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1 Inngangur 

 
Í þessari ritgerð verður fjallað um sakarmat í skaðabótamálum vegna líkamstjóna sem höfðuð 

eru á hendur rekstraraðila sund- og baðstaða. Það gefur auga leið að slíkir staðir eru 

slysagildrur og líkamstjón sem þar verða töluvert algeng. Þangað sækir á hverju ári mikill 

fjöldi fólks á öllum aldri, við misjafnt líkamlegt atgervi og af ólíkum þjóðernum. Allt þetta 

þarf að hafa í huga þegar verið er að gera öryggisráðstafanir á þessum stöðum. Rekstraraðilar 

þurfa að fylgja ströngum reglum og uppfylla skilyrði um öryggis- og hollustuhætti til þess að 

gæta öryggis gesta sinna í hvívetna. Í ritgerðinni verður gerð grein fyrir þeim sjónarmiðum 

sem máli skipta þegar verið er að deila um hvort skaðabótaábyrgð verður felld á rekstraraðila 

þessara staða. Auk þess verður reynt að meta hvort ströng skaðabótaábyrgð gildi á þessu 

sviði. 

Í upphafi er nauðsynlegt að gera grein fyrir helstu skilyrðum sem þurfa að vera uppfyllt til 

þess að almennt geti komið til skaðabótaábyrgðar. Þá verður gerð grein fyrir því hvaða 

bótagrundvöllur gildir um slík mál og hvaða aðferðir eru hafðar við það að meta sök 

tjónvalds.  

Í þriðja kafla verður farið yfir þá meginreglu sem gildir í íslenskum rétti um 

skaðabótaábyrgð fasteignareiganda og hvernig sakarreglunni hefur verið beitt á því sviði.  

Í fjórða kafla verður svo fjallað um skaðabótaábyrgð vegna líkamstjóna sem verða á sund- 

og baðstöðum. Verður þar sérstaklega litið til tveggja nýlegra dóma, annars vegar Hrd. 10. 

júní 2010 (646/2009) (Laugardalslaug) og hins vegar Hérd. Rvk. 3. janúar 2012 (E-

1121/2011) (Sundlaug Akureyrar II). Í kjölfarið verður farið sérstaklega í þá þætti sem skiptu 

máli við sakarmatið í því samhengi. Reifaðir verða nokkrir danskir dómar á sama sviði til 

samanburðar. Í lok kaflans verður fjallað um hvernig skaðabótaábyrgð er háttað þegar kemur 

að líkamstjónum á náttúrulegum baðstöðum. Það verður gert með sérstakri hliðsjón af Hrd. 

16. janúar 2003 (274/2002) (Bláa lónið). Þá kemur til skoðunar hvort að strangari eða vægari 

reglur gildi við sakarmatið hvað þessa staði varðar.  

 Í lokin verða svo dregnar saman helstu niðurstöður um hvaða atriði skipti máli við 

sakarmatið og hvort hægt sé að draga ályktanir af dómaframkvæmd um það hvort 

sakarábyrgð á þessu sviði sé ströng eða væg. 
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2 Skilyrði stofnunar skaðabótaábyrgðar 

2.1 Meginskilyrði 

Í bók Viðars Más Matthíassonar, Skaðabótaréttur, telur hann upp þrjú meginskilyrði þess að 

til skaðabótaábyrgðar geti stofnast, en þau eru: Í fyrsta lagi að tjóni sé valdið á hagsmunum 

annars en tjónvalds. Í öðru lagi að tjóni þurfi yfirleitt að vera valdið með athöfn ekki 

athafnaleysi. Í þriðja lagi þarf háttsemi tjónvalds að vera ólögmæt. Ef háttsemin réttlætist af 

einhverjum af hlutrænu ábyrgðarleysisástæðunum er hún ekki ólögmæt og þar af leiðandi ekki 

skaðabótaskyld.
1
 

Í þeim tilvikum sem slys eiga sér stað á sund- og baðstöðum er saknæm háttsemi yfirleitt 

rakin til athafnaleysis en ekki athafnar. Það athafnaleysi má þá oftast rekja til vanrækslu 

rekstraraðila á að fylgja öryggisreglum á fullnægjandi hátt.   

 

2.1 Bótagrundvöllur  

Þegar talað er um bótagrundvöll er oftast átt við þá reglu sem á við um skilyrðin sem þarf að 

uppfylla eða þann grundvöll sem skaðabótaábyrgð er byggð á hverju sinni. Sakarreglan sem 

gerir sök að skilyrði bótaábyrgðar er meginreglan í íslenskum rétti en reglurnar um 

bótagrundvöllinn eru fjórar. Þær eru: sakarreglan, regla um hlutlæga ábyrgð eða ábyrgð án 

sakar, vinnuveitandaábyrgð og sakarlíkindareglan. Ef skilyrðum um bótagrundvöll er ekki 

fullnægt getur ekki komið til skaðabótaábyrgðar fyrir tjónvald.
2
 Hér að neðan verður gerð 

grein fyrir beitingu sakarreglunnar í þeim líkamstjónamálum sem ritgerðin fjallar um. 

 

2.3 Sakarreglan 

Sakarreglan er eins og áður segir meginreglan um bótagrundvöllinn í íslenskum rétti, en hún 

var áður nefnd almenna skaðabótareglan.  

Reglan er skilgreind í kennslubók um skaðabótarétt fyrir byrjendur eftir Arnljót Björnsson 

með eftirfarandi hætti:  

 

Maður ber skaðabótaábyrgð 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. Það er og skilyrði, að sérstakar huglægar afsökunarástæður eigi ekki við um 

tjónvald, svo sem æska eða skortur á andlegri heibrigði.3  
 

                                                        
1
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 137. 

2
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 137- 138. 

3
 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur, bls. 58.  Sjá einnig Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 140. 
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Þessi skilgreining hefur notið töluverðrar hylli fræðimanna og þó ekki séu allir á sama 

máli er hún almennt skilgreind með þessum hætti.  

Sakarreglan kom hingað til lands úr dönskum rétti eins og fleiri réttarreglur á þeim tíma 

þegar dönsk réttaráhrif voru mikil.
4
 Reglan er ekki lögfest hér á landi en fjöldi ákvæða í 

íslenskum lögum miðar við að sök sé skilyrði skaðabótaábyrgðar, en þaðan fær reglan nafn 

sitt. Sama reglan er talin gilda ólögfest í dönskum og norskum rétti en sakarreglan er þó 

lögfest sem meginregla um skaðabótagrundvöllinn í sænskum rétti.
5
 

Af sakarreglunni leiðir að tjóni verður að vera valdið með saknæmri og ólögmætri 

háttsemi. Það er huglæg afstaða tjónvalds til hinnar tjónvaldandi háttsemi sem verður að vera 

saknæm (þ.e. að tjóni sé valdið af ásetningi eða gáleysi). Þegar metið er hvort þeim skilyrðum 

sé fullnægt er líka horft til hlutægra þátta, þ.e. hlutlægum viðmiðunum er beitt til þess að 

draga ályktanir um huglægt ástand tjónvalds. Ef skilyrði um ásetning eða gáleysi er ekki 

uppfyllt er skaðabótaskylda á grundvelli sakarreglunnar ekki fyrir hendi.
6
 

Ólögmætisskilyrðið er oft skilgreint með neikvæðum hætti og felur það í sér að ef 

háttsemin sem veldur tjóni réttlætist af hlutrænum ábyrgðarleysisástæðum er skaðabótaskylda 

ekki fyrir hendi. Helstu hlutrænu ábyrgðarleysisástæðurnar eru fimm: óbeðinn erindisrekstur, 

samþykki, áhættutaka, neyðarvörn og neyðarréttur. Þess má þó geta að þær hér eru þær ekki 

tæmandi taldar.
7
  

 

2.4 Mat á saknæmri háttsemi tjónvalds 

2.4.1 Almennt 

Að ofan eru talin upp skilyrði þess að til skaðabótaábyrgðar geti stofnast, en þegar meta á 

hvort tjónvaldandi háttsemi sé saknæm, þ.e. hvort uppfyllt sé skilyrði um ásetning eða 

gáleysi, þarf að fara fram svokallað sakarmat. Þegar sakarmatið fer fram hefur aðgreining í 

ásetning og gáleysi sáralitla þýðingu þar sem nánast er óþekkt að ásetningur sé gerður að 

skilyrði fyrir bótaskyldu.
8
 Í skaðabótarétti hefur hugtakið gáleysi stundum verið skilgreint 

með eftirfarandi hætti:  

 

Tjóni er valdið af gáleysi ef háttsemi tjónvalds hefur, vegna þess að hann hefur ekki sýnt þá 

varkárni, sem ætlast mátti af honum, vikið frá því, sem telja má viðurkennda háttsemi 

                                                        
4
 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur, bls. 42. 

5
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 138-138. 

6
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 141. 

7
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 115. Sjá nánar um ólögmætisskilyrðið á bls.  113-134. 

