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1 Inngangur 

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er sú spurning, hvort vinnuveitandi geti í einhverjum 

tilfellum endurkrafið starfsmann sinn um þær bætur, sem vinnuveitandinn hefur þurft að 

greiða út vegna skaðaverka starfsmannsins. Afar fátítt er að vinnuveitendur láti reyna á 

þennan rétt sinn og er því fróðlegt að athuga hvort hann sé yfir höfuð til staðar og hvaða 

skilyrðum þurfi þá að vera fullnægt til þess að fallist verði á tilvist slíks réttar.   

Í kafla 2 verður skautað snöggt yfir hugtakið vinnuveitandaábyrgð og örfáum orðum varið 

í skilyrði hennar. Kafli 3 verður að sama skapi helgaður hugtakinu endurkröfurétti, hvað það 

feli í sér og nokkur lagaákvæði skoðuð þar sem hugtakið kemur fyrir. Í kafla 4 verður því 

næst farið yfir 1. mgr. 23. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993, þar sem vinnuveitanda er veittur 

endurkröfuréttur á hendur starfsmanni sínum en aðeins að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. 

Þessi skilyrði verða skoðuð nánar og svara leitað við því hvenær þessi regla gæti átt við í 

lögskiptum vinnuveitanda og starfsmanns. Þá verða niðurstöður loks dregnar saman í kafla 5.  

 

2 Vinnuveitandaábyrgð 

2.1 Almennt um vinnuveitandaábyrgð 

Lengi hefur sú óskráða regla gilt að íslenskum rétti, að vinnuveitandi beri bótaábyrgð á því 

tjóni sem starfsmaður hans veldur með saknæmum og ólögmætum hætti við framkvæmd 

starfs síns.  Hefur þessi regla oftast verið nefnd reglan um vinnuveitandaábyrgð. Reglan telst 

til hlutlægra bótareglna, enda getur vinnuveitandi orðið bótaskyldur vegna skaðaverks 

starfsmanns síns, þó svo að hann hafi sjálfur ekki sýnt af sér neina saknæma háttsemi.
1
 Regla 

þessi er reist á nokkrum meginrökum. Fyrst ber að nefna það, að sanngjarnt er að 

vinnuveitandi beri ábyrgð á því tjóni sem valdið er við þá starfsemi sem hann hefur 

fjárhagslegan ávinning af. Í öðru lagi eru vinnuveitendur almennt, en þó auðvitað ekki alltaf, 

betur í stakk búnir til að greiða skaðabætur en starfsmenn þeirra. Í þriðja lagi eru 

vinnuveitendur í góðri aðstöðu til að haga starfsemi sinni þannig að sem minnst tjón verði af 

henni.
2
 

Þrátt fyrir að reglan um vinnuveitandaábyrgð sé ólögfest gera lög ráð fyrir henni, t.d. má 

ráða tilvist hennar af 23. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 (héðan í frá skbl.).  

                                                        
1 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 257. 
2 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 91.  
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2.2 Örlítið um skilyrði vinnuveitandaábyrgðar 

2.2.1 Sök starfsmanns 

Grundvallarskilyrði þess að reglunni um vinnuveitandaábyrgð verði beitt er að tjóni hafi verið 

valdið af starfsmanni vinnuveitanda á saknæman og ólögmætan hátt. Hafi vinnuveitandi 

sjálfur valdið tjóni af ásetningi eða gáleysi, gildir sakarreglan um ábyrgð hans á því tjóni.
3
 

2.2.2 Tjóni valdið við framkvæmd starfs 

Annað skilyrði bótaábyrgðar vinnuveitanda á grundvelli vinnuveitandaábyrgðar er það að 

starfsmaður hans hafi valdið tjóni við framkvæmd starfs síns eða a.m.k. í nægilegum tengslum 

við það.
4
 Þannig var bótaábyrgð vinnuveitanda t.d. hafnað í Hrd. 1962, bls. 74 vegna þess að 

ekki var hægt að telja að í þeim málum hafi tjóni verið valdið í nægjanlegum tengslum við 

framkvæmd starfs.  

  

Málsatvik voru þau að þeir J og B voru starfsmenn hraðfrystihúss G og unnu í flökunarsal 

hússins.  Eitt sinn er B hafði verið við fiskflökun og J að gella fisk, hóf sá fyrrnefndi að hreinsa 

flökunarborð sitt með vatnsslöngu í annarri hendi, á meðan hann hélt á flökunarhnífnum í hinni 

hendinni. J taldi þá skyndilega að hann hefði meiri þörf fyrir slönguna og upphófst mikið rifrildi 

þeirra í millum, sem endaði með því að hnífur B lenti á úlnliði J, sem skarst illa. Ekki var talið 

að hægt væri að beita reglunni um vinnuveitandaábyrgð, enda væri háttsemi þeirra B og J svo 

fjarlæg starfsskyldum þeirra, að slysi J yrði ekki jafnað til slyss í starfi. Var G því sýknað af 

bótakröfum J.   

 

2.2.3 Húsbóndavald vinnuveitanda 

Þriðja skilyrði fyrir ábyrgð vinnuveitanda er, að vinnuveitandinn hafi nægilegt vald yfir 

starfsmanninum, þ.e.a.s. að hann geti talist „húsbóndi“ starfsmannsins í þeim skilningi að 

hann ráði framkvæmd vinnunnar.
5
 Vinnuveitandi verður m.a. að geta ráðið því hvernig og 

hvenær starfsmaður vinnur og auk þess þarf hann hafa vald til að geta bæði ráðið og rekið 

starfsmanninn. Skorti þessi tengsl milli starfsmanns og vinnuveitanda telst starfsmaðurinn 

sjálfstæður framkvæmdaraðili eða sjálfstæður verktaki og ber vinnuveitandi almennt ekki 

bótaábyrgð á skaðaverkum slíkra verktaka eftir reglum skaðabótaréttar.
6
 

 

                                                        
3 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur, bls. 93. 
4 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur, bls. 93. 
5 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur, bls. 94.  
6 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur, bls. 94.  
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2.3 Ábyrgð starfsmanns 

Reglan um vinnuveitandaábyrgð leysir starfsmann ekki undan þeirri skaðabótaábyrgð sem 

hann kann að baka sér með saknæmri og ólögmætri háttsemi sinni. Tjónþoli gæti enn beint 

skaðabótakröfu sinni að honum.
7
 Ábyrgð starfsmanns hefur þó verið takmörkuð að verulegu 

leyti í skbl. Í 3. mgr. 19. gr. skbl. segir til dæmis, að starfsmaður verði ekki skaðabótaskyldur 

hafi hann valdið tjóni á hagsmunum sem vátrygging vinnuveitanda hans tekur til. Þá er 

heimilt skv. 2. mgr. 23. gr. skbl. að skerða eða fella niður skaðabótaábyrgð starfsmanns, ef 

