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1  Inngangur 
Hér á landi gildir sú regla að vinnuveitandi ber ábyrgð á tjóni sem starfsmaður hans veldur 

með ólögmætum og saknæmum hætti.1 Þessi regla sem oftast er kölluð reglan um 

vinnuveitandaábyrgð er grundvallarregla í íslenskum rétti.2 Í ritgerð þessari er fjallað um það 

skilyrði reglunnar að tjóni þurfi að vera valdið í starfi eða í nánum tengslum við starf.3 Reynt 

er að svara þeirri spurningu hvort reglan um vinnuveitandaábyrgð gildi eingöngu um tjón sem 

valdið er í starfi eða hvort hún sé í vissum tilvikum rýmkuð og þá hvaða kröfur eru gerðar um 

tengsl þeirrar háttsemi, sem veldur tjóni, við starfið. 

Framsetning efnis er á þann hátt að í öðrum kafla er fjallað almennt um inntak 

vinnuveitandaábyrgðar, skilyrði hennar og helstu rökin fyrir reglunni. Í þriðja kafla er leitast 

við að lýsa meginefni ritgerðarinnar. Auk umfjöllunar um að tjóni þurfi að vera valdið í starfi 

er einnig fjallað um það skilyrði vinnuveitandaábyrgðar að tjóni þurfi að vera valdið í nánum 

tengslum við starf. Í því sambandi er farið yfir helstu álitaefni og sjónarmið. Einnig er í 

kaflanum gerður samanburður á reglum skaðabótalaga og reglum almannatryggingalaga. Að 

endingu eru lokaorð tekin saman og stuttlega gerð grein fyrir helstu niðurstöðum 

ritgerðarinnar.   

 

2  Inntak reglunnar um vinnuveitandaábyrgð 

2.1  Inngangur 

Við upphaf 19. aldar hófust mikil umbrot í atvinnuháttum Íslendinga með iðnbyltingu og 

tækniframförum.4 Breyttir þjóðfélagshættir kölluðu á ítarlegri löggjöf á ýmsum sviðum en það 

var ekki fyrr en við upphaf síðustu aldar að reglan um vinnuveitandaábyrgð var lögð til 

grundvallar í íslenskum rétti.5 Fræðimenn eru ekki sammála um í hvaða dómi reglunni var 

fyrst beitt en því hefur verið haldið fram að það hafi verið í Hrd. 1934, bls. 862 eða í Hrd. 

1935, bls. 48.6 

                                                 
1 Ólafur Jóhannesson: Lög og réttur, bls. 295. 
2 Reglan hefur einnig verið nefnd húsbóndaábyrgð og atvinnurekandaábyrgð en í ritgerðinni verður notast við 
heitið vinnuveitandaábyrgð. Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 96. 
3 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur, bls. 96. 
4 Ritsafn Sagnfræðistofnunar 21: Iðnbylting á Íslandi, bls. 25. 
5 Ólafur Lárusson: „Ábyrgð vinnuveitenda á saknæmu atferli starfsmanna þeirra “. Lög og saga, bls. 41-43.  
6 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 95. 
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Þó virðist sem gert hafi verið ráð fyrir reglunni í tveimur dómum Landsyfiréttar frá 1899 

og 1900 en vinnuveitandi var í þeim málum sýknaður af bótakröfu þar sem öll skilyrði 

reglunnar voru ekki fyrir hendi.7  

Dómstólar mótuðu regluna um vinnuveitandaábyrgð að norrænni fyrirmynd en almenna 

reglan um vinnuveitandaábyrgð er ólögfest í íslenskum rétti.8 Mörg lagaákvæði gera ráð fyrir 

tilvist reglunnar og má sem dæmi nefna 1. mgr. 23. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 (hér eftir 

skammstafað skbl.) og 1. mgr. 171. gr. siglingalaga nr. 34/1985. Í dag er reglan 

grundvallarregla í norrænum og íslenskum rétti á sviði skaðabótaréttar.9  

Reglan um vinnuveitandaábyrgð telst til víðtækra bótareglna enda er það ekki skilyrði að 

vinnuveitandi hafi sjálfur sýnt af sér saknæma háttsemi heldur telst það nægja að 

starfsmaðurinn hafi valdið tjóni.10 Með tilliti til þess hefur vinnuveitandaábyrgð verið 

skilgreind á þann hátt að vinnuveitandi ber bótaábyrgð á tjóni sem starfsmaður hans veldur 

með ólögmætum og saknæmum hætti við framkvæmd starfans.11 Ekki skiptir máli hvort 

utanaðkomandi aðili eða vinnufélagi tjónvalds verði fyrir tjóni til þess að reglan eigi við. 12  

2.2. Skilyrði vinnuveitandaábyrgðar 

Beiting reglunnar um vinnuveitandaábyrgð kveður á um að þrjú meginskilyrði verði að vera 

uppfyllt.13 Hið fyrsta er að starfsmaður verður að hafa sýnt af sér saknæma háttsemi.14 Sé 

háttsemi ekki saknæm á reglan um vinnuveitandaábyrgð ekki við.15 Annað skilyrðið er að 

tjóni verður að vera valdið í starfi og í þriðja lagi er krafa um náið samband milli 

vinnuveitanda og starfsmanns.16 Ef öll skilyrðin eru uppfyllt gildir almenna reglan að 

starfsmaður og vinnuveitandi bera sameiginlega bótaábyrgð.17  

Þó að vinnuveitandi verði bótaskyldur vegna sakar starfsmanns leysist starfsmaður oftast 

ekki undan sök.18 Hins vegar hefur þróunin síðari ár verið sú að takmarka persónulega ábyrgð 

starfsmanns umtalsvert.19 Í þessu sambandi er rétt að benda á tvær sérreglur skaðabótalaga um 

ábyrgð starfsmanns þegar reglan um vinnuveitandaábyrgð kemur til skoðunar. Í fyrsta lagi 

                                                 
7 Ólafur Lárusson: „Ábyrgð vinnuveitenda á saknæmu atferli starfsmanna þeirra“. Lög og Saga, bls. 42-44. 
8 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur, bls. 21.  
9 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 96. 
10 Ólafur Jóhannesson: Lög og réttur, bls. 295.   
11 Lögfræðiorðabók með skýringum: bls. 492. 
12 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur, bls. 20.  
13 Arnljótur Björnsson: „Tengsl vinnuveitanda og starfsmanns sem skilyrði vinnuveitandaábyrgðar“, bls. 52. 
14 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur, bls. 95.  
15 Sigríður Logadóttir: Lög á bók, bls. 412.  
16 Arnljótur Björnsson: „Tengsl vinnuveitanda og starfsmanns sem skilyrði vinnuveitandaábyrgðar“, bls. 52. 
17 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur, bls. 102.  
18 Björg Thorarensen o.fl.: Um lög og rétt, bls. 305. 
19 Björg Thorarensen o.fl.: Um lög og rétt, bls. 309.  
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kemur fram í 3. mgr. 19. gr. skbl. að starfsmaður verður ekki skaðabótaskyldur séu hagsmunir 

sem hann veldur tjóni á vátryggðir, nema tjóni sé valdið af ásetningi eða stórfelldu gáleysi. 