8
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 164. 
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samkvæmt því sem ákveðið er í lögum, fordæmum, venju eða eftir öðrum viðmiðunum í 

skaðabótarétti.
9
  

 

Þrátt fyrir að einfalt gáleysi dugi til að tjón sé skaðabótaskylt getur skipt máli að greina 

milli almenns og stórkostlegs gáleysis tjónvalds. Í fyrsta lagi eru til lagaákvæði sem gera 

stórkostlegt gáleysi að skilyrði ábyrgðar. Í öðru lagi getur það rýmkað bótarétt tjónþola. Í 

þriðja lagi getur svið ábyrgðarinnar rýmkað til einhvers sem almennt ætti ekki rétt á bótum. Í 

fjórða lagi getur það haft þýðingu þegar greiningin ræður því hvort vátryggjandi getur 

endurkrafið tjónvald um greiddar bætur og í fimmta lagi getur stig gáleysisins skipt máli 

þegar kemur til athugunar hvort lækka eigi skaðabætur eða fella þær niður.
10

  

Aðferðarfræði við mat á saknæmi í skaðabótarétti byggir á því að sannreyna með 

hlutlægri aðferð hvort hegðun sé gáleysisleg.
11

  

 

2.4.2 Viðurkenndir mælikvarðar við sakarmat 

Eins og áður segir eru skoðaðir bæði hlutlægir og huglægir þættir sem skipta máli þegar verið 

er að leiða í ljós hvort það skilyrði um að háttsemi tjónvalds sé saknæm. Þá er til dæmis litið 

til þess hvort til séu skráðar hátternisreglur á viðeigandi sviði sem bar að fara eftir, hversu 

auðvelt var fyrir tjónvald að gera sér grein fyrir hættu á tjóni og svo möguleika hans til að 

fyrirbyggja tjón. Ef til er skráð hátternisregla sem tekur til háttseminnar og orsök tjónsins var 

sú að henni var ekki fylgt, hefur dómari hlutlægt séð minna svigrúm til þess að meta hvort 

háttsemi sé saknæm eða ekki.
12

  

Hlutlægir mælikvarðar eru því eru notaðir til þess sýna fram á að líkur séu á ákveðinni 

huglægri afstöðu tjónvalds. Þegar lögum og settum reglum sleppir verður að hafa einhvern 

mælikvarða til viðmiðunar við mat á hvaða kröfur mátti gera til háttsemi eða hegðunar.  

Almennt er viðurkennt að styðjast megi við fordæmi, venjur, settar réttarreglur og svokallaðan 

bonus pater mælikvarða þegar mat á saknæmi fer fram. Bonus pater þýðir hinn góði og gegni 

maður og þegar sá mælikvarði er notaður er reynt að miða við það hvernig slíkur maður 

myndi hegða sér og bregðast við aðstæðum. Þessi kvarði hefur helst verið gagnrýndur af 

fræðimönnum fyrir að vera ónákvæmur og jafnvel óraunhæfur sem viðmið.
13

  

                                                        
9
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 147. 

10
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 154-156. 

11
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 167. 

12
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 192. 

13
 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur, bls. 59-64. 
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Á því sviði sem hér er til skoðunar er ekki fyrir að fara mikið af venjum og fordæmum 

sem styðjast má við í sakarmatinu. Þá kemur helst til greina að nota settar réttarreglur sem 

mælikvarða en um það verður sérstaklega fjallað í kafla 4.2.2. 

 

2.4.3 Breytilegar kröfur við sakarmat 

Á sumum sviðum eru gerðar strangari kröfur til þess að menn hafist að með ákveðnum hætti. 

Þá eru gerðar annars vegar meiri kröfur til hins hlutlæga þáttar, til dæmis að meiri vandvirkni 

sé gætt og hins vegar til hins huglæga þáttar sem snýr að því hvað tjónvaldur hefði mátt sjá 

fyrir um háttsemi sína.
14

 Þegar matið er mjög strangt þarf lítið frávik í háttsemi tjónvalds frá 

því sem gera mátti kröfur til svo að háttsemin teljist saknæm. Hið gangstæða gildir þá um 

vægar kröfur við sakarmat. 

Í grein Arnljótar Björnssonar „Rýmkuð Sakarregla“ fjallar hann um um breytilegan 

gáleysismælikvarða og hvernig sakarreglan getur verið teygð þannig að sakarábyrgðin sé í 

raun strangari.  Þar er tekið svo til orða: 

 
Dómstólar móta þann gáleysismælikvarða, sem þeim þykir hæfa á hverju athafnasviði fyrir sig. 

Kröfur um aðgæslu eru því ekki þær sömu á öllum sviðum mannlegs lífs. Þannig eru kröfur 

dómstóla um gát við framkvæmdir í atvinnurekstri að jafnaði meiri en gætnikröfur, þegar um er 

að ræða samskipti manna í daglegu lífi […] Sem dæmi um svið, þar sem dómstólar gera 

yfirleitt ríkar kröfur um aðgát, má nefna vinnuslys, tjón af varanlegum umbúnaði mannvirkja 

og tjón af hættulegum efnum […] Er stundum sagt, að sakarmat sé strangt á þessum og 

nokkrum fleiri athafnasviðum.
15

  

 

Það leiðir af þessu að það er í höndum dómstólanna að móta sakarregluna með því að 

beita breytilegum kröfum við mat á saknæmi. Eðlilegt er að gera meiri kröfur til háttsemi 

þeirra sem hafa með höndum til dæmis hættulega starfsemi heldur en háttsemi sem er viðhöfð 

í daglegum samskiptum tveggja manna.
16

 

Þegar þetta er sett í samhengi við sakarmat vegna líkamstjóna á sund- og baðstöðum eru 

nokkur atriði sem benda til þess að þar ætti mögulega að gilda ströng sakarábyrgð. Ef um 

almenningssundlaugar er að ræða er starfsemin eðli málsins samkvæmt hættulegri en í til 

dæmis venjulegum þjónustubyggingum. Þessa hættueiginleika má rekja til vatnsins, ýmiss 

konar vatnstækja og umbúnaðar lauganna sjálfra auk þess sem unnið er með hættuleg efni 

eins og til dæmis klór og saltsýru. Einnig má benda á það að staðir með hættulega starfsemi 

eru venjulega ekki jafn fjölfarnir eins og þessir, auk þess sem stór hluti gesta eru börn og 

                                                        
14

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 199. 
15

 Arnljótur Björnsson: „Rýmkuð Sakarregla“, bls. 237. 
16

 A.Vindig Kruse: Erstatningsretten, bls. 97-98.  
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aldraðir. Það er því ljóst að engin venjuleg starfsemi fer þar fram. Þetta bendir allt til þess að 

gera megi strangar kröfur til rekstraraðila og umsjónarmanna sundlauga en annarra fasteigna. 

 

3 Skaðabótábyrgð fasteignareiganda 

Almennt er viðurkennt að á fasteignareiganda hvíli ákveðin skylda til þess að hirða um 

fasteign sína og viðhalda til þess að koma í veg fyrir að þeir sem eiga leið um fasteignina 

verði fyrir tjóni.
17

 Eigandi fasteignar getur því orðið skaðabótaskyldur vegna líkams- og 

munatjóns sem rakið verður til útbúnaðar hennar. 

Framan af voru dómar á sviði skaðabótaábyrgðar fasteignareiganda afar fáir og sú 

dómaframkvæmd er ekki talin benda til þess að ábyrgðin hafi verið víðtækari en leiðir af 

sakarreglunni.
18

  Þróunin í dómaframkvæmd nú á síðari árum hefur verið sú að ríkari kröfur 

eru gerðar til athafnaskyldu húseigenda nú en áður fyrr. Í kaflanum um skaðabótaábyrgð 

fasteignareiganda í bók Viðars Más Matthíassonar, Skaðabótaréttur, kemst hann að þeirri 

niðurstöðu að áberandi sé að mestar kröfur séu gerðar til athafnaskyldu þeirra sem eiga eða 

hafa umráð með fasteignum sem eru nýttar til verslunar og þjónustustarfsemi.
19

 Gizur 

Bergsteinsson tekur einnig fram í grein sinni „Nokkur sjónarmið í skaðabótarétti“ að fyrirtæki 

er bjóði viðskiptavinum inn í hús sín, verði að gæta þess vandlega að innanbúnaður húsa sé í 

svo góðu lagi að ekki þurfi að óttast slysahættu.
20

 

Þrátt fyrir að strangari kröfur séu gerðar til þess að öryggi fólks sé tryggt sem á erindi í 

fasteignir með verslunar- og þjónustustarfsemi, virðast ekki vera gerðar slíkar kröfur til 

opinberra bygginga sem almenningur hefur aðgang að. Það má ef til vill færa rök fyrir því að 

strangari kröfur ættu að gilda um slíkar fasteignir, en þær veita oft þjónustu sem einvörðungu 

verður fengin hjá hinu opinbera. Dómar sem gengið hafa um bótaábyrgð vegna líkamstjóna í 

opinberum byggingum gefa því til kynna að sakarreglan gildi einnig á því sviði og að henni sé 

ekki beitt með strangari hætti en almennt.
21

 Sem dæmi um það má til dæmis nefna Hrd. 15. 

nóvember 2007 (184/2007) (Sandgerði). 

