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1. Inngangur 

Í ritgerð þessari verður farið í mat á þeim bótagrundvelli sem gildir þegar starfsmanni hjá hinu 

opinbera hefur verið vikið ólöglega úr starfi. Í 1. gr. starfsmannalaganna nr. 70/1996  ( hér 

eftir skammstafað stml.) segir að lögin gildi um hvern þann mann sem er skipaður, settur eða 

ráðinn í þjónustu ríkisins til lengri tíma en eins mánaðar, án tillits til þess hvort og þá hvaða 

stéttarfélagi hann tilheyrir enda verði starf hans talið aðalstarf. Ljóst er að lög þesssi halda 

utan um stóran hóp af einstaklingum og innihalda mikilvægar reglur til þess að verja 

réttarstöðu þeirra enn frekar. Það er forsenda þess að ríkisstarfsmenn finni fyrir öryggi á 

vinnustað að réttur þeirra sé varinn í lögum þessum og að þeir eigi raunhæfa möguleika til 

þess að bera mál sín undir dómstóla sé hans ekki gætt. Einnig er réttur starfsmanna varinn í 

stjórnsýslulögum nr. 37/1999 ( hér eftir nefnd stjsl.) enda er mikilvægt að farið sé eftir þeim 

meginreglum þegar kemur að málum í þessum flokki. Frávikning starfsmanna er íþyngjandi 

úrræði og algengt er að ágreiningur rísi í þeim málum. Starfsmenn krefjast þá oft skaðabóta, 

hvort sem að þeim hafi verið vikið úr starfi eða að staða þeirra hafi verið lögð niður. Þá 

krefjast þeir skaðabóta bæði vegna fjártjóns sem og miskabóta. Til eru margir dómar þar sem 

skaðabætur hafa verið dæmdar í málum sem þessum. Rökstuðningur Hæstaréttar getur verið 

með ýmsum hætti og vitnar dómurinn oft í stjórnsýslulögin og starfsmannalögin . Forvitnilegt 

er að fara yfir rökstuðning þennan og reyna að sjá hver bótagrundvöllurinn er í þeim málum 

sem dæmdar eru bætur vegna frávikningar starfsmanns. Í ritgerðinni verður fyrst farið í þær 

reglur sem gilda almennt um grundvöll skaðabótaábyrgðar en sá hluti ritgerðarinnar skiptist í 

þrjá hluta. Í inngangnum verður stuttlega farið yfir almennu regluna í skaðabótarétti sem 

gildir um bótagrundvöllinn. Síðan verður farið yfir sögulegt yfirlit og að lokum verður í 

stórum dráttum fjallað um þær reglur sem gilda um bótagrundvöllinn.  Fjallað verður síðan 

um frávikningu úr stöðu og skilgreininguna á opinberum starfsmanni. Komið verður inná þær 

skráðu réttarreglur sem gilda um opinbera starfsmenn í dag og þau úrræði sem í boði eru fyrir 

starfsmenn þegar þeir vilja verja rétt sinn. Meginefni ritgerðarinnar snýr að þeim dómum sem 

dæmdir hafa verið í málum vegna frávikningar úr stöðu. Fyrst verður fjallað um 

miskabótakröfur í þeim málum og á hvaða bótagrundvelli þær séu dæmdar. Síðan verður litið 

til þeirra mála sem fjalla um frávikningu úr stöðu þegar starfsmaður hefur gerst brotlegur úr 

starfi. Því næst verður horft til þeirra mála sem lúta að niðurlagningu á stöðu starfsmanns. Að 

lokum verður gerð grein fyrir ályktunum úr dómaframkvæmd og niðurstöður reifaðar. 
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2. Reglur um grundvöll skaðabótaábyrgðar 

2.1. Inngangur 

Ekki kemur til skaðabótaábyrgðar nema að þeim skilyrðum sé fullnægt sem eiga við 

samkvæmt þeirri reglu sem gildir um bótagrundvöllinn í hverju tilviki. Reglurnar um 

bótagrundvöllinn greinast í fernt, þ.e í sakarregluna, reglur um hlutlæga ábyrgð, regluna um 

vinnuveitandaábyrgð og sakarlíkindaregluna. Almennt hvílir það á tjónþola að sanna að tjóni 

sé valdið með skaðabótaskyldum hætti. 
1
 

2.2. Sögulegt yfirlit 

Neðangreint sögulegt yfirlit tekur til þeirra reglna sem gilda um bótagrundvöllinn, sem fjallað 

verður um í ritgerð þessari. Sakarreglan kom hingað úr dönskum rétti, en dönsk réttaráhrif 

voru hér gífurleg.
2
 Af 19. aldar lögum má helst nefna 302.-305. gr. almennra hegningarlaga 

25. júní 1869. Samkvæmt 302. gr. var sá, sem varð brotlegur í glæp, skyldur til að gjalda 

þeim, sem beið tjón, skaðabætur. Í 303. gr. var ákvæði um bætur fyrir miska.  Lög nr. 28/1893 

um skaðabætur fyrir gæsluvarðhald að ósekju o.fl. fólu m.a. í sér reglur um hlutlæga 

bótaábyrgð ríkissjóðs. Þessi ákvæði laganna munu vera fyrstu nútímabótareglur um hreina 

hlutlæga ábyrgð utan samninga hér á landi.
3
  Óvíst er hvenær hinni ólögfestu reglu um 

vinnuveitandaábyrgð var fyrst beitt á Íslandi. Fræðimennirnir Þórður Eyjólfsson og Ólafur 

Lárusson eru sammála um að Hrd. 1934, bls. 862 sé glöggt fordæmi um 

vinnuveitandaábyrgð.
4

 Telja þeir að dómurinn sé sá fyrsti á Íslandi, þar sem 

vinnuveitandaábyrgð er lögð á atvinnurekanda, án sérstakrar heimildar í settum lögum.
5
 Áður 

en dómvenja skapaðist um almennu vinnuveitandaábyrgðarregluna var þó hliðstæð regla 

lögleidd á þrengra sviði, þ.e.a.s. 13. gr. siglingalaga um ábyrgð útgerðarmanns á gáleysi 

skipverja og annarra, sem „ vinna í skipsins þarfir“, sbr. siglingalög nr. 63/1913.
6
  

2.3 Almennt um bótagrundvöllinn 

Sakarreglan er almennt skilgreind svo: 

Maður ber skaðabótaábyrgð á tjóni, sem hann veldur með saknæmum og ólögmætum 

hætti, enda sé tjónið sennileg afleiðing af hegðun hans og raskar hagsmunum sem verndaðir 

eru með skaðabótareglum. Það er og skilyrði að sérstakar huglægar afsökunarástæður eigi 

ekki við um tjónvald, svo sem æska eða skortur á andlegri heilbrigði.
7
 

                                                 
1 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I bls. 92.  
2 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur, bls. 38.  
3 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur, bls. 39.  
4 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur, bls. 39.  
5 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur, bls. 40.  
6 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur, bls. 40.  
7 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 92-93 
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Aðferðafræði við beitingu sakarreglunnar miðast við að finna mælikvarða um hvernig 

tjónvaldur hefði átt að hegða sér í þeim aðstæðum sem hann olli. Öll sú aðferðafræði er í raun 

reist á því hvernig menn almennt ættu að hegða sér og er því slitin frá einstaklingsbundnu 

mati eða skynjun tjónvalds.
8
 Sök tjónvalds, sem krafinn er um bætur, er skilyrði bótaskyldu.