Vinnuveitandi greiðir bætur til tjónþola en fær þær endurgreiddar úr ábyrgðartryggingu fyrir 

það tjón sem skaðabótaskylda bakar honum.20 Reglan hefur mikla þýðingu í dag vegna 

mikillar útbreiðslu ábyrgðartrygginga á Íslandi.21 Í öðru lagi gildir reglan í 1. mgr. 23. gr. 

skbl. þegar tjón verður á óvátryggðum hagsmunum. Samkvæmt henni hefur vinnuveitandi 

heimild til að endurkrefja starfsmann um skaðabætur sem hann hefur greitt að því marki sem 

telja má sanngjarnt með hliðsjón af sök hans og stöðu að öðru leyti. Endurkröfuheimild er 

samkvæmt ákvæðinu ekki bundin við þau tilvik þegar starfsmaður veldur tjóni af ásetningi 

eða stórkostlegu gáleysi, heldur er litið til þess sem telja má sanngjarnt. Með reglunni í 23. gr. 

skbl. er dregið verulega úr skaðabótaábyrgð starfsmanns gagnvart tjónþola og 

vinnuveitanda.22 

Réttarþróunin hefur því verið sú að vinnuveitandi ber endanlega bótaábyrgð í þeim 

tilvikum sem reglan um vinnuveitandaábyrgð á við.23 Jafnframt heyrir það til undantekninga 

að vinnuveitandi geri í framhaldinu endurkröfu á hendur starfsmanni.24 Bótakrafa getur þó 

beinst að starfsmanni og þá helst í þeim tilvikum þar sem um bága fjárhagsstöðu 

vinnuveitanda er að ræða.25 

2.3  Rökin fyrir reglunni um vinnuveitandaábyrgð 

Ýmis rök hafa verið færð fyrir reglunni um vinnuveitandaábyrgð og er vert að skoða 

sérstaklega tvær helstu röksemdirnar. Sú fyrsta er að vinnuveitandi er yfirleitt betur tryggður 

og fjárhagslega sterkari en starfsmaðurinn og getur því betur borið umrædda ábyrgð.26 Sú 

síðari er að atvinnurekandi hefur mun meira vald yfir framgangi verks, aðbúnaði á vinnustað 

og öðrum ákvörðunum í rekstrinum og setur þannig sjálfur af stað atburðarás sem síðar kann 

að leiða til tjóns.27 Reglan ætti því að vera vinnuveitendum hvatning til að vanda valið á 

starfsmönnum sínum, veita þeim góða leiðsögn í starfi og huga að aðbúnaði á vinnustað.28 

 

                                                 
20 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 300. 
21 Viðar Már Matthíasson: „Meðábyrgð tjónþola í skaðabótamálum vegna vinnuslysa“ , bls. 513. 
22 Viðar Már Matthíasson: „Meðábyrgð tjónþola í skaðabótamálum vegna vinnuslysa“ , bls. 512-513. 
23 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3663.  
24 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3632. 
25 Sigríður Logadóttir: Lög á bók, bls. 413.  
26 B.S Markesinis & S.F. Deakin: Tort Law, bls 532-533.  
27 B.S Markesinis & S.F. Deakin: Tort Law, bls 532-533.  
28 Gizur Bergsteinsson: „Nokkur sjónarmið í skaðabótarétti“, bls 101. 
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3  Tjóni valdið í starfi 

3.1  Almennt 

Þegar fjallað er um skilyrði vinnuveitandaábyrgðar um að tjóni þurfi að vera valdið í starfi eru 

álitaefnin nokkur. Það fyrsta er hvort að tjóni þurfi að vera valdið í vinnutíma. Í öðru lagi 

hvort að ábyrgðin takmarkist við vinnustaðinn sjálfan. Það þriðja hvort að starfsmaður sé 

tryggður ef hann veldur tjóni í erindagjörðum fyrir vinnuveitanda. Það fjórða hvort að 

starfsmaður sé tryggður á leið sinni til og frá vinnu. Það fimmta hversu náin tengsl þurfa að 

vera svo tjón teljist valdið í starfi.   

Eins og áður kom fram leiðir það af reglunni um vinnuveitandaábyrgð að starfsmaður 

verður að hafa valdið tjóni í starfi. Gildissvið reglunnar er þó ekki bundið við það eitt að 

starfsmaður hafi verið við framkvæmd starfans þegar hann olli tjóninu heldur er reglan í 

vissum tilvikum rýmkuð og látin ná yfir tilvik þar sem tjóni er valdið utan vinnutíma en þá 

eru sett skilyrði um tengsl við starfið.29 Verður nú fjallað um framangreind álitaefni í sömu 

röð og þeirra hefur verið getið.  

3.2. Tjóni valdið í vinnutíma  

Tjóni þarf að meginreglu að vera valdið í vinnutíma svo að reglunni um vinnuveitandaábyrgð 

verði beitt.30 Almennt ber vinnuveitandi ábyrgð frá þeim tíma þegar starfsmaður mætir til 

vinnu og þar til hann yfirgefur vinnustað.31 Það leiðir af eðli reglunnar að sú háttsemi sem 

starfsmaður viðhefur utan vinnustaðar í sínum frítíma kemur vinnuveitanda ekki við.32 Þessu 

til skýringar má nefna dóm þar sem ekki þótti sannað að tjón hefði orðið í vinnutíma 

vörubílstjóra og var vinnuveitandi hans sýknaður. 

 

Hrd. 1952, bls. 276. 
Vörubílstjóri var eftir vinnu staddur á bryggju í Vestmannaeyjum þegar lögreglumaður kom að 
og bað hann að aka þremur stúlkum í Herjólfsdal. Bílstjórinn tjáði lögreglumanni að hann hefði 
ekki umráð bifreiðarinnar en sonur eigandans var á staðnum og sagði að hann mætti flytja 
stúlkurnar ef hann vildi þar sem vinnutíma hans væri lokið. Farangur stúlknanna var settur upp á 
pallinn og tók ein stúlkan sér sæti í bifreiðaskýlinu en tvær fóru upp á pallinn. Rétt áður en 
bílstjórinn lagði af stað stukku þrír piltar upp á pallinn og tóku sér far með honum. Skömmu 
síðar eftir að lagt var af stað var bílstjóranum gefið merki um að stöðva. Þá kom í ljós að tveir 
piltanna höfðu dottið af bílnum eftir að hann tók beygju. Annar piltanna hlaut nokkurt tjón við 
fallið og höfðaði skaðabótamál á hendur bílstjóranum og vinnuveitanda. Í Hæstarétti voru þeir 
báðir sýknaðir. Bílstjórinn var sýknaður með þeim rökum að ekki væri sannað að piltarnir hefðu 
fengið far með leyfi bílstjórans né að hann hafi tekið fé fyrir. Pilturinn gat því ekki byggt 

                                                 
29 Björg Thorarensen o.fl.: Um lög og rétt, bls. 307.  
30 Björg Thorarensen o.fl.: Um lög og rétt, bls. 307. 
31 Jørgen Trølle: Risiko & Skyld i erstatningspraxis, bls. 242.  
32 Peter Lødrup: Lærebok i erstatningsrett, bls. 166.  
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skaðabótakröfu á ákvæðum þágildandi bifreiðalaga. Einnig var talið að bílstjórinn hafi ekki 
verið í þjónustu vinnuveitandans er slysið varð og var vinnuveitandinn sýknaður.  