Málsatvik voru þau að E hrasaði í stiga í húsnæði sveitarfélagsins S. E höfðaði mál á hendur 

sveitarfélaginu og krafðist fullra bóta vegna hættulegra eiginleika stigans. Í niðurstöðu dómsins 

kemur fram að S notaði umrætt húsnæði undir skrifstofur þar sem veitt var margvísleg þjónusta 

við almenning sem ekki yrði sótt til annarra. Yrði því að gera þær kröfur til S að byggja um 

slíkt húsnæði þannig að tryggt væri öryggi þeirra sem þangað ættu erindi. Ekki voru gerðar 

                                                        
17

 Viðar Már Matthúasson: Skaðabótaréttur, bls. 481. 
18

 Arnljótur Björnsson: „Húseigendaábyrgð og vátryggingar tengdar henni“, bls. 102-104. Þar má einnig sjá 

nánar eldri dómaframkvæmd og viðhorf til húseigendaábyrgðar.   
19

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótarettur bls. 500. 
20

 Gizur Bergsteinsson: „Nokkur sjónarmið í skaðabótarétti“, bls. 91. 
21

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 498. 
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kröfur til þess að stiginn uppfyllti kröfur nýrrar reglugerðar en húsið var byggt árið 1934. 

Starfsfólkinu var kunnugt um að stiginn væri hættulegur og gekk um hann eftir því. Þrátt fyrir 

það voru engar viðvaranir fyrir almenning sem átti þar leið um. Stiginn var óvanalegri en við 

mátti búast og var skaðabótaábyrgð felld á S vegna slyssins vegna vanrækslu og hirðuleysis, en 

E var látin bera ¼ hluta vegna eigin óaðgæslu. 

 

Þessi dómur gefur ekki beint til kynna að sakarmatið sé strangt en sérstaklega er tekið 

fram að þar skuli öryggi gesta tryggt vegna þjónustunnar sem þar er veitt.
22

 Niðurstaðan veitir 

þó ákveðna vísbendingu um að meiri öryggiskröfur séu gerðar þar sem opinber þjónusta er 

veitt sem ekki er hægt að fá annars staðar.   

Það er því sakarreglan sem gildir um skaðabótaábyrgð fasteignareiganda vegna líkams- og 

munatjóns sem verður vegna umbúnaðar fasteignar.
23

 Þó hafa verið lögfest lagaákvæði um 

bótaskyldu sem eru þá ýmist strangari en af almennum reglum leiðir. Það heyrir þó til 

undantekninga en dæmi um það er að finna í lögum nr. 26/1994 um fjöleignarhús. Þar er í 51. 

og 52. gr fjallað um bótaábyrgð eigenda og húsfélags á tjóni sem verður í fjöleignarhúsum en 

í 3. tölul. 51. gr. er lögfest hlutlæg bótaregla. Í athugasemdum með frumvarpi því er varð að 

lögunum segir að hlutlægar bótareglur sem ekki geri sök að skilyrði heyri til undantekninga 

og að þeim til réttlætingar þurfi sérstök sjónarmið. Því séu þær eðlilegar og að almennt sé slík 

ábyrgð réttlætanleg og eðlileg svo lengi sem gildissviðinu sé haldið þröngu og því ekki hleypt 

út um víðan völl.
24

  

Víðtækar bótareglur hafa því ekki verið taldar gilda á þessu sviði og hlutlægum 

ábyrgðarreglum, þ.e. bótareglum án sakar, hefur ekki verið beitt með vissu hér á landi á ólíkt 

því sem tíðkast til dæmis í Noregi.
25

 Ekki hafa verið lögfestar hlutlægar bótareglur vegna 

líkamstjóns á sund- og baðstöðum heldur er bótagrundvöllurinn byggður á sakarreglunni eins 

og gildir um aðrar fasteignir í íslenskum rétti. 

 

4 Skaðabótaábyrgð vegna líkamstjóna á sund- og baðstöðum 

4.1 Almennt 

Fasteignir og húsnæði þar sem reknir eru sund- og baðstaðir eru slysagildrur af mörgum 

ástæðum. Þar verða líkamstjón til dæmis af völdum hálku, stiga, niðurfalla, vatnssíubúnaðar,  

nuddtækja, rennibrauta og svo framvegis. Slysin sem þar eiga sér stað eru allt frá því að vera 

                                                        
22

 Sjá einnig í þessu samhengi Hrd. 19. maí 2011 (65/2010) þar sem skaðabótaábyrgð var felld á Kaffi Akureyri 

vegna líkamstjóns sem varð inni á staðnum.  Vísað var sérstaklega til þess í forsendum dómsins að mikilvægt 

væri að umbúnaður væri forsvaranlegur vegna starfsemi sem rekin væri í húsinu.  
23

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 500.  
24

 Alþt. 1993- 94, A-deild, bls. 1048- 1049. 
25

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 481. 
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smávægileg upp í lífshættuleg líkamstjón og dauðaslys. Hér verður því nánar að því vikið 

hvernig skaðabótaábyrgð vegna slíkra slysa er háttað. 

Sund- og baðstaðir eru bæði einkareknir og reknir af sveitarfélögunum, en eins og fram 

kom í þriðja kafla að ofan er ekki talið að sakarmat vegna líkamstjóna í opinberum 

byggingum sé strangt. Verður því ekki við fyrstu sýn dregin sú ályktun að gerðar séu ólíkar 

kröfur til opinberra og einkarekinna sundstaða. Þeir síðarnefndu eru ekki margir talsins en 

sundaðstöðu sem rekin er af einkaaðilum er helst að finna í heilsulindum, á hótelum eða á 

heimilum fólks. 

Flestir sundstaðir á Íslandi eru reknir af sveitarfélögunum, það þýðir að þeir eru reknir að 

hluta til fyrir skattfé, til heilsubótar og afþreyingar fyrir almenning. Reksturinn er þar af 

leiðandi opinber þjónustustarfsemi. Sveitarfélög tryggja sig eins og persónur og lögaðilar 

gegn fjártjónum með ábyrgðartryggingum og innifalið í ábyrgðartryggingum sveitarfélaga eru 

meðal annars bætur vega slysa sem verða í sundlaugum. Ábyrgðartrygging felur það í sér að 

félagið greiði vátryggingartaka bætur vegna fjártjóns sem hann verður fyrir við það að þriðji 

maður gerir skaðabótakröfu á hendur vátryggingartaka.
26

 Sú ábyrgðartrygging sem greiðir 

fjártjón vegna líkamstjóna í sundlaugum leiðir til þess að ekki kemur oft til þess að deilt sé 

um skaðabótaábyrgð vegna slíkra slysa fyrir dómstólum. Málshöfðun kemur þá oftast til í 

vafatilvikum þegar vátryggjandi neitar að greiða bætur. 

Ekki hafa margir dómar fallið á þessu sviði hér á landi. Strangt til tekið fundust fimm 

íslenskir dómar sem falla í þennan flokk og verða þeir allir teknir til skoðunar hér. Þá verða 

talin upp helstu sjónarmið sem máli skipta þegar kemur að því að meta hvort saknæm 

háttsemi hafi verið orsök líkamstjóns á sund- og baðstöðum. Einnig verður skoðað hvort 

dómaframkvæmd gefi til kynna að sakarmatið sé annað hvort strangt eða vægt. Í ljósi þess 

hve fáir dómar hafa fallið hér á landi verða reifaðir danskir dómar til samanburðar, en þar 

gildir sakarreglan einnig á þessu sviði. Í lokin verður bótaábyrgð vegna líkamstjóna í 

almenningssundlaugum borin saman við bótaábyrgð vegna líkamstjóna á náttúrulegum 

baðstöðum.  

4.2 Sakarmat í líkamstjónamálum vegna slysa í sundlaugum 

4.2.1 Beiting sakarreglunnar í dómaframkvæmd 

Eins og að ofan segir er sakarreglan meginreglan um skaðabótaábyrgð fasteignareiganda 

vegna líkamstjóna sem verða vegna vanbúnaðar fasteignar eða saknæmrar háttsemi 

rekstraraðila eða eiganda að öðru leyti.  

                                                        
26

 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur, bls 34. 
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Sakarreglan er þar af leiðandi meginregla um skaðabótaábyrgð vegna líkamstjóna á sund- 

og baðstöðum enda er engum hlutlægum ábyrgðarreglum fyrir að fara. Fyrsti dómurinn sem 

sýnir sakarregluna á þessu sviði er Hrd. 1943, bls. 125 (60/1943) (Sundhöll Reykjavíkur). 

 

Þ var gestur í Sundhöll Reykjavikur og var á leið úr lauginni í sturturnar.  Við niðurfall rétt við 

innganginn skrikaði honum fótur í bleytu og datt á hægri olnboga. Slasaðist hann nokkuð á 

hendi. Í skaðabótamáli, sem hann rak gegn Reykjavíkurborg, eiganda sundhallarinnar, var 

kröfum Þ hafnað. Var ekki talið sannað að gerð gólfsins umhverfis laugina hefði verið 

ábótavant og heldur ekki, að skort hefði á umsjón eða varúðarráðstafanir stafsmanna. 

 

Þessi dómur er kominn til ára sinna en hann sýnir þó að sakarreglunni er ekki beitt með 

ströngum hætti. Þarna tókst stefnanda ekki að sýna fram á sök, hvorki hjá starfsmönnum né að 

skort hefði á umbúnað fasteignarinnar. Í öðrum eldri dómi Hæstaréttar var skaðabótaskylda 

felld á Akureyrarbæ vegna líkamstjóns sem varð í sundlaug á vegum bæjarins sbr. Hrd. 1962, 

bls. 783 (24/1962) (Sundlaug Akureyrar I). 