9
 

Almennt gáleysi er lægra stig gáleysis. Í þeim tilvikum er tjónvaldur ekki jafn varkár og hann 

átti að vera. Munurinn á almennu gáleysi og stórkostlegu gáleysi hefur a.m.k. í seinni tíð, 

einungis verið talinn stigsmunur.  Samkvæmt 18. gr. hgl. er ásetningur meginskilyrði 

hegningarlaga um saknæmi.
10

 Í skaðabótarétti hefur þessi aðgreining á hinn bóginn enga 

þýðingu. Óþekkt er að ásetningur sé gerður að skilyrði fyrir því að unnt sé að fella 

skaðabótaskyldu á tjónvald.
11

 

Aðrar reglur en sakarreglan sem eiga við um bótagrundvöllinn eru nefndar víðtæk 

ábyrgð.
12

 Víðtæk ábyrgð er samheiti yfir ábyrgð sem reist er á hlutlægri ábyrgð, 

vinnuveitandaábyrgð og sakarlíkindareglunni.
13

 Reglan um hlutlæga ábyrgð er stundum nefnd 

hrein hlutlæg ábyrgð eða skaðabótaskylda án sakar. Reglan um hlutlæga ábyrgð er sú regla 

sem er hvað víðtækust um bótagrundvöllinn í skaðabótarétti. Samkvæmt þeirri reglu stofnast 

skaðabótaskylda þó svo að saknæm háttsemi sé ekki til staðar.
14

 Mesta hagnýta þýðingu um 

hlutlæga ábyrgð í íslenskri réttarframkvæmd hefur 1. mgr. 88. gr. umferðarlaga.
15

 Þar kemur 

fram að sá sem ábyrgð ber á skráningarskyldu vélknúnu ökutæki skal bæta það tjón sem hlýst 

af notkun þess. Það tjón skal vera bætt þó svo að tjónið verði ekki rakið til bilunar eða galla á 

tækinu né ógætni ökumanns. 

Reglan um vinnuveitandaábyrgð hefur ekki verið lögfest hér á landi en gert hefur verið 

ráð fyrir reglunni í löggjöf, sbr. ákvæði 1. mgr. 171. gr. siglingarlaga nr. 34/1985. Einnig 

hefur reglunni oft verið beitt í úrlausnum dómstóla.
16

 Reglan um vinnuveitandaábyrgð telst til 

víðtækra bótareglna. Í henni felst að vinnuveitandi verður skaðabótaskyldur vegna tjóns  sem 

starfsmaður veldur með saknæmum hætti. Það er ekki skilyrði að vinnuveitandinn sjálfur hafi 

sýnt af sér saknæma háttsemi. Ábyrgðin er þó á sakargrundvelli, enda þarf starfsmaður að 

hafa valdið tjóni með saknæmum hætti.
17

 Stundum leiða ákvarðanir sem teknar eru af æðstu 

stofnunum ríkisins til skaðabótaskylds tjóns. Slíkt má nefna stofnanaábyrgð.
18

  

  

                                                 
8 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 95-96 
9 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur, bls. 53 
10 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 22 
11 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 124 
12 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 221.  
13 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 221.  
14 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 222.  
15 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 228 
16 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 225 
17 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 257 
18 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 546 
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3. Frávikning úr stöðu eða ráðningarslit opinbers starfsmanns 

3.1. Almennt 

Sú ákvörðun að víkja starfsmanni ríkisins úr starfi er stjórnvaldsákvörðun. Þegar 

stjórnsýslulögin voru sett árið 1993 kom fram í athugasemdum sem fylgdu frumvarpinu að 

gengið væri út frá því að  ákvarðanir er lúta að réttindum og skyldum opinberra starfsmanna 

teldust stjórnvaldsákvarðanir. Myndu þær ákvarðanir þess vegna falla undir gildissvið 

laganna.
19

 Samkvæmt því eiga stjórnvöld að fylgja stjórnsýslulögum við stofnun 

starfssambandsins og einnig við lausn opinberra starfsmanna úr stöðum.
20

 Umsækjendur um 

störf og starfsmenn hjá hinu opinbera njóta því sömu réttinda og aðili máls þegar stjórnvöld 

taka ákvarðanir, hvort sem þær eru íþyngjandi eða ívilnandi. Varðar þetta til dæmis regluna 

um aðgang að gögnum og um andmælaréttinn, sbr. 13.- 19. gr. stjsl. Einnig á reglan um rétt til 

rökstuðnings hér við sbr. 20. - 21. gr. laganna.
21

 Ýmsar skyldur hvíla á opinberum 

vinnuveitendum sem bæði tengjast  leiðbeiningarreglu og rannsóknarreglu stjsl., sbr. 7. og 10. 

gr. þeirra laga. Til viðbótar við þær skráðu reglur eiga stjórnvöld að haga ráðstöfunum sínum 

á þessu sviði þannig að það brjóti ekki gegn óskráðum meginreglum stjórnsýsluréttar.
22

 Páll 

Hreinsson skilgreinir stjórnvaldsákvörðun sem ákvörðun sem tekin er í skjóli stjórnsýsluvalds 

og er beint milliliðalaust út á við að tilteknum aðila eða aðilum og með henni er kveðið á 

bindandi hátt um rétt eða skyldur þeirra í ákveðnu og fyrirliggjandi máli.
23

  

Stjórnvaldsákvörðun er ógild þegar hún getur ekki að lögum haft sömu réttaráhrif sem henni 

var ætlað að hafa.
24

 Þannig kann t.d. hið opinbera að verða bótaskylt. Flest þeirra mála, sem 

varða ágreining um skaðabótarétt starfsmanns, hafa lotið að því hvort réttilega hafi verið 

staðið að frávikningu hans úr stöðu eða ráðningarslitum.
25

  

3.2. Opinber starfsmaður 

En hvað er þá opinber starfsmaður? Hægt er að ganga út frá því að átt sé við starfsmenn ríkis 

og sveitarfélaga. Skilgreiningin á hugtakinu ríkisstarfsmaður er örlítið þrengra og nær til 

þeirra sem falla undir stml. en þau lög ná til fleiri í þjónustu ríkisins en fyrr enda var aðeins 

hluti starfsmanna ríkisins sem féll undir eldri stml. Efni vinnusambandsins getur verið af 

ólíkum toga en reglur um sveitarfélög.  Opinberir starfsmenn eiga það flestir sameiginlegt að 

                                                 
19 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3283 
20 Ásmundur Helgason: „Eru sérstakar reglur um réttarstöðu ríkisstarfsmanna til gagns eða óþurftar?“ bls. 14.  
21 Ásmundur Helgason: „Eru sérstakar reglur um réttarstöðu ríkisstarfsanna til gans eða óþurftar?“ bls. 14 
22 Ásmundur Helgason, „Eru sérstakar reglur um réttarstöðu ríkisstarfsmanna til gagns eða óþurftar?“ bls. 15 
23 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 169 
24 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 113 og Ólafur Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur, bls. 164. 
25 Viðar Már Matthíasson:  Skaðabótaréttur, bls. 568 



6 

ákvarðanir þeirra  eru í mörgum tilvikum teknar af yfirmanni sem bundinn er af ákvæðum 

stjsl. 
26

 Niðurstaðan hefur orðið sú að skilgreina verður hugtakið opinber starfsmaður afstætt. 

Þar að auki verður að skýra hugtakið eftir því hvar það kemur fyrir í lagatexta hverju sinni.
27

  

  

                                                 
26 Einar Karl Hallvarðsson: „Miskabótakröfur í málum er varða réttarstöðu opinberra starfsamanna“, bls. 91-92. 
27  Lára V. Júlíusdóttir:  Stéttarfélög og vinnudeilur, bls. 203. 
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4. Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins 

4.1 Eldri lög 

Alþingi afgreiddi frumvarp til stml. þann 6. apríl 1954. Þau lög voru síðan staðfest af forseta 

Íslands og gefin út sem lög nr. 38, 14. apríl 1954. Engin heildarlög höfðu áður verið til hér á 

landi um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna. Lagaákvæðin voru dreifð og ófullkomin. 

Varð þetta til þess að Gunnar Thoroddsen og Sigurður Bjarnason fluttu á Alþingi 1944 tillögu 

til þingsályktunar þess efnis að fela ríkisstjórninni að láta undirbúa löggjöf um opinbera 

starfsmenn.
28

 Frumvarpið var fullsamið haustið 1950 og skilað til ríkisstjórnarinnar. 