 

Í málinu var bæði bílstjóranum og vinnuveitandanum stefnt til greiðslu skaðabóta vegna 

líkamstjóns sem hlaust af akstri bifreiðarinnar. Það sem m.a. réð úrslitum í dóminum er að 

tjónið varð ekki í þjónustu vinnuveitandans og því var hann ekki látinn bera ábyrgð. 

Niðurstaðan yrði líklega önnur í dag vegna hinnar hlutlægu ábyrgðarreglu núgildandi 

umferðarlaga nr. 50/1987 (hér eftir skammstafað umfl.). Samkvæmt 1. mgr. 88. gr. umfl. ber 

eigandi skráningarskylds ökutækis ábyrgð ef tjón hlýst af notkun þess þrátt fyrir að tjón verði 

hvorki rakið til bilunar, galla né ógætni ökumanns. Eigandi ökutækis ber því ábyrgð án 

sakar.33 Þrátt fyrir að skilyrði 1. mgr. 88. gr. umfl. séu að öllu leyti uppfyllt getur tjónþoli þó 

glatað rétti sínum til bóta að nokkru eða öllu leyti hafi hann verið meðvaldur að tjóni af 

ásetningi eða stórkostlegu gáleysi skv. 3. mgr. 88. gr. umfl. Þess ber þó að geta að gáleysi þarf 

að vera mjög mikið til þess að dómstólar telji það stórfellt.34 

Yfirleitt fer ekki á milli mála hvort starfsmaður hafi valdið tjóni í vinnutíma.35 Hins vegar 

er erfiðara að ákveða hvort beita eigi reglunni um vinnuveitandaábyrgð svo hún nái yfir tilvik 

þar sem starfsmaður veldur tjóni í nánum tengslum við starf sitt þó það sé utan vinnutíma. 

Undantekningar eru gerðar frá meginreglunni um að tjónsvaldandi athöfn takmarkist við 

vinnutíma tjónvalds.36 Eins og sjá má af neðangreindum dómi getur vinnuveitandi orðið 

bótaskyldur vegna tjóns sem starfsmaður veldur utan vinnutíma en þá verður athöfn 

starfsmanns að vera í nánum tengslum við starf.  

 

UfR. 1960, bls. 77.  
Í þessum dómi var reglan um vinnuveitandaábyrgð talin eiga við um tjón sem vélstjóra- nemi 
olli á vinnustaðnum eftir vinnutíma þegar hann þjónustaði viðskiptavin. Nægileg tengsl voru 
talin vera milli vinnu og háttsemi starfsmanns og því eðlilegt að vinnuveitandi bæri ábyrgð á 
tjóninu.  

 

Þrátt fyrir að starfsmaður hafi ekki verið á vinnustaðnum að beiðni vinnuveitanda var 

hann að vinna að störfum í þágu hans og því talið eðlilegt að leggja á hann ábyrgð. Ef ekkert 

samband er á milli hinnar tjónsvaldandi athafnar og starfs er ólíklegt að vinnuveitandi teljist 

bótaskyldur.37 

 

                                                 
33 Arnljótur Björnsson: Ökutæki og tjónbætur, bls. 27.  
34 Arnljótur Björnsson: Ökutæki og tjónbætur, bls. 64.  
35 Sigríður Logadóttir: Lög á bók, bls. 412. 
36 Bo von Eyben og Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, bls. 114.  
37 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 278.  



 

 9

3.2.1.  Takmörkun ábyrgðar við vinnustað 
Í skaðabótalögum er hugtakið vinnustaður ekki skilgreint. Hins vegar má í lögum finna 

ákvæði sem gefa sterkar vísbendingar um merkingu þess. Skilgreiningu á hugtakinu er að 

finna í lögum nr. 46/1980 um hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum.  Vinnustaður er skv. 41. 

gr. laganna talinn vera umhverfi innan húss eða utan, þar sem starfsmaður hefst við eða þarf 

að fara um vegna starfa sinna.  

Af ráðningarsamningi milli starfsmanns og atvinnurekanda má oftast ráða hvar 

vinnustaður starfsmanns skuli vera.38 Stundum er starfsmaður ráðinn til að sinna vinnu á 

ákveðnum vinnustað en oft á tíðum er hann sendur á milli vinnustaða í tengslum við starf. Ef 

atvinnurekandi rekur marga vinnustaði þarf starfsmaður oftast að hlíta því að vera sendur á 

milli.39 Valdi starfsmaður tjóni á leið sinni á milli vinnustaða er ljóst að vinnuveitandi ber 

ábyrgð á tjóni sem hann veldur á þeirri leið, að öðrum skilyrðum reglunnar uppfylltum.40 Af 

framansögðu má ráða að sú för telst vera liður í starfi og því eðlilegt að vinnuveitandi beri 

bótaábyrgð. Hafi starfsmaður hins vegar valdið tjóni vegna óeðlilegrar háttsemi, sem 

vinnuveitandi mátti ekki búast við, er ólíklegt að reglan um vinnuveitandaábyrgð verði talin 

eiga við.41 

 

Í vissum tilvikum getur vinnuveitandi orðið skaðabótaskyldur þrátt fyrir að tjóni sé valdið 

utan vinnustaðar, t.d. þegar starfsmaður er að sinna störfum utan vinnustaðar í þágu 

vinnuveitanda.42 Valdi starfsmaður tjóni við slíkar kringumstæður er eðlilegt að reglan um 

vinnuveitandaábyrgð eigi við.43 Tjóni þarf þá að vera valdið í svo nánum tengslum við starf 

að eðlilegt þyki að vinnuveitandi beri á því ábyrgð.44 Um þetta sjónarmið er fjallað í 

eftirfarandi dómi:  

 

UfR. 1966, bls. 659.  
Hér var um að ræða umboðsmann hjá vátryggingafélagi sem fór til að skoða hest en eigandi 
hans hafði nýverið keypt tryggingu á hestinn. Umboðsmaðurinn hafði lokið við skoðun á 
hestinum þegar styggð kom að honum. Eigandinn bað hann um aðstoð við að róa hestinn. Ekki 
vildi betur til en svo að hesturinn fældist, datt og hlaut höfuðáverka sem leiddu til dauða. 
Félagið var sýknað af bótakröfu eiganda hestsins þar sem tjónið gerðist eftir að 
umboðsmaðurinn hafði lokið verkefni sínu í þágu vinnuveitanda. Tekið var fram í dóminum að 
að ekkert samband hafi verið milli starfs hans og athafnarinnar sem leiddi til dauða hestsins.  

                                                 
38 Lára V. Júlíusdóttir: Réttindi og skyldur á vinnumarkaði, bls, 69. 
39 Lára V. Júlíusdóttir: Réttindi og skyldur á vinnumarkaði, bls. 69. 
40 Bo von Eyben og Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, bls. 114.  
41 Ólafur Jóhannesson: Lög og réttur, bls. 295.  
42 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 283. 
43 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur, bls. 96.  
44 Jørgen Trølle: Risiko & Skyld i erstatningspraxis, bls. 240. 
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Í þessu tilviki var vinnuveitandi sýknaður þrátt fyrir að upphaf atburðarásar sem leiddi til 

tjóns hafi tengst starfi tjónvalds. Tjónið varð eftir að umboðsmaðurinn hafði lokið verki sínu 

og engin tengsl talin vera á milli starfsins og þess tjóns sem hann olli. 

