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1. Inngangur 

Í ritgerð þessari verður fjallað almennt um áhættutöku í skaðabótarétti og hvernig áhættutaka 

greinist frá samþykki og eigin sök.  Áhættutaka er á undanhaldi á Íslandi og ætlunin er að 

skoða eitt svið þar sem áhættutöku er ennþá beitt en það er við slys sem verða á 

björgunarsveitarmönnum við björgunaraðgerðir. Farið verður ofan í kjölinn á dómi 

Hæstaréttar í máli frá 2003 bls. 1576 (497/2002)  þar sem björgunarsveitarmaður slasaðist við 

björgunarstörf í illviðri. 

 

2. Almennt um áhættutöku 

Almenna skaðabótareglan er grundvallarreglan í skaðabótarétti en hún hefur verið skilgreind 

svo : „maður ber ábyrgð á tjóni sem hann veldur með saknæmum og ólögmætum hætti, enda 

sé tjónið sennileg afleiðing af hegðun hans og raskar hagsmunum, sem verndaðir eru með 

skaðabótareglum“
1
  Ýmis skilyrði eru fyrir því að bótagrundvöllur sé fyrir hendi og staðreynd 

er að ekki fæst allt tjón bætt.  Skilyrðin eru þau að annar en tjónvaldur hafi orðið fyrir tjóni, 

tjóni þarf að vera valdið með athöfnum en ekki athafnaleysi og að lokum að tjónið falli ekki 

undir hinar svokölluðu hlutrænu ábyrgðarleysisástæður.
2
  

Áhættutaka í skaðabótarétti fellur undir hinar 5 hlutrænu ábyrgðarleysisástæður.
3
           

Til þess að háttsemi falli undir sakarregluna verður hún að vera ólögmæt
4
 en svo er ekki fyrir 

að fara um hinar hlutrænu ábyrgðarleysisástæður sem eru almennt taldar vera neyðarvörn, 

neyðarréttur, óbeðinn erindisrekstur, samþykki og áhættutaka.
5
 Ef háttsemi  tjónvalds fellur 

hér undir kemst hann hjá skaðabótaábyrgð vegna þess að háttsemi hans telst ekki vera 

ólögmæt.
6
 Skilgreining áhættutöku er að tjónþoli leggur sig eða hagsmuni sína í hættu þrátt 

                                                 
1
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls 52. 

2
 Viðar Már Matthíasson :„áhættutaka á undanhaldi” Úlfljótur 2002, bls. 47. 

3
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur,bls. 100. 

4
 Bo von Eyben, Jörgen Nörgaard og Hans Henrik Vagner,  Lærbog í erstatneingsret, bls. 42. 

5
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls 100. 

6
 Bo von Eyben, Jörgen Nörgaard og Hans Henrik Vagner: Lærebog i erstatningsret,bls. 48. 
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fyrir að vera ljós sú áhætta sem fyrir hendi er.
7
  Lykilorðið hér er „ljós“ því ekki er hægt að 

tala um áhættutöku ef áhættan er tjónþola ekki ljós sbr. Hrd. 2004, bls. 1826.(85/2004)  

Ferðaskrifstofa hvatti starfsfólk sitt til gönguferðar að fossinum Glym í Botnsdal á laugardegi í 

september árið 2001.  Ferðin var á söluskrá hjá þeim en hafði ekki selst vel svo það átti að 

kynna starfsfólki ferðina.  Starfsfólkið gerði sér ekki grein fyrir hversu erfið ferðin yrði þeim. 

Fljótlega eftir að ferðin hófst varð á vegi þeirra hindrun þar sem 3 konur urðu eftir og lengra 

áleiðis ákváðu 4 einstaklingar að fara ekki lengra.  Aðstæður í dalnum voru það erfiðar að fólkið 

treysti sér ekki til baka án leiðsagnar og ákvað því að bíða eftir þeim er fóru alla leið og vera 

samferða þeim til baka. Áður en til þess kom varð mikið grjóthrun og féll grjót á fótlegg 

stúlkunnar S og fór fóturinn af við sköflung.  Deilt var í málinu um áhættutöku og eigin sök en 

svo segir í dóminum „ liggur fyrir af framburði vitna að starfsmönnum var ekki kynnt fyrir 

ferðina að sérstök hætta gæti verið henni samfara.  Verður  bótaskylda félagsins því ekki felld 

niður á grundvelli áhættutöku varnaraðila“ 

Áhættutaka er hugtak sem er ekki skýrt afmarkað frá samþykki, meðábyrgð og eigin sök.
8
 

Regla um áhættutöku hefur  þó verið í íslenskum rétti allt frá þjóðveldisöld.  Í konungsbók 

Grágásar.Vígslóða 34. Kafla , var eftirfarandi regla: 

Hvar þess er maður gengur til fangs að vilja sínum eða leiks, og sé hann eigi lengur að en hann 

vill, þá skal hann sjálfur sig ábyrgjast ef hinn vill honum eigi mein gera, nema hann fái örkuml 

eða bana, og mest þá sem engi leikur sé.
9
 

Í niðurlagi 13.kafla Mannhelgisbálks Jónsbókar frá 1281, er svipuð regla : 

Nú gengur maður til leiks, fangs eða skinndráttar at vilja sínum, þá ábyrgist hann sik sjálfr at 

öllu, þó hann fái mein eða skaða af.
10

 

Ekki er þó víst um gildi þessa ákvæðis í dag.
11

 

Áhættutaka getur komið til innan samninga og utan.  Innan samninga má hugsa sér 

hættulegt starf.  Utan samninga má nefna þáttöku í íþróttum, opinberum skemmtunum og 

farþega sem tekur sér far með ölvuðum.
12

 Á þetta síðastnefnda hefur þó verið litið sem 

meðábyrgð í seinni tíð eins og vikið verður að síðar. Sem dæmi um áhættutöku í íþróttum má 

nefna dóm UfR. 1948, bls. 181: 

Í því máli sótti leikmaður knattspyrnuliðs mótherja sinn um skaðabætur fyrir líkamstjón 

(fótbrot) sem varð í leiknum. Var í ljós leitt að sá, sem tjóni olli, hafði leikið háskalega og haft 

                                                 
7
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur bls. 127. 

