnuveitanda að gera fyrirbyggjandi ráðstafanir til að koma í veg 

fyrir kynferðislega áreitni meðal annars með forvörnum. Þannig nægir að vinnuveitandi hafi 

gert umræddar ráðstafanir þó honum takist ekki að koma í veg fyrir að umrædd háttsemi eigi 

sér stað. Það sem athyglivert þykir er að skylda vinnuveitanda til að koma meðal annars í veg 

fyrir kynferðislega áreitni nær einnig til atvika utan vinnutíma og vinnustaðar, svo framarlega 

sem atvikið tengist starfinu, svo sem á árshátíð eða vinnustaðarskemmtun.219 Hins vegar taka 

íslensku vinnuverndarlögin og reglugerð nr. 1009/2015 einungis til tilvika sem eiga sem stað á 

vinnustað.  

Þá getur vinnuveitandi einnig verið talinn bera ábyrgð á ótilhlýðilegri háttsemi 

starfsmanns hans eða viðskiptavina vinnustaðarins á grundvelli reglunnar um 

vinnuveitandaábyrgð. Það sama á við, hafi vinnuveitandi ekki fullnægt skyldum sínum 

samkvæmt norskri vinnuverndarlöggjöf um að gera viðeigandi ráðstafanir til að koma í veg 

fyrir slíka háttsemi.220 

Í 5. mgr. 3-4. gr. norsku vinnuverndarlaganna er kveðið á um að ráðuneyti sem með 

málaflokkinn fer, sé heimilt að setja nánari reglur um framkvæmd þessara krafna í reglugerð. 

Hins vegar við leit í norsku reglugerðarsafni virðist vera að Noregur hafi ekki sett nánari reglur 

á grundvelli ákvæðisins, viðlíka og reglugerð nr. 1009/2015, líkt gert hefur verið hér á landi. 

Í 1. mgr. 6. gr. norsku jafnréttislaganna, Lov 16. juni 2017 nr. 51 om likestilling og 

forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) er lagt bann við mismunun 

svo sem á grundvelli kynferðis, meðgöngu, fæðingar- eða ættleiðingarorlofs, 

umönnunarskyldu, þjóðernis, trúarbragða, lífsskoðana, fötlunar, kynhneigðar, kynvitundar, 

kyntjáningar og aldurs.  

 Í 13. gr. norsku jafnréttislaganna er jafnframt lagt bann við áreitni. Samkvæmt 1. mgr. 

13. gr. er áreitni vegna aðstæðna sem getið er í 1. mgr. 6. gr. laganna og kynferðisleg áreitni 

óheimil. Með kynferðislegri áreitni er átt við hvers kyns óæskilega kynferðislega athygli sem 

 
219 „Seksuell trakassering“ (Arbeidsrettsadvokaten, 7. janúar 2018) 

<https://www.arbeidsrettsadvokaten.no/seksuell-trakassering/> skoðað 4. maí 2022. 
220 sama heimild. 
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hefur þann tilgang eða áhrif að vera móðgandi, ógnandi, fjandsamleg, niðrandi eða 

niðurlægjandi fyrir þann sem fyrir henni verður sbr. 3. mgr. 13. gr. laganna.  

 Segja má að skilgreining norsku jafnréttislaganna á kynferðislegri áreitni sé keimlík 

skilgreiningu 5. tl. 2. gr. íslensku jafnréttislaganna en þar er jafnframt gert ráð fyrir því að 

áreitnin geti verið orðbundin, líkamleg eða táknræn. Þá er atvinnurekendum og stofnunum skylt 

að leitast við að koma í veg fyrir kynferðislega áreitni sbr. 5. mgr. 13. gr. norsku 

jafnréttislaganna.  

 Í HR. 2020 s. 20476-A dæmdi Hæstiréttur Noregs í fyrsta sinn í máli er varðaði brot 

gegn kynferðislegri áreitni samkvæmt 13. gr. norsku jafnréttislaganna en dómurinn vakti mikla 

athygli í Noregi.221 Málavextir voru þeir að ung kona (A) sem starfaði sem vélvirki á 

vélaverkstæði varð fyrir kynferðislegri áreitni af hálfu viðskiptavinar verkstæðisins þegar hann 

lagði hendur á mjóbak hennar innan klæða, þegar hún var krjúpandi á gólfi og þóttist síðan 

gefa henni koss. Þá hafði annar viðskiptavinur ítrekað kitlað mitti hennar og snert rass hennar 

utan klæða. Eftir atvikin tilkynnti A sig veika og sagði síðan upp störfum.  