3.2.2.  Erindagjörðir í vinnutíma 
Það telst vera liður í starfi starfsmanns þegar hann sinnir erindagjörðum innan vinnutíma fyrir 

vinnuveitanda.45 Verði starfsmaður valdur að tjóni í slíkum erindagjörðum gæti því reglan um 

vinnuveitandaábyrgð átt við, sé öllum öðrum skilyrðum reglunnar fullnægt.46 Meira álitamál 

er þegar starfsmaður sinnir persónulegum erindagjörðum í leiðinni og veldur tjóni. Sé um að 

ræða smávægilegt frávik frá fyrirmælum vinnuveitanda má telja að ábyrgðin sé 

vinnuveitandans, en sé frávikið meiriháttar flyst ábyrgð frá vinnuveitanda yfir á starfsmann.47 

Hér má nefna dóm þar sem háttsemin þótti svo smávægilegt frávik frá fyrirmælum 

vinnuveitanda að eðlilegt var talið að vinnuveitandi bæri ábyrgð.  

 

UfR. 1952, bls. 648.  
Sendill nokkur hafði verið í sendiferð fyrir vinnuveitanda sinn og átti aðeins eftir að fara með 
einn pakka til klæðskera. Hann ákvað að fara fyrst heim og láta eiginkonu sína vita af því að 
honum myndi seinka þar sem klæðskeri þessi var mjög málglaður og gerði hann því ráð fyrir að 
stoppa hjá honum í langan tíma. Á leið sinni heim til konu sinnar olli hann tjóni. Í 
skaðabótamáli komst dómstóllinn að vinnuveitandi sendilsins ætti að vera ábyrgur á tjóninu 
samkvæmt reglunni um vinnuveitandaábyrgð þar sem aksturinn hafi verið í nánum og eðlilegum 
tengslum við starfið.  

 

Í öðrum tilvikum getur vinnuveitandi verið undanþeginn ábyrgð ef tjóni er valdið utan 

vinnustaðar í einkaerindum starfsmanns.48 Það að starfsmaður yfirgefi vinnustað sinn til að 

sinna einkaerindum í vinnutíma leiðir ekki til þess að vinnuveitandi verði bótaskyldur ef tjón 

hlýst af háttsemi hans, nema í undantekningartilvikum.49 Ljóst er að skilyrðið um náin tengsl 

milli athafna starfsmanns og starfs verður að vera uppfyllt.50  

Ekki er um auðugan garð að gresja í íslensku dómasafni hvað þetta varðar en umrætt 

sjónarmið endurspeglast í gömlum dönskum dómi þar sem athöfn starfsmanns þótti ekki vera 

í nægilegum tengslum við starf.  

 

                                                 
45 Jørgen Trølle: Risiko & Skyld i erstatningspraxis, bls. 240. 
46 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 283.  
47 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 283. 
48 Peter Lødrup: Lærebok i erstatningsrett, bls.166.  
49 Peter Lødrup: Lærebok i erstatningsrett, bls. 166. 
50 Martin Haug & Finn Schwartz: Ansvar for arbejdsskader, bls. 28-29.  
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UfR. 1936, bls. 620. 
Starfsmaður keyrði heim í hádegishléi sínu til að sækja sér nesti. Á leið sinni heim olli hann 
líkamstjóni á hjólreiðamanni. Hjólreiðamaðurinn krafðist bóta vegna vinnuslyss en 
vinnuveitandinn var sýknaður með þeim rökum að sú háttsemi starfsmannsins að fara heim og 
sækja nesti gæti ekki talist liður í starfi hans.  

 

Sumar persónulegar erindagjörðir á vinnustað eru það sjálfsagðar að valdi starfsmaður 

tjóni við slíka háttsemi verður talið að vinnuveitandaábyrgð gildi.51 Má sem dæmi nefna ferðir 

starfsmanns á salerni, í mötuneyti eða á kaffistofu. Kaffitímar og slíkar ferðir teljast almennt 

til vinnutíma þó starfsmaður sé ekki beinlínis við störf.52 Þessi háttsemi er talin vera í slíku 

samhengi við starf að ef tjón hlýst af slíkum erindagjörðum telst því valdið í starfi.53  

 

3.2.3.  Ferðir starfsmanns til og frá vinnu 
Þrátt fyrir að ferð til og frá vinnustað sé talin nauðsynleg svo hægt sé að sinna starfi þá er 

almennt litið svo á að vinnuveitandi beri ekki ábyrgð á tjóni sem starfsmaður veldur í slíkum 

ferðum.54 Vinnuveitanda er almennt óviðkomandi hvað starfsmaður gerir við þær 

kringumstæður. Valdi starfsmaður tjóni með saknæmum hætti á leið sinni til eða frá vinnustað 

má gera ráð fyrir að hann verði sjálfur látinn bera ábyrgð á því.55 Þó verður að líta til fleiri 

atriða þegar verið er að ákvarða bótaskyldu eins og til þess hvort einhver tengsl hafi verið á 

milli ferða starfsmanns og starfs. Benda má á neðangreindan dóm til skýringar: 

 

UfR. 1958, bls. 821.  
Hér voru málsatvik þau að 15 ára sendill hjá kaupmanni nokkrum olli tjóni á gangandi 
vegfaranda þegar hann hjólaði heim til sín eftir vinnu með vörur til móður sinnar. Meirihluti 
Hæstaréttar felldi ábyrgð vegna líkamstjóns vegfarandans á vinnuveitanda með þeim rökum að 
útkeyrslan á vörunum yrði að teljast liður í starfi drengsins.  

 

Í dóminum kemur fram að starfsmaður var í erindagjörðum fyrir yfirmann sinn þrátt fyrir 

að yfirlýstum vinnutíma hans væri lokið. Í starfi hans fólst að keyra út vörur til fólks og reglan 

um vinnuveitandaábyrgð því talin eiga við.  

 

Telja verður að til þess að reglunni um vinnuveitandaábyrgð verði beitt þurfi eitthvað 

meira að koma til en að starfsmaður sé á leið sinni til eða frá vinnu. Ákveðin tengsl verða að 

                                                 
51 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 284.  
52 Lára V. Júlíusdóttir: Réttindi og skyldur á vinnumarkaði, bls. 71.  
53 Peter Lødrup: Lærebok i erstatningsrett, bls. 166.  
54 Bo von Eyben & Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, bls. 114.  
55 Jørgen Trolle: Risiko & Skyld, bls. 242. 
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vera á milli ferða og starfs, t.d. að starfsmaður sé í einhvers konar erindagjörðum fyrir 

vinnuveitanda á leið sinni í og úr vinnu.56  

3.3. Tjóni valdið í nánum tengslum við starf 

3.3.1. Almennt 
Þrátt fyrir að tjóni sé valdið í starfi eða í nánum tengslum við starf og að háttsemi starfsmanns 

sé saknæm þá er ekki sjálfgefið að vinnuveitandi beri í öllum tilvikum bótaábyrgð. Sýni 

starfsmaður af sér afbrigðilega háttsemi sem leiðir til tjóns og fer út fyrir eðlileg mörk starfs 

samkvæmt starfslýsingu verður vinnuveitandi ekki gerður ábyrgur.57 Erfitt getur reynst að 

meta hvaða háttsemi sé eðlileg þar sem hugtakið er matskennt.58 Fræðimenn hafa þó sett fram 

ýmis sjónarmið sem vert er að hafa til hliðsjónar. Því hefur til dæmis verið haldið fram að 

taka beri tillit til þess sem vinnuveitandi mátti ætla af starfsmanni er hann olli tjóninu.59 Hafi 

hin tjónsvaldandi athöfn komið til vegna háttsemi sem almennt má telja að menn viðhafi ekki 

við vinnu á reglan um vinnuveitandaábyrgð líklega ekki við.60 Einnig ber að líta til þess hvort 

að tjónþoli mátti ætla að starfsmaður væri að sinna vinnu sinni í þágu vinnuveitanda.61 

Athugun á dómaframkvæmd kann einnig að veita nokkra vísbendingu í þeim efnum.  