Frumvarpið var lagt fyrir Alþingi 1953 og afgreitt sem lög frá því þingi.
29

 Fyrsti kafli laganna 

fjallaði um gildissvið þeirra, annar kafli fjallaði um veitingu starfa og  þriðji kafli laganna 

fjallaði um lausn um stundarsakir, lausn að fullu, lausn vegna aldurs og afnám stöðu og 

lausnarbeiðni. Í þeim kafla fólst að hin sérstaka réttarstaða opinberra starfsmanna fælist í því 

að sakir þyrfti til frávikningar. 7.-9. greinar voru settar með tilliti til þessa og fjölluðu um 

lausn um stundarsakir. Ástæður til lausnar voru greindar í 2. mgr. 7. gr. Þar kom fram að 

áminning væri veitt fyrst og starfsmanni gerður kostur á að bæta ráð sitt. 
30

 

4.2 Nýrri lög 

Árið 1996 voru hér á landi samþykkt lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Tilgangi 

þeirra laga má skipta í þrennt.  Í fyrsta lagi var með þeim verið að leitast við að auka 

sveigjanleika í starfsmannahaldi ríkisins. Samfara því var einnig reynt að draga úr þeim mun 

sem var á réttarstöðu ríkisstarfsmanna og starfsmanna í þjónustu einkaaðila. Í öðru lagi 

miðuðu þau að því að auka sjálfstæði forstöðumanna og ábyrgð þeirra á starfsmannahaldi 

þeirra stofnana sem þeir veittu forstöðu. Í þriðja lagi var tilgangurinn sá að fella brott ýmis 

ákvæði eldri laga sem voru orðin úrelt og aðlaga önnur ákvæði að nútímanum.
31

  

Í 1. gr. stml. kemur fram sú meginregla að lögin gilda um hvern þann mann sem er 

skipaður, settur eða ráðinn í þjónustu ríkisins til lengri tíma en eins mánaðar, án tillits til þess 

hvort og þá hvaða stéttarfélagi hann tilheyrir, enda verði starf hans talið aðalstarf.  Um 

starfslok embættismanna fer samkvæmt 6. kafla stml., sbr. 25. gr. og 21. gr. laganna. Um 

starfslok annarra starfsmanna en embættismanna fer samkvæmt 44. gr. sbr. 21. gr. laganna.
32

 

Þó svo að skaðabótaregla 2. mgr. 32. gr. stml. gildi aðeins um embættismenn er 

                                                 
28 Gunnar Thoroddsen: „Löggjöfin um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins“, bls. 3. 
29 Gunnar Thoroddsen: „Löggjöfin um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins“, bls. 5 
30 Gunnar Thoroddsen: „Löggjöfin um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins“, bls. 6-10. 
31 Ásmundur Helgason: Ásmundur Helgason: „Eru sérstakar reglur um réttarstöðu ríkisstarfsmanna til gagns eða 

óþurftar“? bls. 12. Sjá einnig Alt. 1995, A deild, bls. 3142. 
32 Guðmundur Sigurðsson: „Skaðabótaábyrgð ríkisins vegna frávikningar eða slita á ráðningu“, bls. 132. 
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skaðabótaréttur annarra starfsmanna ekki svo frábrugðinn. 
33

 Uppsögn annarra starfsmanna fer 

samkvæmt 43-44., sbr. 21. gr. stml.  

  

                                                 
33  Hrd. 1999: 802, bls. 806 en þar segir t.d. : „ Samkvæmt framansögðu fullnægði sú áminning sem 

gagnáfrýjanda var veitt 27. febrúar 1997 ekki skilyrðum 44. gr. Laga nr. 70/1996. Uppsögn hennar 18. apríl 1997 

úr starfi forstöðumanns vinnustofnunar að Gagnheiði 39 á Selfossi var því ólögmæt.  Aðaláfrýjandi ber 

fébótaábyrgð á þessari ráðstöfun eftir almennum sjónarmiðum skaðabótaréttar og stendur sérregla 2. mgr. 32. 

laga nr. 70/1996 um embættismenn ekki í vegi þeirri niðurstöðu“ 
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5. Úrræði starfsmanns sem vikið er úr starfi 

Ákvörðun um uppsögn starfsmanns er afar íþyngjandi. Algengt er í þeim aðstæðum að 

ágreiningur verði milli aðila. Starfsmenn leita þá gjarnan réttar síns í kjölfarið og eru ýmis 

úrræði í boði fyrir þá. Þau úrræði eru þrenns konar, það er að segja stjórnsýslukæra, kvörtun 

til umboðsmanns og málshöfðun fyrir dómstólum. 

Með 26. gr. stjsl. var lögfest sú meginregla um að heimilt væri að kæra 

stjórnvaldsákvörðun til æðra stjórnvalds. Þannig verður stjórnvaldsákvörðunum lægra settra 

stjórnvalda almennt skotið til æðri stjórnvalda.
34

 Í 3. máls. 1. mgr. 44. gr. stml. er hægt að 

finna kæruheimild en þar segir að heimilt sé að bera uppsögn undir hlutaðeigandi ráðherra ef 

hún grundvallast á þeim ávirðingum í garð starfsmanns sem tilteknar eru í 21. gr. stml. 

Samkvæmt 1. mgr. 2. gr. laga nr. 85/1997 um umboðsmann Alþingis er það hlutverk 

umboðsmanns að hafa eftirlit með stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga og tryggja rétt borgaranna 

gagnvart stjórnvöldum landsins. Á grundvelli 2. mgr. 4. gr. þeirra laga geta starfsmenn ríkis 

og sveitarfélaga kvartað til umboðsmanns vegna ákvarðana stjórnvalds. Það skilyrði er sett í 

3. mgr. 6. gr. lagana  fyrir kvörtun þeirri að kæruleiðir innan stjórnsýslunnar hafi áður verið 

tæmdar. Í 2. mgr. 6. gr. þeirra laga kemur fram að kvörtun skuli berast innan árs frá því að sú 

stjórnvaldsákvörðun sem um ræðir var tekin. 

Að lokum skal nefna þann möguleika starfsmanns að höfða mál fyrir almennum 

dómstólum. Þar eiga dómstólar endanlegt úrskurðarvald um ákvarðanir stjórnvalda. Þar að 

auki eiga dómstólar almennt auðveldara með að leysa úr sönnunarvanda heldur en 

umboðsmaður Alþingis, sbr. 1. mgr. 44. gr. 91/1991. 
35

  

  

                                                 
34 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, Skýringarrit, bls. 259 
35 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 111.  
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6. Nokkrir dómar þar sem fjallað er um frávikningu úr stöðu 

6.1. Inngangur 

Nú skal líta til nokkurra dóma sem fjalla um það hvort réttilega hafi verið staðið að 

frávikningu starfsmanns úr stöðu hans. Fyrst verður farið lítillega í miskabótakröfur þegar 

opinberum starfsmönnum er vikið úr starfi og hugleiðingar um bótagrundvöllinn í þeim 

málum. Síðan verður fjallað um þau mál þar sem starfsmaður hefur gerst brotlegur í starfi. Þá 

verða fyrst reifaðir eldri dómar í þeim flokki og síðar  nýrri. Að lokum verða reifaðir dómar 

sem fjalla um þegar starfsmanni er vikið úr starfi vegna niðurlagningu á stöðu hans. Ekki er 

hægt að gera grein fyrir öllum þeim málum sem hér um ræðir. 