 Hæstiréttur Noregs komst að þeirri niðurstöðu að báðir viðskiptavinirnir hefðu beitt A 

kynferðislegri áreitni í skilningi 3. mgr. 13. gr. norsku jafnréttislaganna en háttsemi þeirra hefði 

verið óæskileg, í kynferðislegum tilgangi og til þess fallin að valda A óþægindum. Voru 

viðskiptavinirnir dæmdir til að greiða A 15.000 NOK og 20.000 NOK í  miskabætur. 

 Áfrýjunardómur komst að þeirri niðurstöðu að vinnuveitandinn hefði orðið 

skaðabótaábyrgur þar sem framkvæmdastjóri fyrirtækisins hefði sýnt af sér stórkostlegt gáleysi 

með því að fara ekki eftir 13. gr. jafnréttislaganna. Talið var að aðgerðir vinnuveitanda til að 

koma í veg fyrir kynferðislega áreitni voru ófullnægjandi þar sem ekki höfðu verið gerðar 

fullnægjandi ráðstafanir til að tryggja öryggi A í félagslegu vinnuumhverfi. Þá voru ekki til 

verklagsreglur um viðbrögð við kynferðislegri áreitni á vinnustað, auk þess sem ekki var sótt 

utanaðkomandi aðstoð til dæmis frá sálfræðingi eða öðrum sérfræðingi.   

 Af ofangreindu er ljóst að vinnuveitandi samkvæmt norskri löggjöf, getur orðið 

bótaábyrgur gagnvart þolanda kynferðislegrar áreitni á vinnustað, hafi vinnuveitandi ekki gætt 

að viðeigandi ráðstöfunum til að koma í veg fyrir slíka háttsemi. Hvað þetta varðar getur 

vinnuveitandi einnig orðið bótaábyrgur vegna slíkra atvika utan vinnustaðar svo framarlega 

sem aðstæður tengjast starfinu. Ábyrgð vinnuveitanda samkvæmt íslenskri löggjöf virðist þó 

 
221 „Viktig sak om seksuell trakassering er behandlet i Høyesterett“ (Likestillings- og diskrimineringsombudet) 

<https://www.ldo.no/ombudet-og-samfunnet/siste-nytt2/viktig-sak-om-seksuell-trakassering-er-behandlet-i-

hoyesterett/> skoðað 4. maí 2022. 
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ekki ná til atvika sem gerast utan starfs þó þau tengist starfi eins og til dæmis árshátíð 

vinnustaðar.  

 

7. Niðurstöður  

Í ritgerð þessari hefur verið leitast við að varpa ljósi á hvort starfsmaður geti átt rétt til bóta úr 

hendi vinnuveitanda vegna uppsagnar sem tengjast kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni 

og ofbeldi. Í þessu samhengi hefur sérstaklega verið litið til þess hvort vinnuveitandi geti orðið 

bótaábyrgur vegna brots á málsmeðferðarreglum reglugerðar nr. 1009/2015.  

 Líkt og kom fram í kafla 4.2.2.2 er óheimilt að segja ríkisstarfsmanni upp störfum 

vegna kynferðislegrar áreitni, kynbundinnar áreitni eða ofbeldis, hvort sem er í starfi eða 

utan þess án undangenginnar áminningar sbr. 21. gr. stml. enda er uppsögnin vegna 

ástæðna sem rekja má til starfsmannsins sjálfs sbr. 1. málsl. 1. mgr. 44. gr. stml. Í ljósi þess 

að ekki er unnt að segja starfsmanni upp störfum vegna annarra ástæðna en veitt var áminning 

fyrir, þarf viðkomandi starfsmaður aftur að hafa sýnt af sér sambærilega háttsemi og að ofan 

er lýst, svo heimilt sé að segja honum upp störfum.  