 

Hrd. 1962, bls. 74.  
J og B unnu í hraðfrystihúsi G við fiskflökun. Eitt sinn þegar þeir voru við vinnu sína hóf J að 
hreinsa gólfið í kringum sig þar sem það var slorugt. Hann bað því B um að rétta sér 
vatnsslöngu sem hann var að nota. B neitaði að láta slönguna af hendi en tók J þá í 
slönguendann og gerði ráð fyrir því að G myndi sleppa slöngunni. Það gerði hann ekki heldur 
brá hann hnífi sínum á slönguna og skar hana í sundur svo J hélt eftir smábút. Tókust þeir á um 
slönguna í smá tíma og sprautuðu hvor á annan. J reyndi að ná slöngunni af B og ætlaði B að 
skera slönguna aftur en ekki vildi betur til en svo að hnífurinn lenti á innanverðum úlnlið J og 
skar í sundur æðar og sinar inn í bein. J höfðaði skaðabótamál gegn B og G en G var sýknaður 
þar sem verkstjórn taldist ekki hafa verið ábótavant. Talið var að reglan um 
vinnuveitandaábyrgð gæti ekki átt við í þessu máli þar sem háttsemi J og B hefði verið svo 
fjarlæg starfi þeirra að ekki yrði jafnað til slyss í starfi.  

 

Hér var hegðun starfsmannanna talin of fjarlæg skyldum þeirra í starfi til að 

vinnuveitandaábyrgð gæti átt við og var hann því sýknaður.  

 

                                                 
56 Bo von Eyben & Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, bls. 114. 
57 B.S Markesinis & S.F. Deakin: Tort Law, bls. 546. 
58 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 277. 
59 Björg Thorarensen o.fl.: Um lög og rétt, bls. 307.  
60 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur, bls. 96.  
61 Bernhard Gomard: Husbondansvaret, bls. 552-553. 
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Þessu er hins vegar öfugt farið í neðangreindum dómum þar sem ábyrgð var felld á 

vinnuveitanda vegna hegðunar sem átti ekkert skylt við starfið sem starfsmaðurinn var ráðinn 

til að sinna. 

 

Hrd. 1983, bls. 1826.  
R og Ú unnu hjá skipafélaginu E við uppskipun á kalki. Við uppskipunina hafði nokkuð af kalki 
runnið úr pokum á gólfið og var óskað eftir því að þeir þrifu það upp. Til átaka kom á milli R og 
Ú þar sem ekki voru nægilega margir kústar til fyrir alla og rifust þeir um einn þeirra. Hentust 
þeir um gólfið í áflogum og er þeir stóðu aftur upp henti R kalki í átt að Ú sem fékk kalk í 
augun og hlaut af varanlega örorku. Ú krafðist bóta úr hendi E og R en R var sýknaður þar sem 
sekt hans þótti ekki sönnuð. E var talinn hafa vanrækt leiðbeiningaskyldu til starfsmanna og var 
verkstjórn áfátt. E var því látinn bera ábyrgð á helmingi tjóns á móti Ú vegna eigin sakar. Tveir 
dómendur skiluðu sératkvæði og vildu sýkna E vegna þess að háttsemi starfsmanna hafi verið 
sérstök og ófyrirsjáanleg. 

 
 

Hrd. 2002, bls. 342 (244/2001). 
Málsatvik voru þau að unglingar í vinnuskóla hjá sveitarfélaginu H gerðu sér dagamun síðasta 
vinnudaginn og skvettu vatni á samstarfsmenn sína. Þeir skvettu vatni á G sem lá á bakinu undir 
sláttuvél og var að vinna við vélina. G brást harkalega við því að fá kalda vatnsgusu á sig og rak 
hægri öxl harkalega í og hlaut af varanlegt líkamstjón. G höfðaði mál til heimtu skaðabóta gegn 
H og deilt var um hvort unnt væri að beita reglunni um vinnuveitandaábyrgð. H hélt því fram að 
unglingarnir hefðu lokið störfum þegar tjónið varð og að hegðun þeirra hefði verið svo fjarlæg 
starfi þeirra að reglan ætti ekki við. Hæstiréttur taldi að yfirmenn unglinganna hefðu sjálfir verið 
þátttakendur í aðgerðinni og skipti því engu hvort unglingarnir voru þegar hættir störfum hjá 
stefnda. H var því gert að greiða G bætur.  

 

Af framangreindu má sjá að það er ekki fortakslaust skilyrði að háttsemi starfsmanns sé 

eðlileg eða nauðsynleg við framkvæmd starfans svo að ábyrgð verði lögð á vinnuveitanda. 

Við samanburð á þessum þremur dómum má sjá að dómstólar eru farnir að ganga lengra við 

beitingu reglunnar um vinnuveitandaábyrgð í þeim tilvikum varðandi skilyrði reglunnar um 

að tjóni þurfi að vera valdið í eðlilegum tengslum við starf. Dómaframkvæmd og skoðanir 

fræðimanna eru lítt samræmd og því erfitt að draga ályktanir hvaða kröfur eru gerðar í þessu 

sambandi.62  

Það leysir vinnuveitanda ekki undan ábyrgð þó að sú háttsemi sem starfsmaður viðhafði 

hafi farið gegn markmiðum starfans eða að starfsmaður hlýddi ekki fyrirmælum 

vinnuveitanda.63  Til skýringar má nefna dóm:  

 

UfR. 1967, bls. 664.  
Maður sem vann við uppskipun saltpéturssekkja úr flutningaskipi í Kaupmannahöfn fékk sér að 
reykja þrátt fyrir að það væri bannað. Hann drap í vindli sínum með því að stinga honum í poka 
af saltpétri og við það kviknaði í pokanum og barst eldurinn til hinna pokanna. Útgerðarfélagið 

                                                 
62 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 277.  
63 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur, bls. 96. 
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höfðaði mál gegn því félagi sem réð verkamanninn til vinnu og krafðist skaðabóta. Fallist var á 
kröfu útgerðarfélagsins og talið var að reglan um vinnuveitandaábyrgð ætti við þrátt fyrir að 
manninum hafi verið kunnugt um reykingabannið.  