6.2. Miskabótakröfur og bótagrundvöllurinn fyrir þeim 

Miskabætur eru þær bætur kallaðar sem er ætlað að jafna út tjón sem ekki telst fjárhagslegt, 

þegar lagaskilyrði eru uppfyllt.
36

 Helsta heimildin þegar kemur að greiðslum á miskabótum er 

í b-lið 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 (hér eftir nefnd skbl.). Segir greinin, eftir að 

henni var breytt með 13. gr. laga nr. 37/1999 um breytingu á skbl., að heimilt sé að láta þann 

sem af ásetningi eða stórfelldu gáleysi veldur líkamstjóni eða ber ábyrgð á ólögmætri 

meingerð gegn frelsi, friði, æru eða persónu annars manns greiða miskabætur.  Í 

athugasemdum við 26. gr. frumvarps til skaðabótalaga var tekið fram að í skilyrði 

greinarinnar um ólögmæta meingerð fælist að um saknæma hegðun væri að ræða.
37

 Einar Karl 

Hallvarðsson segir eftirfarandi í grein sinni Miskabótakröfur í málum er varða réttarstöðu 

opinberra starfsmanna:  

„Gáleysi myndi þó þurfa að vera verulegt til þess að tjónsatvik yrði talið ólögmæt 

meingerð. 

Myndi hugtakið t.d. ekki taka til smávægilegra hrekkja eða stríðni. Einsýnt er af 

dómum að ef ákvörðun um uppsögn eða áminningu er lögmæt kemur ekki til 

greiðslu miskabóta vegna sömu stjórnvaldsákvörðunar.“
38

 

Í ummælum í lögskýringargögnum fyrir 26. gr. skbl.  kemur fram að skylda til greiðslu 

miskabóta getur stofnast gagnvart þeim sem ábyrgð ber á ólögmætri meingerð eftir reglunni 

um vinnuveitendaábyrgð. Kemur þar fram að ekki sé nauðsynlegt að viðkomandi sé sjálfur 

sekur um meingerðina. Einar Karl Hallvarðsson tekur fram í grein sinni að þetta hafi augljósa 

þýðingu þegar um frávikningu starfsmanns er að ræða þar sem æðri stjórnvöld geta átt aðild 

að máli vegna athafna forstöðumanna ríkisstofnana. Eins og áður segir nefnir b-liður 1. mgr. 

26. gr. skbl. að sá sem ber ábyrgð á ólögmætri meingerð gerist bótaábyrgur. Því er vert að 

                                                 
36 Einar Karl Hallvarðsson: „Miskabótakröfur í málum er varða réttarstöðu opinberra starfsmanna“, bls. 88  
37 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3669.  
38 Einar Karl Hallvarðsson: „Miskabótakröfur í málum er varða réttarstöðu opinberra starfsmanna“, bls. 88-89. 
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athuga hvað felist í ólögmætri meingerð. Ólögmæt meingerð hefur stundum verið skilgreind 

sem mannleg háttsemi sem brýtur gegn réttarreglum.
39

 Viðar Már Matthíasson segir í 

Skaðabótarétti að ekki sé ljóst hvaða þýðingu skilyrðið um ólögmæti hefur. Telur hann að 

orðið sé notað til eins konar áhersluauka á saknæmisstigið.
40

 Ólögmæt meingerð getur falist í 

hvers kyns árás á æruna. Ekki skiptir máli í hvaða formi hún er, heldur aðeins að um saknæma 

árás sé að ræða.
41

 Í Hrd. 1962, bls. 900 voru miskabætur dæmdar vegna refsiverðrar 

meingerðar sem fólst í samþykkt bæjarstjórnar Akraness. Hæstiréttur tók fram að sakargiftir á 

hendur gagnáfrýjanda væru móðgandi og meiðandi. Sagði dómurinn að þær væru meinlegri 

fyrir þá sök að þær voru fram bornar sem rökstuðningur fyrir að víkja viðkomandi úr stöðu 

hans. Í Hrd. 1978, bls. 210 voru ritstjórar Morgunblaðsins dæmdir til miskabóta vegna 

skopmynda sem birtust í blaðinu. Kærandi málsins var fyrrverandi þýskur 

rannsóknarlögreglumaður sem kom til landsins til að starfa sem ráðunautur 

sakadómaraembættisins í Reykjavík við rannsókn refsimála. Hæstiréttur taldi að þegar þær 

myndir væru virtar væri ljóst að þær voru birtar í tilefni af störfum hans. Þóttu þær fela í sér 

aðdróttanir í garð kæranda. Í Hrd. 2000, bls. 869 (374/1999) var J, sem starfaði hjá F ehf., 

sakaður um að hafa tekið varning úr farmi flugvéla og var sagt upp störfum. Hæstiréttur taldi 

að uppsögnin hefði ekki verið reist á efnislegum forsendum og að aðgerðir F hefðu bygst á 

óstaðfestum sögusögnum. Taldi Hæstiréttur að forsvarsmenn F ehf. hefðu gengið fram af 

stórfelldu gáleysi. Með uppsögninni fólst því ólögmæt meingerð gegn persónu J og æru hans 

samkvæmt b-lið 26. gr. skbl. Eiríkur Jónsson telur að með þessum dómi hafi Hæstiréttur 

staðfest að uppsögn geti falið í sér ólögmæta meingerð gegn æru.
42

 Í Hrd. 2003, bls. 4668 

(271/2003) fólst síðan ólögmæt meingerð gegn æru í áminningu þegar lögreglumanninum B 

voru dæmdar miskabætur samkvæmt 26. gr. skbl. vegna meintrar ölvunar í vinnu. Hæstiréttur 

tók fram að áminningin væri til þess fallin að skaða æru stefnda, sem hafði starfað sem 

lögreglumaður í 32 ár. Auk þess var hann færður í annað starf, sem honum þótti áhugaminna. 

Einnig má nefna Hrd. 2004, bls. 1293 (275/ 2003) þar sem G voru dæmdar miskabætur þar 

sem prófessorsstaða hans við HÍ hafði verið lögð niður með ólögmætum hætti. Hæstiréttur tók 

fram að með hliðsjón af því hvernig aðaláfrýjandi stóð að því að koma G úr starfi andstætt 

ákvæðum stml. þótti hann ekki hafa sérstakar málsbætur sem gætu haft áhrif á bótafjárhæð. 

                                                 
39  Eiríkur Jónsson: „Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr. 

skaðabótalaga“, bls. 4. 
40 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 116.  
41  Eiríkur Jónsson: „Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr. 

skaðabótalaga“, bls. 4. 
42  Eiríkur Jónsson: „ Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr. 

skaðabótalaga“ bls. 5 
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Var G talinn hafa orðið fyrir ólögmætri meingerð á æru sinni og persónu. Í Hrd. 2003, bls. 

1500 (338/2002) var leyst úr bótakröfum sem hafðar voru uppi af tollverði sem vikið var úr 

embætti sínu. Var honum vikið úr starfi þar sem að grunur hafði beinst að honum um að hafa 

tvisvar flutt áfengi inn ólöglega. Var H handtekinn vegna þessa í ársbyrjun 1997. Á meðan á 

gæsluvarðhaldi stóð var hann leystur frá störfum  Með dómi héraðsdóms var H sýknaður af 

öllum ákæruatriðum. H höfðaði mál til heimtu skaðabóta gegn ríkinu vegna handtöku og 

gæsluvarðhalds, missis embættis og dráttar á málsmeðferð. Hæstiréttur taldi að lausn um 

stundarsakir hefði verið réttlætanleg án áminningar, sbr. 3. mgr. og 4. mgr. 26. gr. stml.  