Slíkt hið sama á við um starfsmenn sveitarfélaga. Hins vegar er sveitarfélögum 

óheimilt á veita starfsmanni áminningu og í kjölfarið segja honum upp störfum vegna 

kynferðislegrar áreitni, kynbundinnar áreitni eða ofbeldis utan starfs. Við uppsögn opinberra 

starfsmanna þarf einnig að gæta að ákvæðum stjórnsýslulaga, auk ákvæða reglugerðar nr. 

1009/2015.  Hafi opinberum starfsmanni verið sagt upp störfum vegna slíkrar háttsemi og ekki 

verið gætt að ákvæðum starfsmannalaga, stjórnsýslulaga, málsmeðferðarreglna reglugerðar nr. 

1009/2015, ásamt kjarasamningum getur uppsögnin talist ólögmæt og kann viðkomandi 

starfsmaður að eiga rétt til bóta úr hendi viðkomandi stofnunar eða sveitarfélags.  

Á almennum vinnumarkaði er almennt viðurkennt að atvinnurekanda sé veittur 

víðtækur réttur til að segja starfsmanni upp störfum, þó með þeim takmörkunum sem koma 

fram í lögum, reglugerðum og kjarasamningum.  

Sé starfsmanni sagt upp störfum vegna kynferðislegrar áreitni, kynbundinnar áreitni 

eða ofbeldis og ekki rétt staðið að slíkri uppsögn, getur vinnuveitandi bakað sér 

bótaábyrgð. Við mat á því hvort að uppsögnin teljist ólögmæt er einkum litið til þess hvort 

vinnuveitandi hafi brotið gegn gagnkvæmri trúnaðar- og tillitsskyldu gagnvart starfsmanni 

í ráðningasambandi aðila.  

Hafi atvinnurekandi sagt starfsmanni upp störfum og uppsögnin ekki byggst á 

efnislega réttum forsendum og því ekki á lögmætum grundvelli, svo sem vegna þess að 

ekki hafi verið fylgt málsmeðferðarreglum reglugerðar nr. 1009/2015 auk reglna 
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viðkomandi vinnustaðar við meðferð máls, getur uppsögnin talist ólögmæt og 

atvinnurekandi orðið bótaskyldur gagnvart viðkomandi starfsmanni  sbr. Hrd. 15/2021 og 

Hrd. 326/2014. 

Við mat á því hvort vinnuveitandi hafi bakað sér bótaábyrgð vegna brots á 

málsmeðferðarreglum reglugerðar nr. 1009/2015 er ljóst samkvæmt 1. gr. rg. sbr. 2. gr. 

vvl. að gildissvið reglugerðarinnar nær einungis til tilvika sem eiga sér stað á vinnustað. 

Að þessu sögðu getur vinnuveitandi sagt starfsmanni upp störfum hafi hann sýnt af sér 

kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni eða ofbeldi utan vinnustaðarins án þess að fylgja 

þurfi ákvæðum reglugerðarinnar.  

Samkvæmt framangreindu er ljóst að hafi starfsmaður í slíkum málum sem hér um 

ræðir verið sagt upp störfum með ólögmætum hætti getur hann átt rétt til miskabóta vegna 

ólögmætrar meingerðar gegn æru hans sbr. b-lið 1. mgr. 26. gr. skbl. Það er einkum vegna 

þess að ekki eru gerðar jafn ríkar kröfur til sönnunar um tilvist miskans og um bætur vegna 

fjártjóns, enda fer um skaðabætur vegna ólögmætrar uppsagnar eftir almennum reglum 

skaðabótaréttar. Geti starfsmaður sýnt fram á fjártjón með viðhlítandi grundvelli þó ekki 

verði ráðið með hvaða hætti það sé, kann hann að eiga rétt til skaðabóta vegna ólögmætrar 

uppsagnar sbr. dómur Hæstaréttar 15. desember 1994 í máli nr. 202/1993.  

Að lokum má nefna að þó að Hrd. 15/2021 hafi vissulega fordæmisgildi í málum sem 

varða bótaábyrgð atvinnurekanda vegna brots á málsmeðferðarreglum reglugerðar nr. 

1009/2015 hafa ekki fallið fleiri dómar sem taka á þessu álitaefni sem kynnu að vera til þess 

fallnir að styrkja fordæmisgildi dómsins. Er því áhugavert að sjá hvort Hæstiréttur muni fylgja 

fordæmi sínu í framtíðinni, en aðeins tíminn mun leiða það ljós.  
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