það verður talið sanngjarnt með tilliti til hagsmuna tjónþola eða þeirra atriða sem tekin eru 

fram í 1. mgr. 23. gr. skbl. Svo virðist því vera, að réttarþróun hafi leitt til þess að starfsmaður 

beri sjaldnast skaðabótaábyrgð þegar uppi er staðið.
8
 Oftast nær yrði það því vinnuveitandi, 

sem yrði gerður bótaábyrgur vegna þess tjóns sem starfsmaður hans hefur valdið. Sú spurning 

vaknar þó, hvort starfsmaður losni algerlega undan skaðabótaábyrgð sinni eða hvort 

vinnuveitandi geti í einhverjum tilfellum krafið starfsmanninn um endurgreiðslu þeirra bóta 

sem hinn fyrrnefndi hefur greitt út vegna skaðaverks hins síðarnefnda. Með öðrum orðum, 

hvort vinnuveitandi geti í einhverjum tilfellum átt svokallaðan endurkröfurétt á hendur 

starfsmanni sínum. Til að svara þeirri spurningu þarf fyrst að athuga við hvað er átt með 

hugtakinu „endurkröfuréttur“. 

 

3 Almennt um endurkröfur og endurkröfurétt 

3.1 Inngangur 

Sé krafa réttilega efnd, þ.e.a.s. fái kröfuhafi kröfu sína efnda að fullu, markar það jafnan 

endalok þeirrar kröfu. Það þýðir þó ekki endilega að öll kurl séu komin til grafar varðandi 

kröfuna, en efndir hennar geta orðið grundvöllur að nýrri kröfu eða kröfum, m.a. á þann hátt 

að sá sem innti greiðslu af hendi krefjist þess að honum verði endurgreitt í þeim mæli að hann 

verði skaðlaus.
9
  Hafi skuldari orðið að greiða meira en honum bar skylda til, veltur það á 

ýmsu hvort hann eignast endurkröfu á hendur samskuldara eða samskuldurum sínum. Veltur 

það m.a. á eðli þess réttarsambands, sem er milli skuldaranna innbyrðis, hvort hann öðlast 

endurkröfurétt.
10

 Almennt er talið, að til þess að einn skuldara geti krafið samskuldara sína 

                                                        
7 Viðar Már Matthíasson: „Vinnuveitandaábyrgð, ýmis álitaefni tengd vinnustaðahugtakinu“, bls. 302. 
8 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 299. 
9 Páll Sigurðsson: Kröfuréttur, bls. 182. 
10 Páll Sigurðsson: Kröfuréttur, bls. 89.  
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um endurgreiðslu á þeirri greiðslu sem hann hefur greitt út, þurfi einhvers konar 

réttarsamband að vera til staðar milli þessara aðila. Til dæmis gæti A sennilega ekki tekið að 

sér að greiða skuld B við C án þess að hafa hvorki gengist undir persónulega ábyrgð á 

skuldinni, né lofað B að hann myndi greiða hana og því næst krafið B um endurgreiðslu á 

þeim útgjöldum sínum.
11

 Hins vegar væri annað uppi á teningnum ef A hefur komið fram 

gagnvart þriðja manni, C, sem umboðsmaður fyrir B. Þá gæti hann ótvírætt krafið B um 

endurgreiðslu á þeim útgjöldum sem hann hefur haft af samskiptum sínum við C.
12

   

Endurkröfuréttur lýsir sér með tvennum hætti. Annars vegar sem réttur ábyrgðarmanns til 

að krefja aðalskuldara um það sem hann hefur orðið að greiða vegna ábyrgðar sinnar eða sem 

réttur þess, sem hefur orðið að greiða bætur fyrir tjón sem hann hefur ekki valdið, til að krefja 

tjónvald um bótaupphæðina. Þar sem ritgerðin fjallar um það tilvik að vinnuveitandi krefji 

starfsmann sinn um endurgreiðslu á þeim bótum sem hann hefur þurft að reiða út vegna 

skaðaverka starfsmannsins, er augljóst að aðeins verður fjallað um seinna tilfellið í þessari 

ritgerð.  

 

3.2 Endurkröfuréttur í lögum 

Víða er í lögum að finna ákvæði um endurkröfurétt. Verða hér tekin nokkur dæmi úr 

lagabálkum, þar sem greiðandi tiltekinnar kröfu getur krafið þriðja mann um endurgreiðslu 

kröfunnar, eftir nánar tilteknum reglum.   

 

3.2.1 Skaðabótalög nr. 50/1993 

Fyrsta dæmið um ákvæði sem heimilar endurkröfurétt og það ákvæði sem þessi ritgerð fjallar 

í raun um, er 1. mgr. 23. gr. skbl. Þar er kveðið á um að vinnuveitandi geti aðeins krafið 

starfsmann um bætur, sem vinnuveitandinn hefur greitt vegna saknæmrar hegðunar 

starfsmanns að því marki, sem telja má sanngjarnt þegar litið er til sakar og stöðu 

starfsmannsins og atvika að öðru leyti. Nánar verður fjallað um þetta ákvæði í kafla 3 og 

þarfnast það því ekki ítarlegri skýringa enn sem komið er.   

Þá er í 22. gr. skbl. fjallað um endurkröfurétt vátryggingarfélaga á hendur tjónvaldi að svo 

miklu leyti sem félagið hefur greitt út bætur vegna tjóns sem hann hefur valdið.   

 

                                                        
11 Páll Sigurðsson: Kröfuréttur, bls. 183.  
12 Páll Sigurðsson: Kröfuréttur, bls. 183.  
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3.2.2 Lög nr. 50/2007 um sameignarfélög 

Ákvæði um endurkröfurétt er að finna í 22. gr. laga nr. 50/2007 um sameignarfélög (hér eftir 

sfl.), en skv. 2. gr. laganna eru sameignarfélög „samstarfsform sem byggist á samningi 

tveggja eða fleiri aðila um sameiginlega fjárhagslega starfsemi, þar sem allir félagsmenn bera 

beina, óskipta og ótakmarkaða ábyrgð á skuldbindingum félagsins“. Í 8. gr. er endurtekið að 

félagsmenn beri „einn fyrir alla og allir fyrir einn“ eða in solidum, ábyrgð á skuldum félagsins 

og í 1. mgr. 22. gr. sfl. segir að „félagsmaður sem hafi þurft að greiða félagsskuld, geti krafist 

endurgreiðslu hennar af félaginu, auk kostnaðar“. Þá segir í 2. mgr. 22. gr. að fái félagsmaður 

ekki endurgreitt frá félaginu geti hann krafist endurgreiðslunnar af öðrum félagsmönnum. 