Ávirðingar hefðu hins vegar ekki sannast og stöðuveitanda því ekki unnt að sýna fram á að 

lagaskilyrði hefðu verið til þess að víkja H úr embætti að fullu. Við ákvörðun bóta fyrir 

fjártjón sem hlaust af embættismissi var lagt til grundvallar að hann hefði að öllu óbreyttu 

mátt búast við því að halda embætti sínu þar til hann næði hámarksaldri samkvæmt 3. mgr. 

bráðabirgðaákvæðis starfsmannalaga, sbr. 25. gr. þeirra. Einnig tók Hæstiréttur fram að 

stöðumissir hans hefði verið til þess fallinn að sverta æru hans og gera honum erfitt fyrir um 

stöðuval og til þess yrði að líta við ákvörðun bóta, sbr. 26. gr. skaðabótalaga. Greint er á milli 

huglægrar og hlutlægrar æru og hafa árásir á hlutlæga æru oft verið taldar alvarlegri en árásir 

á huglæga æru.
43

 Af orðalagi b-liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. verður ekki talið að það sé skilyrði 

ólögmætrar meingerðar gegn æru að árásin sé á hina hlutlægu æru. Þó verður talið að almennt 

séu meiri líkur á því að árás á hlutlæga æru teljist ólögmæt meingerð í skilningi ákvæðisins.
44

 

Í Hrd. 1994, bls. 1823 skipti máli um sýknu af miskabótakröfum að þau ummæli sem um 

ræddi hefðu ekki verið sett fram á opinberum vettvangi. Íslenskir fræðimenn eða dómstólar 

hafa ekki lagt sérstaka áherslu á að niðurlæging sé einkenni ólögmætrar meingerðar.
45

  Í Hrd. 

2003, bls. 4366 (145/2003) var þó tekið fram að framkoma yfirmanna H þætti niðrandi og 

voru henni dæmdar miskabætur samvæmt 26. gr. skbl. Í Hrd. 2000, bls. 383 (277/1999) 

staðfesti Hæstiréttur niðurstöðu héraðsdóms um að sýkna kröfu til miskabóta. Í því máli var 

talið að manni hafði verið sagt upp með ólögmætum hætti úr stöðu sinni sem lektor við 

heimspekideild Háskóla Íslands. Talið var að á honum hefðu verið brotin ákvæði 12. og 13. 

gr. stjsl. og 1. mgr. 11. gr. eldri stml. við uppsögn. Háskólinn var dæmdur til að greiða 

lektornum skaðabætur vegna fjártjóns. Sagði í héraðsdómi að með hliðsjón af því sem rakið 

væri í dómnum þætti hann þó ekki hafa sýnt fram á að í stjórnvaldsákvörðunum starfsmanna 

                                                 
43  Eiríkur Jónsson: „Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr. 

skaðabótalaga“ bls. 6 
44  Eiríkur Jónsson: „Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr. 

skaðabótalaga“ bls. 6 
45  Eiríkur Jónsson: „Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr. 

skaðabótalaga“ bls. 6 
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Háskólans hefði falist ólögmæt meingerð gegn frelsi, friði æru eða persónu hans, sbr. 26. gr. 

skaðabótalaga.  

Ljóst er að réttarheimildir gefa til kynna hver bótagrundvöllurinn er þegar 

miskabótakröfur eru dæmdar samkvæmt b-lið 26. gr. skbl. Greinin sjálf tekur fram hvaða 

skilyrði þurfi að vera uppfyllt til þess að bætur verði dæmdar og athugasemdir greinarinnar til 

frumvarps kveða á um að saknæmi verði að vera til staðar. Þetta staðfestir dómaframkvæmd 

enda lýsir Hæstiréttur í mörgum málum með nákvæmum hætti hvenær brotið hefur verið á b-

lið 26. gr. skbl. og hvenær ólögmæt meingerð sé fyrir hendi. í Hrd. 2000, bls. 383 (277/1999) 

er síðan lýst þeim skilyrðum sem ekki voru uppfyllt til þess að um bótaábyrgð væri að ræða. 

Hér gildir því sú regla að saknæmi og ólögmæti verði að vera til staðar og eru miskabætur því 

dæmdar á grundvelli sakarreglunnar þegar starfsmönnum hjá hinu opinbera er vikið úr starfi. 

Eins geta þær verið dæmdar á grundvelli vinnuveitendaábyrgðar, þó svo að Hæstiréttur taki 

þann bótagrundvöll sjaldan til greina.  

6.3 Dómar í þeim málum sem starfsmenn gerast brotlegir í starfi. 

6.3.1 Eldri dómar  

Í Hrd. 1944, bls. 105 snýr Hæstiréttur dómi héraðsdóms við og sýknar lögreglustjóra 

Reykjavíkur, borgarstjórann og fjármálaráðherrann af skaðabótakröfum vegna brottvikningar 

úr starfi. Málavextir voru þeir að L var skipaður í starfið hinn 1. nóv. 1938 sagði stefndi L upp 

starfi og gaf þær ástæður að L hefði gerst sekur um óhlýðni í starfi. Héraðsdómur komst að 

þeirri niðurstöðu að ávirðingar þær sem stefndir töldu að L hafði gerst sekur um hefðu ekki 

verið þess eðlis, að réttætt hafi fyrirvaralausa brottvikningu hans úr starfi. Þó tekur 

héraðsdómur fram að framkoma L hafi ekki verið ákjósanleg. Segir héraðsdómur að L hafi 

því átt þátt í því að starfi hans lauk fyrr en gera mátti ráð fyrir og voru bætur því ákveðnar 

með hliðsjón af því. Hæstiréttur sneri hins vegar dóminum við og sagði að öll þau atriði sem 

L var sekur um báru þess vott, að hann hafi ekki verið fallinn til lögreglumannsstarfa. Var 

honum því ekki dæmdar bætur vegna vikningar hans úr starfinu. 

Í þessu máli virðist ekki hafa verið veitt nein áminning fyrir brottvísun, enda segir í 

dóminum að lögreglustjóri hafi sagt L upp starfi með bréfi 1941 frá sama degi. Héraðsdómur 

vísar hins vegar ekki í neinar reglur um áminningu heldur telur hann sakargiftir L hafi ekki 

verið nægar til þess að vísa honum fyrirvararlaust úr starfi. Eins og áður hefur verið greint frá 

er inntak hlutlægrar ábyrgðar á þá leið að skaðabótaskylda stofnist, þótt enginn hafi sýnt af sér 

saknæma háttsemi.  Mætti því rökstyðja að héraðsdómur dæmi hér  bætur á grundvelli 

hlutlægrar ábyrgðar, enda virðist sem það vanti rökstuðning á saknæmri háttsemi 
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lögreglustjórans. Héraðsdómur heldur því einungis fram að háttsemi L hafi ekki getað réttlætt 

fyrirvaralausa frávikningu. Hér er ekki talað um skyldu til áminningar né um andmælarétt 

starfsmanns.  Frávikningin hér er því ein og sér talin valda bótaskyldu. Hæstiréttur ýtir undir 

þennan rökstuðning með því að sýkna ríkið enda telur hann ávirðingar L hafi verið það 

alvarlegar að þær réttlættu fyrirvaralausa brottvikningu hans úr starfi. Eins og áður hefur verið 

bent á var hins vegar ekki nein heildarlöggjöf komin á þessum tíma og gæti það útskýrt 

knappan rökstuðning héraðsdóms. 

Hrd. 1959, bls. 691: H gegndi tollgæslumannsstarfi á Keflavíkurflugvelli, þegar honum 

var vikið úr starfi 30. mars 1953. Höfðaði hann mál á hendur fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs 

til greiðslu bóta vegna fyrirvaralausrar uppsagnar. H var settur til að gegna 

tollgæslumannsstarfi á Keflavíkurflugvelli 6. des 1948. Hann hafði ekki hlotið skipunarbréf, 

en hafði gegnt óslitið starfinu í fimm ár. Hæstiréttur segir orðrétt: „ Þar sem hann hafði gegnt 

starfinu um svo langan tíma, setning hans verið ótímabundin og ekki vegna forfalla annars 

starfsmanns, þykir hann, eins og á stóð, hafa átt rétt á þriggja mánaða uppsagnarfresti, nema 

hann hafi brotið þann rétt af sér“. Í héraðsdómi voru sakir raktar sem á hann voru bornar í 

málinu en Hæstiréttur taldi þær sakir ekki vera sannaðar eða smávægilegar. Var úrlausn 

héraðsdóms um bótaskyldu ríkissjóðs staðfest og voru H dæmdar bætur.  Héraðsdómur tók 

fram að ósannað væri að hann hefði hlotið áminningu eða viðvörun frá yfirmönnum sínum. 

