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1 Inngangur 

Álitaefnin sem rísa í málum er varða skaðabótaábyrgð eru margvísleg og reynast oft flókin 

úrlausnar. Þessum málaflokki, og álitaefnunum sem honum tengjast, eru gerð góð skil í riti 

Viðars Más Matthíassonar, Skaðabótaréttur, en þar segir hann: 

 
Hér skal þess aðeins getið, að þótt grundvallarreglur skaðabótaréttar séu einfaldar, hefur þessi 
grein lögfræðinnar orðið sífellt yfirgripsmeiri og flóknari. Hefur það leitt til þess að erfitt reynist 
að hafa yfirsýn yfir reglur skaðabótaréttarins. Á það bæði við um reglur, sem lúta að ákvörðun 
skaðabótafjárhæðar og hvaðan bæturnar eiga endanlega að koma.1 

 
Skaðabótaábyrgð þarf að vera reist á bótagrundvelli og er sakarreglan megingrundvöllur 

ábyrgðar í íslenskum skaðabótarétti, þ.e. sá aðili sem veldur öðrum manni tjóni á saknæman 

og ólögmætan hátt ber skaðabótaábyrgð á tjóni þess manns. Réttarsviðið hefur þó verið í 

mikilli þróun seinustu áratugi og hefur ábyrgð á grundvelli vinnuveitendaábyrgðar færst í 

aukana en í þeim bótagrundvelli felst að vinnuveitandi beri ábyrgð á tjóni sem þriðji maður 

verður fyrir vegna háttsemi starfsmanns vinnuveitandans. Þessar reglur hafa því mikið um það 

að segja hvaða aðili það er sem kalla má til ábyrgðar á tjóni og þar af leiðandi hvaðan 

bæturnar eiga endanlega að koma. 

Eitt álitaefni sem oft hefur reynt á í tengslum við beitingu þessara reglna er hvort sá sem 

veldur tjóni á þriðja manni starfi sem starfsmaður annars aðila eða sem sjálfstæður verktaki. 

Ástæða þess er sú að um samningssamband verktaka og verkkaupa gildir meginreglan að 

verktaki beri skaðabótaábyrgð á tjóni sem hann veldur. Því verður aðili sem ræður verktaka til 

að vinna verk, verkkaupi, ekki sóttur til ábyrgðar vegna tjóns sem rekja má til verktakans. 

Ágreiningur hefur komið upp um hvort samningssamband vinnuveitanda og starfsmanns sé 

byggt á grundvelli ráðningarsamnings eða hvort í raun sé um verksamning að ræða. Úrlausn 

þess álitaefnis getur bersýnilega haft miklar réttarafleiðingar í för með sér. Þegar um algenga, 

hefðbundna og skriflega samninga er að ræða ríkir að öllu jöfnu lítill vafi um hvort 

viðkomandi samningur teljist ráðningar- eða verksamningur. Samningar sem þessir geta þó 

verið óljósir og jafnvel óskriflegir en við slíkar aðstæður getur réttarstöðu manna verið teflt í 

tvísýnu þegar ágreiningur sá er borinn undir dómstóla. 

Í þessari ritgerð verður leitast við að skýra í meginatriðum muninn á verk- og 

ráðningarsamningum ásamt þeim reglum sem dómstólar hafa stuðst við til aðgreiningar milli 

                                                
1 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 35. 
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þessara samninga. Sérstök áhersla verður lögð á hvort einhver merki séu um breytta nálgun 

við þetta úrlausnarefni hjá Hæstarétti Íslands. 

2 Grundvöllur skaðabótaábyrgðar, reglan um vinnuveitendaábyrgð 

 Almennt 2.1

Verði tjón á mönnum eða munum sem rekja má til háttsemi annars manns, en þess sem verður 

fyrir tjóni, kann tjónþoli að eiga rétt á bótum úr hendi tjónvalds. Slíkri ábyrgð verður þó 

aðeins komið fyrir sé til staðar réttarheimild sem styðjast megi við fyrir dómstólum. Í 

íslenskum skaðabótarétti hefur verið stuðst við fjórar reglur, þ.e. sakarreglu, 

vinnuveitendaábyrgð, hlutlæga ábyrgð og sakarlíkindareglu. Þessar reglur eru oft nefndar 

bótagrundvöllur og eru skilyrði fyrir beitingu þeirra mismunandi og bera þær jafnframt ólíkar 

lögfylgjur með sér.  

Allar setja þessar reglur þó ákveðin lágmarksskilyrði sem nefnd hafa verið hlutlæg 

skilyrði fyrir skaðabótaábyrgð. Til að mynda er það frumskilyrði að tjón hafi orðið á 

lögmætum hagsmunum og að því hafi verið valdið af einhverjum öðrum en tjónþola sjálfum. 

Þessu tjóni þarf að vera valdið með athöfn en ekki athafnaleysi, þó undantekningar séu gerðar 

vegna óeiginlegs athafnaleysis, en athöfnin þarf einnig að vera ólögmæt. Ólögmætisskilyrðið 

hefur þótt erfitt að skilgreina en skýrasta nálgunin er þó neikvæð skilgreining: 

 
þótt tjóni sé valdið með skaðabótaskyldum hætti, á hagsmunum sem njóta verndar 
skaðabótareglna, er það ekki ólögmætt ef háttsemin réttlætist af einhverjum 
hlutlægum/hlutrænum ábyrgðarleysisástæðum.2 
 

Hlutlægu ábyrgðarleysisástæðurnar sem koma fram í skilgreiningunni eru: neyðarvörn, 

neyðarréttur, óbeðinn erindisrekstur, samþykki og áhættutaka. Séu skilyrði einhvers af 

hlutlægu ábyrgðarleysisástæðunum uppfyllt af tjónvaldi, þegar tjónsatburður verður, leiðir af 

því að skilyrðið um ólögmæti verknaðar telst ekki vera fyrir hendi. Skaðabótaábyrgð verður 

við svo búið ekki sótt úr hendi tjónvalds. Slíkur verknaður telst lögmætur enda réttlætist hann 

af einhverri af ofangreindum ábyrgðarleysisástæðum. 

Séu ofangreind hlutlæg skilyrði til staðar og eiga við um tjónsatburð nægir það þó ekki 

eitt og sér til að knýja fram bótaábyrgð. Einhver af bótagrundvöllunum fjórum verður einnig 

að eiga við um atburðinn. Að öllu jöfnu mætti sækja þann til ábyrgðar er olli tjóninu með 

gjörðum sínum á grundvelli sakarreglunnar enda telst hún meginregla íslensks skaðabótaréttar 

                                                
2 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 71. 
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um bótagrundvöllinn. Séu af einhverjum ástæðum vandkvæði á beitingu sakarreglunnar kann 

að vera til staðar hagræði fyrir tjónþola á borð við regluna um vinnuveitendaábyrgð, sem telst 

til víðtækra bótareglna.3 Ýmis skilyrði gilda fyrir beitingu reglunnar um vinnuveitendaábyrgð 

og kunna margs konar álitaefni að spretta upp við heimfærslu til hennar. Í eftirfarandi köflum 

verða skilyrði og mörk reglunnar um vinnuveitendaábyrgð skýrð nánar. 

 Vinnuveitendaábyrgð 2.2

 Almennt 2.2.1

Almenna reglan um vinnuveitendaábyrgð er afar einföld að formi til en henni má lýsa sem 

bótaábyrgð vinnuveitenda á skaðverkum starfsmanna sinna. Reglan um vinnuveitendaábyrgð 

er fremur ung en á skömmum tíma hefur hún rutt sér til rúms sem ein „þýðingarmesta reglan 

um bótagrundvöllinn í íslenskum rétti“. 4  Sé þróun reglunnar sett í samhengi við þær 

umbreytingar sem orðið hafa á atvinnurekstri í þjóðfélaginu má sjá að reglan hefur mótast 

sem svar við einhverri þörf. Mikið getur verið um óhöpp í tengslum við umfangsmikla, 

stundum hættulega, starfsemi. Þegar eitthvað misferst við slíkar aðstæður og afleiðingarnar 

bitna á þriðja manni hefur þótt réttast að láta þann sem gróða hefur af starfseminni axla 

ábyrgð. Hröð þróun þessarar einföldu, almennu reglu hefur mótað hana efnislega og svarað 

um leið hinum ýmsu álitaefnum sem reglunni fylgja; þeirri þróun er síður en svo lokið. 

Reglan er ólögfest en samt óumdeild í skaðabótarétti, Hæstiréttur hefur margsinnis stuðst 

við hana og má jafnframt finna ýmis lagaákvæði sem gera ráð fyrir að til staðar sé slík almenn 

regla, má þar nefna t.d. 1. mgr. 23. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 (hér eftir nefnd skbl.).5  

 Inntak reglunnar 2.2.2

Þegar reglunni um vinnuveitendaábyrgð er beitt felst í henni tilfærsla á ábyrgð vegna 

skaðverka. Þar hefur vinnuveitandinn sjálfur, sem sóttur er til ábyrgðar, ekki verið valdur að 

tjóni og ekki viðhaft saknæma og ólögmæta háttsemi. Samt sem áður, að vissum skilyrðum 

uppfylltum, getur tjónþoli sótt bótarétt sinn beint úr hendi vinnuveitanda. 