8
 Viðar Már Matthíasson „Áhættutaka á undanhaldi“ Úlfljótur 2002, bls. 49. 

9
 Grágás, Lagasafn íslenska þjóðveldisins, bls 36. 

10
 Örlítið frábrugðið orðalag frá riti Más Jónssonar, Jónsbók,bls 109 en efnislega eru þau eins. 

11
 Viðar Már Matthíason : Skaðabótaréttur, bls. 127. 

12
 A. Vinding Kruse: Erstatningsretten, bls 43. 
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það að markmiði að stöðva andstæðing sinn, þótt hann hefði þurft að bregða fyrir hann fæti, og í 

því efni brotið reglur leiksins.  Hann var samt sýknaður af bótakröfunni og voru rökin einkum 

þau, að háttsemi tjónvalds hefði ekki beinst gegn persónu tjónþola og um hefði verið að ræða 

gáleysi. Háttsemin væri ekki umfram það sem, sem við hefði mátt búast í slíkum leik og 

leikmenn þekktu fyrirfram.  

 

3. Réttaráhrif áhættutöku 

Í Rómarrétti til forna og framanaf  20. öldinni í Danmörku og á Íslandi gilti sú regla að ef 

tjónþoli hafði sýnt af sér saknæma háttsemi þá féll bótaréttur niður með öllu.
13

   

Nú á tímum ríkir ekki eining milli norrænna fræðimanna um réttarstöðu tjónþola sem 

tekið hefur áhættu.
14

  Þó má telja að með áhættutöku fyrirgeri tjónþoli bótarétti ólíkt því sem 

gildir um eigin sök.
15

 Þeir hafa þó verið sammála um að hægt sé að líta á áhættutöku á þrjá 

vegu. Í fyrsta lagi sem hlutræna ábyrgðarleysisástæðu, í öðru lagi sem hluta af sakarmatinu og 

í þriðja lagi sé hægt að líta á hana með sama hætti og reglur um eigin sök.
16

 

Ábyrgðarleysisástæðurnar eru almennt taldar vera 5 eins og að framan greinir.  Hér er þó 

aðeins ástæða til að staldra við samþykki og áhættutöku. Mörkin milli samþykkis og 

áhættutöku geta verið mjög óljós og verður fjallað um þau í kafla 4.  

Áhættutöku  má að vissu leyti skilja sem svo að um þegjandi samþykki sé að ræða til að 

leggja sig í hættu. 
17

 Ekki er þó víst að tjónþoli átti sig á því að hann sé með áhættutökunni að 

afsala sér rétti til skaðabóta. 
18

 

Hrd. 1996, bls. 3120.(453/1994) 

Þ slasaðist þegar hann lenti í umferðaslysi sem farþegi í bíl sem ekið var af ölvuðum ökumanni. 

Í héraðsdómi voru athafnir Þ metnar sem stórfelt gáleysi af hans hálfu og talið rétt að hann bæri 

helming tjóns síns sjálfur vegna eigin sakar. Í Hæstarétti var tekið fram að þar sem honum hafði 

ekki getað dulist ölvun ökumannsins hefði hann tekið verulega áhættu og sýnt af sér stórkostlegt 

                                                 
13

 Viðar Már Matthíasson : Skaðabótaréttur,bls 127.-128. Og  Bo von Eyben og Helle Isager: Lærbog i 

erstatningsret, bls. 317. Og A Vinding Kruse, Erstatningsretten,bls. 318-319. 

14
 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur fyrir byrjendur bls. 82. 

15
 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur kennslubók fyrir byrjendur bls. 82. 

16
 Arnljótur Björnsson, „ Accept af risiko (risikoovertagelse) og samtykke som civil- og straffelgit problem“ bls. 

385- 386. 

17
 Viðar Már Mathíasson, „ Áhættutaka á undanhaldi“ Úlfljótur 2002, bls 49. 

18
 Bo Von Eyben, Jörgen Nörgaard og Hans Henrik Vagner: Lærbog i erstatningsret, bls 51. 
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gáleysi. Í framhaldinu rakti Hæstiréttur fyrri framkvæmd sína og fjallaði um breytingar þær sem 

gerðar voru á umferðarlögunum með lögunum nr.50/1987 og hvort þær ættu að hafa þau áhrif 

að bætur væru fremur lækkaðar en felldar brott. Taldi Hæstiréttur að ef það hefði verið ætlun 

löggjafans að breyta þeirri dómvenju, sem skapast hafði í þessum málaflokki, hefði það þurft að 

koma skýrt fram í lögunum og greinargerð með þeim. Voru því bótakröfur Þ ekki teknar til 

greina. 

Með dómi Hrd. 2001,bls 3451, er horfið frá þessari dómvenju sem gert er grein fyrir að 

framan og niðurstaða dómsins er sú að meðhöndla skuli slík tilvik samkvæmt reglum um 

eigin sök tjónþola.
19

 Ekki er ástæða til að rekja þann dóm frekar hér. 

4. Munur áhættutöku og samþykkis. 

Erfitt getur verið að greina milli jafn skyldra réttaratriða og samþykkis og áhættutöku.
20

       

Sé samþykkið gilt telst athöfn sem leiddi til tjóns lögmæt gagnvart þeim er samþykið veitti.
21

 

Samþykki er almennt flokkað í 3 flokka þó skilin séu ekki alltaf skýr á milli flokkanna.     

Í öllum tilvikum er þó miðað við að samþykki sé gilt og að tjónþoli hafi verið bær til að 

ráðstafa hagsmununum.
22

 

Í fyrsta lagi er um að ræða samþykki þar sem tjónþoli hefur samþykkt  berum orðum að 

þola tjón, í öðru lagi er um að ræða samþykki, þar sem tjónþoli hefur samþykkt berum orðum 

að taka á sig áhættu.
23

  Í þriðja lagi er um að ræða þegjandi samþykki sem eru tilvik þar sem 

samþykki er ekki veitt berum orðum en hegðun bendir ekki til þess að hann setji sig á móti 

athöfnunum.
24

 Til dæmis bóndi sem mótmælir því ekki árum saman að slökkviliðið æfi 

íkveikjur við skúra hans eða skemmur.
25

 Það er þessi þriðji flokkur samþykkis sem talin er 

ganga hvað næst áhættutökunni. „Áhættutaka getur því verið þegjandi samþykki þess að taka 

áhættu„
26

 

Hrd.  448/ 2007: 

                                                 
19

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 132. 