 

G var ásamt bekkjarfélögum sínum í skólasundi, í lok tímans ákvað hann að stinga sér til 

sunds og féll með höfuðið á botn laugarinnar. Slasaðist G alvarlega og einkum í hálsliðum. 

Við rannsókn málsins kom í ljós að nóttina fyrir slysið hafði innbrotsmaður hleypt vatni úr 

lauginni. Morguninn eftir þótti laugarverði tvísýnt að hafa laugina opna bæði vegna slysahættu 

og rannsóknar lögreglu á innbrotinu. Laugarvörður lét renna í hana og skömmu síðar hleypti 

hann  fólki ofan í en kvaðst hafa bannað stungur af bökkum ofan í laugina. Þegar slysið varð 

hafði laugarvörðurinn brugðið sér frá. Þá var vatnsdýptin ekki orðin eins og venjulega, en 

þegar G stakk sér var dýpið um 15-20 cm grynnra. Þegar litið var til þess að um tiltölulega 

grunna laug væri að ræða og að skortur hafi verið á viðvörunum auk þess sem laugarvörður 

var ekki við í umgreint sinn, taldist skaðabótaskylda vera fyrir hendi.  

 

Í þessum dómi voru aðstæður sérstakar vegna innbrots sem átti sér stað kvöldið áður, þá 

kemur fram í forsendum dómsins að frekari nauðsyn hafi staðið til þess að starfsmenn gættu 

öryggis við laugina. Hér leiddu þessar aðstæður og umbúnaður laugarinnar til þess að saknæm 

háttsemi var til staðar hjá stefnda en tjónþoli var látinn bera hluta tjóns síns sjálfur vegna 

óaðgætni. Hér verður ekki séð að sakarmatið sé strangt. Starfsmönnum var slysahættan ljós 

vegna dýptar laugarinnar en þrátt fyrir það var ákveðið að hafa hana opna. Telja verður 

eðlilegt að við slíkar aðstæður geri starfsmenn auknar öryggisráðstafanir sem í þessu tilfelli 

dugðu ekki til. Nýlegur dómur Hérd. Rvk. 3. janúar 2012 (E-1121/2011) (Sundlaug Akureyrar 

II) bendir heldur ekki til þess að sakarmatið sé mjög strangt. 

 

Málavextir voru þeir að 8 ára gömul stúlka slasaðist er hún skall aftan á annan dreng í 

rennibraut í þann 15. september 2007 í Sundlaug Akureyrar. Missti hún 2 tennur og fékk þungt 

höfuðhögg. Tjónþoli höfðaði mál á hendur Akureyrarbæ (A) og reisti málatilbúnað sinn á því 

að starfsmenn A eða A bæru fulla á skaðabótaábyrgð á slysinu samkvæmt sakarreglunni og 
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reglu um vinnuveitendaábyrgð. Þá var byggt á því að slysið yrði rakið til saknæms vanbúnaðar 

við rennibrautina. Fælist saknæma háttsemin nánar tiltekið í broti gegn ákvæðum 5. og 9. gr. 

reglugerðar nr. 457/1998 um hollustuhætti á sund- og baðstöðum og 6. gr. reglna um öryggi á 

sundstöðum og við kennslulaugar. Stefndi hélt því fram að ljósabúnaður sem átti að tryggja 

öryggi í rennibrautini veitti falskt öryggi. Eftir slysið voru ljósunum breytt þannnig að í stað 

þess að þau væru tímastillt voru settir hreyfinemar. Í forsendum dómsins segir svo: „Stefnandi 

hefur ekki sýnt fram á að hönnun eða gerð umræddrar rennibrautar hafi verið í ósamræmi við 

þágildandi staðla. Ekki hefur verið sýnt fram á að starfsmenn stefnda hafi með saknæmum eða 

ólögmætum hætti átt einhvern þátt í þeirri atburðarás er olli slysinu. Ekki hefur verið sýnt fram 

á annað en að sundlaugarvörður hafi verið á svæðinu en hins vegar var sundlaugarvörður ekki 

til staðar við rennibrautina í umrætt sinn. […] Þegar virt er það sem fram hefur komið í málinu 

er það niðurstaða dómsins að slys stefnanda umrætt sinn hafi verið óhappatilvik sem stefndi ber 

ekki bótaábyrgð á. Ber því að sýkna stefnda af kröfum stefnanda í málinu.“ 

 

Af framangreindum málum verður ekki séð að sakarreglunni sé beitt með ströngum hætti 

á þessu sviði, þrátt fyrir að bótaábyrgð hafi verið felld á rekstraraðila í Hrd. 1962, bls. 783 

(24/1962) (Sundlaug Akureyrar I). Sakarreglunni var þó beitt með tiltölulega ströngum hætti í  

Hrd. 10. júní 2010 (646/2009) (Laugardalslaug). 

 

Málsatvik voru í stuttu máli þau að S stakk sér til sunds í grynnri enda laugarinnar í Laugardal 

með þeim afleiðingum að hann hlaut alvarlegan mænuskaða sem leiddi til 100% örorku. S sem 

er af erlendu bergi brotinn þurfti og mun alltaf að sögn lækna þurfa aðstoð við allar athafnir 

daglegs lífs. Svo gríðarlegt varð heilsutjónið af völdum slyssins. Vátryggjandi 

Reykjavíkurborgar neitaði að greiða bætur á grundvelli þess að slysið hefði verið óhappatilvik.  

Héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu að rekstraraðili laugarinnar hefði sýnt af sér 

skaðabótaskylda háttsemi með því að uppfylla ekki skilyrði reglugerðar nr. 457/1998 um 

hollustuhætti á sund- og baðstöðum. Þrátt fyrir það var tjónþoli látinn bera þriðjung tjóns síns 

sjálfur. Hæstiréttur staðfesti skaðabótaskylduna en leit framhjá meðábyrgð á grundvelli 

sanngirnissjónarmiða og 24. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993. 

 

Í forsendum dómsins er tekið fram að saknæm háttsemi stefnda hafi falist í því að uppfylla 

ekki kröfur sem gerðar voru í reglugerð um öryggis- og hollustuhætti. Þessi dómur sker sig úr 

í fyrsta lagi að því leyti að líkamstjónið var mun alvarlegra en í hinum dóminum. Í öðru lagi 

er farið mun nánar í það að meta hvort öryggiskröfur sem gerðar voru í reglugerð hafi verið 

uppfylltar heldur en í dómunum sem reifaðir voru að ofan. Þessi dómur kemur til nánari 

athugunar hér á eftir þegar sjónarmið við sakarmat eru tekin til skoðunar. 

 

4.2.2 Settar réttarreglur sem mælikvarði á saknæmi 

Eins og fram hefur komið er almennt viðurkennt að settar réttarreglur geti verið notaðar til 

viðmiðunar þegar kemur að mati á saknæmri háttsemi. Settar reglur sem mælikvarði koma því 

nú til sérstakrar skoðunar enda hafa um sund- og baðstaði verið settar reglur til þess að tryggja 

öryggi. Þessar reglur eru mikilvægustu hátternisreglurnar sem rekstraraðilar þurfa að fara eftir 
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og því liggur beinast fyrir að meta saknæmi með hliðsjón af þeim hátternisreglum sem settar 

hafa verið. Í skaðabótarétti er talið að ef sannað er að tjónvaldur hafi brotið gegn settum 

reglum, sem honum var skylt að fara eftir til þess að koma í veg fyrir tjón, ber hann venjulega 

ábyrgð á tjóni sem verður rakið til þessa réttarbrots.
27

 Það er ekki þar með sagt að ef brotið er 

gegn slíkum reglum að bótaskylda sé skilyrðislaust til staðar, því að einnig verða að vera 

orsakatengsl milli brots á réttarreglu og tjónsins.  

Sum ákvæði í settum réttarreglum sem mæla fyrir um öryggis- og hollustuhætti og 

stjórnsýslufyrirmæli sett í stoð með þeim eru ekki allskostar skýrar og heldur almenns eðlis. 

Því getur reynst erfitt að meta saknæmið nákvæmlega með hliðsjón af þeim einum og sér. Þá 

getur komið til þess að dómstólar þurfi að beita ákveðnum sjónarmiðum til fyllingar þessum 

lagaákvæðum við sakarmatið. Nánar verður vikið að þessum sjónarmiðum í kafla 4.2.3. 

Almennt er viðurkennt að dómstólar geti gert meiri kröfur til háttsemi aðila heldur en 

gerðar eru í lögum og reglugerðum. Sem dæmi má til dæmis nefna Hrd. 17.október 1989 

(119/1988) en þar var skaðabótaábyrgð vegna líkamstjóns felld á eiganda veitingahússins 

Broadway. Þar taldi Hæstiréttur handrið sem tjónþoli féll af ekki fullnægja kröfum um öryggi 

þrátt fyrir að það hafi verið í samræmi við þágildandi byggingarreglugerð.
28

 

Um sund- og baðstaði gildir reglugerð um hollustuhætti á sund- og baðstöðum, sem er sett 

af Umhverfis- og auðlindaráðherra með stoð í lögum um hollustu- og mengunarvarnir nr. 

7/1998. Nýjasta reglugerðin tekur fullt gildi 1. júlí 2013 (breytingar nr. 733/2012). 