Ábyrgð sem þessi hefur verið nefnd ábyrgð án sakar en hlutlæg skaðabótaábyrgð er annað 

dæmi um slíkan bótagrundvöll. Þeirri reglu hefur sjaldnast verið beitt af Hæstarétti án beinnar 

heimildar í lögum. 6  Ekki hefur þó þótt þörf á sérstakri lagaheimild til að byggja 

                                                
3 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 257. 
4 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 261. 
5 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 261. 
6 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 240. 
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vinnuveitendaábyrgð á heldur hefur henni verið beitt að meginstefnu sem sjálfstæðri, 

ólögfestri, meginreglu þó hún sé lögfest á sérsviðum. Nálgast má regluna sem virka 

samsömun milli starfsmanna og vinnuveitanda þeirra en sú samsömun á rót sína að rekja til 

þess réttarsambands, þ.e. ráðningarsambandsins, sem milli þeirra ríkir.7 Starfsmaðurinn sinnir 

verkum undir boðvaldi vinnuveitanda, fyrir hans hagsmuni og jafnframt á hans ábyrgð. 

 Skilyrði fyrir beitingu reglunnar 2.2.3

Skilyrðin fyrir beitingu reglunnar um vinnuveitendaábyrgð eru einföld að formi til, líkt og 

reglan sjálf. Sé málum svo háttað að ofangreind hlutlæg skilyrði fyrir skaðabótum séu uppfyllt 

eru viðbótarskilyrði vinnuveitendaábyrgðar aðeins tvö. Í fyrsta lagi þarf tjónvaldur að vera 

starfsmaður vinnuveitandans, þ.e. til staðar þarf að vera einhverskonar ráðningarsamband sem 

nægir til að byggja bótaábyrgð á. Í öðru lagi þarf saknæma og ólögmæta háttsemin, sem 

orsakar tjónið, að vera viðhöfð í nægum tengslum við ráðningarsambandið.8 

Efnisleg álitaefni sem tengjast þessum skilyrðum verða þó vart tæmandi talin. Þótt 

skilyrðið um tengsl þeirrar háttsemi starfsmanns, sem tjóni veldur, við starf hans kunni að 

virðast einfalt getur það verið einkar erfitt umfangs. Því er jafnframt vandsvarað hvar nákvæm 

mörk liggja í þessum efnum. Að meginstefnu er gert ráð fyrir því að háttsemin sé viðhöfð í 

einhverjum tengslum við framkvæmd starfsins eða þá í það minnsta að tjónþoli hafi mátt líta 

svo á að starfsmaðurinn hafi verið við störf. Reglan gildir almennt ekki utan vinnutíma 

starfsmanna þó á því kunni að vera undantekningar. Telja verður að starfsmaður verði þó að 

vera í einhverskonar erindagjörðum fyrir vinnuveitanda, þegar hann veldur tjóni, til að mörk 

reglunnar verði dregin svo langt.9 

Álitaefni er tengjast ráðningarsambandi kunna að spretta upp í hvers kyns réttarsambandi 

aðila sem gengur út á þjónustu annars fyrir hinn. Mörk ráðningarsambands í skilningi 

vinnuveitendaábyrgðar eru ekki jafn þröng og í skilningi vinnuréttar. Til að mynda gerir 

reglan um vinnuveitendaábyrgð ekki kröfu á endurgjald til handa starfsmanns vegna 

vinnunnar.10 Þau mörk ráðningarsambands verða þó ekki frekar rædd hér. Reglur vinnuréttar 

hafa hagnýtari þýðingu við aðgreiningu milli ráðningar- og verksamninga en þeir síðarnefndu 

falla utan marka vinnuveitendaábyrgðar líkt og greint verður nánar frá í næstu köflum. 

                                                
7 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 257. 
8 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 269. 
9 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 283-284. 
10Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 259. 



7 
 

3 Aðgreining verksamninga frá ráðningarsamningum 

 Almennt 3.1

Hvort sem um verksamning eða ráðningarsamning er að ræða liggur ljóst fyrir að andlag 

beggja samningstegunda er einhverskonar vinnuframlag. Fyrir umsamið vinnuframlag er 

jafnframt iðulega samið um endurgjald. Þrátt fyrir þessi sammerki er eðlismunur milli þessara 

tegunda samninga. Munurinn kann að liggja í eðli þess vinnuframlags sem um er samið en 

einnig má greina á milli samninganna með athugun á því hvernig endurgjaldi fyrir verkið er 

háttað. Í einföldu máli má segja að meginefni verksamnings sé árangur af vinnu en meginefni 

ráðningarsamningsins sé vinnan sjálf, óháð árangri.11 Til að greina á milli þessara samninga 

þarf þó að kanna nánar megineinkenni hvorrar tegundar fyrir sig.  

 Verksamningar 3.2

Verksamningar eru afar tíðir í tengslum við atvinnustarfsemi en í Lögfræðiorðabók með 

skýringum, í ritstjórn Páls Sigurðssonar, eru þeir skilgreindir svo: 

 
verksamningur Samningur þar sem annar aðilinn, verktaki, tekur að sér, gegn endurgjaldi, að 
vinna eða annast um tiltekið verk fyrir gagnaðila, verkkaupa, og verktakinn ábyrgist 
verkkaupanum árangur verksins.12 
 

Líkt og skilgreining Páls ber með sér beinast verksamningar að tilteknu verki sem 

verkkaupi þarfnast verktaka til að sinna. Þar sem verktaki ábyrgist verkkaupa árangur verksins 

er frekari aðkomu verkkaupa yfirleitt ekki þörf; eftir að til verksamnings stofnast. Líkt og 

eðlilegt telst ber verkkaupa þó að greiða allan þann kostnað sem þarf til að ljúka tilsettu verki 

á tilsettum tíma ásamt þóknun til verktakans. Oft er það svo að verktaka sé falið að gera tilboð 

í tiltekið verk, annað hvort beint eða með þátttöku í útboði, og þarf hann þá að reikna með 

öllum kostnaði sem honum ber að standa straum af í tengslum við verkið. 

Meginreglan um samningsfrelsi gildir um gerð verksamninga og ekki er gerð krafa um að 

samningurinn sé ritaður. Við gerð verksamninga gilda reglur samningaréttar og ákvæði laga 

um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga nr. 7/1936 eftir því sem við á. 

Verksamningar eiga margt sammerkt með kaupsamningum og kunna meginreglur kröfuréttar, 

sem fram koma í lögum um lausafjárkaup nr. 50/2000, einnig að gilda. Þar sem lagasetning er 

ekki umfangsmikil á sviði verksamninga hafa réttarheimildirnar meginreglur laga, venjur og 

fordæmi töluvert gildi. Þó ber að nefna að um verksamninga opinberra aðila gilda ákvæði laga 

                                                
11 Páll Sigurðsson: Verksamningar, bls. 35-37. 
12 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 485. 
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um opinber innkaup nr. 84/2007. Við gerð verksamninga eru gjarnan notaðir ítarlegir staðlar á 

borð við ÍST 30 eða erlenda staðla, sé samið við erlendan aðila.13 Sé notast við viðurkennda 

staðla sem þessa við samningsgerð er ljóst að sá samningur telst verksamningur; ræðst 

skaðabótaábyrgð samningsaðila þá á almennum reglum eða ákvæðum samningsins. Óskýrir, 

óvenjulegir og óskriflegir verksamningar eru yfirleitt þeir samningar sem helst vekja 

spurningar um mörkin milli verksamninga og ráðningarsamninga. Tilhneiging atvinnurekenda 

til að ráða starfsmenn sem „verktaka“ til að komast hjá greiðslu launatengdra gjalda kann til 

að mynda að kalla fram ýmis álitaefni.  

Réttarstaða launþega, skv. ráðningarsamningi, og verktaka, skv. verksamningi, er gjörólík 

þegar kemur að skattaskilum, launatengdum greiðslum, bókhaldi o.fl. Til að mynda er 

verktaki, hvort sem um sjálfstætt starfandi aðila eða verktakafyrirtæki er að ræða, 

bókhaldsskyldur, sbr. 1. mgr. 1. gr. laga um bókhald nr. 145/1994, telur fram til skatts sem 

atvinnurekandi og ber að jafnaði að standa skil á virðisaukaskatti.14 

Líkt og fram hefur komið reynir oft á verksamninga fyrir dómstólum landsins. Ástæða 

þess er einmitt réttarstaða verktaka en hún getur, eftir atvikum, verið lítt eftirsóknarverð. Sú 

niðurstaða ræðst þó af ágreiningsefninu hverju sinni og réttarsviði. Í skaðabótarétti getur staða 

verktaka verið aðila þungbær, sérstaklega ef um sjálfstætt starfandi verktaka er að ræða og 

mikið tjón getur hlotist af gáleysi eða mistökum hans. Sérstakar tryggingar vegna þessarar 

stöðu geta því reynst nauðsynlegar en á það má benda að verktaki ætti að geta bætt 

áhættukostnaði á verkkaup sitt. 