Honum var ekki veittur kostur á að skýra málið áður en brottvikningin var ráðin. 

Hér brýtur stefndi gegn andmælarétti og þeirri reglu að veita starfsmanni þriggja mánaða 

uppsagnarfrest.  Eru það því brot á reglum þessum sem leiða til bótaskyldu ríkissjóðs. Einnig 

kemur fram að ósannað sé að áminning hafi verið veitt fyrir brottvísun.  

Hrd. 1972, bls. 920: M var ráðinn sem gæslumaður að stofnun í Kópavogi þann 1. október 

1963. Ekki var gerður skriflegur ráðningarsamningur. 8. febrúar vék forstöðumaðurinn M úr 

starfi um stundasakir, en að fullu með bréfi 10. maí 1967. Ósannað var að M hafi verið veitt 

áminning vegna ávirðingar í starfi sínu, og var frávikning hans um stundarsakir þegar af þeirri 

ástæðu ólögmæt sbr. 7. gr. 2. mgr. þágildandi stml. Ekki var byggt á þeirri málsástæðu 

stefnda, að M hafi orðið sekur um ámælisverða háttsemi í starfi sínu sem réttlætti frávikningu 

hans án áminningar. Átti hann því rétt  til bóta úr hendi stefnda, sbr. 11. gr. þágildandi stml. 

Hér var aftur áfrýjanda ekki veitt áminning áður en honum var vikið úr starfi. Virðist það 

stofna til bótaskyldu fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs í þessu tilviki. 

Hrd. 1984, bls. 427: S var ráðinn hornleikari í Sinfóníuhljómsveit Íslands þann 1. 

september 1971. S tilkynnti framkvæmdarstjóra hjómsveitarinnar þann 26. janúar 1981 um 

það að hann myndi ekki taka þátt í hljómleikaferð til Austurríkis og Þýskalands sem átti sér 
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stað í maímánuði sama ár. Þann 12. maí 1981 tilkynnti framkvæmdarstjórinn, S, að stjórn 

hljómsveitarinnar hefði ákveðið á fundi sínum að víkja S úr starfi næstu mánaðamót. 

Framkvæmdarstjórinn hélt því fram að samkvæmt samningi bæri öllum hljóðfæraleikurum 

hljómsveitarinnar skylda til að taka þátt í ferðinni.  S hélt því fram að samkvæmt samningi 

sbr. 2. mgr. 7. gr. þágildandi stml., hafi S átt rétt á því, að honum væri veitt áminning , áður en 

gripið yrði til frávikningar, og að honum væri gefinn kostur á að tala máli sínu. Stefndu, 

fjármálaráðherra og Ríkisútvarpið héldu því fram að samkvæmt 15. gr. samnings milli 

samninganefndar ríkisins og Ríkisútvarpsins vegna Sinfóníuhljómsveitar Íslands hafi S verið 

skylt að hlíta ákvörðun stjórnar Sinfóníuhljómsveitarinnar um að hljómsveitin færi í nefnda 

hljómleikaferð og að hann hafi þannig brotið gegn 29. gr. þágildandi stml., sbr. 19. gr. nefnds 

samnings. Einnig tóku stefndu það fram að hann hafi hætt að mæta á æfingar 

hljómsveitarinnar. Einnig héldu stefndu fram að honum hafi verið tjáð munnlega, að honum 

yrði vikið úr starfi, ef ekki yrði breyting á afstöðu hans og háttalagi, þannig að fullnægt væri 

kröfum um áminningu, sbr. 7. gr. þágildandi laga. Héraðsdómur taldi orðalag samningsins 

ekki geta skyldað starfsmenn til að fara í utanlandsferðir, enda sagði í samningnum : „Um 

ferðalög til útlanda skal  semja sérstaklega hverju sinni“. Taldi héraðsdómur einnig að S hafi 

haft réttmæta ástæðu til að ætla að hann þyrfti ekki að taka þátt í æfingunum, þar sem hann 

hygðist ekki fara í ferðalagið. Samkvæmt þessu þótti vera talið, að stefnanda hafi verið vikið 

úr starfi án nægilegrar ástæðu, og var honum þess vegna dæmdar bætur. Hæstiréttur staðfesti 

dóm héraðsdóms. 

Hér er rökstuðningur héraðsdóms aðallega byggður á að ekki hafi verið nægilegar ástæður 

fyrir hendi til þess að reka stefnanda. Héraðsdómur bendir á að samkvæmt samningi hafi ekki 

verið hægt að skylda S til þess að mæta í utanlandsferðina. Einnig hafi stefnandi haft nægar 

ástæður til þess að mæta ekki á æfingar enda hafi hann ekki ætlað með í ferðina. Héraðsdómur 

fjallar ekki sérstaklega hér um skort á áminningu né um andmælarétt S. Virðist sem að 

ástæðan ein og sér sé að ekki hafi verið næg ástæða til þess að víkja S umsvifalaust úr starfi 

sínu.   

6.3.2 Nýrri dómar:  

Hrd. 1998, bls. 802 (247/1998): E gegndi starfi forstöðumanns vinnustofu fatlaðra og hafði 

verið ráðin til starfsins með þriggja mánaða uppsagnarfresti. E var áminnt og sagt upp störfum 

síðar. Um áminninguna segir eftirfarandi í dómi Hæstaréttar: „ Í þeirri áminningu, er 

gagnáfrýjandi hlaut, 27. febrúar 1997 var vísað til þess, að hún væri reist á 21. gr. laga nr 

70/1996. Um uppsögn gagnáfrýjanda í framhaldi hennar hlaut því að fara eftir 44. gr. laganna 



16 

en ekki 43. gr. þeirra.“ Vafi þótti vera á því hvort að henni hefði verið kynnt að til stæði að 

áminna hana og hvort að hún vissi um ástæður áminningarinnar. Einnig þótti andmælaréttar 

ekki hafa verið gætt. Ekki var talið að E hefði í starfi brotið gegn hlýðniskyldu sinni. 

Uppsögnin var því talin ólögmæt og taldi Hæstiréttur E því eiga rétt á skaðabótum. 

 Í 1 gr. stml. er fjallað um þær afleiðingar sem verða þegar stafsmaður sýnir af sér 

vanrækslu af einhverju tagi. Skal þá forstöðumaður veita honum skriflega áminningu, þegar 

starfsmanni hefur verið gefinn kostur á að tjá sig. 44. gr þeirra laga fjallar um skylduna til að 

veita starfsmanni áminningu þegar 21. gr. á við. Í þessu máli leggur Hæstiréttur áherslu á 

þessa skyldu og að veita eigi starfsmanni andmælarétt. Telur Hæstiréttur því að brotið hafi 

verið á þessum reglum og á  starfsmanni, og að þess vegna eigi hann rétt á skaðabótum. Eins 

og áður hefur verið bent á er sakarreglan  m.a.  skilgreind svo að maður beri skaðabótaábyrgð 

á tjóni, sem hann veldur með saknæmum og ólögmætum hætti.  Hér hefur því verið brotið á 

starfsmanni og gæti því skaðabótaskyldan hér verið reist á sakarreglunni. 

Hrd. 1999, bls. 4247: Á var vikið úr starfi forstjóra af L, umhverfisráðherra. Skýrsla 

ríkisendurskoðunar lá fyrir til grundvallar frávikningunni um stundarsakir, þar sem taldar voru 

upp tólf ávirðingar vegna starfa Á. Niðurstöður rannsóknarnefndarinnar töldu að fjórar 

þessara ávirðinga, sem allar vörðuðu fjárhagsleg samskipti Á við L, ættu við rök að styðjast. 

Krafðist Á að ákvarðanir umhverfisráðherra yrðu ógildar með dómi, en til vara, að 

viðurkenndur yrði bótaréttur hans á hendur ríkisins, Í. Á það var fallist, að efnisleg skilyrði 

hefðu verið til þess að umhverfisráðherra veitti Á lausn frá starfi um stundarsakir samkvæmt 

3. mgr. 26. gr. stml. Einnig var talið að ekki hefði verið skylt að veita honum áminningu, sbr. 