 

3.2.3 Lög nr. 111/2000 um sjúklingatryggingar 

Í 1. gr. laga nr. 111/2000 um sjúklingatryggingar (hér eftir sjtl.) er tekið fram að þeir 

sjúklingar eigi bótarétt „sem verða fyrir líkamlegu eða geðrænu tjóni hér á landi í tengslum 

við rannsókn, sjúkdómsmeðferð á sjúkrahúsi, heilsugæslustöð eða á annarri heilbrigðisstofnun, 

í sjúkraflutningum eða hjá heilbrigðisstarfsmanni sem starfar sjálfstætt og hlotið hefur 

löggildingu til starfans“. Er jafnframt tekið fram í 9. gr. hverjir það eru sem eru bótaskyldir á 

grundvelli laganna, en þeir eru „allir sem veita heilbrigðisþjónustu, innan stofnunar sem utan“. 

Í 8. gr. er svo loks fjallað um verulegar takmarkanir á endurkröfurétti gagnvart bótaskyldum 

heilbrigðisstarfsmönnum, en þar segir að „beri bótaskyldur aðili  skv. 9. gr., starfsmaður hans 

eða fyrrum starfsmaður bótaábyrgð gagnvart sjúklingi samkvæmt reglum skaðabótaréttar, 

verður endurkrafa ekki gerð á hendur hinum skaðabótaskylda til greiðslu skv. 5. gr. nema 

hann hafi valdið tjóni af ásetningi“. Hér er um verulega takmörkun á endurkröfurétti gagnvart 

hinum bótaskylda heilbrigðisstarfsmanni að ræða og er endurkröfurétturinn bundinn við 

ásetning, ólíkt því sem er gert í t.d. 1. mgr. 23. gr. skbl. eða 2. mgr. 95. gr. umfl. þar sem 

endurkröfuréttur er bundinn við ásetning eða stórkostlegt gáleysi. Endurkröfuréttur gagnvart 

tjóni valdið af heilbrigðisstarfsmanni væri því aðeins heimilaður í algerum 

undantekningartilvikum.   

 

3.2.4 Umferðarlög nr. 50/1987 

Í 95. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 (hér eftir umfl.) er að finna ákvæði sem gerir 

vátryggingafélög greiðsluskyld gagnvart tjónþola vegna bótakrafna skv. 1. mgr. 91. gr. umfl. 

en þar kveður á um að greiðsla á bótum vegna tjóns, sem hlýst af notkun vélknúins ökutækis, 

skuli tryggð með ábyrgðartryggingu hjá vátryggingafélagi. Í 2. mgr. 95. gr. kemur svo fram, 
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að hafi vátryggingafélag greitt út bætur skv. 91. gr. eignist félagið endurkröfurétt á hendur 

hverjum þeim sem valdið hefur tjóni af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi. Einnig kemur fram 

að lækka megi endurkröfu með hliðsjón af sök tjónvalds, efnahag hans, fjárhæð tjónsins eða 

öðrum atvikum.  Hér er endurkröfuréttur vátryggingafélags því takmarkaður við þau atvik þar 

sem hinn bótaskyldi hefur valdið tjóni af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi, líkt og 

endurkröfuréttur vinnuveitanda gagnvart starfsmanni er takmarkaður í 1. mgr. 23. gr. skbl. Í 

Hérd. Rvk. 30. janúar 2013 (E-2077/2012) stefndi Tryggingamiðstöðin hf. tjónvaldi til 

endurkröfu: 

 

Málsatvik voru þau að þann 14. júní 2008 ók stefndi R bifreið sinni á tjónþola H við 

Drottningarbraut á Akureyri, með þeim afleiðingum að H fótbrotnaði. Stefnandi T greiddi H 

bætur á grundvelli 1. mgr. 91. gr. umfl. og námu þær alls um 9 milljónum króna. T stefndi R til 

endurgreiðslu þeirra bóta á grundvelli 2. mgr. 95. gr. umfl. á þeim grundvelli að R hafi valdið 

tjóni H með stórkostlegu gáleysi, en R hafði leikið sér að því að taka handbremsubeygjur á 

bílastæði þegar slysið varð. Ákvað stefnandi einnig að beita lækkunarheimild 2. mgr. 95. gr. 

umfl. með vísan til ungs aldurs stefnda og fjárhæðar tjónsins og þótti hæfileg endurkrafa vera 

750.000 krónur.  Héraðsdómur féllst á að stefndi hafi með aksturslagi sínu valdið tjóni H með 

stórkostlegu gáleysi og féllst því á endurkröfurétt stefnanda T. Hins vegar taldi dómurinn, að 

með vísan til málsatvika, fjárhæðar tjónsins og erfiðrar fjárhagsstöðu stefnda, stæðu rök til þess 

að lækka endurkröfuna enn frekar en endurkröfunefnd tryggingafélaga hafði gert og var stefndi 

R aðeins dæmdur til að endurgreiða stefnanda 200.000 krónur.   

 

Einnig var fallist á endurkröfurétt tryggingafélags í Hérd. Rvk. 8. janúar 2010 (E-

7239/2008): 

 

Í málinu stefndi Vátryggingafélag Íslands stefnda K til endurgreiðslu bóta vegna tjóns sem K 

hafði valdið við akstur bifreiðar í eigu L. Atvik málsins voru þau að K hafði ekið bílnum á 90-

100 km/klst á götu þar sem leyfilegur hámarkshraði var 50 km/klst. Þegar K ætlaði að hemla og 

hægja á bifreiðinni, virkuðu hemlarnir ekki og missti K stjórn á bílnum með þeim afleiðingum 

að hann endaði á ljósastaur. VÍS greiddi út bætur vegna tjónsins á grundvelli 1. mgr. 91. gr. 

umfl. og krafði K um endurgreiðslu þeirra bóta, með vísan til þess að með hraðakstri sínum 

hefði K sýnt af sér stórkostlegt gáleysi. Héraðsdómur féllst á endurkröfu VÍS og dæmdi K til að 

greiða kröfu VÍS að fullu.   

 

4 Endurkröfuréttur vinnuveitanda 

4.1 Inngangur 

Líkt og sagt var í kafla 2.3 hefur réttarþróun hnigið í þá átt að leggja skaðabótaábyrgð á 

herðar vinnuveitanda samkvæmt reglunni um vinnuveitandaábyrgð. Sú spurning vaknar þó 

hvort vinnuveitandi geti í einhverjum tilfellum átt endurkröfu á hendur starfsmanni vegna 

þeirra bóta sem hinn fyrrnefndi hefur greitt út vegna skaðaverks hins síðarnefnda. Þess ber þó 
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að minnast sem fram kom í kafla 2.2 að reglan um vinnuveitandaábyrgð leysir starfsmann 

ekki undan ábyrgð sinni. Meginreglan er enn sú að hann ber ábyrgð á grundvelli 

sakarreglunnar á því tjóni sem hann hefur valdið. Vinnuveitandi ætti því að geta krafið 

starfsmann um endurgreiðslu þeirra bóta sem hann hefur greitt út, að minnsta kosti að hluta. 