 Dómaframkvæmd 3.2.1

Svo leiða megi eðli verksamninga nægilega í ljós er nauðsynlegt að bera ofangreindar reglur 

saman við dómsúrlausnir Hæstaréttar. Í dómi réttarins Hrd. 30. september 2010 (716/2009) 

reyndi á mörk vinnuveitendaábyrgðar vegna óljóss samningssambands. Atvik voru á þá leið 

að starfsmaður í veislusal Hótel Sögu, sem starfaði hjá Hagatorgi ehf., var valdur að tjóni 

stefndu, G, með vanrækslu við starf sitt. Stefnda, G, færði rök fyrir því að starfsmaðurinn hafi 

sinnt starfi sínu á ábyrgð hótelsins þar sem óundirritaður þjónustusamningur væri ekki hreinn 

verksamningur og hótelið hafi haft boðvald og ákvörðunarvald yfir starfsmönnum Hagatorgs. 

Hæstiréttur féllst ekki á þessa röksemdarfærslu og rakti efni þjónustusamningsins, sem vitni 

báru við að starfað hefði verið eftir, þar sem  öll tvímæli voru tekin af því að starfsmenn 

                                                
13 Páll Sigurðsson: Verksamningar, bls. 56-58. 
14 Páll Sigurðsson: Verksamningar, bls. 39. 
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Hagatorgs væru ekki starfsmenn Hótel Sögu og að þeir störfuðu á ábyrgð Hagatorgs. Einnig 

var ekkert tekið fram um stjórnunarheimildir eða boðvald Hótel Sögu yfir ofangreindum 

starfsmönnum. Taldi Hæstiréttur ekki vera skilyrði til staðar svo dæma mætti Hótel Sögu til 

ábyrgðar á grundvelli vinnuveitendaábyrgðar. 

Annar fróðlegur dómur, sem nefna má í þessu samhengi, er Hrd. 8. desember 2011 

(134/2011). Í þeim dómi reyndi á fremur flókið úrlausnarefni sem varðaði uppgjör bóta vegna 

mistaka við læknisaðgerð. Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri (FSA) hafði þá gert samkomulag 

um ferliverk sem framkvæmd voru af bæklunarlæknum á sjúkrahúsinu þar sem tekið var fram 

að um verksamning væri að ræða. Tvö atriði kunna að hafa gert flækjustig málsins þó 

nokkurt, þ.e. sá aðili sem á reyndi, hvort teldist vinnuveitandi eða verkkaupi, var opinber aðili 

og sá aðili, sem olli tjóninu, var sérfræðingur sem starfaði hvort tveggja á grundvelli 

ráðningarsamnings og verksamnings. Héraðsdómur taldi verksamning þennan, sem aðilar 

höfðu gert með sér um umrædd ferliverk, bera öll einkenni vinnusamnings en í búningi 

verktöku. Féllst héraðsdómur af þeim sökum ekki á endurgreiðslukröfu FSA á hendur 

lækninum, GA, og taldi FSA bera vinnuveitendaábyrgð á skaðverkum læknisins við 

framkvæmd ferliverka. Hæstiréttur var ósammála héraðsdómi og rökstuddi öndverða 

niðurstöðu svo: 

 
Svo sem fyrr greinir var kveðið á um það í samkomulagi aðila 28. apríl 1999 að stefndi fengi 
greitt fyrir ferliverk sem verktaki og annaðist sjálfur greiðslu skatta, launatengdra gjalda, 
mótframlags í lífeyrissjóð og slysatryggingar. Samkvæmt samkomulaginu annaðist áfrýjandi 
innheimtu greiðslna fyrir ferliverk stefnda, bæði frá sjúklingi og Tryggingastofnun ríkisins, og 
gerði áfrýjandi eftir gögnum málsins upp við stefnda mánaðarlega. Eftir þeim uppgjörum hélt 
áfrýjandi eftir tilteknum hundraðshluta af umsömdu einingaverði fyrir hverja aðgerð í svokallað 
aðstöðugjald, annars vegar 41% af einingaverði vegna skoðana og viðtala og hins vegar 55% 
fyrir aðgerðir. Greiðslur til stefnda samkvæmt þessum uppgjörum voru inntar af hendi til 
einkahlutafélagsins Akkillesar, sem hann mun hafa átt ásamt eiginkonu sinni. Að þessu virtu 
getur engum vafa verið háð að stefndi hafi verið verktaki samkvæmt þessu samkomulagi, en 
ekki starfsmaður áfrýjanda þegar hann vann ferliverk. Af þessum sökum er ekki unnt að líta svo 
á að áfrýjandi hafi borið vinnuveitandaábyrgð á ferliverkum stefnda og þar með 
skaðabótaábyrgð gagnvart þeim, sem urðu fyrir tjóni vegna slíkra verka. 

 
Eins og sjá má á þessum orðum er Hæstiréttur afdráttarlaus í afstöðu sinni. Einnig er 

áhugavert að líta til þess að Hæstiréttur rökstyður niðurstöðu sína aðeins með þáttum er varða 

ákvörðun endurgjalds og greiðslu launatengdra gjalda. Héraðsdómur hafði talið til ýmis önnur 

atriði er vörðuðu boðvald, aðstöðu, persónulegt eðli samningsins, uppsagnarfrest o.fl. en svo 

virðist sem Hæstiréttur hafi ekki talið á því þörf. Mismunandi nálgun dómanna tveggja vekur 

upp ýmsar spurningar og verða þær ræddar betur síðar. 

Í Hrd. 11. desember 2014 (153/2014) reyndi ekki á reglur vinnuveitendaábyrgðar en 
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ágreiningur aðila laut meðal annars að því hvort samningur teldist verk- eða 

ráðningarsamningur. Málum var svo háttað að fyrirsvarsmaður stefnda, HI, var fenginn til 

starfa hjá áfrýjanda, RST, til að aðstoða byggingarstjóra við byggingu nýbyggingar og hafa 

eftirlit með verkinu. Enginn skriflegur samningur var gerður á milli aðila og kom upp 

ágreiningur um hvers eðlis hinn óskriflegi samningur væri. Áfrýjandi, RST, hélt því fram að 

samningurinn hefði verið persónulegur vinnusamningur við fyrirsvarsmann stefnda, HI. 

Hvorki héraðsdómur né Hæstiréttur féllust á röksemdir RST en töldu að um verksamning væri 

að ræða. Í niðurstöðu sinni tekur Hæstiréttur meðal annars fram að stefndi, HI, hafi verið 

skráður viðskiptamaður hjá áfrýjanda, RST, en ekki fyrirsvarsmaður stefnda, HI, persónulega; 

sem átti að hafa starfað sem starfsmaður. Greiðslur sem inntar voru af hendi voru óreglulegar 

og í skýringum með nokkrum þeirra var tilgreint að viðkomandi greiðsla væri „Greiðsla á 

Reikningi“.  

 Ráðningarsamningar 3.3

Þegar launamaður ræður sig til vinnu ráðast skyldur hans og kjör af tvíhliða 

ráðningarsamningi við vinnuveitenda, samninga þessa skilgreinir Lögfræðiorðabók með 

skýringum, í ritstjórn Páls Sigurðssonar, sem svo: 

 
ráðningarsamningur Persónubundinn samningur þar sem annar samningsaðilinn, launamaður, 
skuldbindur sig til að starfa hjá hinum samningsaðilanum, vinnuveitanda (atvinnurekanda), 
undir stjórn hans og á hans ábyrgð, gegn greiðslu í peningum eða öðrum verðmætum.15 
 

Megineinkenni ráðningarsamninga er því persónulegt ráðningarsamband undir stjórn og á 

ábyrgð vinnuveitandans. Þessi sérstaka ábyrgð, sem fólgin er í ráðningarsamningum og fylgir 

þeim stjórnunarheimildum sem vinnuveitandi hefur, nær svo langt að hún getur gilt sem 

skaðabótaábyrgð gagnvart þriðja manni vegna tjóns af völdum starfsmannsins.  