20
 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur fyrir byrjendur, bls. 80. 

21
 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur fyrir byrjendur, bls. 80. 

22
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 126. 

23
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 126. 

24
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 126. 

25
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur,bls. 127. 

26
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls 127. 
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X var ákærður fyrir líkamsárás með því að hafa slegið A í andlitið þannig að hann nefbrotnaði 

en atvikið átti sér stað í knattspyrnuleik á íþróttasvæði fanga á Litla-Hrauni. Í ljósi framburðar 

vitna þótti varhugavert að telja að komin væri fram sönnun þess að X hefði vísvitandi slegið A. 

Hann var því ekki talinn hafa gerst sekur um brot samkvæmt 1. mgr. 218. gr. almennra 

hegningarlaga. Þá var í dómi Hæstaréttar vísað til þess að með þátttöku í knattspyrnu gengju 

menn af frjálsum vilja til leiks sem lyti ákveðnum reglum. Kynni háttsemi í leiknum, sem við 

aðrar aðstæður væri refsiverð, að vera refsilaus ef hún væri innan marka venjulegs leiks og í 

beinum tengslum við hann. Þótti ósannað að X hefði farið út fyrir það sem vænta mætti við 

iðkun knattspyrnu þegar leikmönnum hlypi kapp í kinn. Yrði honum því heldur ekki refsað 

samkvæmt 219. gr. sömu laga.  

Hér er greinilegt að stutt er milli samþykkis og áhættutöku því íþróttaleikir hafa oft verið 

flokkaðir undir áhættutöku en í umræddum dómi segir héraðsdómur : 

Með þátttöku í fótboltaleik, ganga liðsmenn til leiks með þá vitneskju að meiðsl geta hlotist af, 

eðli leikjarins vegna. Veita þeir, með þátttöku sinni, samþykki sitt fyrir því að geta hlotið 

líkamleg meiðsl af hálfu annarra leikmanna, án þess að það teljist refsiverð háttsemi.    

Í raun réttri hafa því samþykki og áhættutaka, sem hlutrænar ábyrgðarleysisástæður, 

almennt sömu réttaráhrif sem eru að bótaábyrgð fellur niður þar sem háttsemi tjónvalds telst 

ekki ólögmæt.
27

 Einnig hafa ýmsir fræðimenn bent á að líta beri á samþykki og áhættutöku 

sem fyrirfram afsal skaðabóta.
28

  

Þýðing samþykkis virðist þó ekki vera mikið ef marka má dómaframkvæmd og kemur það 

líklega til af því að sjaldgæft er að líkamstjón sé unnið í skjóli samþykkis.
29

 Það er almennt 

viðurkennt að ekki er hægt að gefa samþykki til manndráps eða stórkostlegra 

líkamsmeiðinga.
30

 Í raun er það því þannig að því grófara tjón sem samþykkt er, því minni 

áhrif hefur samþykkið. Ekki er sjáanlegt að nein slík takmörkun gildi þegar um áhættutöku er 

að ræða. Þó er talið að ef um áhættutöku í íþróttum sé að ræða geti líkamstjón sem valdið er af 

ásetningi ekki fallið undir áhættutöku.
31

 Ljóst er að túlka þarf samþykki hverju sinni, 

samþykki er gefið á tilteknum forsendum og verður við túlkunina  að skýra það þröngt þannig 

að þeim er samþykkið gefur verði ekki gert að þola víðtækara tjón en viðkomandi samþykkti 

með vissu. 
32

  

                                                 
27

 Viðar Már Matthíasson: „Áhættutaka á undanhaldi ?“ bls 47.-48. 

28
 Sjá td. A. Vinding Kruse: Erstatningsretten, bls. 42 og Stig Jörgensen: Erstatningsret,bls. 50-51. 

29
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls 129. 

30
 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur fyrir byrjendur, bls 81. 

31
 Viðar Már Matthíasson: „Áhættutaka á undanhaldi“ bls. 55. 

32
 Viðar Már Matthíasson: „Áhættutaka á undanhaldi“ bls. 55. 
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5.   Munur áhættutöku og eigin sakar 

5.1 Almennt 

Eigin sök  er dæmi um tilvik sem flokkað er undir meðábyrgð tjónþola.
33

  Rökin fyrir reglum 

um meðábyrgð tjónþola eru þau að tilviljun á ekki að ráða á hverjum tjón lendir.
34

   Í bókinni 

Lærbog i erstatningsret er tekið dæmi um hjólreiðamenn sem skella saman og eiga báðir sök 

að máli.  Tilviljun ein ræður því hvor þeirra slasast og hve mikið hann slasast.  Hér er ljóst að 

eina rökrétta niðurstaðan er að færa bæturnar niður í samræmi  við meðábyrgð hvors um sig 

og koma þannig í veg fyrir tilviljunarkenndar niðurstöður.
35

  

Það var  fyrst  árið 1945 sem Hæstiréttur Íslands  færði niður bætur vegna eigin sakar, þó 

fyrir því hafi ekki verið bein lagaheimild.
36

 Sú regla gildir enn að færa megi bætur niður 

vegna eigin sakar eða annarrar meðábyrgðar og er almenna reglan enn ólögfest. Inntak 

reglunnar er að tjónþoli skuli bera tjón sitt sjálfur í hlutfalli við þá ábyrgð sem hann ber á 

tjóninu.
37

  Reglan er talin fullnægja rétlætiskennd manna og stuðlar að réttaröryggi
38

 þó fyrir 

komi að litið sé framhjá eigin sök tjónþola ef hún er mjög lítil og má sjá þetta af 

hlutfallsskiptingum bótafjárhæða hjá dómstólum.
39

 

5.2 Réttaráhrif 

Eftir þessa umfjöllun má ljóst þykja að réttaráhrif eigin sakar eru allt önnur en samþykkis.  