Aftur á móti hefur ábyrgð starfsmanns verið takmörkuð verulega í skbl. og endurkröfuréttur 

vinnuveitanda verið takmarkaður í 1. mgr. 23. gr. skbl., auk þess sem réttarþróun fyrir 

setningu skbl. laut í þá átt að leggja bótaábyrgðina að mestu leyti á herðar vinnuveitanda.
13

 Til 

að finna út í hvaða tilfellum, ef einhverjum, vinnuveitandi kann að eiga endurkröfurétt á 

hendur starfsmanni, þarf því að skýra 1. mgr. 23. gr. skbl. nánar.  

 

4.2 Regla 1. mgr. 23. gr. skbl.  

Í 1. mgr. 23. gr. skbl. segir orðrétt að „bætur, sem vinnuveitandi hefur greitt vegna saknæmrar 

hegðunar starfsmanns, er aðeins unnt að krefja starfsmanninn um að því marki sem telja má 

sanngjarnt þegar litið er til sakar og stöðu starfsmannsins og atvika að öðru leyti.“ Samkvæmt 

athugasemdum með frumvarpi því er varð að skbl. reynir aðeins á þetta ákvæði ef 

munatrygging, rekstrarstöðvunartrygging eða ábyrgðartrygging vinnuveitanda tekur ekki til 

þess tjóns sem starfsmaður hans hefur valdið. Séu hagsmunirnir hins vegar tryggðir og slíkar 

tryggingar bæti umrætt tjón, ber starfsmaður almennt ekki bótaábyrgð og fer um slík tilvik 

eftir reglu 3. mgr. 19. gr. skbl., sbr. 21. gr. skbl.
14

 Í Hrd. 13. desember 2007 (153/2007) má sjá 

skýrt dæmi um tilvik þar sem skaðabótaábyrgð starfsmanns var hafnað á grundvelli þess að 

þeir hagsmunir sem urðu fyrir tjóni voru vátryggðir: 

 

Málsatvik voru þau að flugvél sem rekin var af F brotlenti í mars 2003. Innanborðs voru 

flugneminn U og flugkennarinn E, sem starfaði í þjónustu F. Flugvél þessi var vátryggð hjá N, 

eftir ákvæðum laga nr. 60/1998 um loftferðir, en samkvæmt vátryggingarskírteini var um að 

ræða ábyrgðartryggingu vegna notkunar loftfars samkvæmt. 1. mgr. 131. gr. laga nr. 60/1998 

um loftferðir, ábyrgðartryggingu flytjanda samkvæmt 3. mgr. sömu lagagreinar, slysatryggingu í 

einka- og kennsluflugi samkvæmt 5. mgr. hennar og húftryggingu. Hlaut U meiðsl við 

áreksturinn og krafði F, flugkennarann E og N um bætur vegna þeirra. Óumdeilt var í málinu að 

E hafi verið einn við stjórn vélarinnar er slysið varð og að slysið mætti alfarið rekja til gáleysis 

hans. Hæstiréttur tók samt fram að þó svo að slysið yrði rakið til gáleysis E, gæti hann ekki 

borið skaðabótaábyrgð, enda félli tjón U innan vátryggingarskilmála N. Því var E sýknaður á 

grundvelli 3. mgr. 19. gr., sbr. 21. gr. skbl., enda væri hann aðeins starfsmaður F, en F og N 

voru í sameiningu dæmd til að greiða U bætur.   

  

                                                        
13 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3633. 
14 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3664. 

https://www.fj.is/?sida=lagagrein&utgafa=143a&log=1998060&gr=131


 9 

Ljóst er að regla 1. mgr. 23. gr. skbl. um endurkröfurétt er undantekning frá 

meginreglunni um ábyrgð vinnuveitanda á skaðaverkum starfsmanns síns. Það skilyrði fyrir 

endurkröfurétti vinnuveitanda er sett fram í 1. mgr. 23. gr. skbl. að talið verði sanngjarnt með 

tilliti til stöðu starfsmannsins, sakar hans og atvika að öðru leyti að taka endurkröfu 

vinnuveitandans til greina.  Endurkröfurétturinn er því ekki einungis bundinn við saknæmi, 

heldur er hann háður sanngirnismati, sem samanstendur af áðurnefndum þremur þáttum. Til 

að verða þess vísari í hvaða tilvikum vinnuveitandi gæti átt þennan rétt, þarf því að greina 

sanngirnismat 1. mgr. 23. gr. skbl. nánar, með tilliti til allra þeirra þriggja þátta sem það 

samanstendur af. Aldrei hefur reynt beinlínis á 1. mgr. 23. gr. í niðurstöðum dómstóla hér á 

landi, svo aðallega verður litið til dómaframkvæmdar sem varðar 2. mgr. 23. gr. um heimild 

tjónþola til að stefna starfsmanni beint og 3. mgr. 23. gr. skbl. um bótakröfu vinnuveitanda á 

hendur starfsmanni, vegna þess tjóns sem starfsmaðurinn veldur honum í starfi sínu, en þau 

ákvæði vísa beint til sanngirnismats 1. mgr. 23. gr. Einnig verður erlend dómaframkvæmd 

skoðuð eftir því sem við á. 

 

4.2.1 Forsaga ákvæðisins 

Fyrir setningu skbl. hafði réttarþróun verið sú að vinnuveitandi bar að meginstefnu til ábyrgð 

á því tjóni sem starfsmenn hans ollu við starf í hans þágu. Til undantekninga heyrði að 

vinnuveitandi krefði starfsmann sinn um endurgreiðslu á þeim bótum sem hann hefði greitt út.  

Hins vegar var formleg staða starfsmanns önnur og verri og bar hann enn formlega ábyrgð á 

því tjóni sem hann olli af almennu gáleysi eða ásetningi. Með 23. gr. skbl. var þessi ábyrgð 

starfsmanns takmörkuð að verulegu leyti og segir í skýringum við frumvarp það er varð að 

skbl. að ákvæðið væri orðað þannig, að unnt væri að koma bótaábyrgð á hendur starfsmanni 

ef nauðsynlegt þætti af varnaðarástæðum.
15

 Ráða má af orðalagi skýringanna, að tilgangur 23. 

gr. hafi verið að festa regluna um vinnuveitandaábyrgð í sessi og um leið að takmarka þau 

tilvik þar sem vinnuveitandi gæti endurkrafið starfsmann sinn um þær bætur sem hann hefði 

greitt út vegna þess tjóns sem starfsmaðurinn hefði valdið við starf sitt.  