4. mgr. sömu greinar. Ekki var fallist á það að ákvörðun umhverfisráðherra bryti gegn 

meðalhófsreglu 12. gr. stjsl. eða jafnræðisreglum. Þá þótti málið nægilega upplýst til þess að 

ákvörðun um frávikningu um stundarsakir hefði mátt taka samkvæmt 10. gr. stjsl. Einnig var 

komist að því að Á hefði átt þess kost að krefjast nánari rökstuðnings samkvæmt 5. mgr. 26. 

gr. stml. Ekki var talið að andmælaréttur hefði verið brotinn á Á, sbr. 13. gr. stjsl. Hæstiréttur 

féllst á með héraðsdómara, að engir þeir annmarkar hefðu verið á málsmeðferð ráðherra og 

ákvörðun hans um að víkja Á að fullu úr starfi, sem leitt gætu til ógilds ákvörðunarinnar.  

Ekki var því talið að ákvarðanir ráðherra hefðu verið ólögmætar að efni eða formi, svo að leitt 

gæti til bótaskyldu Í.  

Þarna rökstyður Hæstiréttur ítarlega ástæður fyrir því að skaðabótaskylda sé ekki fyrir 

hendi. Ekki var skylda til þess að veita Á áminningu sbr. 4. mgr. 26. gr. stml. Hæstiréttur vísar 

svo í meðalhófsregluna, upplýsingaregluna, rökstuðningsréttinn og  andmælaréttinn. Gefur 
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þessi dómur góðar vísbendingar um  hvaða reglur það eru sem fara skuli eftir í þessum málum 

og hvenær ákvörðun sé ólögmæt svo að bótaskylda sé fyrir hendi. 

Hrd. 2000, bls. 2878 (105/2000): Þ var ráðin í starf framhaldsskólakennara hjá F með 

ráðningarsamningi 14. ágúst 1997. Ráðning hennar var bundin við tímabilið 1. ágúst 1997 til 

31. júlí 1998. Þ átti rétt á þriggja mánaða uppsagnarfresti. Jafnframt var óumdeilt að um 

starfs- og ráðningarkjör Þ skyldi fara að stml. Skólameistari tilkynnti henni með bréfi að 

ráðningarsamningnum yrði rift frá og með 1. des 1997. Ljóst var, að ástæður uppsagnarinnar 

hefðu verið þær, að skólameistari teldi Þ ekki valda starfi sínu.  Áfrýjandi átti samkvæmt 44. 

gr. stml. að veita Þ skriflega áminningu áður en til uppsagnar kæmi, og gefa henni kost á að 

bæta ráð sitt. Það var ekki gert og var því uppsögnin talin ólögmæt. Voru Þ dæmdar bætur úr 

hendi F fyrir fjártjón.  

Hér er aftur rökstuðningur Hæstaréttar sá að starfsmanni hafi ekki verið veitt áminning né 

gefinn kostur á að tjá sig og því hafi uppsögnin verið ólögmæt. Hér gilda því aftur 21. gr. og 

44. gr. stml.  

6.4 Niðurlagning stöðu 

Svo getur farið að starfsmanni sé sagt upp vegna vegna niðurlagningu á stöðu hans. 

Samkvæmt eldri stml. áttu starfsmenn sem þannig var ástatt um rétt á biðlaunum í 16 eða 12 

mánuði, allt eftir starfsaldri, sbr. 1. mgr. 14. gr. þeirra laga. Í athugasemdum við frumvarp 

þeirra laga stóð um þá grein að með því væri verið að tryggja laun sem svaraði 

uppsagnarfresti. Einnig væri verið að tryggja rétt til sömu stöðu, ef hún yrði stofnuð aftur 

innan tiltölulega skamms tíma.
46

 Með lögum stml. voru eldri lögin afnumin og þar með 

rétturinn til biðlauna að mestu leyti. Í dag eru það að mestu embættismenn ríkisins í skilningi 

22. gr. laganna sem hafa biðlaunarétt, sbr. 34. gr. laganna.
47

 Svipuð sjónarmið og reynir á í  

málum þar sem starfsmanni er ólöglega vikið úr starfi geta reynt á í þeim málum þegar staða 

hefur verið lögð niður til þess eins að losna við starfsmann. Í þeim málum hefur starfsmaður 

gerst brotlegur við starfsskyldur sínar, og í staðinn fyrir að fara með málið samkvæmt 

ákvæðum laganna er staða hans lögð niður.
48

  En á hvaða bótagrundvelli eru starfsmanni 

dæmdar bætur í slíkum tilvikum? 

 Í áliti umboðsmanns Alþingis frá 31. ágúst 1990 (227/1990) var fjallað um mál af þessu 

tagi en  þar kom fram að niðurlagning á stöðu væru þau tilvik þar sem ríkisstarfsmaður gæti 

ekki lengur gegnt stöðu sinni vegna atvika sem ekki yrðu rakin til hans. Með lausn úr stöðu 

                                                 
46 Alþt. 1953. A deild, bls. 422.  
47 Guðni Á. Haraldsson, „Um biðlaun“, bls. 3 og 4. 
48 Páll Hreinsson, „Misbeiting valds við val á leiðum til úrlausnar máls“, bls. 194. 
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væri hins vegar átt við þær aðstæður, þegar stjórnvaldi væri heimilt að víkja starfsmanni frá 

störfum vegna ávirðinga starfsmannsins. Umboðsmaður taldi að ákvörðun 

samgönguráðuneytisins um að leggja niður hlutaðeigandi starf hefði verið vegna 

samskiptaörðugleika starfsmannsins og yfirmanns hans. Taldi umboðsmaður að staðan hefði 

ekki verið lögð niður í skilningi 14. gr. eldri stml. Því hefði borið að fara með málið 

samkvæmt 7.-13. gr. laganna úr því yfirmenn starfsmannsins töldu hann hafa gerst brotlegan 

við starfsskyldur sínar. Í Hérd. Rvk. 30. nóvember 1992 ( E-3724/1991) hafði D hafið störf 

sem yfirverkfræðingur hjá Vita-og hafnamálastofnun ríkisins (V). Fékk D erindisbréf ráðherra 

í október 1969. Erindisbréfið var afturkallað á árinu 1985 og var til þess vísað að nýtt skipulag 

fyrir V hefði verið ákveðið. D var eftir það settur í ýmis verkefni. Í atvikum málsins kemur 

fram að forstöðumaður V var mjög óánægður með D í starfi og störf hans almennt hjá 

stofnuninni. Í janúar 1987 ritaði forstöðumaðurinn D bréf þar sem hann tók fram, að ef ekki 

yrði gagnger breyting á, yrði ekki hjá komist að taka störf D hjá stofnuninni til 

endurskoðunar. Í lok júlí á sama ári ritaði forstöðumaðurinn D annað bréf, þar sem hann 

viðhafði sömu kvartanir. Á fundi með embættismönnum í ráðuneytinu í janúar 1988 var D 

gefinn kostur á að segja starfi sínu lausu, en halda launum sínum í tólf mánuði, en D hafnaði 

þessu. Í nóvember 1988 var D tilkynnt með bréfi forstöðumannsins að engir yfirvinnutímar 

yrðu framvegis samþykktir hjá honum. Var einnig einkabifreið hans fyrir V sagt upp. Með 

bréfi samgönguráðuneytis frá 7. september 1989 var D upplýstur að staða hans væri lögð 

niður frá og með 1. janúar 1990.  Höfðaði þá D mál og krafðist skaðabóta á þeim forsendum 

að honum hafi verið vikið fyrirvaralaust úr stöðu sinni, enda væri ekki í raun um 

niðurlagningu stöðunnar að ræða. Héraðsdómur féllst á það og voru honum dæmdar þrjár 

milljónir í skaðabætur.  