Réttaráhrif samþykkis og áhættutöku eru að öllu jöfnu þau sömu og því ekki eins mikilvægt 

að greina þar á milli.  En réttaráhrif áhættutöku og eigin sakar eru ólík því annars vegar fellur 

bótaréttur niður með öllu en hins vegar  eru bætur færðar niður með tilliti til eigin sakar.  Því 

er mjög mikilvægt að greina hér á milli.  Þó er ekki að því hlaupið því skilin á milli 

áhættutöku og eigin sakar eru óljós og  ekki er allskostar samræmi í dómaframkvæmd hér á 

landi þegar kemur að áhættutöku og eigin sök.  Lengi vel varðaði það algeru brottfalli bóta að 

                                                 
33

 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur - kennslubók fyrir byrjendur, bls. 114. 

34
 Bo von Eyben og Helle Isager: Lærbog i erstatningsret, bls.318. 

35
 Bo von Eyben og Helle Isager: Lærbog i erstatningsret, bls. 318 og áfram. 

36
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 128. 

37
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 373. 

38
 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur- kennslubók fyrir byrjendur, bls. 29 -30. 

39
 Viðar Már Matthíasson:Skaðabótaréttur, bls. 375. 
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fá far með ölvuðum eins og áður hefur verið tæpt á en á sama tíma féllu dómar þar sem sök 

virðist ekki meiri, en þar þótti varða eigin sök. 

Hrd. 1978, bls. 484. 

Stúlkan H sem hafði ökuréttindi sat í bifreið fyrir utan samkomuhús með I sem var 16 ára 

gamall. Hugðist I með leyfi A, eiganda bifreiðarinnar færa bifreiðina til á bílastæðinu. I hafði 

áður ekið bifreiðinni og einnig dráttarvélum. Þetta endar þannig að þau fara í ökuferð og 

mótmælir H því ekki. Þau lenda svo í slysi þar sem stúlkan slasast. Meðal málsástæðna stefndu, 

A og vátryggingafélaginu ásamt I, var að H hafi sjálfviljug tekið áhættu með því að fara í 

ökuferð með I réttindalausum og þannig firrt sig rétti til bóta. Var sýknudómur í Héraði á því 

reistur.  Hæstiréttur komst að því að I hafi bakað sér bótaskyldu með háttsemi sinni og um 

meinta áhættutöku H sagði rétturinn „Það var að vísu óforsjálni af áfrýjanda að fara í þessa 

ökuferð með stefnda. Þegar virt er, að stefndi hafði nokkra leikni í akstri, og með vísan til atvika 

að öðru leyti þykir réttmætt, að áfrýjandi geti sótt um helming tjóns síns“ 

Í þessum dómi getur stúlkan H því sótt helming tjóns síns sem hún hefði ekki getað gert á 

þessum tíma ef I hefði verið drukkinn þó ekki sé hægt að sjá hver rökin eru fyrir því. Þessu 

hefur nú verið breytt með dómi Hrd. 2001,bls. 3451. 

Annar dómur þessu tengdur er :   Hrd.1968,bls. 235. 

S kom inná starfsstöð flugskóla nokkurs og óskaði eftir leigu á flugvél með flugmanni. H flaug 

vélinni í u.þ.b 1 klukkustund og hafði S vín meðferðis,en H taldi hann ekki ölvaðann. Eftir að 

flugferðinni lauk kom S aftur og vildi fá flugferð í 30 mínútur.  Enn hafði S áfengi meðferðis og 

neytti þess í vélinni. Þegar kom að ferðalokum var S ekki tilbúinn að hætta gamninu og þegar H 

ætlaði að lenda greip S í stjórntæki flugvélarinnar og átti við bensíngjöfina. H varð að hætta  við 

lendingu en flaug því næst austur á Sandskeið og lenti þar án vandræða. Taldi H sig hafa verið í 

lífshættu vegna háttsemi S.  Í opinberu máli sem var höfðað á hendur S vegna háttseminna, 

hafði H uppi kröfur um þjáninga og miskabætur að fjárhæð 35.000.-   Í dómi Hæstaréttar kemur 

fram „ Eftir atvikum þykir ekki óeðlilegt að, háttsemi ákærða hafi haft í för með sér andlegar 

þjáningar fyrir flugmanninn og á hann því rétt á bótum.......Þegar það er virt að H hóf flug með 

ákærða í flugvélinni ........vitandi það að hann var undir áhrifum áfengis, þykja bætur hæfilegar 

kr 10.000.....“ 

Í þessum dómi virðast bætur lækkaðar til flugmannsins vegna þess að hann vissi um 

áfengisneyslu S.  Hér er stutt yfir í áhætttöku og þá hefði flugmaðurinn misst allan bótarétt. 

6. Áhættutaka á undanhaldi?  

Samkvæmt ofansögðu virðist áhættutaka sem bótaleysisástæða á undanhaldi.  Ljóst er af 

skrifum fræðimanna að gildi áhættutöku hafi minnkað og áhættutaka  leiði frekar  til 

skerðingar bóta.
40

 

                                                 
40

  Viðar Már Matthíasson „Áhættutaka á undanhaldi“ bls 54 og Peter Lödrup, Lærbog i erstatningsrett, bls. 159. 
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Þó eru ákveðin svið sem lúta ennþá reglum um áhættutöku og það eru td.  íþróttir og 

athafnir björgunarsveitarmanna  sem skv. dómi Hæstaréttar í máli nr. 497/2002 fara á eigin 

áhættu að bjarga mönnum og munum.  Hér er ætlunin að skoða aðstæður 

björgunarsveitarmanna nánar. 

7. Björgunarsveitir 

Á Íslandi einu Norðurlanda eru til sérstök samtök fólks sem kallast einu nafni  

björgunarsveitir.  Það eru nokkur samtök á landinu sem hafa björgunarmál á stefnuskrá sinni 

en það eru Landsamband flugbjörgunarsveitanna, Landsamband skáta og Slysavarnarfélag 

Íslands.
41

 Þessar sveitir koma til aðstoðar þegar þörf krefur, til dæmis þegar veður eru válynd, 

aðstoða fólk í nauðum, bjarga lausafé, leita fólks á sjó og landi og svo má lengi telja. Víða 

erlendis styðjast stjórnvöld við her eða heimavarnarlið í sömu aðstæðum, til dæmis til þess að 

loka svæðum vegna hættuástands, svo sem vegna stórslysa eða náttúruhamfara. 