 

Í dóminum er reglan um vinnuveitandaábyrgð talin gilda þrátt fyrir að starfsmaðurinn hafi 

farið gegn reglum sem giltu á vinnustaðnum. Þess eru einnig dæmi að starfsmenn hafi valdið 

tjóni með refsiverðum verknaði í starfi og ábyrgð verið felld á vinnuveitanda. Slíkt kemur 

fram í neðangreindum dómi:  

 

Hrd. 2000, bls. 2835 (142/2000). 
S naut heimaþjónustu hjá félagsmálastofnun sem R veitti samkvæmt lögum. I var ráðin til starfa 
hjá R og hóf hún störf á heimili S árið 1994. I átti að annast dagleg heimilisstörf fyrir S og 
einnig var henni ætlað að veita S félagslegan stuðning. Í fór oft í banka fyrir S í tengslum við 
störf sín. Árið 1998 kom í ljós að I hafði dregið sér fé af bankareikningi S og gerð refsing fyrir 
með dómi Hæstaréttar frá 1999. S og síðar dánarbú hennar kröfðust skaðabóta úr hendi R sem 
vinnuveitanda I, þar sem bú I hafði verið tekið til gjaldþrotaskipta og engar eignir þar að finna. 
R taldi að skilyrði vinnuveitandaábyrgðar væru ekki fyrir hendi þar sem að tjóni hafi ekki verið 
valdið í nægilegum tengslum við starf. Háttsemi I hafi verið refsiverð og engu skipti þó tjóni 
hafi verið valdið innan vinnutíma. Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að ekki hafi verið 
kveðið nægilega skýrt á um það í reglum félagsmálastofnunar að umsjón með fjármunum væri 
ekki hluti af starfi hennar. Yfirmaður I vissi af ferðum hennar í banka fyrir S en bannaði henni 
það ekki. Einnig var sannað að R væri kunnugt um að S kæmist ekki út af heimili sínu 
hjálparlaust og ætti enga nákomna ættingja sem gætu veitt hjálparhönd. S mátti ætla að aðstoð I 
við bankaviðskipti hafi verið innan starfssviðs I. Háttsemin var því talin vera í nægilegum 
tengslum við starf og var R dæmd skaðabótaskyld vegna tjónsins.  

 

Í niðurstöðu dómsins kemur fram að nægileg tengsl hafi verið við starf svo að reglan um 

vinnuveitandaábyrgð ætti við þrátt fyrir að starfsmaður hafi sýnt af sér refsiverða háttsemi og 

að háttsemin hafi verið fjarlæg starfsskyldum hans. Eins og sjá má af niðurstöðum dómsins 

var einnig litið til þess að tjónþoli mátti ætla að starfsmaðurinn væri að sinna starfi sínu í þágu 

vinnuveitanda. 

Ekki er að fullu ljóst hvaða kröfur eru gerðar til þess að tjóni sé valdið í nægilegum 

tengslum við starf til þess að vinnuveitandi beri ábyrgð á því. Þrátt fyrir meginregluna um að 

tjóni þurfi að vera valdið í nánum tengslum við starf hafa dómstólar fellt ábyrgð á 

vinnuveitanda þó starfsmenn hafi hagað sér með óvenjulegum og afbrigðilegum hætti. Þó að 

þessir dómar veiti ákveðna vísbendingu um hvaða háttsemi teljist í nægilegum tengslum við 

starf hafa fræðimenn talið að ályktanir sem draga má af dómaframkvæmd í þessum efnum 

geti aðeins verið til leiðbeiningar.64 Því hefur þó verið slegið föstu að dómstólar gangi lengra 

en áður við beitingu reglunnar og líði meiri frávik frá starfsskyldum en áður. 65 

                                                 
64 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 278.  
65 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 277.  
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3.3.2. Störf sem fela í sér hættu á beitingu ofbeldis 

Þegar starfsmaður veldur þriðja manni tjóni með líkamsárás má almennt telja að reglan um 

vinnuveitandaábyrgð eigi ekki við.66 Vissar undantekningar verður þó að gera varðandi störf 

sem fela í sér hættu á beitingu ofbeldis. Nærtækasta dæmið er eflaust störf lögreglumanna og 

dyravarða. Samkvæmt 1. mgr. 7. gr. lögreglulaga nr. 90/1996 hefur lögreglan lögregluvald 

hvar sem er á landinu. Með lögregluvaldi er átt við heimild til að grípa til líkamlegrar 

valdbeitingar ef þess gerist þörf.67 Mikilvægt er að lögreglumenn, og aðrir sem þurfa að sinna 

eftirlits – og gæslustörfum, geti sinnt skyldustörfum sínum án hindrana.68 Nauðsyn þess að 

veita þessum störfum ríkari réttarvernd má sjá af 1. mgr. 106. gr. almennra hegningarlaga nr. 

19/1940. Í því ákvæði er refsivernd opinberra starfsmanna sem hafa heimild til líkamlegrar 

valdbeitingar aukin. Ástæðan sú að þeir þurfa oftar að sæta ofbeldi, eða hótunum um ofbeldi, 

en aðrir opinberir starfsmenn.69  

Eins og sjá má af neðangreindum dómum hefur bótaskylda verið felld á vinnuveitanda 

vegna tjóns sem þeir valda í störfum sínum þrátt fyrir að þeir gangi lengra en nauðsynlegt var 

og beiti ofbeldi. Til skýringar má nefna tvo dóma:  

 

Hrd. 1996, bls. 205.  
Lögregla sem kölluð var til vegna hávaða og ölvunar í samkvæmi í miðbæ Reykjavíkur vísaði 
fólki út úr íbúð. S sem var í samkvæminu vildi ganga heim til sín en ekki þá leið sem 
lögreglumennirnir vísuðu honum. Einn lögreglumanna ýtti S og tók hann tökum sem leiddu til 
þess að hann varð rænulítill. Þegar lögreglumaðurinn sleppti honum féll S í götuna og slasaðist 
við það. Lögreglumaðurinn var dæmdur fyrir brot gegn hegningarlögum í refsimáli. Í 
skaðabótamáli var talið sannað að lögreglumaðurinn hafi beitt S óþarflega miklu harðræði en 
þrátt fyrir það þótti hegðun hans vera í nægilegum tengslum við lögreglustarfið og var 
bótaskylda felld á íslenska ríkið, vinnuveitanda lögreglumannanna, eftir reglunni um 
vinnuveitandaábyrgð.  

 
Hrd. 1976, bls. 96. 
Tveimur lögreglumönnum var gefið að sök að hafa handleggsbrotið S við handtöku. Talið var 
að lögreglumennirnir hafi beitt meira harðræði en efni stóðu til. Hins vegar var litið til þess að S 
sýndi lögreglumönnunum mikinn mótþróa og andspyrnu áður en hann var handjárnaður. 
Íslenska ríkið var dæmt til að greiða S bætur en S var látinn bera tjón sitt af hálfu leyti vegna 
hegðunar sinnar.  

 

                                                 
66 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur, bls. 97.  
67 Alþt. 2006-07, A- deild, bls. 3690. 
68 Alþt. 2006-07, A- deild, bls. 3689.  
69 Alþt. 2006-07, A- deild, bls. 3692. 
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Það leiðir af eðli starfa dyravarða að þeir verða að gæta fyllstu varúðar við framkvæmd 

starfa sinna.70 Í starfi þeirra felst meðal annars að fara höndum um fólk sem er oft á tíðum 

undir áhrifum áfengis. Dyravörðum ber að gæta sérstaklega að ekki skapist slysahætta þegar 

verið er að vísa fólki út af skemmtistöðum eða þegar afskipti eru höfð af því á annan hátt. 