 

4.2.2 Staða starfsmanns 

Þegar litið er til stöðu starfsmanns er eðlilegt að draga þá ályktun, að því hærra settur sem 

starfsmaðurinn er, því líklegra er að vinnuveitandi geti krafið hann um þær bætur sem 

                                                        
15 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3633. 
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vinnuveitandi hefur þegar greitt út. Að sama skapi yrði líklega ekki fallist á kröfur 

vinnuveitanda á hendur almennum og lægra settum starfsmönnum.
16

 Ekki verður séð af 

fyrirliggjandi dómaframkvæmd hvar mörkin liggja sem miðað er við í ákvæðinu og ræðst það 

sennilega af mati hverju sinni. Í UfR. 2002, bls. 1306 var t.d. A gert að sæta solidarískri 

ábyrgð með vinnuveitendum sínum í ljósi stöðu sinnar: 

 

Málavextir voru þeir að A starfaði sem forstöðumaður skemmtistaðar sem rekinn var af þeim B 

og C. Eitt kvöldið var G staddur sem gestur á skemmtistaðnum og lenti hann í útistöðum við A. 

Svo fór að A hrinti G niður tröppur sem lágu að staðnum, með þeim afleiðingum að G hlaut 

talsverð líkamsmeiðsl. G stefndi A, B og C í samaðild og krafði þá um greiðslu skaðabóta in 

solidum, alls 674.000 danskra króna. A krafðist sýknu og bar það meðal annars fyrir sig að hann 

væri aðeins starfsmaður B og C og ætti því skv. 2. mgr. 23. gr. dönsku skaðabótalaganna (hér 

eftir skammstöfuð dskbl.) ekki að vera ábyrgur fyrir tjóni G. B og C kröfðust einnig sýknu og að 

A yrði dæmdur til greiðslu bótanna, enda hefði A þarna farið svo út fyrir starfsskyldur sínar, að 

þeir ættu ekki að bera ábyrgð á téðu skaðaverki. Dómurinn féllst ekki á rök B og C og komst að 

þeirri niðurstöðu að A hefði ekki með háttsemi sinni hegðað sér þannig, að hann hefði farið út 

fyrir starfsskyldur sínar. Þá taldi dómurinn einnig að þar sem háttsemi A hafi verið refsivert 

ásetningsbrot og í ljósi þess að hann hafi gegnt starfi forstöðumanns skemmtistaðarins, gæti 

hann ekki losnað undan ábyrgð á grundvelli 23. gr. dskbl. Voru A, B og C því dæmdir 

bótaábyrgir og var A látinn bera 2/3 hluta tjónsins og B og C 1/3 hluta þess. 

 

Einnig er nauðsynlegt að taka tillit til þess, að mjög svo breytilegt er hversu líklegt er að 

tjóni sé valdið við framkvæmd starfs. Þannig er mun líklegra að alvarlegu muna- eða 

líkamstjóni verði valdið við hættuleg verksmiðjustörf heldur en við skrifstofustörf.
17

 Verður 

að telja að því hættulegra sem starf starfsmanns er, því ólíklegra er að endurkrafa 

vinnuveitanda verði tekin til greina. Þessari fullyrðingu til rökstuðnings er hægt að benda á t.d. 

að það er vinnuveitandinn sem nýtur fjárhagslegs ávinnings af þeim hættulegu störfum sem 

starfsmanni hans kann að vera falið að inna af hendi og því er eðlilegt að álykta svo, að hann 

ætti einnig að bera ábyrgð á því þegar eitthvað misferst við téð störf.   

 

4.2.3 Sök starfsmanns  

Í skýringarriti sínu við dönsku skaðabótalögin, Erstatningsansvarsloven, tekur danski 

fræðimaðurinn Jens Møller fram í skýringu sinni við 1. mgr. 23. gr. laganna, að með orðunum 

„sök starfsmanns“ sé átt við að starfsmaður verði að hafa valdið tjóni af ásetningi eða 

stórkostlegu gáleysi, til þess að vinnuveitandi geti átt endurkröfurétt á hendur honum. 

Almennt gáleysi myndi aðeins í algerum undantekningartilvikum nægja til að vinnuveitandi 

                                                        
16 Jens Møller: Erstatningsansvarsloven med kommentarer, bls. 355. 
17 Jens Møller: Erstatningsansvarsloven med kommentarer, bls. 355. 
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gæti átt endurkröfurétt á hendur starfsmanni.
18

 Taka verður undir orð Møller. Líklega verður 

ekki vikið frá meginreglunni um vinnuveitandaábyrgð, nema ef sýnt er fram á að tjóni sé 

valdið við efri stig sakar, þ.e.a.s. ásetning eða stórkostlegt gáleysi. Hér má til glöggvunar t.d. 

nefna UfR. 2006, bls. 356: 

 

Málsatvik voru þau að P, sem starfaði sem aðstoðarmaður lögregluþjóna í sveitarfélaginu X, 

gerðist sekur um alvarlegt ofbeldisbrot í starfi, þegar hann af ásetningi barði F ítrekað með 

lögreglukylfu.  Skaddaðist F talsvert á hrygg við atlögu P. Lögregluembættið í X (hér eftir LX) 

greiddi F fullar bætur og stefndi því næst P fyrir dóm, þar sem LX endurkrafði P um þær bætur 

sem það hafði greitt F. Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu, að þar sem P hafði gerst sekur um 

alvarlegt refsivert ásetningsbrot og atvik að öðru leyti mæltu því ekki í mót að hann sætti ábyrgð, 

ætti hann að endurgreiða LX þær bætur sem embættið hafði þegar greitt F. P var því dæmdur til 

að greiða kröfu LX að fullu. 

 

Ofangreindur dómur er áhugaverður fyrir margra hluta sakir. Í fyrsta lagi er P dæmdur til 

að endurgreiða LX þær bætur sem embættið hafði greitt F, þrátt fyrir að P hafi aðeins verið 

lágt settur aðstoðarmaður og auk þess er ábyrgð P ekki takmörkuð á neinn hátt, heldur er hann 

dæmdur til að endurgreiða LX að fullu. Hugsanlega má draga þá ályktun af dómnum, að hafi 

starfsmaður valdið tjóni með refsiverðu ásetningsbroti, verði í fyrsta lagi gerðar minni kröfur 

til hinna tveggja skilyrðanna, þ.e.a.s. sem varða stöðu hans og atvik að öðru leyti og í öðru 

lagi að við sama tilefni séu minni líkur á að ábyrgð tjónvalds verði takmörkuð á grundvelli 

lækkunarreglu 24. gr. skbl. Annar áhugaverður dómur í þessu samhengi er UfR. 2008, bls. 254, 

þar sem reyndi á heimild vinnuveitanda til að krefja starfsmann sinn um skaðabætur vegna 

tjóns sem starfsmaðurinn hefur valdið honum í starfi sínu, sbr. 3. mgr. 23. gr. skbl.: 

 