Reglugerðin sem er nú í gildi er reglugerð nr. 814/2010 en í fréttatilkynningu sem birt var á 

síðu Umhverfisráðuneytisins segir að helstu breytingar með væntanlegri breytingarreglugerð 

séu auknar kröfur til innra eftirlits með öryggi sundgesta. Auk þess sem gerðar eru ítarlegri 

kröfur til hæfnisprófs sem starfsmenn sund- og baðstaða þurfi að ljúka.
29

 

Í 1. gr. segir að reglugerðin gildi um alla sund- og baðstaði sem almenningur hefur aðgang að 

og einnig um baðstofur og setlaugar sem reknar eru í tengslum við annan atvinnurekstur sem er 

eftirlitsskyldur samkvæmt lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir. Þar er tekið sérstaklega 

fram að hún gildi ekki um aðrar náttúrulaugar og baðstaði. Þó eru til dæmi um að reglurnar gildi í 

raun þar að einhverju leyti samanber Hrd. 16. janúar 2003 (274/2002) Bláa lónið. 

Í Hrd. 10. júní 2010 (646/2009) (Laugardalslaug) spilaði 9. gr. reglugerðar um öryggis- 

og hollustuhætti á sund- og baðstöðum nr. 457/1998 stórt hlutverk í sakarmatinu. Fyrir 

Hæstarétti var dómur héraðsdóms staðfestur að mestu leyti. Með athugasemdum var fallist á 

                                                        
27

 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur, bls. 60. 
28

 Jóhannes Sigurðsson: „Broadwaymálið“, bls. 255. 
29

 „Breytingar á reglugerð um hollustuhætti á sund- og baðstöðum”, http://www.umhverfisraduneyti.is 
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að ekki hefðu verið uppfylltar öryggiskröfur sem reglugerð nr. 457/1998 um hollustuhætti á 

sund- og baðstöðum setti að skilyrði. Tjónþoli hafði slasast vegna þess að hann dýfði sér í 

grynnri enda laugarinnar og lent á höfðinu, en í málinu var deilt um hvort tjónþoli hefði átt að 

sjá varúðarskilti sem hefðu getað komið í veg fyrir slysið. Í áðurnefndri 9. gr. var kveðið á um 

að merkingar á bökkum skyldu vera greinilegar. Auk 9. gr. reglugerðar nr. 457/1998 hafði 

dómurinn hliðsjón af reglum um öryggi á sundstöðum og við kennslulaugar settar af 

Menntamálaráðuneytinu árið 1999 með heimild í 14. gr. íþróttalaga nr. 64/1998. Í þeim 

reglum var hnykkt á því hvernig haga skyldi merkingum við grynnri enda lauga. 

Í hvorugri þessara reglugerða var að finna nákvæma lýsingu á því hvernig skyldi haga 

merkingum svo þær uppfylltu þessi skilyrði um að vera greinilegar. Ákvæðin voru því 

matskennd og dómurinn þurfti að beita fyllingu við túlkun ákvæðisins. Við sakarmatið var 

því sérstaklega metið hvort merkingarnar væru greinilegar og hvort þær hefðu verið það í 

umrætt sinn. Farið var á vettvang slyssins og aðstæður allar voru skoðaðar. Á slysdegi voru 

fjórar varúðarmerkingar, tvær málaðar áletranir á laugarbakka þar sem dýpt laugarbotnsins 

var merkt D0,9m og tvö málmskilti þar sem dýfingar voru bannaðar.  

Ljóst var að rekstraraðili gekk lengra í öryggisráðstöfunum en fyrrnefnd reglugerð gerði 

kröfu um, þar sem hann bannaði dýfingar frá þeim vesturbakka laugarinnar þar sem laugin 

var grynnst. Það var þó ekki talið stefnda til málsbóta og dómurinn taldi merkingarnar ekki 

hafa verið nægilega greinilegar til þess að uppfylla kröfur reglugerðarinnar með hliðsjón af 

aðstæðum. 

Færa má rök fyrir því að sakarmatið í þessum dómi sé tiltölulega strangt. Það fer fram á 

grundvelli tiltölulega matskennds ákvæðis og með dómnum virðast lagðar ríkari kröfur á 

rekstraraðila til ráðstafana heldur en skýrlega koma fram í reglugerðinni. Það veitir einnig 

ákveðna vísbendingu að í kjölfar slyssins voru þessar reglur hertar með reglugerð nr. 

814/2010. Þá virðist uppfærsla á eldra ákvæði 9. gr. í nýja 12. gr. vera í samræmi við 

niðurstöðu dómsins. Í forsendum hans er einmitt tekið fram að ekki sé nóg að merkingar séu 

til staðar heldur skuli þær vera þannig að þær geti ekki farið fram hjá gestum. 

4.2.3 Sjónarmið til fyllingar settum hátternisreglum 

Fram kemur að ofan að settar hátternisreglur dugi ekki alltaf til sem mælikvarði á saknæma 

háttsemi. Þá koma önnur sjónarmið til fyllingar en í skaðabótarétti hafa fræðimenn reynt að 

lýsa fjórum þáttum sem hafa sérstaka þýðingu og spila inn í heildarmatið á saknæmi. Í fyrsta 

lagi, hve mikil hætta var á því, að tjón yrði af þeirri háttsemi, sem um ræðir. Í öðru lagi, hve 

mikið tjón var líklegt að af henni leiddi. Í þriðja lagi, hve auðvelt var (eða erfitt) fyrir 
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tjónvald að gera sér grein fyrir hættu á tjóni. Í fjórða lagi, hvaða ráðstafanir var unnt að gera 

til að koma í veg fyrir tjón. En þegar slíkt er metið eru vegnir saman hættueiginleikar og 

ávinningurinn sem af ráðstöfunum hefst. Þá er einnig horft til tíma og svigrúms sem 

tjónvaldur hafði til þess að aðhafast.
30

  

Þegar þessi atriði eru skoðuð í samhengi við umfjöllunarefnið að meginhlutverk 

starfsmanna á sund- og baðstöðum er að tryggja öryggi gesta. Höfundur getur borið um það 

af eigin raun sem fyrrverandi starfsmaður sundlaugar sem og keppniskona í sundi og 

þjálfari. Rekstraraðilum er einnig ljóst að hætta stafar af starfseminni og hafa því mikið 

ráðrúm til þess að gera fyrirbyggjandi öryggisráðstafanir. Því verður að telja eðlilegt að 

miklar kröfur megi gera til þess að tiltölulega einfaldir hlutir eins og merkingar sem gegni 

hlutverki sínu á fullnægjandi hátt. Þessi sjónarmið koma fram í Hrd. 10. júní 2010 

(646/2009) (Laugardalslaug) en þar er sérstaklega vísað til þess hversu auðvelt hefði verið 

að gera ráðstafanir til að fyrirbyggja eða minnka hættuna á tjóni. Þau atriði sem dómurinn 

bendir sérstaklega á eru að þangað komi mikill fjöldi fólks á öllum aldri og af ólíku þjóðerni 

og að þar séu ekki allir staðkunnugir. Þá var talið að umræddar varúðarmerkingar hefðu ekki 

verið nægilega greinilegar til að vara fólk við slysahættu í grynnri enda laugarinnar. Einnig 

var tekið fram að merkingarnar væru síður nægilega áberandi þegar birtu væri farið að 

bregða og að þær væru ekki sjáanlegar frá öllum hornum. Talið var að það hefði verið hægt 

að auka öryggi með lítilli fyrirhöfn, til dæmis með því að hafa myndrænar merkingar til þess 

að grípa athygli gesta. 

Í dómi Hérd. Rvk. 3. janúar 2012 (E-1121/2011) (Sundlaug Akureyrar II), sem einnig er 

reifaður að framan, byggir stefnandi meðal annars á því í málatilbúnaði sínum að gera verði 

auknar öryggiskröfur vegna þess að börn sæki staðinn að staðaldri. Þar að auki var því haldið 

fram að stefndi væri grandsamur um hættur sem af rennibrautinni stafaði og að 

öryggisbúnaður hennar væri ófullnægjandi. Ekki var fallist á það að þessi atriði leiddu til 

skaðabótaskyldu, en stefndi gekk í raun lengra með öryggisráðstöfunum við rennibrautina 

með uppsetningu umferðarljósabúnaðarins þó honum bæri ekki lagaskylda til þess. Auk þess 

sem ósannað var að ekki væri tekið tillit til þess að fólk af öllum aldri nýtti sér þjónustuna. 

Samkvæmt því sem fram kemur í forsendum þessara dóma skiptir máli við sakarmatið að 

þegar rekstraraðilar gera öryggisráðstafanir skal það gert með tilliti til margbreytileika 

einstaklinganna sækja laugarnar. Þá er líka tekið fram að það skipti máli hversu auðveldlega 

hefði verið hægt að koma í veg fyrir tjónið. Í fyrri dóminum er tekið fram að auðvelt hefði 

                                                        
30 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 197 og A.Vindig Kruse: Erstatningsretten, bls. 65. 
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verið að útvega betri merkingar sem hefðu getað komið í veg fyrir slysið. Í þeim seinni er svo 

talið að slysið hafi verið óhapp sem rekstraraðili hefði ekki getað komið í veg fyrir með 

eðlilegum ráðstöfunum.  