Hér er viðeigandi að setja lýsingu á leitarskilyrðum úr bókinni :  Útkall rauður eftir 

Björgvin Richardsson: 

Þarna herti vindinn töluvert, ísnálaflugið beit í kinnarnar en augun störðu í sortann í skjóli við 

skíðagleraugun.  Við héldum áfram út að gilinu, sem þótti líklegasti leitarstaðurinn á þeirri 

stundu.  Við rýndum niður gilið en sáum stutt vegna kófsins.  Fram af hvassri klettabrúninni á 

móti stóðu snjóstrókar, sem skafrenningurinn nærði jafnóðum. Þegar snjórinn datt niður í 

hægari vind í gilinu eftir að brúninni sleppti, myndaðist kóf, sem byrgði alla sýn.  Á brúninni 

sjálfri voru líka myndarlegar hengjur, sem ógnuðu öllum sem komu nálægt.
42

 

 

 Þó ofangreindir aðilar séu sjálfboðaliðasamtök þá lúta þau yfirstjórn lögreglu.  Í 

lögreglulögum, nr. 90/1996, segir í 4. mgr. 6. gr. að lögreglustjórar fari með yfirstjórn leitar- 

og björgunaraðgerða á landi. Um björgun sem heyrir undir skipulag almannavarna gilda 

sérstök lög.  Í 7. mgr. 9. gr. lögreglulaga er kveðið á um að þeir sem kvaddir séu til aðstoðar 

lögreglu lögum samkvæmt fari með lögregluvald meðan þeir gegna starfanum og er 

sambærilegt ákvæði í 2. mgr. 20. gr. sömu laga. Samkvæmt 1. mgr. 11. gr laga nr. 82 /2008 

og 2. mgr. 5. gr sömu laga um almannavarnir annast ríkislögreglustjóri málefni almannavarna 

þegar neyðarástand ríkir en stjórn aðgerða í héraði er í höndum lögreglustjóra í viðkomandi 

                                                 
41

  Yfilitsritið: Landsamband hjálparsveita skáta 1971-1981. Bls 8. 

42
 Björgvin Richardsson: Útkall rauður, sorg og sigrar í starfi björgunarsveita. Bls.51. 
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lögregluumdæmi.  Einnig veitir vaktstöð samræmdrar neyðarsvörunar nauðsynlega þjónustu 

samkvæmt 2. mgr. 3. gr. laga um samræmda neyðarsvörun nr. 40/2008. 

 Lengi hafa fjölmargir einstaklingar starfað í félögum og samtökum sem sjálfboðaliðar við 

slysavarna- og björgunarstörf.  Enginn efast um mikilvægi þessa óeigingjarna og mikla starfs í 

þágu almannaheilla.  Hins vegar hefur réttarstaða þeirra einstaklinga sem vinna við 

björgunarstörf verið afar óljós en markmiðið með lagasetningu um björgunarsveitir og 

björgunarsveitarmenn er að draga úr þeirri óvissu.  Í lögum nr. 43/2002  er kveðið á um 

hlutverk björgunarsveita og björgunarsveitarmanna við björgunar- og leitaræfingar, við 

björgun, leit og gæslu manna og verðmæta og skyldu þeirra við stjórnvöld og almenning auk 

þess að kveða á um réttindi þessara sömu aðila, sérstaklega varðandi ábyrgð og tryggingar. 

 

8. Björgunarsveitardómur - Hæstiréttur 2003 bls. 1576. (497/2002) 

Á Íslandi hefur aðeins fallið einn dómur um störf  björgunarsveitarmanna og verður hér gerð  

grein fyrir dómnum  : 

Í febrúar 1991 gerði aftakaveður og allt tiltækt lið björgunarsveitarinnar Ægis á 

Suðurnesjum var kallað út. Stefnandi K meðlimur björgunarsveitarinnar fór þennan dag upp á 

þak hjá stefndu M og festi þar þakjárn.  Ekki vildi betur til en svo að vindhviða feykti honum 

niður og hann slasaðist á baki.  K fékk greiddar bætur frá VÍS sem tryggði björgunarveitina, 

en K þótti bæturnar of lágar og tók við þeim með fyrirvara.  Mál þetta var höfðað 2001 og 

ágreiningur var um bótaskyldu og bótafjárhæðir. 

Málsástæður  stefnanda: 

Stefnandi K telur skilyrði óbeðins erindisrekstrar og neyðarréttar uppfyllt.  Ekki er ljóst 

hvort M hringdi og bað um hjálp – engar upptökur virðast til svo hér stendur orð gegn 

orði.  Ef sannað þykir að M hafi hringt og óskað eftir aðstoð er óeðlilegt að réttur hans sé 

minni en ef um óbeðinn erindisrekstur sé að ræða heldur eigi þvert á móti að vera ríkari 

réttur.  Hinn ríkari réttur (óbeðinn erindisrekstur) geti ekki fallið niður við það að 

húseigandi biðji um hjálp. Einnig er því haldið fram að þegar M hringdi og óskaði eftir 

hjálp hafi í raun komist á munnlegur samningur á milli þeirra K og M. 



10 

 

 Einnig stefnir K  VÍS vegna þess að hagsmunir VÍS og M séu sameiginlegir þ.e að 

komist verði hjá tjóni á eigninni og því sé eðlilegt að VÍS standi við hlið M í málaferlum 

þessum. 

Þar sem starf  björgunarsveitarmanna sé bæði hættulegt og ekki á allra færi, þyki eðlilegt, 

að eigendur hagsmunanna, sem sveitarmenn forði oft frá stórtjóni, beri skaðabótaábyrgð 

án sakar í þeim tilvikum, er sveitarmenn  hljóti líkamstjón í starfi sínu.  Þyki í því efni 

mega hafa til nokkurrar hliðsjónar tvo óáfrýjaða dóma bæjarþings Reykjavíkur; annars 

vegar frá 4. júlí 1956 í málinu nr. 833/1954, Guðfinnur Sigmundsson gegn Guðjóni 

Teitssyni vegna Skipaútgerðar ríkisins, og hins vegar frá 14. desember 1970 í málinu nr. 