Meginreglan í íslenskum samningarétti um skuldbindingargildi samninga, óháð formi, 

gildir einnig um ráðningarsamninga. Af því leiðir að ráðningarsamningur getur komist á þó 

ekki sé gerður skriflegur samningur. Meginreglan við gerð ráðningarsamninga er þó sú að þeir 

skuli gerðir skriflega. Sú skipan er í samræmi við reglur EES, um skriflega 

ráðningarsamninga, ásamt samkomulagi um sama efni milli ASÍ og VSÍ frá 1996 og sams 

konar samkomulagi við Vinnumálasambandið, ríki og sveitarfélög. Ráðningar sjómanna, 

tímabundnar ráðningar til skemmri tíma en eins mánaðar, hlutastörf og óregluleg eða 

                                                
15 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 335. 
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tilfallandi störf eru þó undanþegnar þessum reglum.16 Skriflegur samningur getur auðveldað 

sönnunarfærslu í ágreiningsmálum og eðlilega falla mál þar sem reynir á reglur um 

vinnuveitendaábyrgð þar undir. Yfirleitt reynir ekki á mörk ráðningarsamninga og 

verksamninga sé starfssamband aðila staðfest með skriflegum ráðningarsamningi en 

efnisþættir þeirra eru fastmótaðir: 

 
...skulu eftirfarandi atriði tilgreind: 1. deili á aðilum, 2. vinnustaður og heimilisfang 
vinnuveitanda, 3. titill, staða, tegund starfs eða stutt lýsing á starfinu, 4. fyrsti starfsdagur, 5. 
lengd ráðningar sé hún tímabundin, 6. orlofsréttur, 7. uppsagnarfrestur, 8. mánaðar- eða 
vikulaun, 9. lengd venjulegs vinnudags eða vinnuviku, 10. lífeyrissjóður, 11. eftir atvikum 
gildandi kjarasamningur, 12. hlutaðeigandi stéttarfélag.17 

 
Takmarkatilvik koma þó ávallt upp. Sé til að mynda engum skriflegum ráðningarsamningi 

til að dreifa kunna álitaefni um bótaábyrgð að vakna. Ofangreind atriði geta nýst við könnun á 

eðli samningssambandsins; séu þau borin saman við framkvæmd samningsins í raun og þau 

kjör sem í honum felast.  

 Dómaframkvæmd 3.3.1

Á sviði skaðabótaréttar hafa ráðningarsamningar mikið vægi við beitingu reglna um 

vinnuveitendaábyrgð. Líkt og í máli Hrd. 29. janúar 2015 (395/2014) eru 

ráðningarsamningarnir þó ekki alltaf helsta tilefni ágreinings. Tildrög þessa máls voru þau að 

flugfreyjan, LJ, sem starfaði hjá Icelandair slasaðist við störf um borð í flugvél félagsins. LJ 

stefndi Icelandair til greiðslu bóta á tjóni sínu á grundvelli vinnuveitendaábyrgðar félagsins á 

mistökum flugstjóra og flugmanns við störf sín; LJ taldi að orsök slyssins mætti rekja til 

þessara mistaka. Óumdeilt var í málinu að Icelandair bæri vinnuveitendaábyrgð á mistökum 

flugstjórans og flugmannsins á grundvelli ráðningarsambands þeirra. Icelandair mótmælti 

aldrei þessari málsástæðu. Þó var deilt um hvort starfsmönnunum hafi orðið á mistök umrætt 

sinn og hvort tjón LJ mætti rekja til slíkra mistaka. Bótaábyrgð Icelandair var viðurkennd í 

héraði og staðfest fyrir Hæstarétti. 

Í Hrd. 8. desember 2011 (134/2011) sneri Hæstiréttur dómi héraðsdóms sem komist hafði 

að þeirri niðurstöðu að umdeildur samningur væri vinnusamningur í dulbúningi verktöku. Þá 

niðurstöðu studdi héraðsdómur með tilvísun til þess að samningurinn bæri öll einkenni 

vinnusamnings, væri hann virtur í heild. Þau sjónarmið sem vísað var til í þeim rökstuðningi 

voru að: i) Stefndi, GA, hefði starfað í fullri vinnu hjá stefnanda, FSA, og að ferliverkin hefðu 

                                                
16 Lára V. Júlíusdóttir: Réttindi og skyldur á vinnumarkaði, bls. 62-65. 
17 Lára V. Júlíusdóttir: Réttindi og skyldur á vinnumarkaði, bls. 63. 
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verið sams konar störf í aukavinnu; ákvörðun endurgjalds átti aðeins að bæta kjör stefnda, 

GA. ii) Samningurinn hefði verið bundinn persónu stefnda, GA, og að honum hefði verið 

óheimilt að fá annan mann í sinn stað. iii) Stefndi, GA, hefði við framkvæmd ferliverkanna 

starfað undir boðvaldi sjúkrahússins líkt og almennt hefði tíðkast meðal starfandi lækna á 

sjúkrahúsum. iv) Stefndi, GA, hefði sinnt ferliverkunum í aðstöðu stefnanda, FSA, og við þau 

notast við tæki og tól sem stefnandi, FSA, útvegaði. Þá hefði aðstoðarfólk við verkin verið á 

vegum stefnanda, FSA. v) Framlag stefnda, GA, samkvæmt samningnum hefði aðeins falist í 

vinnuframlagi líkt og almennt hafi tíðkast í ráðningarsamningum. vi) Ákvæði hefði verið í 

samningnum um gagnkvæman uppsagnarfrest til þriggja mánaða. Að þessu virtu er niðurstaða 

héraðsdóms nokkuð sannfærandi þegar litið er til þess hversu sambærileg störf læknisins 

voru. Staða læknisins var að mestu sú sama hvort sem um almenn læknastörf eða ferliverk 

samkvæmt sérstökum samningi væri að ræða. 

Athygli vekur þó að héraðsdómur sagði samninginn bera öll einkenni vinnusamnings þrátt 

fyrir að eitt helsta einkenni slíkra samninga hefði vantað, þ.e. skil vinnuveitanda á 

staðgreiðslu opinberra gjalda og greiðslu annarra launatengdra gjalda. Þetta kann að vera 

vegna þess að slegið hefur verið varnagla við því að líta um of á greiðslu launatengdra gjalda 

þegar kannað er hvort aðili teljist starfsmaður í skilningi reglunnar um vinnuveitendaábyrgð.18 

Viðhorf Hæstaréttar til þessarar samningsgerðar var gerólíkt. Vera má að staða FSA sem 

opinber aðili hafi einhver áhrif þó dómurinn nefni það ekki berum orðum. Þegar aðilar gera 

með sér verksamning í stað ráðningarsamnings kann það að vera gert af ýmsum ástæðum. 

Einhverjar þeirra tengjast því markmiði að komast undan greiðslu opinberra gjalda en slíka 

hvata er hvað síst að finna hjá aðilum þess opinbera. 

Í Hrd. 11. desember 2014 (153/2014) deildu aðilar um hvort stofnast hefði með þeim 

verksamningur eða hvort um persónulegan ráðningarsamning við fyrirsvarsmann annars 

aðilans, verktakafyrirtækisins HI, hefði verið að ræða. Áfrýjandi, RST, hélt því fram að um 

ráðningarsamning hefði verið að ræða. Þetta rökstuddi hann með því að: i) Samið hefði verið 

um persónulegt vinnuframlag fyrirsvarsmannsins sem hann hefði ekki geta falið öðrum. ii) 

Áfrýjandi, RST, hefði útvegað skrifstofu ásamt nauðsynlegum búnaði. iii) Fyrirsvarsmaðurinn 

hefði fengið mat úr mötuneyti áfrýjanda, RST. Héraðsdómi þótti þessi atriði styðja þann 

málstað að um vinnusamband hafi verið að ræða en gat þó ekki fallist á þá niðurstöðu. Það 

sagði héraðsdómur vera vegna þess að um tímabundið verk hefði verið að ræða, greitt hefði 

verið óreglulega inn á reikning stefnda, HI, í stað fyrirsvarsmannsins, enginn uppsagnarfrestur 

                                                
18Arnljótur Björnsson: Kaflar úr skaðabótarétti, bls. 18. 
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var í samningnum, áfrýjandi, RST, stóð ekki skil á launatengdum gjöldum og hélt ekki eftir 

staðgreiðslu opinberra gjalda. Þar sem málum var svo háttað taldi héraðsdómur að líta bæri á 

samninginn sem verksamning. 

4 Meginreglan um skaðabótaábyrgð verktaka 

 Almennt 4.1

Við mótun reglunnar um vinnuveitendaábyrgð í íslenskum skaðabótarétti voru þegar gerð skil 

á milli ábyrgðar vinnuveitanda annars vegar og verktaka hins vegar. Ástæður fyrir þessari 

skipan mála eru ekki endilega öllum augljósar. Þegar litið er á tilgang og röksemdir 

vinnuveitendaábyrgðar almennt kunna ýmsir verksamningar að falla ágætlega innan þeirrar 

röksemdarfærslu. Við eitt og sama verk kunna verkamenn annars vegar að flokkast sem 

starfsmenn og hins vegar verktakar. Þó ber vinnuveitandinn, sem allir þessir aðilar kunna að 

starfa fyrir, aðeins ábyrgð, gagnvart þriðja manni, á skaðverkum þeirra sem teljast til 

starfsmanna. Fyrir þriðja mann getur reynst örðugt að greina á milli þessara aðila og má vera 

að þeir virðist allir starfa fyrir hagsmuni eins og sama aðilans; sem teldist þá hvort tveggja, 

vinnuveitandi og verkkaupi. 