 

4.2.4 Þýðing úttektar stjórnvalda á aðstæðum 

Eftirlitsnefndir og fleiri opinberar stofnanir hafa ríkar heimildir að lögum til þess að sinna 

eftirlitshlutverki sínu samkvæmt lögum. Rekstraraðili sem ekki bregst við athugasemdum 

eftirlitsaðila getur verið talinn hafa sýnt af sér saknæma háttsemi ef tjónið verður rakið til þess 

sem athugasemd var gerð við. Samkvæmt dómaframkvæmd hafa þó verið gerðar 

undantekningar frá þessu. Dómstólar hafa fellt skaðabótaábyrgð á tjónvald vegna líkamstjóna 

sem má rekja til aðbúnaðar eða tækja sem hafa fengið athugasemdalausa úttekt frá 

eftirlitsaðila. Sem dæmi um slíka undantekningu má nefna Hrd. 1968, bls. 1271 (eldketillinn) 

en þar hafði slys orðið í þvottahúsi elliheimilis vegna sprengingar í eldkatli sem þar var 

notaður. Tjónþoli sem hafði starfað á elliheimilinu lést síðar af völdum afleiðinga slyssins. 

Ekki þótti duga til sýknu að ríkisstofnunin sem hafði eftirlit með tækjum og búnaði, hefði 

skoðað aðstæður og þar á meðal umræddan eldketil skömmu fyrir slysið og auk þess á hverju 

ári.
31

 

Samkvæmt 6. gr. reglugerðar um hollustuhætti á sund- og baðstöðum nr. 814/2010 fer 

heilbrigðisnefnd undir yfirumsjón Umhverfisstofnunar með eftirlit með því að farið sé að 

ákvæðum reglugerðarinnar. Í 11. tölul. 2. gr. kemur fram að innra eftirlit rekstraraðila sé 

framkvæmt af honum sjálfum í þeim tilgangi að tryggja að kröfur í starfsleyfi og reglugerðum 

séu uppfylltar. Í 5. viðauka kemur svo fram að Vinnueftirlit ríkisins hafi eftirlit með öryggi 

vatnsrennibrauta.  

Í Hrd. 10. júní 2010 (646/2009) (Laugardalslaug) bar stefndi því við að öryggismerkingar 

og aðbúnaður hefði verið tekið út athugasemdalaust af eftirlitsaðilum. Um það segir í 

forsendum dómsins: „Firrir það stefnda ekki bótaábyrgð þótt engar athugasemdir hafi verið 

gerðar við merkingarnar frá eftirlitsaðilum, Vinnueftirliti ríkisins og umhverfissviði 

Reykjavíkurborgar, við reglulegar úttektir þessara aðila.“   

Þá má draga þá ályktun að rekstraraðilar sundlauga geti ekki skýlt sér á bak við 

athugasemdalausar úttektir nefnda á vegum stjórnvalda. Það þýðir að þeir geti þá allt að einu 

borið skaðabótaábyrgð á líkamstjóni þrátt fyrir að vera í góðri trú um að öll skilyrði 

reglugerða um öryggisþætti séu uppfyllt. 

                                                        
31

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 185-186. 
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4.3 Sakarreglan í danskri dómaframkvæmd  

Sakarreglan er einnig meginreglan sem gildir um líkamstjón sem verða á sund- og baðstöðum 

í Danmörku en ljóst er að dönsku skaðabótalögin voru einnig helsta fyrirmyndin við setningu 

íslensku skaðabótalaganna.
32

 Nú verða nokkrir danskir dómar reifaðir til samanburðar við 

hina íslensku. Þannig verður í fyrsta lagi reynt að draga ályktanir af þeim hvort tilhneigingar 

gætir til þess að beita sakarreglunni almennt með ströngum hætti á þessu sviði. Í öðru lagi 

gæti samanburðurinn veitt vísbendingu um hvort ábyrgðin sé ströng hér á landi. Fyrst má 

nefna dóm í UfR. 1989, bls. 1098. 

 

Málsatvik voru í stuttu máli þau að 4 ára drengur beið líkamstjóns sem leiddi til 100% örorku 

vegna þess að hann datt í sundlaug við heimahús í nágrenni við heimili sitt. Í gildi var 

byggingarreglugerð frá 1977 sem sagði til um hvernig girðingar og dyr á þeim skyldu vera 

umhverfis slíkar sundlaugar. Hæstiréttur Danmerkur felldi skaðabótaábyrgð á eiganda 

sundlaugarinnar en umræddar dyr og girðingar utan um laugina uppfylltu ekki skilyrði 

reglugerðarinnar sem hljóðuðu svo: „Ved enfamiliehuse skal hele grunden indhegnes ved et 

mindst 90 cm højt hegn, [...] som er uigennemtrængeligt for mindre børn, og forsynet med 

selvlukkende låge.“ Þarna kemur fram að girðingar skuli vera með þeim hætti að lítil börn 

komist ekki sjálf í gegnum þær. Vegna þess að skilyrði reglugerðarinnar voru ekki uppfyllt var 

stefndi látinn bera sönnunarbyrðina fyrir því að hurðin hafi verið lokuð þegar drengurinn komst 

inn í garð hans, samanber orðalag í forsendum dómsins: „Som i dommen anført må det antages, 

at Martin er kommet ind i haven gennem lågn, der ikke som foreskrevet i bygningsreglementet 

var selvlukkende. Da bevysbyrden for, at lågen var lukket, herefter må påhvilende instævnte, 

og da et sådant bevis ikke er ført, tager Højsteret appellantens påstand til følge.“ 

 

Í þessum dómi er sönnunarbyrðinni snúið við vegna þess að stefndi hafði ekki uppfyllt 

skilyrði reglugerðar um umbúnað girðinga umhverfis sundlaugar við heimahús. Brot á 

byggingarreglugerðinni leiddi til þess að sönnunarbyrðinni var snúið við tjónþola í vil. Þessi 

dómur bendir til þess að tiltölulega strangar kröfur séu gerðar til tjónvalds til þess að fara 

eftir öryggiskröfum.
33

 Þarna er um skýrt brot á umræddum reglum að ræða sem þýðir að 

dómstóllinn gerir í raun ekki meiri kröfur til tjónvalds heldur en hann hefði mátt sjá fyrir. Þá 

var ekki talið skipta máli við sakarmatið þó að tjónþoli, sem var ungt barn, hafi verið 

eftirlitslaust og þess vegna komist í þessar aðstæður. Annar nýr frá 2012 dómur bendir 

heldur ekki til þess að ábyrgðin sé ströng á þessu sviði sbr. UfR. 2012, bls. 3255. 

 

Málsatvik í þessum dómi voru í stuttu máli þau að S renndi sér niður rennibraut. Þá hafði 

laugin ekki verið fyllt af vatni en þegar S kom niður úr henni fótbrotnaði hann. S hafði komist í 

                                                        
32

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 606. 
33

 Á bls. 199 í bók Viðars Más Matthíassonar, Skaðabótaréttur, segir meðal annars að þegar sönnunarreglum er 

hliðrað tjónþola í vil séu um leið gerðar meiri kröfur til háttsemi tjónvalds. 
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rennibrautina með því að færa frá keðju sem lokaði aðgangi að henni. Laugarvörðurinn sem var 

á vakt var þá inni í vaktherbergi að fylgjast með eftirlitsmyndavélum. Laugin var ekki opin 

fyrir almenning þegar slysið bar að heldur hafði verið fengin undanþága frá öryggisráði sem 

starfaði fyrir sundlaugar til að fá að hafa opið fyrir sérstaka gesti og þá leyfi til hafa færri 

lífverði þegar svo á stóð. S krafðist skaðabóta vegna þess að keðja sem lokaði fyrir aðgang að 

rennibrautinni hefði verið ófullnægjandi sem og laugargæslan. Undirrétturinn felldi bótaábyrgð 

á rekstraraðila laugarinnar með vísan til þess að öryggisráðstafanir vegna rennibrautarinnar 

hefðu verið ófullnægjandi en S var látinn bera 1/3 tjóns síns sjálfur vegna óaðgæslu. 

Yfirrétturinn sýknaði rekstraraðila laugarinnar hins vegar á þeim forsendum að gera hefði mátt 

ráð fyrir því að keðjan sem lokaði aðgangi að rennibrautinni hefði verið lokuð og að það eitt að 

baðgestir gætu sjálfir opnað hana gæti ekki leitt til skaðabótaábyrgðar vegna óforsvaranlegs 

búnaðar. Hvað laugargæsluna varðaði var sýknað með vísan til undanþágunnar sem fengin 

hafði verið til þess að hafa færri verði á vakt. 

 

Í þessum dómi kemst undirrétturinn að þeirri niðurstöðu að umbúnaður og gæsla hefðu 

ekki verið fullnægjandi. Þá taldi rétturinn einnig að þessi undanþága hvað varðar lífverði 

næði ekki til þess starfsmanns sem skyldi fylgjast með myndavélum heldur hefðu þeir í raun 

þurft að vera fleiri. Þegar að allt þetta væri virt væri sök rekstraraðilans til staðar. 