Neðangreindir dómar sýna þó að dómstólar hafa talið regluna um vinnuveitandaábyrgð eiga 

við þrátt fyrir að dyraverðir beiti óþarflega miklu harðræði í störfum sínum. 

 

Hrd. 1991, bls. 857.  
A var ásamt skólafélögum sínum á skemmtistaðnum F. Dyraverðir staðarins þurftu að hafa 
afskipti af honum svo til átaka kom á milli þeirra. Endaði það svo að dyraverðirnir tóku A og 
skelltu honum í gólfið svo hann handleggsbrotnaði. Hann höfðaði mál á hendur F til heimtu 
skaðabóta. Meiðsl A voru talin hafa hlotist af harðræði dyravarðanna og var fallist á kröfur 
hans. F var dæmdur til greiðslu skaðabóta þar sem dyraverðirnir voru í þjónustu F þegar hið 
bótaskylda atvik átti sér stað.  

 
Hérd. Rvk. 25. apríl 2008 (E- 1990/2007). 
G var mikið ölvaður á skemmtistaðnum S og ónáðaði gesti staðarins. Kvartað var yfir honum og 
ákváðu dyraverðir að vísa honum út. Dyravörðurinn Á leiddi hann niður stiga að útidyrum og í 
stiganum missti Á takið á G svo hann féll aftur fyrir sig niður stigann og skall á gólfið. G varð 
fyrir alvarlegu líkamstjóni. Hann krafðist bóta úr hendi S á grundvelli reglunnar um 
vinnuveitandaábyrgð þar sem Á hafi verið starfsmaður S og að sinna starfi sínu þegar tjónið 
varð. S byggði sýknukröfu sína á því að háttsemi Á hafi verið svo fjarlæg starfsskyldum hans að 
reglan um vinnuveitandaábyrgð ætti ekki við. Dómurinn féllst ekki á þessi rök S og taldi að sú 
háttsemi sem Á sýndi af sér yrði metin honum til sakar.  

 

Af framangreindum dómum má sjá að dómstólar virðast ganga langt í því að fella ábyrgð 

á vinnuveitanda þrátt fyrir að beitt hafi verið óþarfa harðræði í starfi. Ætla má að tekið sé mið 

af því að beiting ofbeldis sé nauðsynlegur þáttur í starfi þeirra og því oft óhjákvæmilegt að 

þeir valdi tjóni undir slíkum kringumstæðum.  

 

3.3.3. Samanburður við reglur almannatryggingalaga  

Hér verður gerður stuttur samanburður á reglum almannatryggingalaga og reglum 

skaðabótalaga varðandi það skilyrði að tjóni þurfi að vera valdið í nánum tengslum við starf. 

Þann fyrirvara verður að hafa á við samanburðinn að eðli reglnanna er ólíkt. Samkvæmt 

reglunni um vinnuveitandaábyrgð er átt við tjón sem starfsmaður veldur á þriðja manni en 

tjón skv 1. mgr. 27. gr. almannatryggingalaga, (hér eftir skammstafað ATL) varðar tjón á 

starfsmanni sjálfum. 

 
                                                 
70 Sbr. umfjöllun í Hérd. Rvk. 25. apríl 2008 (E- 1990/2007). 
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Almennur launþegi á rétt á slysabótum úr slysatryggingu launþega verði hann fyrir slysi í 

vinnu.71 Á íslenskum vinnumarkaði hefur reglan verið sú að samið er um slysatryggingu 

launþega í kjarasamningum.72 Umfang tryggingaverndar er því misjafnt eftir samningum.73 

Samkvæmt 27. gr. ATL eru launþegar sem starfa hérlendis slysatryggðir á vinnustað á þeim 

tíma sem þeim er ætlað að vera að störfum, í matar- og kaffitímum og í nauðsynlegum ferðum 

til og frá vinnu. Slys telst ekki verða við vinnu ef það hlýst af athöfnum slasaða sjálfs sem 

ekki standa í neinu sambandi við vinnuna. Erfitt getur verið að meta hvenær slys verður í 

nægilegum tengslum við starf og þar sem lögin taka til slysa sem verða í matartímum og á 

leið til og frá vinnu kemur þetta álitaefni oft til kasta dómstóla.74 

 

Hrd. 2002, bls. 718 (421/2002). 
J sem var lögreglumaður slasaðist er hann tók þátt í knattspyrnumóti á vegum 
sýslumannsembættisins á Akureyri. Á leikinn mættu bæði lögreglumenn sem voru á vakt og 
þeir sem voru ekki á vakt meðan mótið fór fram. J fór fram á greiðslu bóta úr hendi 
Tryggingastofnunar ríkisins (hér eftir skammstafað TR) þar sem hann taldi slys hafa orðið í 
vinnu. TR hafnaði kröfu J á þeim forsendum að hann hafi ekki verið við vinnu í skilningi 
ákvæðisins er hann slasaðist. Ekki var talið skipta máli að mótið var haldið á vegum 
sýslumannsembættisins og að í kjarasamningi lögreglumanna væri mælt fyrir um að 
lögreglumenn skyldu teljast að störfum er þeir stunduðu íþróttir á vegum félaga lögreglumanna. 
Í 3. mgr. 22. gr.(þágildandi ATL) segir að slys teljist ekki vera við vinnu ef það hljótist af 
athöfnum slasaða sjálfs sem ekki standi í neinu sambandi við vinnuna. Þegar J slasaðist var 
hann ekki á vakt og því ekki við vinnu í skilningi laganna. Tryggingastofnun ríkisins var því 
sýknuð af kröfum J.  

 

Hrd. 2005, bls. 2228  (515/2004).  
Ekkja P höfðaði mál á hendur TR um greiðslu dánarbóta. P átti og rak tvær vörubifreiðar og 
nýtti þær við að aka fiskimjöli frá verksmiðju fyrirtækisins G í Bolungarvík að skipi þar sem 
útskipun mjöls fór fram. P lést af slysförum á þeim tíma er honum var ætlað að vera að störfum 
við útskipun. Aðilar deildu um það hvort P hafi verið á vinnustaðnum að sinna vinnu þegar 
slysið varð. Þann dag er slysið varð hafði hann skilið vörubifreið sína eftir við Vitastíg í miðbæ 
Reykjavíkur og var því ekki að aka vörubifreiðinni. P tók fólksbifreið sína við Vitastíg og ók 
niður að verksmiðjuhúsi G, fram af bryggjunni og í höfnina. Þessi leið var ekki ekin við 
útskipunina og ekki var upplýst í hvaða erindagjörðum P var á leið sinni. Því var talið ósannað 
að P hafi verið við vinnu í skilningi 2. mgr. 22. gr.(þágildandi ATL) og að slysið hafi ekki 
staðið í neinum tengslum við vinnuna.  