Málsatvik voru þau að A vann sem sölufulltrúi hjá vöruhúsinu B, þar sem hann starfaði í 

húsgagna- og teppadeild. Einn dag fékk A tilkynningu frá einum af birgjum B, að tveir sófar 

sem birginn hafði á lager skyldu teknir burt af lagernum. Sófarnir tilheyrðu hvor sínu sófasettinu 

og vantaði báða „félaga“ sinn. Ekki var pláss fyrir sófana í vöruhúsi B og ákvað A því einn síns 

liðs að farga sófunum. Það gerði hann með því að skera gat í sófana. Var A því næst 

umsvifalaust vikið frá störfum. A taldi að um ólögmæta brottvikningu úr starfi væri að ræða og 

stefndi B. Krafðist hann bóta fyrir brottreksturinn, en B krafðist á mót bóta úr hendi A, fyrir 

söluandvirði sófanna, sem nam 6.248 dönskum krónum, en til vara krafðist B bóta vegna 

innkaupaverðs sófanna, sem nam 3.405 dönskum krónum. Landsréttur taldi, að A hafi mátt vera 

fullljóst að sófarnir tveir hefðu söluvirði, enda glænýir og enga galla á þeim að finna, ef frá væri 

talin sú staðreynd að þá hafi báða vantað „félaga“ sinn í setti. Með því að ákveða að farga 

sófunum hafði A sýnt af sér stórkostlegt gáleysi og brotið gróflega gegn trúnaði sínum við B og 

þar með vanefnt starfsskyldur sínar svo mjög, að B hafi haft fullan rétt á því að víkja honum úr 

starfi og sýknaði rétturinn B af öllum kröfum A. Tók rétturinn einnig til greina varakröfu B og 

dæmdi A til að greiða B skaðabætur sem námu innkaupaverði stólanna, 3.405 danskar krónur. 

 

                                                        
18 Jens Møller: Erstatningsansvarsloven med kommentarer, bls. 355. 
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Líkt og í UfR. 2006, bls. 356 virðist sök starfsmanns spila veigamestan þátt í þeirri 

ákvörðun dómstóls að taka til greina kröfur vinnuveitanda um bætur úr hendi starfsmanns. Í 

báðum málunum höfðu nokkuð lágt settir starfsmenn valdið nokkuð viðamiklu tjóni, annar 

með alvarlegu refsiverðu ásetningsbroti og hinn var talinn hafa sýnt af sér stórkostlegt gáleysi 

með því að ákveða að farga glænýjum sófum, sem honum hefði mátt vera ljóst að hefðu 

söluvirði.  Hugsanlega má draga þær ályktanir af þessum tveimur dómum, að sök starfsmanns 

skipti mestu máli, þegar metið er hvort endurkrafa vinnuveitanda teljist sanngjörn.  

 Þá má einnig benda á Úrskurð úrskurðarnefndar í vátryggingamálum frá 19. júní 2012 

(176/2012), en þar hafnaði úrskurðarnefnd í vátryggingamálum (hér eftir ÚV) bótaskyldu X, 

sem starfað hafði sem byggingarstjóri fyrir félagið M, vegna tjóns sem M taldi sig hafa orðið 

fyrir vegna gáleysis X, við byggingu íbúðarhúsa. Féllst ÚV ekki á að X hefði vanrækt 

starfsskyldur sínar á þann veg að hann ætti að bera skaðabótaábyrgð á þeim annmörkum sem 

fram höfðu komið á íbúðarhúsunum og samþykkti nefndin ekki að X ætti að bera bótaábyrgð.  

 

4.2.4 Atvik að öðru leyti 

Með orðalaginu „eða atvika að öðru leyti“ virðist löggjafinn slá ákveðinn varnagla, 

starfsmanni til hagsbóta, við ákvörðun á því hvort vinnuveitandi geti átt endurkröfurétt á 

hendur starfsmanni sínum. Svo virðist vera að þrátt fyrir að hinum tveimur skilyrðunum, sem 

sett eru fram í 1. mgr. 23. gr. skbl., sé fullnægt, þ.e.a.s. þeim er varða stöðu starfsmanns og 

sök hans, geti endurkrafan samt í einhverjum tilvikum talist ósanngjörn vegna „atvika að öðru 

leyti“. Hér er um afar matskennt orðalag að ræða og alls ekki víst fyrirfram hvaða atvik önnur 

en staða og sök starfsmanns geta orðið til þess að ekki verði fallist á endurkröfurétt 

vinnuveitanda. Verður þá væntanlega að meta hvert tilvik fyrir sig. Í Hrd. 2004, bls. 2448 

(482/2003) má sjá dæmi um tilvik, þar sem starfsmaður er sýknaður á grundvelli 23. gr. skbl. 

en í því tilfelli krafði vinnuveitandi um bætur á grundvelli 3. mgr. 23. gr. skbl.: 

 

Málsatvik voru þau að G hafði starfað um 13 ára skeið sem framkvæmdarstjóri Lífeyrissjóðs 

Austurlands (hér eftir L) og fólst starf hans meðal annars í því að ráðstafa fjármunum sjóðsins til 

lánveitinga. Hafði G nokkuð rúmar heimildir til slíkra veitinga. Eitt þessara lána var til 

fyrirtækisins B og hljóðaði upp á rúmar 40 milljónir króna. Lánið var veitt án nokkurra 

veðtrygginga eða annarrar ábyrgðar. B var svo tekið til gjaldþrotaskipta tveimur árum síðar og 

fékkst ekkert upp í kröfur L við skiptin. L stefndi því G og krafði hann um skaðabætur vegna 

þess tjóns sem L hafði orðið fyrir vegna lánveitingar sjóðsins til B, sem G hafði staðið að fyrir 

hönd sjóðsins. Hæstiréttur féllst á það með L, að lánveitingin til B hefði verið svo óvenjuleg, að 

bera hefði ákvörðun um lánið undir stjórn sjóðsins. G var ekki talinn hafa sannað að hann hefði 

gert það og taldi Hæstiréttur því að þegar allt kæmi til alls mætti meta G það til gáleysis að hafa 

samþykkt lánveitinguna. G var hins vegar sýknaður á grundvelli 23. gr. skbl., án þess að skýra 

nánar hvað leiddi til þeirrar niðurstöðu.  
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Ekki er alveg ljóst á hvaða grundvelli Hæstiréttur sýknar G í framangreindu máli, en hann 

gegndi stjórnunarstöðu hjá L og auk þess var honum metið til gáleysis að hafa samþykkt þessa 

óvenjulegu lánveitingu til B. Verður dómurinn varla skilinn á annan veg en að G sé sýknaður 

á grundvelli „atvika að öðru leyti“, án þess þó að Hæstiréttur rökstyðji það frekar, hvaða atvik 

það eru sem leiða til þeirrar niðurstöðu.   