252/1970, Sigríður Bjarnadóttir gegn fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs sem reifaðir eru í 

kafla  9.3. 

Málsástæður stefndu: 

VÍS ber fyrir sig aðildarskorti því húseigendatrygging M taki ekki til slyss K. 

Stefnda M ber fyrir sig samþykki og áhættutöku (með því að vera í björgunarsveit veiti 

hann samþykki og taki áhættu) og eigin sök vegna skorts á öryggisbúnaði. 

K  neitaði alfarið að með starfi sínu sem björgunarsveitarmaður í sjálfboðavinnu hafi hann 

tekið slíka áhættu, að bótaréttur hans falli niður.  Björgunarsveitarmenn vinni þjóðþrifaverk í 

þágu alls almennings og vinni störf sín við hinar erfiðustu aðstæður.  Með störfum sínum, sem 

unnin séu af miklu hugrekki og ósérhlífni, spari þeir samfélaginu stórfé, og þá ekki síst 

húseigendum og tryggingafélögum þeirra.  Það standi þessum aðilum nær að bera tjón, sem 

björgunarsveitarmaður kunni að verða fyrir við þessa hagsmunagæslu hans í þágu þeirra, 

heldur en hann sjálfur.  Vissulega séu störf björgunarsveitarmanna hættuleg, enda sé almennt 

ekki kallað eftir liðsinni þeirra, nema þegar einhvers konar hætta vofir yfir lífi manna, líkama 

þeirra eða eignum, og eigendur hagsmunanna hafi ekki burði eða getu til að gæta þeirra sjálfir. 

 

Niðurstaða dómsins: 

  Ekki hefur verið sýnt fram á að milli þeirra hafi stofnast samningur, sem feli í sér að 

hún hafi tekið á sig ábyrgð á hugsanlegu tjóni hans, eins og haldið er fram.  Þá er ekki fallist á 

það með K að ólögfestar reglur skaðabótaréttar um óbeðinn erindrekstur og neyðarrétt geti 

leitt til þess að á M verði lögð skaðabótaábyrgð vegna tjónsins. Verður að líta svo á að 

fébótaábyrgð verði almennt ekki lögð á þann, sem bjargað er úr háska eða á þá 
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hagsmuni, sem björgunaraðgerðir beinast að, nema sá hinn sami hafi vísvitandi eða af 

stórfelldu gáleysi stofnað til þeirra aðstæðna, er tjón björgunarmanns verður rakið til. Í 

þessu máli er því ekki haldið fram af hálfu áfrýjanda, að svo hafi verið. 

 Þarna var um algert óhappatilvik að ræða, sem stefnda ber ekki ábyrgð á, eins og atvikum var 

háttað, en stefnandi tók áhættuna af því að fara upp á þakið við vályndar og ótryggar 

veðuraðstæður, án öryggisbúnaðar. Ber því að sýkna stefndu Maríu af öllum kröfum 

stefnanda í máli þessu. 

VÍS sýknað vegna þess að ekkert réttarsamband var á milli þeirra. 

 

 

 Niðurstaða dómsins gefur tilefni til þess að nokkur atriði í dómnum verði skoðuð nánar. 

 

 

 

9. Um dóminn 

  
9.1. Munnlegur samningur 

K bar fyrir sig í málinu að með símtali M til björgunarsveitarinnar Ægis hafi stofnast 

munnlegur samningur milli aðila.  Löggerningar eru almennt ekki formbundnir að íslenskum 

rétti og því skiptir ekki máli hvort samningur hefur orðið til munnlega eða skriflega þó 

sönnunarstaða geti orðið erfið án skriflegra gagna.
43

  Oft er óljóst hvort samningur telst 

kominn á eða ekki 
44

 og í þessu tilfelli þar sem M hringir og óskar eftir hjálp án þess að beinar 

sannanir liggi fyrir er  erfitt að byggja á því fyrir dómstólum.  Það var þó gert í dönskum 

dómi:  Ufr: 2005/ 1064 V 

A hafði hest sinn F í hesthúsi hjá K gegn greiðslu. Þar voru fleiri hestar og m.a. 

hesturinn G sem var í eigu K.  A aðstoðaði við umhirðu hestanna en eitt sinn sparkaði 

hesturinn G í hana svo hún slasaðist. Hér var ekki um áhættutöku að ræða vegna 

munnlegs samningsins á milli þeirra. Dómurinn taldi þetta óhapp. 

 

Auk þess sem velta má fyrir sér hvort það skipti máli að hún talaði ekki við K sjálfan heldur 

annan aðila  hjá björgunarsveitinni.  M samdi í raun aldrei við K heldur björgunarsveitina sem 

úthlutar svo verkefnum, og gat því aldrei stofnast beint samningssamband milli M og K. 

Ekki hafði því stofnast munnlegur samningur á milli aðila í málinu. 

  

9.2  Óbeðinn erindisrekstur – Negotiorum gestio 

                                                 
43

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 39. 

44
 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 87. 
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Óbeðinn erindisrekstur er ein hinna hlutrænu ábyrgðarleysisástæða.
45

 Óbeðinn erindreksur 

telst vera sú háttsemi sem nauðsynleg er við vissar aðstæður til að forðast tjón að því gefnu að 

eigandi hagsmunanna  hafi ekki átt kost á að gæta þeirra.
46

 Hér er verið að efla samkennd með 

þegnum þjóðfélagsins með því að auka vilja þeirra til að gæta hagsmuna náungans, ef rétt er 

að staðið er viðkomandi leystur undan bótaábyrgð.
47

 Erindrekinn verður því ekki 

skaðabótaskyldur vegna þess tjóns sem hann kann að valda á munum, sem tilheyra þeim sem 

erindreksturinn er fyrir.
48

 Það er aðeins ef erindrekinn hefur sýnt af sér sök og valdið tjóni á 

eignum þess er hagsmunina á, sem getur komið til bótaskyldu erindrekans.
49

 

Skilyrði óbeðins erindisrekstrar:
50

 

1.Verk þarf að vera nauðsynlegt til að afstýra tjóni. 