Yfirrétturinn snýr dóminum við og virðist gera minni kröfur til aðgengisumbúnaðar 

rennibrautarinnar. Auk þess kemur fram að undanþágan sem fengin hefði verið leiddi til 

þess að gæslan hefði verið fullnægjandi. Telja verður að dómur undirréttarins sýni stranga 

skaðabótaábyrgð en yfirrétturinn snýr því svo við með sýknu á grundvelli eigin sakar og 

óaðgætni S. Að lokum verður tekinn til skoðunar einn dómur þar sem nokkuð áhugaverð 

aðferð var notuð við matið á því hvort saknæm háttsemi hefði verið fyrir hendi sbr. dómur í 

UfR. 2006, bls. 1886. 

 

Málsatvik voru þau að A stökk af 5 metra stökkpalli í sundhöll og slasaðist þar við árekstur sem 

varð við M sem stökk á eftir henni. A þurfti að undirgangast aðgerðir vegna líkamstjónsins. 

Stefnandi A höfðaði mál á hendur rekstraraðila sundlaugarinnar, F, og byggði m.a. á því að 

öryggisvörslu hefði verið ábótavant þennan dag, en ekki voru þjálfaðir laugarverðir á svæðinu 

heldur aðeins umsjónarmaður laugarinnar H. Taldi stefnandi að með hliðsjón af aðstæðum 

öllum þennan dag hefði átt að banna stökk af pallinum, einnig var byggt á því að ströng eða 

hlutlæg ábyrgð ætti að gilda um slík líkamstjón samanber orðalag í málatilbúnaði stefnanda: 

„[...] at sagsøgtes ansvar skal bedømmes efter en regel om skærpet eller objektivt ansvar.“ 

Yfirrétturinn taldi að gæslu hafi ekki verið ábótavant og að ekki hefði verið hægt að koma í veg 

fyrir slysið eins og atvikum var háttað. 
 

Í þessu máli byggði stefnandi mál sitt meðal annars á því að á þessu sviði gilti ströng eða 

hlutlæg ábyrgð, ekki var tekið undir það af yfirréttinum og ekki verður lesið úr forsendum 

dómsins að þar sé sakarmatið strangt. Þó er í þessu máli áhugavert að við sakarmatið sendi 

dómurinn danska sundsambandinu, sem er fulltrúi í opinberu ráði um öryggi á sund- og 

baðstöðum, spurningar um það hvaða viðmiðunarreglur væru í gildi sem öryggisráðið hefði 

sett. Þar kemur í ljós að aðeins eru í gildi opinberar samræmdar reglur sem fjalla um notkun 
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kerfa og þjálfun starfsfólks í sundlaugum, aðrar nánari reglur skuli settar af lögreglu á hverju 

svæði. Þó hefðu slíkar reglur ekki verið settar nema að litlu leyti. Sundsambandið svaraði 

spurningunum oft á þá leið að „eðlilegt væri“ að haga öryggismálum á einn eða annan hátt. 

Þetta þýðir að enn ónákvæmari reglur gilda í Danmörku á þessu sviði heldur en á Íslandi sem 

styðjast má við í sakarmati.
34

 

Að framangreindu athuguðu verður ekki dregin sú ályktun að mat á sök sé strangt á þessu 

sviði, þó svo að reynt hafi verið að byggja á því fyrir dómstólum sbr. UfR. 2006, bls. 1886. Af 

þessu má einnig álykta að ekki séu gerðar strangari kröfur við sakarmatið í íslenskri 

dómaframkvæmd, heldur liggur munurinn helst í því að hér gilda strangari og ítarlegri 

öryggisreglur fyrir almenningssundlaugar. 

 

4.4 Skaðabótaábyrgð vegna líkamstjóna sem verða í náttúru- og jarðböðum 

4.4.1 Almennt 

Náttúru- og jarðböð á Íslandi eru vinsæl hjá íslenskum jafnt sem erlendum ferðamönnum. 

Böðin eru af öllum stærðum og gerðum en þau sem koma til skoðunar hér í samhengi við 

skaðabótaábyrgð vegna líkamstjóna eru þau fjölsóttustu. Í 1. gr. reglugerðar um hollustuhætti 

á sund- og baðstöðum nr. 814/2010 (með síðari breytingum) er sérstaklega tekið fram að 

reglurnar gildi ekki um sjóböð og náttúrulaugar. Þá vaknar sú spurning hvaða hollustu- og 

öryggisreglur skuli miða við þegar kemur að mati á skaðabótaskyldri háttsemi rekstraraðila ef 

til líkamstjóns kæmi. Til stóð að setja reglugerð um hollustuhætti og öryggi á náttúrulegum 

baðstöðum, en drög lágu fyrir að slíkri reglugerð í kringum aldamótin 2000. Þessi reglugerð 

hefur ekki enn verið samþykkt.
35

  

Fjölsóttustu náttúrulegu jarðböðin á Íslandi eru Bláa lónið, Jarðböðin á Mývatni og 

jarðböðin Fontana á Laugarvatni. Þau síðastnefndu eru yngst og skera sig frá hinum en þar er 

hefðbundin sundlaug og gufa auk heitra hvera. Eins og áður segir eru engar samræmdar 

opinberar öryggis- og hollustureglur um jarðböð. Á Mývatni er unnið eftir 

starfsmannahandbók sem byggir á reglum vinnueftirlits og heilbrigðiseftirlits, en þar hefur 

aldrei komið til málshöfðunar vegna líkamstjóns.
36

 Sérstaklega verður fjallað um Bláa lónið í 

kafla 4.4.2. 

                                                        
34

 Sjá nánar í UfR. 2006, bls. 1886. 
35

 Í forsendum Hrd. 16. janúar 2003 (274/2002) (Bláa lónið) er minnst á að fyrirhugað sé að taka slíka reglugerð 

í gildi. 
36

 Stefán Gunnarsson framkvæmdastjóri Jarðbaðanna ehf. (munnleg heimild, 7. mars 2013). 
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Þessir baðstaðir eru meðal annars ólíkir almenningssundlaugum að því leyti að þeir selja 

allir áfengi til gesta.
37

 Telja verður að það geti leitt til þess að meiri kröfur séu gerðar til 

öryggisráðstafana en ella samanber til dæmis Hrd. 19. maí 2011 (65/2010) (Kaffi Akureyri). 

Þrátt fyrir það má einnig benda á að fólk sækir heilsulindirnar í öðrum tilgangi en 

almenningssundlaugar og ætla má að börn sæki ekki þangað í jafn miklum mæli. Það getur ef 

til vill verið ein ástæða þess að slys ber sjaldnar að höndum.  

 

4.4.2 Sakarmat í Hrd. 16. janúar 2003 (274/2002) (Bláa lónið) 

Aðeins hefur einu sinni hefur komið til málshöfðunar vegna líkamstjóns í Bláa lóninu. Hér 

verður gerð grein fyrir málsatvikum og sjónarmiðum sem höfð voru við sakarmat í Hrd 16. 

janúar 2003 (274/2002) (Bláa lónið). 

 

Eiginmaður L sem drukknaði í Bláa lóninu þann 6. júní 1999 höfðaði mál á hendur 

rekstraraðilum þess til heimtu bóta vegna missis framfæranda á grundvelli skaðabótalaga nr. 

50/1993. Þau voru stödd hér sem ferðamenn frá Taívan en slysið varð þegar L og vinkona 

hennar voru að vaða í lóninu. Þær voru ósyndar og höfðu farið út fyrir öryggislínu sem 

afmarkaði þann hluta lónsins sem ætlaður var ósyndum. Þær fóru báðar á kaf en L kom ekki 

upp aftur. L fannst svo um 20-30 mínútum eftir að leit hófst þegar gestur rak fótinn í hana á 

botninum. Stefnandi byggði málatilbúnað sinn á því að slysið hafi mátt rekja til hættueiginleika 

baðstaðarins og að fyrirsvarsmenn hans hefðu ekki farið að fyrirmælum Heilbrigðiseftirlits 

Suðurnesja um að grynnka lónið. Þá var einnig byggt á því að viðvörunarmerki hafi verið 

ófullkomin og þar að auki hafi leitin að konunni verið ómarkviss. Stefndu báru því við að í 

gildi væri starfsleyfi og að allar öryggiskröfur sem heilbrigðisnefnd hafi gert hefðu verið 

uppfylltar. Farið hafði verið eftir reglugerð nr. 457/1998 um hollustuhætti á sund- og 

baðstöðum eftir því sem við ætti þó en engar reglur væru í gildi um baðstaði eins og lónið. 

Stefndi tók fram að Bláa lónið væri slíkur ferðamannastaður að gera þyrfi til hans strangar 

kröfur um öryggisbúnað og að merkt skilti um hættulega staði og þjálfun starfsmanna hafi 

uppfyllt slíkar kröfur. Héraðsdómur tók fram að ekki hefði komið fram að öryggisreglur hefðu 

verið brotnar, starfsleyfi var í fullu gildi og að öryggiskröfur sem gerðar yrðu að öðru leyti til 

stefnda hlytu að miðast við aðstæður. Þá var talið að merkingar allar hafi verið nægilega skýrar 

til þess að fullnægja eðlilegum öryggiskröfum miðað við aðstæður. Það var líka tekið fram að 

ekki sé hægt að hafa viðvörunarskilti á hverju tungumáli fyrir hvern og einn, enda sé enska 

alþjóðlegt tungumál. Hæstiréttur staðfesti svo héraðsdóm með athugasemdum og skírskotaði að 

öðru leyti til forsendna hans, en í dóminum segir: ,,Fyrir liggur að eftir dauðaslys, sem varð í 

Bláa lóninu 4. maí 1997, krafði Heilbrigðisnefnd Suðurnesja rekstaraðila lónsins um ákveðnar 

umbætur, þar á meðal að djúpir staðir lónsins yrðu grynnkaðir. Að ósk rekstaraðilanna var síðar 

fallið frá því að grynnka lónið á þennan hátt. […] Ekki liggur annað fyrir en að aðrar kröfur 

heilbrigðiseftirlitsins hafi verið uppfylltar.” 
 