Við athugun á því hvaða atvik geta valdið því að endurkrafa teljist ósanngjörn í skilningi 1. 

mgr. 23. gr. telur Jens Møller að líta megi til þeirra atriða sem talin eru upp í lækkunarreglu 1. 

mgr. 24. gr. skbl., við skilgreiningu á orðalaginu „atvik að öðru leyti“, þegar metið er hvort að 

endurkrafa vinnuveitanda teljist ósanngjörn.
19

  Í 1. mgr. 24. gr. skbl. segir orðrétt að „lækka 

megi bótafjárhæð eða fella niður skaðabótaábyrgð ef ábyrgðin yrði hinum bótaskylda svo 

þungbær að ósanngjarnt megi telja eða álíta verði að öðru leyti skerðingu eða niðurfellingu 

sanngjarna vegna mjög óvenjulegra aðstæðna. Þegar metið er hvort ástæða sé til að beita 

heimildinni skal líta til þess hve mikið tjónið er, eðlis bótaábyrgðar, aðstæðna tjónvalds, 

hagsmuna tjónþola, vátrygginga aðila og annarra atvika”. Þessi atriði geta eins og áður sagði 

komið til skoðunar við mat á því hvort atvik að öðru leyti leiði til þess að endurkrafa 

vinnuveitanda teljist ósanngjörn. Því þarf að skýra þau hugtök sem fram koma í greininni 

nánar, í samhengi við sanngirnismat 1. mgr. 23. gr. skbl. 

 

4.2.4.1 Umfang tjóns 

Lykilatriði við mat á því hvort starfsmaður verði gerður ábyrgur fyrir því tjóni sem hann hefur 

valdið í starfi sínu er umfang tjónsins. Hér yrði einkum litið til þess, hvort ábyrgðin yrði 

starfsmanninum svo þungbær, að ósanngjarnt mætti telja að hann þyrfti að endurgreiða bætur 

sem vinnuveitandi hefur þegar greitt tjónþola.
20

 Fjárhæðir skaðabóta sem greiddar eru vegna 

tjóns sem starfsmaður veldur á saknæman hátt í starfi sínu geta orðið afar háar og almennir 

starfsmenn oft illa í stakk búnir að gangast undir svo þungbæra ábyrgð. Hér gildir auðvitað 

það sama og þegar metið er hvort staða starfsmanns verði til þess að hann þurfi að 

endurgreiða bætur skv. 1. mgr. 23. gr. skbl. en telja verður að því hærra settur sem 

starfsmaður er og því hærri laun sem hann hefur, því ólíklegra sé að bótaábyrgðin teljist 

ósanngjörn gagnvart honum. Það er þó auðvitað ekki hægt að slá því föstu með óyggjandi 

hætti, heldur þyrfti að sjálfsögðu að meta hvert tilvik fyrir sig. Hér myndi staða 

vinnuveitandans einnig skipta máli, en ef um stóran vinnuveitanda er að ræða, sem hefur yfir 

                                                        
19 Jens Møller og Michael S, Wiisbye: Erstatningsansvarsloven med komenntarer, bls. 476. 
20 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 395. 
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fjölda starfsmanna að ráða, væri líklegra að endurkröfu hans yrði hafnað eða ábyrgð 

starfsmanns a.m.k. lækkuð, enda væru útgjöld vegna tjóna sem starfsmaður slíks 

vinnuveitanda sennilega talin til „framleiðslukostnaðar“.
21

   

 

4.2.4.2 Eðli bótaábyrgðar 

Með eðli bótaábyrgðar er ekki sérstaklega átt við hvort ábyrgð sé reist á sakarreglunni eða 

öðrum bótareglum, heldur er hér einkum átt við saknæmisstig.
22

  Þar sem sök starfsmanns er 

beinlínis tilgreind í 1. mgr. 23. gr. skbl. sem eitt af þeim atriðum sem kemur til álita þegar 

endurkrafa vinnuveitanda er metin, verður ekki tekið beint tillit til sakar starfsmanns þegar 

atvik að öðru leyti eru metin. Sök starfsmanns skiptir hins vegar auðvitað miklu máli við 

sanngirnismat 1. mgr. 23. gr. skbl., líkt og kemur fram í kafla 4.2.2 hér að framan.   

 

4.2.4.3 Aðstæður tjónvalds 

Hér er átt við það, hversu vel í stakk búinn tjónvaldur er að taka á sig bótaábyrgð á 

tjónsverkum sem hann hefur unnið. Ekki er aðeins átt við fjárhagsstöðu tjónvalds, heldur 

einnig hversu vel hann stendur félagslega, t.d. aldur hans og framfærsluskyldur.
23

  Hér yrði 

því litið til þess hvort það yrði starfsmanni til of mikils ama, fjárhagslega og félagslega, að 

fallist væri á endurkröfu vinnuveitanda hans. Líkt og segir í kafla 4.2.3.1 og með hliðsjón af 

skilyrðinu um stöðu starfsmanns í 1. mgr. 23. gr. skbl. verður að telja að almennt séð væru 

venjulegir starfsmenn afar illa í stakk búnir að taka á sig slíka fjárhagslega byrði sem 

skaðabótaábyrgð getur falið í sér.   

 

4.2.4.4 Hagsmunir tjónþola 

Ólíkt því sem á við þegar metið er hvort beita eigi lækkunarreglu 1. mgr. 24. gr. yrði ekki litið 

til hagsmuna tjónþola, þegar metið er hvort endurkrafa vinnuveitanda teljist sanngjörn skv. 1. 

mgr. 23. gr. skbl. Ástæðu þess má rekja til þess að þegar vinnuveitandi krefur starfsmann sinn 

um endurgreiðslu þeirra bóta sem hinn fyrrnefndi hefur þegar greitt út vegna skaðaverka hins 

síðarnefnda, eru aðstæður þær að tjónþoli hefur þegar fengið tjón sitt bætt. Hann hefur því 

                                                        
21 Jens Møller og Michael S, Wiisbye: Erstatningsansvarsloven med komenntarer, bls. 476 
22 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 395.  
23 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 396. 
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enga hagsmuni af innbyrðis deilum vinnuveitanda og starfsmanns. Af þeim ástæðum yrði ekki 

tekið tillit til hagsmuna tjónþola við mat á atvikum að öðru leyti í 1. mgr. 23. gr. skbl.   

Hins vegar gæti verið litið til hagsmuna tjónþola þegar metið er hvort hann geti stefnt 

starfsmanni beint, sbr. 2. mgr. 23. gr. skbl. Sé sú staða uppi að vinnuveitandi sé ekki gjaldfær, 

getur það talist sanngjarnt með vísan til hagsmuna tjónþola, að starfsmaður verði dæmdur 

bótaábyrgur.
24

 

 

4.2.4.5 Vátryggingar aðila 

Oft eru aðstæður þær, að annað hvort tjónvaldur eða tjónþoli hefur vátryggt þá hagsmuni sem 

skaðast. Afar algengt er að vinnuveitendur vátryggi hagsmuni sína og líkt og fram kemur í 

kafla 4.2 hér að framan verður starfsmaður ekki skaðabótaskyldur, skv. 3. mgr. 19. gr. sbr. 21. 

gr. skbl., ef tjón verður á hagsmunum vinnuveitanda hans sem hann hefur tryggt með 

munatryggingu, rekstrarstöðvunartryggingu eða ábyrgðartryggingu, nema starfsmaðurinn hafi 

sýnt af sér ásetning eða stórfellt gáleysi. Ef starfsmaður verður valdur að tjóni á vátryggðum 

hagsmunum við starf sitt gildir því regla 3. mgr. 19. gr., sbr. 21. gr. skbl. um slík tilvik. Því 

yrði ekki litið til vátrygginga aðila við mat á atvikum að öðru leyti skv. 1. mgr. 23. gr. skbl.   