 

                                                 
71 Sigríður Logadóttir: Lög á bók, bls. 431.  
72 Guðmundur Sigurðsson: „Bótaréttur launþega er breytinga þörf?“, bls. 10. 
73 Guðmundur Sigurðsson og Ragnhildur Helgadóttir: „Slysatryggingar almannatrygginga“, bls. 127. 
74 Arnljótur Björnsson: „Slysatrygging samkvæmt lögum um almannatryggingar“, bls. 148. 
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Þetta álitaefni hefur einnig komið til kasta Úrskurðarnefndar almannatrygginga.75  Hér má 

nefna tvo úrskurði þar sem reynir á það skilyrði 27. gr. ATL að starfsmaður er tryggður ef 

tjóni er valdið í nægilegum tengslum við starf.  

 

Úrskurðarnefnd almannatrygginga, mál nr. 1/2004, frá 3. mars 2004.  
Málavextir voru þeir að frjálsíþróttaþjálfari varð fyrir slysi er hann var í keppnisferð með lið 
sitt. Þjálfarinn var á leið á tjaldsvæði er hann stökk yfir girðingu og slasaðist á fæti. Hann sótti 
um bætur frá TR en var synjað þar sem ekki var sýnt fram á að um vinnuslys hafi verið að ræða 
í skilningi þágildandi almannatryggingalaga nr. 117/1993 heldur um athafnir slasaða sjálfs. 
Úrskurðarnefndin taldi það að stökkva yfir girðingu á leið á tjaldsvæðið teldist ekki vera í 
tengslum við vinnu hans sem þjálfara og því gæti það ekki talist vera vinnuslys. Bótaskyldu var 
því hafnað.  

 

Úrskurðarnefnd almannatrygginga, mál nr. 18/2003, frá 25. apríl 2003.  
Tveir starfsmenn voru í hádegishléi sínu að leik í kaffistofu þegar annar otaði hnífi í átt að 
hinum sem greip þá um hnífsblaðið með þeim afleiðingum að hann skar sig. Bótaskyldu 
samkvæmt 3. mgr. 22. gr. ATL var hafnað þar sem slysið hlaust af fíflagangi starfsmannanna og 
stóð ekki í nægum tengslum við starf.  

 
 

Af rökstuðningi Hæstaréttar er ljóst að slys sem verða vegna fíflagangs á vinnustað sem 

hafa engin tengsl við starf ber ekki að bæta samkvæmt lögunum. Það sama hefur verið talið 

gilda um slys sem verða vegna áfloga á vinnustað.76 Andstætt sjónarmið hefur komið fram í 

dómum á sviði skaðabótaréttar og má sem dæmi nefna Hrd. 1983, bls. 1826 sem áður var 

reifaður. Þar var ábyrgð felld á vinnuveitanda vegna áfloga starfsmanna sem stóðu í engum 

tengslum við starfið.  

 

Af framangreindum dómum og úrskurðum virðist ljóst að dómstólar gera miklar kröfur til 

þess að slys hafi orðið í nánum tengslum við starf svo að reglur almannatryggingalaga eigi 

við. Það samræmist skoðunum fræðimanna um að ákvæði slysatryggingakafla 

almannatryggingalaga séu túlkuð fremur þröngt.77 Gagnstætt sjónarmið kemur fram í áliti 

Umboðsmanns Alþingis þar sem hann segir m.a.: 

 

Með hliðsjón af hinu félagslega eðli slysatrygginga almannatrygginga tel ég almennt ekki efni 
til að beita þröngri lögskýringu á ákvæði laga nr. 117/1993 um rétt til bóta. 78 

 

                                                 
75 Til Úrskurðarnefndar almannatrygginga er hægt að leggja fram kæru sé umsækjandi bóta ósáttur við afgreiðslu 
sem hann hefur fengið hjá Tryggingastofnun ríkisins. Hægt er að leggja fram kæru varðandi grundvöll, skilyrði 
eða upphæð bóta.  Vefsíða félags- og tryggingamálaráðherra, http://www.felagsmalaraduneyti.is. 
76 Arnljótur Björnsson: „Slysatrygging samkvæmt lögum um almannatryggingar“, bls. 148.  
77 Guðmundur Sigurðsson og Ragnhildur Helgadóttir: „Slysatryggingar almannatrygginga “, bls. 124. 
78 UA 31. ágúst 2000 (2516/1998). 
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Ljóst er að háttsemi sú sem olli tjóni þarf að vera í tengslum við starf og framkvæmd 

þess.79 Eins og áður hefur komið fram gildir sama regla á sviði skaðabótaréttar. Þróunin á 

sviði skaðabótaréttar stefnir í öfuga átt eins og ofangreindir dómar sýna. Svo virðist sem 

dómstólar hafa heldur slakað á kröfum til þess hvort að háttsemi starfsmanns, sem olli tjóni, 

hafi nægileg tengsl við starfið. Sú þróun samrýmist skoðunum fræðimanna sem telja að 

reglunni um vinnuveitandaábyrgð sé í dag beitt fremur frjálslega.80  

 

                                                 
79 Arnljótur Björnsson: „Slysatrygging samkvæmt lögum um almannatryggingar“, bls. 148.  
80 A. Vinding Kruse: Erstatningsretten, bls. 192. 
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4  Niðurstöður  
Í þessari ritgerð var reynt að varpa ljósi á þá meginreglu vinnuveitandaábyrgðar að tjóni þurfi 

að vera valdið í starfi eða í nánum tengslum við starf. Farið var yfir helstu álitaefni sem 

tengjast reglunni. Komist var að þeirri niðurstöðu að reglan sé í vissum tilvikum rýmkuð og 

látin ná til tjóns sem starfsmaður veldur þó það sé utan framkvæmdar starfs. Hin 

tjónsvaldandi athöfn þarf þó ávallt að vera í eðlilegum tengslum við starf. Hafi ekkert 

samband verið milli hegðunar sem leiddi til tjóns og starfs tjónvalds verður vinnuveitandi 

ekki bótaskyldur  

Einnig var farið yfir það hversu náin tengsl hin tjónsvaldandi háttsemi þurfi að hafa við 

starf svo að reglan eigi við. Eins og sýnt var fram á virðast dómstólar gera minni kröfur til 

þess að háttsemi sé valdið í starfi og dæmi eru um að vinnuveitandi beri ábyrgð þó að 

starfsmaður fari út fyrir starfsskyldur sínar og fremji jafnvel refsiverðan verknað. 

Vinnuveitandi hefur einnig verið dæmdur skaðabótaskyldur vegna háttsemi starfsmanns sem 

taldist ónauðsynleg við framkvæmd starfsins. Dómstólar hafa ekki alltaf lagt til grundvallar 

sama mat á því hvaða háttsemi hafi eðlileg tengsl við starf og því er erfitt að draga ályktanir út 

frá dómaframkvæmd hvaða sjónarmið vegi þyngst.  

Að endingu voru bornar saman reglur almannatryggingalaga og skaðabótalaga og sýnt 

fram á að á sviði almannatryggingaréttar eru gerðar meiri kröfur til þess að tjóni sé valdið í 

tengslum við starf heldur en er gert á sviði skaðabótalaga. Við slíkan samanburð ber þó að 

hafa í huga ólíkt eðli reglnanna.  

 

 

 

 

 

Reykjavík, 15. desember 2008 
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Þórunn Gunnlaugsdóttir 

kt. 180981-3659 
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