Séu staðlar, ÍST 30, eða aðrir staðlaðir samningsskilmálar notaðir við gerð verksamnings 

hafa þeir yfirleitt sérstakar ábyrgðarreglur að geyma. Ekki þarf að fjölyrða um það að slík 

ákvæði gilda að öllu jöfnu um þá ábyrgð sem þau taka til. Sé ákvæðum um ábyrgð á tjóni 

gagnvart þriðja manni til að dreifa myndu þau að öllu jöfnu gilda milli samningsaðila en slík 

ákvæði munu þó ekki takmarka rétt þriðja manns til heimtu bóta eftir almennum reglum.   

 Inntak 4.2

Sé aðila, sem hyggst ráða sig í starf, boðið að gera annað hvort ráðningarsamning eða 

verksamning er mikilvægt að hann átti sig á inntaki reglunnar um skaðabótaábyrgð verktaka, 

þ.e. að hann einn beri ábyrgð á verkum sínum og afleiðingum þeirra. Tjón getur hlotist af 

mistökum manna, sama á hvaða sviði þeir starfa. Fjárhæðir slíkra tjóna geta verið misháar en 

öll eiga þau það sameiginlegt að vera ófyrirsjáanleg og óútreiknanleg. Réttarstaða aðila slíks 

verksamnings getur verið slæm, valdi hann tjóni. Því kunna sérstakar ábyrgðartryggingar oft 

að reynast nauðsynlegar. Þegar aðilar ráða sig í starf hjá öðrum verður þetta atriði því að 

teljast grundvallarvitneskja.  

Sé aðili ráðinn samkvæmt ráðningarsamningi og vinnuveitendaábyrgð gildir um skaðverk 

hans tíðkast að vinnuveitandinn kaupi sérstaka tryggingu; líkt og algengt er í flestum 

atvinnurekstri. Með reglunni um skaðabótaábyrgð verktaka færist þessi ráðstöfun sem oft 
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reynist nauðsynleg, vegna umfangs tjóns, yfir á verktakann. Í lagalegu tilliti, líkt og sést af 

bæði 12. og 90. gr. laga um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980, er í 

raun litið á verktaka sem atvinnurekanda; sama hvort um félag, stofnun, félagsskap eða 

einstakling er að ræða.19 Því færist í raun allur sá kostnaður, sem atvinnurekstri fylgir, yfir á 

þann sem telst starfa sem verktaki. 

Verktakar sem hafa aðra menn í vinnu hjá sér geta auðvitað einnig talist vinnuveitendur í 

skilningi reglunnar um vinnuveitendaábyrgð. Verði starfsmenn þeirra valdir að tjóni getur 

verktakinn borið skaðabótaábyrgð á skaðverkum þeirra; rétt eins og sínum eigin. Verktakar 

virðast því í sömu réttarstöðu og vinnuveitendur almennt þegar reglunni um 

vinnuveitendaábyrgð er beitt. Skaðabótaábyrgð gagnvart verktaka verður því ekki aðeins náð 

fram á grundvelli sakarreglunnar heldur einnig, sé mál svo búið, á grundvelli 

vinnuveitendaábyrgðar. 

 Helstu rök 4.3

Réttarþróun reglna um vinnuveitendaábyrgð er svipuð hvað varðar regluna um 

skaðabótaábyrgð verktaka í réttarkerfum norrænna ríkja. Reglan hefur aðallega verið rökstudd 

út frá hagkvæmnissjónarmiðum, þ.e. aðstaða verktaka getur gert honum auðveldara að takast 

á við bótaábyrgð en verkkaupa. Einnig getur verktaki yfirleitt keypt tryggingar vegna þeirrar 

atvinnustarfsemi sem hann hefur með höndum. Kostnaður sem þessi er oft óumflýjanlegur 

áhættukostnaður í rekstri en getur dreifst niður á viðskiptamenn verktakans. 

Eðli verksamninga er einnig þannig háttað að verktaki axlar ábyrgð og hefur alla stjórn á 

tilteknu verki. Þó verkið sé unnið fyrir verkkaupa hefur hann yfirleitt lítið um tæknilega 

framkvæmd þess að segja. Sú skylda hvílir því á verktaka að vinna að verkinu á 

forsvaranlegan hátt; líkt og góður og gegn verktaki á sínu starfssviði. Í þeirri skyldu felst 

einnig ábyrgð á nauðsynlegum öryggisráðstöfunum. Þessi rök verða enn meira sannfærandi 

þegar þau eru heimfærð á sérhæfð starfssvið. Þar er yfirleitt meginforsenda samningsgerðar 

vanþekking verkkaupa á tilteknu verki sem gerir sérþekkingu og reynslu verktakans 

nauðsynlega.20  

                                                
19 Lára V. Júlíusdóttir: Réttindi og skyldur á vinnumarkaði, bls. 43. 
20 Arnljótur Björnsson: Kaflar úr skaðabótarétti, bls. 34-35. 
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5 Meginsjónarmið um aðgreiningu í samanburði við dómaframkvæmd 

 Ákvörðun endurgjalds og greiðsla launatengdra gjalda 5.1

Eins og komið hefur fram er endurgjald verk- og ráðningarsamninga ákvarðað með 

mismunandi hætti og ólík sjónarmið búa þar að baki. Við gerð verksamninga er leitast við að 

finna heildarkostnað við framkvæmd tiltekins verks, eða tiltekinna verka, ásamt hæfilegri 

þóknun. Verkkaupi ætti því að geta greitt í einu lagi fyrir ákveðið verk sem verktakinn 

ábyrgist að ljúka. Einnig tíðkast að greitt sé samkvæmt reikningum sem miðaðir eru við unna 

tímaeiningu.21 Ræður þá lengd verksins mestu um kostnaðinn. Aðilum er þó frjálst að semja 

um þessi atriði. Verktaki þarf þó að huga að því, þegar endurgjald er ákveðið, að á honum 

hvílir skylda til að standa skil á opinberum gjöldum; en ekki á verkkaupa. 

Greiðslur til launþega á grundvelli ráðningarsamnings eru allt annars eðlis. Fyrir það 

fyrsta veita lög launþegum ákveðinn lágmarksrétt. Líkt og segir í 1. gr. laga um starfskjör 

launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda nr. 55/1980 eru umsamin kjör aðilasamtaka 

vinnumarkaðarins, þ.e. kjarasamningar, lágmarkskjör í viðkomandi starfsgrein. Greiðslurnar 

eru yfirleitt ákvarðaðar sem tímagjald á unnar stundir og greiddar fyrir tiltekin tímabil: viku, 

tvær vikur eða mánuð.22 Að baki liggur yfirleitt einnig ákveðin vinnuskylda. Þó greiðslur 

kunni að vera árangurstengdar geta þær aldrei orðið lægri en sem lágmarkskjörum nemur, þ.e. 

grunnlaun verða að miða við lágmarkskjör þó bæta megi kjör starfsmanns með 

árangurstengdum greiðslum. Árangur af verki er þó oft grunnforsenda verksamninga svo 

greiðslur samkvæmt þeim geta ráðist alfarið á árangri; sé um það samið. 

Í Hrd. 8. desember 2011 (134/2011) leit héraðsdómur fram hjá þeim þáttum samningsins 

um ferliverk sem lutu að uppgjöri aðila og greiðslu launatengdra gjalda þegar leyst var úr 

ágreiningi um eðli samningsins. Hæstiréttur sló því þó föstu, að um verksamning væri að ræða 

en ekki vinnusamning, á þeim forsendum einum hvernig uppgjöri væri háttað og hvernig 

greiðsla endurgjalds og launatengdra gjalda færi fram. 

 Boðvald 5.2

Reglan um vinnuveitendaábyrgð hefur einnig verið nefnd reglan um húsbóndaábyrgð. Hún 

byggir á þeim grunni að sá sem hefur húsbóndavald yfir ákveðnum starfsmanni og skipar 

honum fyrir verkum skal jafnframt bera ábyrgð á skaðverkum hans. Feli réttarsamband aðila í 

                                                
21 Páll Sigurðsson: Verksamningar, bls. 35-37. 
22 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 265. 
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sér boðvald annars yfir hinum getur vel komið til greina að sá sem boðvaldið hafi beri 

jafnframt bótaábyrgð sem vinnuveitandi þess er boðvaldinu lýtur. 

Í eðli verksamnings felst ábyrgð verktaka á tilteknu verki. Hann hefur frjálsar hendur um 

skipulagningu og framkvæmd verks. Verk kunna að vera skipulögð í samráði við verkkaupa 

en að meginstefnu hefur verkkaupi ekkert boðvald yfir verktaka og starfsmönnum hans og 

þarf almennt ekki að vera til staðar á meðan á verki stendur. 