Í dómi Hæstaréttar er skýrt tekið fram að kröfur heilbrigðiseftirlitsins um öryggisatriði 

hafi verið uppfyllt og að starfsskilyrði hafi verið í fullu gildi. Það var því ekki var metið 

sjálfstætt hvort telja yrði öryggisbúnað og merkingar nægilega öruggar með hliðsjón af 

aðstæðum. Þá tekur dómurinn fram að öryggislína sem átti að halda ósyndum frá dýpri hluta 

                                                        
37

 „Þrír baðstaðir selja áfengi“ http://www.ruv.is 
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lónsins hafi verið til staðar. Þá segir einnig að ekki sé hægt að gera kröfur til þess að skilti séu 

á öllum tungumálum, enda sé enska alþjóðlegt tungumál. Að þessu virtu var dauðaslys L talið 

óhappatilvik sem rekja hafi mátt til hennar eigin óaðgætni.
38

  

Ljóst er að engar opinberar hátternisreglur höfðu verið settar um staði sem þessa en í 

forsendum dómsins er ekki að sjá að farið hafi verið ítarlega í mat á hvort öryggisreglum hafi 

verið fylgt. Þá virðist frekar í sakarmatinu vera lögð áhersla á það að meta hvaða 

öryggisráðstafanir hafi verið eðlilegar og fullnægjandi með hliðsjón af aðstæðum. 

Af þessum dómi verður dregin sú ályktun að sakarábyrgð vegna líkamstjóna á 

náttúrulegum baðstöðum sé hvorki ströng né strangari heldur en ábyrgð vegna líkamstjóna í 

almenningssundlaugum. 

4.4.3 Samanburður á sakarmati í Hrd. 16. janúar 2003 (274/2002) (Bláa lónið) og í Hrd. 10. 

júní 2010 (646/2009) (Laugardalslaug) 

Víðtækar ályktanir verða ekki dregnar af niðurstöðum þessara tveggja dóma enda eru 

aðstæður í þeim um margt ólíkar. Í dómunum eru líkamstjónin einnig ólík en í öðrum þeirra 

Hrd. 16. janúar 2003 (274/2002) (Bláa lónið) var um að ræða dauðaslys en í í Hrd. 10. júní 

2010 (646/2009) (Laugardalslaug) stórfellt líkamstjón. Það sem er sameiginlegt með þeim 

báðum er að farið var eftir reglugerð um hollustuhætti á sund- og baðstöðum nr. 457/1998 og 

við sakarmatið var höfð hliðsjón af því hvort skilyrði þessarar reglugerðar hefðu verið 

uppfyllt. Í Hrd. 16. janúar 2003 (274/2002) (Bláa lónið) skipti máli í sakarmatinu að allar 

úttektir af opinberum aðilum hafi verið athugasemdalausar. Í hinum nýrri Hrd. 10. júní 2010 

(646/2009) (Laugardalslaug) er tekið fram að það skipti engu máli þó að slíkar úttektir hafi 

verið gerðar án athugasemda. Einnig virðist vera lögð meiri áhersla á það í þeim síðarnefnda 

að túlka og fylla matskennt orðalag ákvæðis reglugerðarinnar, í sambandi við hvort skilyrði 

hennar hafi í raun verið uppfyllt. Þá virðist útgangspunkturinn í mati dómsins vera út frá 

sjónarhóli tjónþolans á þann hátt að metið er hvaða öryggismerkingar tjónþolinn gat í raun og 

veru séð áður en slysið varð. Þetta bendir til þess að ströng ábyrgð sé lögð á rekstraraðila því 

að í raun voru gerðar strangari öryggiskröfur en þær sem rekstraraðili taldi sig hafa uppfyllt 

samkvæmt reglum. Á hinn bóginn er í Hrd. 16. janúar 2003 (274/2002) (Bláa lónið) í 

sakarmatinu gengið meira út frá því að meta hvaða hættum tjónþoli hefði mátt gera sér grein 

fyrir. Þetta bendir til þess að ríkari ábyrgð sé í raun lögð á tjónþola til að kynna sér 

leiðbeiningar og hættur laugarinnar til þess að forðast líkamstjón. Að þessu virtu má draga þá 

                                                        
38 Sjá t.d. Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur, bls. 125. 
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ályktun að sakarmatið í  Hrd. 10. júní 2010 (646/2009) (Laugardalslaug) sé töluvert 

strangara. 

 

5 Niðurstöður 

Í þessari ritgerð er gerð grein fyrir þeim sjónarmiðum sem koma til skoðunar við sakarmat á 

hvort skaðabótaskylda hafi stofnast þegar líkamstjón verða á sund- og baðstöðum. Í fyrsta lagi 

er fjallað um sjónarmiðin sem höfð eru við sakarmatið og í öðru lagi hvort að matið sé strangt. 

Í byrjun eru tekin saman og fjallað um almenn skilyrði þess að til skaðabótaábyrgðar geti 

stofnast og síðan fjallað stutt um skaðabótaábyrgð fasteignareiganda. Þegar kemur að aðalefni 

ritgerðarinnar eru teknir saman þeir dómar sem fallið hafa í íslenskum rétti á þessu sviði til 

dagsins í dag. Þá er leitast við að svara þeirri spurningu hvort að dómaframkvæmd bendi til 

þess að sakarreglunni sé beitt með ströngum hætti á þessu sviði hér á landi. Til hliðsjónar er 

litið til þess hvernig sakarreglunni hefur verið beitt á sama sviði í Danmörku. Í framhaldi af 

þessu er skaðabótaábyrgð vegna líkamstjóna á náttúrulegum einkareknum baðstöðum tekin til 

skoðunar til samanburðar.  

Helstu niðurstöður eru eftirfarandi. Í fyrsta lagi eru það skráðar hátternisreglur sem skipta 

mestu máli þegar kemur að sakarmati vegna líkamstjóna á sund- og baðstöðum. Það virðist 

skipta höfuðmáli við mat á saknæminu hvort að rekstraraðilar hafi uppfyllt þau skilyrði sem 

sett eru í reglum um öryggis- og hollustuhætti. Þegar kemur að því að meta það er ekki algjört 

samræmi í dómaframkvæmd. Það sést í Hrd. 10. júní 2010 (646/2009) (Laugardalslaug) en 

þar fer dómurinn ítarlega í það að meta sjálfstætt hvort skilyrði reglugerðar nr. 457/1998 hafi 

verið uppfyllt hvað öryggismerkingar varðar. Þar er ekki talið skipta máli þó að úttekt nefndar 

á vegum hins opinbera á öryggisatriðum hafi verið athugasemdalaus. Telja verður að sá 

dómur hafi töluvert fordæmisgildi hvað það varðar og að rekstraraðilar geti ekki skýlt sér á 

bakvið athugasemdalausar úttektir til þess að komast hjá bótaskyldu. Sakarreglunni er beitt 

með ströngum hætti í þessum dómi, sérstaklega þegar hann er skoðaður til samanburður við 

aðra dóma á þessu sviði. En ekki verður af öðrum dómum séð að um þetta svið gildi að 

sakarreglunni sé beitt með ströngum hætti sbr. Hrd. 1944, bls. 125 (60/1943) (Sundhöll 

Reykjavíkur), Hrd. 1962, bls. 783 (24/1962) (Sundlaug Akureyrar I) og Hérd. Rvk. (E-

1121/2011) (Sundlaug Akureyrar II). Sakarreglunni virðist ekki heldur hafa verið beitt með 

ströngum hætti í 16. janúar 2003 (274/2002) (Bláa lónið). Það sem skilur Hrd. 10. júní 2010 

(646/2009) (Laugardalslaug) frá hinum eru fyrst og fremst afleiðingar slyssins. Þær voru 

gríðarlega alvarlegar og margt bendir til þess að það hafi leitt til þess að strangari kröfur voru 
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gerðar til rekstraraðilans, enda miklir hagsmunir í húfi fyrir tjónþola. Samkvæmt 

dómaframkvæmd í Danmörku eru settar hátternisreglur einnig helsti mælikvarðinn við mat á 

saknæmi. Þar eru þær þó hvorki ítarlegar né samræmdar yfir landið allt en eins og sést í UfR. 

2006, bls. 1886 leitar dómurinn ýmissa leiða til að finna reglur sem viðmið til þess að meta 

hvort háttsemi hafi verið saknæm. Virðist nokkurs samræmis gæta í dómaframkvæmd þar að 

sakarreglunni sé beitt með almennum, en ekki ströngum hætti þegar að kemur að 

líkamstjónum sem verða við þessar aðstæður. Að þessu virtu verður ekki talið að 

sakarreglunni sé almennt beitt með ströngum hætti á þessu sviði en áhugavert verður að 

fylgjast með í framtíðinni hvernig dómstólar munu dæma í málum af þessu tagi sem upp 

kunna að koma hér á landi.  
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