2. Eigandinn getur ekki annast hagsmuni sína sjáfur. 

3. Aðgerðir mega ekki ganga lengra en nauðsynlegt er til að forða tjóni. 

Ef skilyrði óbeðins erindisreksturs eru fyrir hendi er talið að eigandi hagsmunanna sem 

bjargað var eigi að halda erindrekanum skaðlausum af þeim útgjöldum sem hlotist hafa við 

erindreksturinn.
51

 

Reglan er undantekning frá meginregluni um að hverjum sé frjálst að ráðstafa eignum 

sínum, þar með talið að láta þær eyðileggjast.
52

  Reglan er byggð á því að háttsemin verði 

samþykkt eftir á af eiganda hagsmunanna.
53

 Ekki er þó nægilegt að samþykki verði aflað eftir 

á heldur verður að vera til staðar einhver hætta á hagsmunaskerðingu sbr. norskan dóm: 

 

NJA 1957, bls 337. 

Hermaður nokkur sem ekki fann yfirmann sinn til þess að afla leyfis til að nota bifreið 

hersins til að sækja útvarpstæki til afnota í bækistöð sinni, tók bifreiðina í leyfisleysi og 

taldi víst að yfirmaðurinn hefði samþykkt það og myndi gera það eftir á. Þótt 

hermaðurinn hafi metið það réttilega, að hann hefði fengið leyfi, var honum gerð refsing 

                                                 
45

 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur fyrir byrjendur.bls.79. 

46
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 123. 

47
 Viðar Már Mathíasson: Skaðabótaréttur, bls. 123. 

48
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 123. 

49
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 123. 

50
 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur fyrir byrjendur,bls. 80. 

51
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls 124. 

52
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls.123. 

53
 A. Vinding Kruse: Erstatningsretten, bls 49. 
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fyrir að skemma bifreiðina í ferðinni, vegna þess að hann hafi tekið hana í leyfisleysi. 

Hér var engin hætta á skerðingu hagsmuna og því var takan á bifreiðinni saknæm. 

 

Í björgunarsveitardómnum er hringt og óskað eftir hjálp og því er skilyrðum óbeðins 

erindisreksturs ekki fullnægt samkvæmt skilgreiningunni.  Þó má deila um það hvort rétturinn 

á að vera minni þegar hringt er aftir aðstoð frekar en ef björgunarsveitarmennirnir hefðu séð 

þetta sjálfir og ákveðið að laga þetta án þess að M hefði hringt. Dómurinn segir að ekki séu 

skilyrði til að beita ólögfestum reglum skaðabótaréttar um óbeðinn erindisrekstur í málinu. 

Ekki er hægt að sjá að neinir dómar séu til á Íslandi þar sem reglunni um óbeðinn 

erindisrekstur hefur verið beitt. 

9.3  Hlutlæg ábyrgð  

Hlutlæg ábyrgð er skaðabótaábyrgð án sakar og  er þá saknæm háttsemi aldrei skilyrði 

skaðabótaskyldu.
54

 Í dómnum er því borið við að vegna sérstakra starfa björgunarveitarmanna 

sé rétt að eigendur hagsmunanna sem bjargað er beri ábyrgð án sakar.  Í málinu er vísað í tvo 

óáfrýjaða dóma Bæjarþings Reykjavíkur: 

4.júlí 1956 í málinu 833/1954 

Járnsmiðurinn G vann við að ónýta tundurdufl.  Eitt sinn er hann var að óvirkja 

tundurdufl við Bolungarvík sprakk það og við það lenti stór steinn á fæti stefnanda 

þannig að lærbeinið brotnaði. Hann hafði oft áður gert tundurdufl óvirk án þess að slys 

hlytist af og þótti vandvirkur  en hér er um einstaklega hættulegt starf að ræða. Hér var 

skipaútgerð ríksins gert að greiða bætur án sakar. 

14.desember 1970 í málinu 252/1970 

Stefnandi vann á Kleppspítala við að gefa vistmönnum mat og kaffi. Eitt sinn er hún var 

ein á vakt veittist vistmaður að henni og snéri upp á handlegg hennar með þeim 

afleiðingum að taug og vöðvi í handleggnum mörðust illa. Hlaut hún 15% varanlega 

örorku og stefndi (ríkissjóður) var dæmdur til að greiða bætur án sakar. 

Dómurinn telur hlutlæga ábyrgð ekki eiga við enda hefur hlutlæg ábyrgð ekki verið dæmd á 

Íslandi  eftir 1970. 

 

10.   Hvaða val hafa björgunarsveitarmenn á verkefnum ?  

 Þar sem  um áhættutöku er að ræða  við björgunaraðgerðir verða  björgunarsveitarmennirnir 

að vega og meta aðstæður á hverjum stað og gera það upp við sig hvort það sé þess virði að 
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taka áhættuna  hverju sinni.  Því eiga björgunarsveitarmenn  strangt til tekið að geta neitað 

verkefni sem að þeim er beint. Í björgunarsveitardómnum frá 2003 er orðuð regla um að 

bótaábyrgð verður ekki lögð á þann sem bjargað er úr háska eða á hagsmuni þá sem bjargað er 

nema eigandinn hafi valdið því af vísvitandi eða stórfelldu gáleysi. Þessi regla var ítrekuð í 

dómi frá 2007 og þá talin meginregla:   

 Hrd. 669/ 2007: 

Í málinu hafði kviknað í verkstæði  H eftir að þynnir helltist niður. S varð fyrir 

reykeitrun og krafðist bóta. Verkstjórinn hafði hafið slökkvistarf og starfsmenn fylgt í 

kjölfarið,  þeirra  á meðal S.  Ekki var sýnt fram á að H hefði stofnað til aðstæðna með 

saknæmum hætti og var því sýknað. 