Við gerð ráðningarsamninga er starfsmaður þó beinlínis að semja sig undir boðvald 

vinnuveitandans. Innan vissra marka getur vinnuveitandi látið starfsmann sinna því starfi sem 

honum þóknast og ber starfsmanni almennt að fara eftir leiðbeiningum vinnuveitanda um 

framkvæmd starfsins.23 

Í Hrd. 8. desember 2011 (134/2011) rökstuddi héraðsdómur niðurstöðu sína meðal annars 

með því að stefnandi, FSA, hefði boðvald yfir stefnda, GA, líkt og spítalar hefðu almennt yfir 

læknum. Líkt og fram kom í dómi Hæstaréttar, Hrd. 1979, bls. 1285, teljast læknar sem 

starfsmenn sjúkrahúsa almennt lúta einhverskonar boðvaldi. Í því máli var læknirinn, sem 

vinnuveitendaábyrgð tók til, yfirlæknir en breytti það ekki þeirri staðreynd að honum bar að 

fara að fyrirmælum stjórnanda sjúkrahússins24.  

Hæstiréttur fjallar ekkert um það hvernig boðvaldi væri háttað í samningnum um ferliverk 

í niðurstöðu sinni. Um sérfræðinga, sem starfa innan heilbrigðisstétta þess opinbera, giltu lög 

um starfsheiti og starfsréttindi heilbrigðisstétta nr. 24/1985. Í 4. gr. laganna var sérstaklega 

tekið fram að stéttir sem undir lögin féllu störfuðu ýmist á eigin ábyrgð eða undir handleiðslu 

og á ábyrgð læknis eða annars sérfræðings. Á þessu má sjá að þeir sérfræðingar sem féllu 

undir lögin voru sjálfstæðir í störfum sínum og báru ábyrgð á þeim; boðvald yfir þessum 

aðilum var því takmarkað. Ný lög hafa þó tekið gildi eftir að dómurinn féll, þ.e. lög um 

heilbrigðisstarfsmenn nr. 34/2012. Þó ekki sé að finna samhljóða ákvæði í nýju lögunum má 

sjá að fagleg ábyrgð þeirra starfsstétta sem undir lögin falla er rík, sbr. 2. og 3. mgr. 13. gr. 

laganna. 

 Nauðsynlegur búnaður til verksins 5.3

Til flestra verka þarf einhverskonar búnað en hann getur verið jafn fjölbreyttur og verkin eru 

mörg; allt frá sérhæfðum tækjum og vélum til lítilla verkfæra. Ekki er málum alltaf eins háttað 

þegar kemur að útvegun nauðsynlegs búnaðar hvort sem litið er til verk- eða 

                                                
23 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 265. 
24 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 265. 
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ráðningarsamninga. Þó má greina ákveðna línu á milli þessara samningstegunda sem notast 

má við til leiðbeiningar. 

Verksamningar eru tíðir á sérhæfðum sviðum þar sem oft þarf að notast við sérhæfðan 

búnað. Þá hefur verktaki yfirleitt fram að bjóða hvort tveggja nauðsynlega sérþekkingu og 

nauðsynlegan búnað til verks. Slík þjónusta er þá metin heildstætt og endurgjald ákvarðað 

eftir því. Einnig má vera að notast þurfi við búnað sem margir hafa yfir að ráða, t.d. síma eða 

bíl, og er eftir eðli verksamninga gert ráð fyrir að verktaki útvegi slíkan búnað gegn hæfilegri 

þóknun. Yfirleitt hvíla litlar aukaskyldur á verkkaupa nema um þær sé sérstaklega samið. 

Ekki þarf það þó að breyta eðli samningsins í heild. 

Þegar starfsmaður ræður sig til vinnu með ráðningarsamningi felst yfirleitt einungis 

skuldbinding um starfskrafta í þeim samningi. Vinnuveitandinn útvegar yfirleitt aðstöðu, tæki 

og tól svo starfsmaðurinn geti sinnt starfinu. Krefjist starfið einhvers sérstaks búnaðar sem 

starfsmaður væri beðinn um að útvega myndi teljast eðlilegt að um það væri samið og 

vinnuveitandinn greiddi af því kostnað. Greiðsla ferðakostnaðar svo starfsmaður komist á 

vinnustað tíðkast einnig; þurfi starfsmaður að sækja langt að. 

Við þessa reglu var stuðst í niðurstöðu héraðsdóms í máli Hrd. 8. desember 2011 

(134/2011). FSA útvegaði nauðsynleg tæki og tól ásamt aðstoðarfólki, líkt og almennt við 

störf læknisins, GA. Taldi héraðsdómur þetta, ásamt öðrum atriðum, benda til þess að 

verksamningur um ferliverk væri í raun vinnusamningur. Í rökstuðningi Hæstaréttar kemur þó 

greinilega fram að í uppgjöri aðila fælist greiðsla GA á „aðstöðugjaldi“, þ.e. við ákörðun 

endurgjalds milli aðila hafði verið samið um „leigu“ verktakans á aðstöðu, tækjum, 

verkfærum og aðstoðarfólki af verkkaupa. Ekki myndi það teljast í samræmi við eðli 

ráðningarsamninga að láta starfsmann leigja nauðsynlegan búnað af vinnuveitanda.  

 Persónubundnir samningar 5.4

Yfirleitt má sjá á samningum, séu þeir skriflegir, hvort samningur lúti að afmörkuðu verki eða 

verkum eða hvort aðalefni samningsins sé persónubundið vinnuframlag; óháð árangri. 

Almennt getur verktaki fengið annan mann í sinn stað til að sinna umsömdu verki, sé það ekki 

sérstaklega óheimilt samkvæmt samningnum, þó ábyrgð á árangri verksins kunni enn að hvíla 

á upphaflegum verktaka. 

Líkt og fram hefur komið er ráðningarsamningur persónulegs eðlis. Starfsmaður 

skuldbindur sig persónulega til að liðsinna vinnuveitanda með starfskröftum sínum; hann 
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getur ekki sent annan mann í sinn stað án þess að slíkt sé sérstaklega heimilt.25 Eins og sjá má 

er megineðli þessara samningstegunda ólíkt þegar kemur að persónulegu eðli 

samningsskuldbindinganna. Þetta atriði er því alloft dregið fram í rökstuðningi fyrir því að 

samningur skuli teljast ráðningarsamningur fremur en verksamningur eða öfugt. 

Álitaefnin er tengjast persónu starfsmanns eða verktaka kunna að verða flóknari þegar um 

er að ræða sjálfstætt starfandi menn og sérfræðinga eða aðstoðarmenn. Oft er það svo í raun 

að persóna sjálfstætt starfandi manna og sérfræðinga hafi mikið um val verkkaupa að segja. 

Þegar um hönnunarverk er að ræða kann persóna viðkomandi að vera forsenda verkkaupa 

fyrir framkvæmd verks.  

Persónulegt eðli samningsins um ferliverk í Hrd. 8. desember 2011 (134/2011) taldi 

héraðsdómur leiða líkur að því að um ráðningarsamning væri að ræða, læknirinn gæti ekki 

falið öðrum manni að sinna umræddum ferliverkum. Hæstiréttur fjallaði ekki um þessa 

röksemd í sínum dómi. Í rökstuðningi hans var þó tekið fram að greiðslur samkvæmt 

samningnum færu til einkahlutafélags, þ.e. ekki var greitt persónulega til aðila. 

Verktakasamningurinn sem umdeildur var í ofangreindum dómi fjallaði um verk sem aðeins 

sérfræðingar með sérstök starfsréttindi geta sinnt. Slíkir samningar kunna eðli málsins 

samkvæmt að krefjast persónulegs vinnuframlags; sama hvort um verk- eða ráðningarsamning 

er að ræða. 

 Aðili hefur starfsmenn 5.5

Þegar verktakafyrirtæki gerir samninga um verk er yfirleitt engum vafa undirorpið hvers eðlis 

sá samningur er. Slík fyrirtæki hafa oft sjálf starfsmenn í vinnu og bera þau bótaábyrgð á þeim 

eftir almennum reglum um vinnuveitendaábyrgð. Verkkaupi ber ekki bótaábyrgð á 

starfsmönnum verktakans þó byggja megi bótaábyrgð hans á sakarreglunni. Sú staðreynd ein, 

að aðili hafi starfsmenn í vinnu fyrir sinn reikning, kann að leiða til þess að ómögulegt sé að 

líta á hann sem starfsmann; í skilningi reglunnar um vinnuveitendaábyrgð. 