  

4.3 Lækkunarregla 1. mgr. 24. gr. skbl. 

Vegna þeirra takmarkana sem endurkröfurétti vinnuveitanda hafa verið settar er afar 

ósennilegt að oft muni reyna á þennan rétt. Jafnvel þó svo að reyna muni á réttinn og 

starfsmaður dæmdur til að endurgreiða vinnuveitanda sínum þær bætur sem vinnuveitandinn 

hefur greitt út, er líklegt að lækkunarreglu 1. mgr. 24. gr. skbl. verði beitt og þær bætur sem 

starfsmanninum væri gert að endurgreiða lækkaðar.
25

 Nefna má sem dæmi danskan dóm, UfR. 

1996, bls. 156: 

 

Málsatvik voru þau að S var sjóðsstjóri í tilteknu húsfélagi. Starf hans fólst meðal annars í því 

að annast lántökur til að fjármagna framkvæmdir í þágu félagsins. Ríkið átti að uppfylltum 

tilteknum skilyrðum, að greiða vaxtakostnað af langtímalánum við slíkar framkvæmdir, en 

vegna mistaka S var einu slíku láni ekki breytt á réttum tíma. Samtök húsfélaga bættu tjónið, 

sem nam um 4.500.000 krónum og höfðuðu því næst mál á hendur S og kröfðu hann um 

endurgreiðslu á þeirri fjárhæð. S var dæmdur bótaskyldur, en ábyrgð hans var lækkuð á 

grundvelli 24. gr. dönsku skaðabótalaganna og var hann dæmdur til að greiða fjárhæð sem 

ákveðin var að álitum, um 1.200.000 krónur.   

 

                                                        
24 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3633. 
25 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 303. 
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Draga má þær ályktanir af ofangreindum dómi, að jafnvel þó svo að endurkrafa 

vinnuveitanda væri tekin til greina, þá væri mjög líklegt að lækkunarreglu 1. mgr. 24. gr. yrði 

beitt og ábyrgð starfsmanns lækkuð. Er því hægt að draga nokkuð öruggar ályktanir þess efnis, 

að ólíklegt er að vinnuveitandi fengi kröfu sína greidda að fullu. Bendir því allt til þess að hér 

sé um enn frekari takmarkanir á endurkröfurétti vinnuveitanda að ræða og þegar uppi sé 

staðið beri hann í langflestum tilfellum meirihluta tjónsins, ef ekki allt tjónið. 

 

5 Niðurstöður 

Af öllu framansögðu er augljóst, að þrátt fyrir reglu 1. mgr. 23. gr. skbl. um endurkröfurétt 

vinnuveitanda á hendur starfsmanni sínum, reynir afar sjaldan á regluna í framkvæmd. 

Líklegasta orsökin er sú, að vinnuveitendur hafa í langflestum tilvikum vátryggt þá hagsmuni 

sem starfsmaður þeirra hefur raskað og gildir 1. mgr. 19. gr., sbr. 21. gr. skbl. um slík tilvik. 

Af dómaframkvæmd má í raun draga þær ályktanir, að það heyri til algerra undantekninga að 

starfsmaður sé dæmdur bótaskyldur að nokkru leyti vegna þess tjóns sem hann veldur í starfi 

og að langoftast verði vinnuveitandi látinn bera ábyrgð á því tjóni sem starfsmaðurinn hefur 

valdið. Aðeins yrði fallist á endurkröfur vinnuveitanda ef starfsmaður hefur valdið tjóni af 

ásetningi eða stórkostlegu gáleysi og að hann hafi gegnt lykilstöðu hjá vinnuveitanda. Tveir 

danskir dómar sem reifaðir voru að framan, UfR. 2006, bls. 356 og UfR. 2002, bls. 1306 

virðast þó benda til að það sé sök starfsmannsins sem sé veigamesta atriðið við mat á 

sanngirni endurkröfu vinnuveitandans, en í þeim dómum höfðu starfsmenn valdið tjóni með 

refsiverðum ásetningsbrotum. Jafnvel þó telja mætti að skilyrðunum um sök starfsmanns og 

stöðu væri fullnægt, væri samt ekki víst að endurkrafan væri tekin til greina, vegna „atvika að 

öðru leyti“. Skýrasta dæmið má sjá í Hrd. 2004, bls. 2448 (482/2003) sem reifaður er í kafla 

4.2.3 að framan.   

Einnig má draga þær ályktanir að jafnvel þó að í einhverjum tilvikum verði fallist á 

endurkröfurétt vinnuveitanda, þá yrði ábyrgð starfsmannsins í þeim tilfellum sennilega 

lækkuð á grundvelli 1. mgr. 24. gr. skbl. samanber UfR. 1996, bls. 156 sem reifaður er í kafla 

4.3.  Starfsmaður þyrfti því sennilega aldrei að sæta því að vera dæmdur til að endurgreiða 

vinnuveitanda sínum að fullu þær bætur sem vinnuveitandi hefur greitt út vegna skaðaverka 

starfsmannsins. Þó er álitamál hvort 1. mgr. 24. gr. verði síður beitt í þeim tilvikum þar sem 

starfsmaður hefur valdið tjóni með refsiverðu ásetningsbroti, sbr. UfR. 2006, bls. 356 sem 

reifaður er í kafla 4.2.2. 
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Það er því augljóst, að endurkröfuréttur vinnuveitanda er í skbl. takmarkaður verulega og 

nyti hann þess réttar aðeins í algerum undantekningartilvikum. Vinnuveitandi þarf því í 

yfirgnæfandi meirihluta tilfella að sæta því að bera fulla ábyrgð á skaðaverkum starfsmanna 

sinna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

HEIMILDASKRÁ 
 

Alþingistíðindi 

 

Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur. Kennslubók fyrir byrjendur. Reykjavík 1988. 

 

Jens Møller: Erstatningsansvarsloven med kommentarer. Kaupmannahöfn 1996. 

 

Jens Møller og Michael S. Wiisbye: Erstatningsansvarsloven med kommentarer.  

Kaupmannahöfn 2002. 

 

Páll Sigurðsson: Kröfuréttur almennur hluti. Reykjavík 1992. 

 

Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur. Reykjavík 2005. 

 

Viðar Már Matthíasson: „Vinnuveitandaábyrgð, ýmis álitaefni tengd vinnustaðahugtakinu“.  

Úlfljótur, 3. tbl. 2009, bls. 297-314.  

 





 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after last page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     1
     402
     222
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AtEnd
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