Svo segir í dóminum: 

Meginregla er að fébótaábyrgð vegna tjóns þess, sem tekur þátt í björgunarstarfi, 

verði ekki lögð á eiganda þeirra hagsmuna, sem björgunarstarfið beinist að, 

nema sá hafi á saknæman hátt stofnað til þeirra aðstæðna, sem tjón 

björgunarmannsins verður rakið til.  
 

Hér er því ljóst að björgunarmenn bera áhættuna af tjóni sem þeir verða fyrir og því skýtur 

skökku við að skv. 1.mgr. 4.gr. laga 43/2003 er þeim þó skylt að hefja björgun þegar 

stjórnvöld óska þess. Þeir eru hér undir boðvaldi lögreglunnar og oft er líf eða líkami í húfi. 

Athyglisvert er að ímynda sér aðstæður þar sem tveir menn færu á vettvang hamfara – annar 

lögregla og hinn björgunarsveitarmaður.  Lögreglumaðurinn er starfsmaður hins opinbera og 

þarf samkvæmt því að fylgja boðvaldi yfirmanna sinna. Ef eitthvað kemur fyrir hann við 

björgunarstöfin ber ríkissjóður  bótaábyrgð skv. 30. gr lögreglulaga nr. 90/ 1996. 

Björgunarsveitarmaðurinn er ekki starfsmaður björgunarsveitarinnar.  Í máli K er þetta ekki 

persónulegur samningur því M óskaði ekki eftir sérstökum aðila til að fara uppá þakið. Né er 

þetta til langs tíma og því eiga almennar reglur um ráðningarsamband ekki við hér
55

 þó K sé 

vissulega að vinna að hagsmunum M.  K er í sjálfboðaliðastarfi í sínum frítíma sem ber 

áhættu af tjóni sínu sjálfur og verður að meta hverju sinni hversu mikla áhættu hann vill taka 

til að koma öðrum til bjargar.  Þegar málið er skoðað í þessu ljósi virðist sem grundvöllur 

fyrir björgunarsveitum á Íslandi séu brostnar.  
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Ef skoðuð er reglugerð 298/2003 um leit og björgun á landi og samstarf lögreglu og 

björgunarsveita, sést þó að skv. 3.gr. hefur lögregla það hlutverk að aðstoða borgarana þegar 

hætta steðjar að og er skylt að veita borgurunum hjálp þegar svo ber undir.  

4. gr reglugerðarinnar fjallar um björgunarsveitir sem eru hjálparlið lögreglu við leit og 

björgun og við slík störf starfa björgunarsveitir á ábyrgð hennar.  Ekki liggur ljóst fyrir 

hvernig þessarri reglugerð er beitt í framkvæmd en ekki er því víst að 

björgunarsveitardómurinn hafi mikið fordæmisgildi eftir að þessi reglugerð var sett 2003 því 

samkvæmt reglugerðinni yrði K í dag á ábyrgð lögreglunnar. 

 

Þá er hægt að hugsa sér að þar sem þeir þurfi að  meta áhættuna hverju sinni að jafnræði 

yrði ekki gætt í hvívetna. Það fengju þá ekki allir hjálp í nauð heldur yrði að fara fram 

áhættumat hverju sinni og sumum yrði bjargað og öðrum ekki. Á hinn bóginn má gera ráð 

fyrir því að ef tjón vegna björgunaraðgerða hvíldi á eiganda hagsmunanna  myndi vera erfitt 

fyrir þá sem minna mega sín að fá hjálp í nauð. Svo jafnræðið yrði  brotið engu að síður.  

Einnig má skoða hvaða hagsmunum var bjargað í raun  og hver hefði borið tjónið á 

endanum.  Ef þakjárnið hefði skemmst eða fokið þá hefðu skemmdirnar líklega fallið undir 

vátryggingu M og því má færa rök fyrir því að í raun hafi K bjargað hagsmunum VÍS. 

 

11. Niðurstöður 

Í ritgerðinni var í byrjun  fjallað um  áhættutöku almennt. Skoðuð voru mörk áhættutöku og 

samþykkis annars vegar og eigin sakar hinsvegar. Síðan var krufinn dómur Hæstaréttar um 

björgunarsveitir frá 2003 bls. 1576 (497/2002) og málsástæður stefnda og stefnanda gerð 

ítarleg skil. Fjallað var um grundvöll áhættutöku og hvernig staða björgunarsveitarmanna  er 

ólík stöðu lögreglumanna með tilliti til bóta vegna líkamstjóns.  Af dómaframkvæmd sést að  

Meginregla er að fébótaábyrgð vegna tjóns þess, sem tekur þátt í björgunarstarfi, verði 

ekki lögð á eiganda þeirra hagsmuna, sem björgunarstarfið beinist að, nema sá hafi á 

saknæman hátt stofnað til þeirra aðstæðna, sem tjón björgunarmannsins verður rakið 

til.  Það er því sérstök staða fyrir björgunarsveitarmenn að þeir bera áhættuna af tjóni sínu 

sjálfir og þurfa því strangt tiltekið að meta aðstæður hverju sinni og ákveða hvort þeir eru 

tilbúnir til að fórna hagsmunum sínum fyrir annarra.  Ekki liggur ljóst fyrir hvort það er 

almenn vitneskja um þetta hjá björgunarsveitarmönnum né hvort björgunarsveitirnar væru 

jafn öflugar og raun ber vitni, ef þessi vitneskja væri almenn. 
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Lög um björgunarveitarmenn kveða á um að tryggja skuli sveitarmenn og eignir þeirra. 

Hins vegar má athuga það að ekki er nægilegt að björgunarsveitum beri að tryggja 

sveitarmenn samkvæmt lögum því brögð eru að því að tryggingarfélögin hafi ekki nægilega 

góðar tryggingar í boði fyrir björgunarsveitirnar.  Til þess að starfsgrundvöllur sé fyrir 

björgunarsveitir á Íslandi er ekki nóg að setja reglur um að sveitarmenn skuli tryggðir heldur 

þarf að girða fyrir að komist sé undan bótaábyrgð með áhættutökusjónarmiðum og einnig 

verða nægilega góðar tryggingar að vera í boði. Til dæmis svipaðar tryggingar og 

ökutækjatrygging umferðalaga. 