Maður sem starfar í nafni eigin fyrirtækis er jafnan talinn verktaki, þó hann hafi ekki yfir 

starfsmönnum að ráða, sökum þess að hann kemur fram sem atvinnurekandi en ekki 

launþegi.26  

Hæstiréttur fylgir þessari meginstefnu í Hrd. 8. desember 2011 (134/2011) þar sem 

röksemdarfærslan fyrir niðurstöðunni um að samningurinn um ferliverk væri verksamningur 

                                                
25 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 266. 
26 Arnljótur Björnsson: Kaflar úr skaðabótarétti, bls. 16. 
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endaði á þeim punkti að greiðslur samkvæmt samningnum væru greiddar til Akkilesar, 

einkahlutafélags í eigu læknisins, GA, og eiginkonu hans. Læknirinn telst því hafa komið 

fram sem sjálfstæður atvinnurekandi, þegar samningurinn um ferliverkin var gerður, en gat 

ekki talist starfsmaður.  

 Félagsaðild 5.6

Félagsaðild samningsaðila getur gefið einhverja hugmynd um hvernig réttarsambandi þeirra 

er háttað. Verktaki kann að vera aðili í félagi atvinnurekenda, fagfélagi eða öðrum álíka 

hagsmunafélögum. Aðilar ofangreindra félaga myndu yfirleitt flokkast sem sjálfstæðir 

atvinnurekendur. Aðrir atvinnurekendur yrðu því ekki gerðir bótaábyrgir, vegna skaðverka 

þeirra, á grundvelli vinnuveitendaábyrgðar. 

Vinni starfsmaður á grundvelli ráðningarsamnings er vinnuveitanda hans skylt að halda 

eftir af launum hans iðgjaldi í viðkomandi stéttarfélag og greiða það til viðkomandi 

stéttarfélags líkt og ákvæði 2. mgr. 6. gr. laga um starfskjör launafólks og skyldutryggingu 

lífeyrisréttinda nr. 55/1980 segir til um. Því geta greiðslur fyrir aðila í stéttarfélag gefið 

vísbendingu um að hann teljist starfsmaður. Ekki má þó ganga að því sem vísu.27 

Ekkert var nefnt um félagsaðild læknisins, GA, í Hrd. 8. desember 2011 (134/2011). 

Hvorki Hæstiréttur né héraðsdómur nefndu þetta sjónarmið. Þess ber þó að geta að 

Hæstiréttur áréttaði að greiðslur samkvæmt samningnum um ferliverk færu fram sem 

verktakagreiðslur og að greitt væri til einkahlutafélags. Í því felst að ábyrgð á greiðslu 

iðgjalds færist yfir á einkahlutafélagið sem telst þá vera atvinnurekandi; ásamt öðrum 

launatengdum greiðslum.28  

 Sérstök starfsréttindi eða löggilding 5.7

Á hinum almenna markaði starfa sérfræðingar, sem þurfa sérstök starfsréttindi eða 

löggildingu til að sinna viðkomandi starfi, fremur sem verktakar en starfsmenn. Þetta á þó 

ekki við um sérfræðinga er starfa hjá hinu opinbera. Sérfræðingar sem starfa innan stétta í 

opinbera heilbrigðiskerfinu falla til að mynda undir lög um starfsheiti og starfsréttindi 

heilbrigðisstétta nr. 24/1985, gildi ekki sérlög um stétt þeirra.29 

Í Hrd. 8. desember 2011 (134/2011) lá ljóst fyrir að læknirinn, GA, starfaði sem 

sérfræðingur innan opinbera heilbrigðiskerfisins og hafði tilskilin starfsréttindi sem slíkur. 

                                                
27 Páll Sigurðssin: Verksamningar, bls. 37. 
28 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 267. 
29 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 266-267. 



20 
 

Þrætuefni málsins var samningurinn um ferliverk sem gerði hann að verktaka; en þó aðeins 

við framkvæmd þeirra verka. Hæstiréttur taldi þessa tilhögun standast og að engum vafa væri 

háð að læknirinn, GA, væri verktaki við framkvæmd umræddra verka. 

 Ákvörðun vinnutíma 5.8

Ef samningur felur í sér vinnuframlag á tilteknum tímua getur það gefið vísbendingu um að sá 

samningur sé ráðningarsamningur fremur en verksamningur. Þar sem eðli verksamninga lýtur 

að árangri tiltekins verks hefur verktaki yfirleitt frjálsar hendur um það hvenær hann sinnir 

verkinu svo lengi sem tilsettur árangur náist á tilsettum tíma. Þetta er þó ekki algilt enda getur 

rökbundin nauðsyn leitt til þess að verk verði aðeins unnið á tilteknum tímum eða innan 

ákveðinna tímamarka. 

Ráðningarsamningar gera yfirleitt ráð fyrir vinnuframlagi starfsmanns á þeim tímum sem 

vinnuveitandi þarf á starfskröftum hans að halda. Tímarnir geta verið óreglulegir eða 

sveigjanlegir en yfirleitt er þó farið fram á lágmarksviðveru.30  

Þetta sjónarmið kom ekki fram, frekar en mörg önnur, í rökstuðningi Hæstaréttar í Hrd. 8. 

desember 2011 (134/2011). 

 Samningstími og uppsagnarfrestur 5.9

Eins og fram hefur komið snúast verksamningar að öllu jöfnu um árangur af tilteknu verki. 

Slíkir samningar þurfa því yfirleitt ekki að vera tímabundnir og engin sérstök þörf er á 

uppsagnarfresti; enda telst samningssambandi lokið þegar árangrinum hefur verið náð. 

Eðlilega kunna verktaka þó að vera sett einhver tímamörk og áskilja samningsaðilar sér 

mögulega réttar á uppsagnarfresti. 

Uppsagnarfrestir eru tíðari í ráðningarsamningum. Verkafólki er jafnframt tryggður réttur 

á uppsagnarfresti í lögum um rétt verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum og til launa vegna 

sjúkdóms- og slysaforfalla nr. 19/1979. 

Í umdeilda samningnum um ferliverk í Hrd. 8. desember 2011 (134/2011) var ákvæði um 

þriggja mánaða gagnkvæman uppsagnarfrest. Héraðsdómur taldi þetta sjónarmið fram sem 

rökstuðning fyrir niðurstöðu sinni um að samningurinn væri í raun ráðningarsamningur. 

Hæstiréttur nefnir þetta sjónarmið þó ekki í sinni niðurstöðu um að samningurinn hafi verið, 

eftir orðum sínum og efni, verktakasamningur. 

                                                
30 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 266-267. 
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 Heildarmat 5.10

Líkt og ofangreind umfjöllun ber með sér kunna atriði er varða efni og framkvæmd verk- og 

ráðningarsamninga að benda í mismunandi áttir. Því er mikilvægt að virða slíka samninga, 

ásamt atriði er þeim tengjast, heildstætt með hliðsjón af þeim viðmiðum sem að ofan eru 

reifuð. Þess ber að geta að fleiri atriði geta komið til skoðunar en ræðst það af atvikum hverju 

sinni. Hrd. 8. desember 2011 (134/2011) er gott dæmi um dóm þar sem viðmiðin benda í 

ólíkar áttir og reynt hefur á heildarmat dómstóla við úrlausn þess hvort um verk- eða 

ráðningarsamning er að ræða.31  

6 Önnur réttarsvið 

 Almennt 6.1

Álitaefni tengd aðgreiningu verksamninga frá ráðningarsamningum koma ekki einungis til 

úrlausnar á sviði skaðabótaréttar. Réttaráhrif þessara samninga geta verið ólík á sviðum á borð 

við skattarétt og gjaldþrotarétt; enda gilda um þá mismunandi reglur. Verður því fjallað nánar 

um úrlausn þessara álitaefna í næstu köflum. 

 Gjaldþrotaréttur 6.2

Um gjaldþrotaskipti manna, félaga eða stofnana gilda lög um gjaldþrotaskipti ofl. nr. 21/1991 

(hér eftir skptl.), sbr. 1. gr. skptl. Þegar farið er fram á gjaldþrotaskipti þessara aðila og slík 

krafa nær fram að ganga taka þrotabú við réttindum þeirra og skyldum. Þetta á jafnan við 

þegar bú viðkomandi aðila hefur neikvæða eignarstöðu, þ.e. skuldir þeirra eru umfram eignir. 

Kröfuhafar þessara aðila vilja, eðli málsins samkvæmt, fá fullnustu kröfu sinnar en þeir kunna 

að vera margir og kröfur þeirra af mismunandi rót runnar. Því hafa skptl. að geyma sérstakar 

reglur sem gilda um fullnustu krafna og skipan þeirra í réttindaröð eftir vægi sínu; um þetta 

fjallar XVII. kafli skptl. 

 Kröfum um laun og annað endurgjald fyrir vinnu í þjónustu þrotamanns er veittur 

forgangur skv. 1. tölul. 1. mgr. 112. gr. skptl. Undir ákvæðið falla þó ekki kröfur verktaka, á 

hendur þrotamanni, sem grundvallast á verksamningi þeirra á milli.32 Slíkum kröfum er því 

skipað aftar í röðina og teljast þær almennar kröfur sem falla undir ákvæði 113. gr. skptl. Af 

þessu má vera ljóst að maður sem starfar á grundvelli ráðningarsamnings nýtur sérstakrar 

verndar ólíkt þeim sem starfar á grundvelli verktakasamnings. 

                                                
31 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 277-278. 
32 Stefán Már Stefánsson: Íslenskur gjaldþrotaréttur, bls. 227. 
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 Vegna þessara forgangsreglna hefur reynt á aðgreiningu milli verk- og ráðningarsamninga 

við gjaldþrotaskipti. Kom slíkur ágreiningur til úrlausnar Hæstaréttar í Hrd. 1997, bls. 2128 

þar sem ritstjóri vikublaðs í eigu Miðils ehf. (SG) gerði þá dómkröfu að krafa hans í þrotabú 

Miðils ehf. nyti forgangs á grundvelli 1. tölul. 1. mgr. 112. gr. skptl. Héraðsdómur hafnaði 

þeirri kröfu hans en Hæstiréttur komst að öndverðri niðurstöðu með heildstæðu mati á 

framkvæmd samningssambandsins. Þessari niðurstöðu til stuðnings benti Hæstiréttur á að SG 

hafði haft starfið að aðalstarfi, að hann hafði lagt fram persónulegt vinnuframlag, að starfið 

hafði farið fram í húnsæði og aðstöðu Miðils ehf og að SG hafði ráðið yfir starfsfólki 

félagsins. Einnig höfðu aðilar samið um tveggja mánaða uppsagnarfrest og orlof til handa SG 

sem fékk einnig greiddar fastar mánaðarlegar greiðslur. Vegna þessa taldi Hæstiréttur 

samningssambandið bera sterk einkenni vinnusamnings. Þar sem þrotabúinu tókst ekki að 

sýna fram á að samningurinn hafi verið, samkvæmt efni sínu, verksamningur féllst Hæstiréttur 

á kröfu SG.  

 Skattaréttur 6.3

Þegar kemur að greiðslu skatts getur skipt verulegu máli hvort aðili teljist launþegi eða 

verktaki; enda telst sá síðarnefndi til sjálfstæðra atvinnurekanda. Í II. kafla laga nr. 90/2003 

um tekjuskatt (hér eftir tsl.) er fjallað um skattskyldar tekjur. A-liður 7. gr. þess kafla tekur til 

endurgjalds fyrir hvers konar vinnu, starfs eða þjónustu, án tillits til viðmiðunar, sem innt er 

af hendi fyrir annan aðila. Eftir orðum sínum tekur greinin því til launþega sem starfa á 

grundvelli ráðningarsamnings. Um tekjuskattsstofn þessara aðila fjallar svo 1. tölul. 1. mgr. 

61. gr. tsl. að teknu tilliti til þess frádráttar sem slíkum aðilum er heimilaður skv. 30. gr. skl. 

B-liður 7. gr. II. kafla tsl. tekur til tekna af atvinnurekstri og sjálfstæðri starfsemi sem 

verktakar heyra undir. Tekjuskattsstofn þessara aðila fellur svo undir 2. tölul. 1. mgr. 61. gr. 

tsl., sé starfsemi rekin á kennitölu lögaðila, en undir b-lið 3. tölul. 1. mgr. 61. gr. tsl.; sé 

atvinnurekstur eða sjálfstæð starfsemi rekin í nafni einstaklings. Tekjuskattsstofn þessara aðila 

er ákvarðaður að teknu tilliti til þess frádráttar sem þeim er heimilaður skv. 31. gr. tsl. 

 Þegar kemur að útreikningi tekjuskatts skv. VI. kafla tsl. er gerður greinarmunur á 

mönnum sem eru skattskyldir skv. 1. gr., sbr. 66. gr. tsl. og skattskyldum lögaðilum skv. 1., 

2., 4. og 5. tölul. 1. mgr. 2. gr., sbr. 71. gr. tsl. Um þessa aðila gilda mismunandi reglur hvað 

varðar skattlagningarprósentu og útreikning tekjuskatts. Óháð þessu getur skipt aðila miklu 

máli hvort hann teljist launþegi eða sjálfstæður atvinnurekandi, þó ekki sé sérstakt félag um 

reksturinn, vegna þeirra reglna sem gilda um frádrátt frá tekjuskattsstofni. Ásamt þessu gilda 

reglur laga um virðisaukaskatt nr. 50/1988 um innheimtu og skil á virðisaukaskatti á vöru og 
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þjónustu aðila í atvinnurekstri, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 3. gr. laganna. Þessir aðilar geta jafnframt 

átt rétt á endurgreiðslu virðisaukaskatts eftir reglum 25. gr. sömu laga. Vegna þessa kunna 

aðilar að freistast til að telja rangt fram til skatts, þ.e. að gefa laun upp sem verktakagreiðslur. 

 Þegar skorið er úr um hvort aðili telst launþegi eða verktaki, í skilningi skattaréttar, er 

stuðst við svipuð sjónarmið og þegar á það álitaefni reynir við beitingu reglunnar um 

vinnuveitendaábyrgð. Þetta má m.a. sjá á úrskurði yfirskattanefndar 3. júlí 2013 (223/2013). 

Kærandi í því máli hafði starfað hjá fyrirtækinu X ehf. en greiðslur fóru annars vegar til hans 

sem starfsmanns og hins vegar til einkahlutafélags í hans eigu, Z ehf., vegna verkefna hans 

sem verktaki fyrir fyrirtækið. Ríkisskattstjóri taldi þetta fyrirkomulag ekki standast og að 

greiðslur til Z ehf. væru í raun launagreiðslur sem tilheyrðu kæranda persónulega. 

Yfirskattanefnd staðfesti þessa niðurstöðu ríkisskattstjóra með vísan til eftirtalinna atriða: i) 

Um langvarandi og viðvarandi starfssamband kæranda og X ehf. væri að ræða. ii) Starfið var 

aðalstarf kæranda. iii) Gert var ráð fyrir persónulegu vinnuframlagi. iv) Umdeild störf voru 

ekki afmörkuð frá almennri starfsemi X ehf. v) Greiðslur fóru fram mánaðarlega án tillits til 

framvindu verka. Þá tók Yfirskattanefnd fram að þessi atriði væru almennt höfð til 

viðmiðunar við mat á því hvort um verk- eða vinnusamning væri að ræða og væru þau 

jafnframt þau atriði sem mest vægi hafa í þeim efnum.  

7 Niðurstöður 

Erfitt hefur reynst að setja fram einfalda reglu sem fylgja má við aðgreiningu milli verk- og 

ráðningarsamninga. Ástæðuna má rekja til þess hversu margbreytilegir umræddir samningar 

eru í reynd og hversu lítill eðlismunur kann að vera milli einstakra samninga. 

Séu nýlegir dómar Hæstaréttar kannaðir má vera að einhver merki séu um einfaldari 

nálgun þar sem lögð er áhersla á ákvæði samninga um ákvörðun endurgjalds. Varast ber þó að 

draga of víðtækar ályktanir af nálgun Hæstaréttar í Hrd. 8. desember 2011 (134/2011) þegar 

kemur að meginsjónarmiðum um aðgreiningu verksamninga frá ráðningarsamningum. 

Sérfræðingar sem starfa á vegum hins opinbera hafa vissa sérstöðu í ljósi þekkingar sinnar og 

starfssviðs sem felst í sjálfstæðum vinnubrögðum. Þeim kann gjarnan að svipa til 

verksamninga enda starfa sérfræðingar, á sviðum sem krefjast starfsréttinda eða löggildingar á 

hinum almenna markaði, að meginstefnu sem verktakar. Því kann störfum lækna, sem starfa á 

grundvelli verktakasamnings, við spítala að vera nánast eins háttað og störfum lækna sem 

starfa á grundvelli ráðningarsamnings við spítala. Munur þessara samninga kristallast því 

helst í ákvörðun uppgjörs, endurgjalds og greiðslu launatengdra gjalda. Þessi munur hefur þó 

þær afleiðingar að spítalinn beri ekki skaðabótaábyrgð á bótaskyldum verkum læknisins enda 
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ábyrgist hann sín verk sjálfur á grundvelli meginreglunnar um skaðabótaábyrgð verktaka. 

Hann þarf því sjálfur að kaupa tryggingu sem sjálfstæður atvinnurekandi. 

Vinnuveitendaábyrgð gagnvart spítalanum nær ekki fram að ganga. 

Draga má þá ályktun að Hæstiréttur muni áfram meta þá samninga, sem um er deilt, 

heildstætt. Varhugavert væri að horfa einangrað á fáein ákvæði þessara samninga þegar skorið 

er úr um hvort umdeildur samningur sé verk- eða ráðningarsamningur. Þessa framkvæmd má 

einnig sjá á öðrum réttarsviðum þar sem reynir á aðgreiningu verksamninga frá 

ráðningarsamningum. 
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