 Umboðsmaður segir í áliti umboðsmanns Alþingis frá 31. ágúst 1990 (227/1990)  að 

stjórnvald hafi ekki farið  eftir tilsettum reglum sem settar voru í 7.-13. gr. eldri stml. 

Héraðsdómur dæmir síðan bætur í Hérd. Rvk. 30. nóvember 1992 ( E-3724/1991) á grundvelli 

þess að staða hafi í raun ekki verið lögð niður og að stjórnvald hafi þannig farið í bága við þær 

málsmeðferðarreglur sem gilda þegar starfsmanni er sagt upp vegna brota á starfskyldum 

sínum. Hér má því rökstyðja að bótagrundvöllurinn sé reistur á sakarreglunni enda er ekki 

farið eftir þeim skráðu málsmeðferðarreglum sem gilda þegar starfsmanni hins opinbera er 

sagt upp störfum. Sömu niðurstöðu má finna í Hrd. 2004, bls. 1293 (275/2003). Þar var G  

skipaður prófessor við Læknadeild HÍ á árinu 1984 og á sama tíma var hann ráðinn til starfa 

sem yfirlæknir slysadeildar Borgarspítalans. Á árinu 1999 var honum sagt upp um 

stundarsakir úr prófessorsstöðu sinni ásamt því að framangreindum samningi var sagt upp. 
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Nefnd fór yfir málið, sem skipuð var samkvæmt 27. gr. stml. og komst hún að því, að 

frávikningin hefði verið ólögmæt. Samt sem áður fékk G hvorki stöðu sína, né starf að nýju. 

Staðan var lögð niður og honum greidd biðlaun. Talið var, að staðan hefði ekki verið lögð 

niður vegna atvika, sem ekki tengdust G, og væri því ekki um að ræða niðurlagningu stöðu í 

skilningi 34. gr. starfsmannalaga. Taldi Hæstiréttur að mikill vilji hefði verið fyrir því innan 

deildarinnar að koma G úr stöðu sinni, vegna ætlaðra brota hans. Hefði því átt að gera það í 

samræmi við reglur VI. kafla starfsmannalaga, svo hann fengi notið þeirrar verndar sem 

ríkisstarfsmönnum væri tryggð í þeim lögum. Þar sem svo var ekki gert, var talið að brotið 

hefði verið á rétti G og voru  honum dæmdar bætur samkvæmt 2. mgr. 32. gr. stml. 
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7. Niðurstöður 

Hver er þá bótagrundvöllurinn þegar starfsmanni hjá hinu opinbera er ólöglega vikið úr starfi? 

Eftir þessa umfjöllun er áhugavert að velta hinu ýmsu málum fyrir sér og reyna að sjá mynstur 

í niðurstöðum þegar kemur að bótagrundvellinum. Fyrst er vert að skoða hvað skráðar 

réttarreglur segja til um bótagrundvöllinn í þessum tilvikum. Síðan verður fjallað um álit 

fræðimanna og að lokum verða niðurstöður úr dómunum reifaðar. 

7.1 Skráðar réttarreglur 

Í 2. mgr. 32. gr. starfsmannalaganna kemur aðeins fram að bótaréttur sé til staðar ef 

embættismissir er óréttmætur. Hvorki í ákvæðinu né í lögskýringargögnum er hægt að finna 

skýringu á því hvað í þessu felst. Í greinargerð með 32. gr. laganna segir að um skaðabætur 

skuli fara samkvæmt almennum reglum skaðabótaréttarins.
49

 Guðmundur Sigurðsson segir í 

grein sinni Skaðabótaábyrgð ríkisins vegna frávikningar eða slita á ráðningu að af orðalagi 

32. gr. laganna og greinargerðarinnar virðist mega draga þá ályktun að tilvísun í almennar 

reglur skaðabótaréttarins eigi við um ákvörðun á umfangi skaðabóta en ekki bótagrundvöll.
50

 Í 

3. mgr. 11. gr. þágildandi stml. sagði að dæma skyldi bætur þegar stöðumissir væri 

óréttmætur eftir úrskurði dómstóla, nema hlutaðeigandi hafi samið um annað. Í báðum 

greinunum kemur fram að bætur skulu dæmdar þegar stöðumissir væri dæmdur óréttmætur. 

Ekki frekari upplýsingar virðist hægt að fá um bótagrundvöllinn frá skráðum réttarreglum.  

7.2 Álit fræðimanna 

Viðar Már Matthíasson segir í grein sinni Nokkrir þættir um réttarstöðu ríkisstarfsmanna:   

„Þess ber að geta hér, að það skiptir ekki máli hvað sú ráðstöfun er kölluð, þegar 

manni er veitt lausn án beiðni hans sjálfs eða annarra lögmætra ástæðna. 

Starfsmaður, sem sætir frávikningu án nægilegra saka, á rétt á skaðabótum 

samkvæmt 3. mgr. 11. gr. starfsmannalaga, þó svo að látið hafi verið líta svo út, 

að um niðurlagningu stöðu hafi verð að ræða“.
51

  

Hér leggur Viðar áherslu á að það eitt að víkja starfsmanni úr stöðu sinni án nægilegra 

saka sé nóg til þess að bótaréttur hafi stofnast.  Guðmundur Sigurðsson segir um málið í riti 

sínu Skaðabótaábyrgð ríkisins vegna frávikningar eða slita á ráðningu að draga megi þá 

ályktun af dómaframkvæmd  að sé sú ákvörðun um að víkja starfsmanni úr embætti ólögmæt 

að formi til eða efni leiði það til skaðabóta.
52

 Ákvörðunin er því ólögmæt þegar brotið hefur 

                                                 
49 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3153  
50 Guðmundur Sigurðsson: „Skaðabótaábyrgð ríkisins vegna frávikningar eða slita á ráðningu“, bls. 133. 
51 Viðar Már Matthíasson: „Nokkrir þættir um réttarstöðu ríkisstarfsmanna“, bls. 228 
52 Guðmundur Sigurðsson: „Skaðabótaábyrgð ríkisins vegna frávikningar eða slita á ráðningu“, bls. 134 
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verið á form- og/eða efnisreglum.  Hrd. 1999, bls. 4247 styður þetta enn frekar enda fer hann 

ítarlega yfir þær reglur sem gilda almennt í slíkum tilvikum. 

7.3 Álit úr dómum 

Þegar dómaframkvæmdin er síðan skoðuð má sjá að í eldri dómum virðist rökstuðningur 

héraðsdóms sem og Hæstaréttar fyrir skaðabótum vera styttri heldur en sjá má í hinum nýrri 

málum. Þar sem engin heildarlöggjöf var komin fyrir 1954 virðist vera erfiðara að sjá á hvaða 

bótagrundvelli bætur voru dæmdar. Í Hrd. 1944, bls. 105 er eini rökstuðningur héraðsdóms sá 

að ekki hafi verið nægar ástæður fyrir brottvísun. Sama rökstuðning má svo sjá í Hrd. 1984, 

bls. 427 þar sem ekki var talið hægt að skylda stefnanda til þess að mæta í utanlandsferð og á 

æfingar og því hafi ekki verið næg ástæða fyrir hendi til þess að víkja honum úr starfi. Í 

þessum tveimur málum er ekkert farið í málsmeðferðarreglur út af fyrir sig, svo sem 

andmælarétt, áminningu o.fl. en um það var rætt í Hrd. 1984, bls. 427, þar sem bætur voru 

m.a. dæmdar á þeim grundvelli að ekki hafi verið veitt áminning né gætt andmælaréttar. 

Virðist sem bótagrundvöllur sé strax fyrir hendi þegar starfsmanni er vikið úr starfi án þess að 

nægar ástæður liggi fyrir. Þegar svo stendur á mætti rökstyðja að Hæstiréttur dæmi bætur út 

frá hlutlægri ábyrgð, enda virðist saknæmi ekki vera fyrir hendi.   

Í nýrri málunum, Hrd. 2004, bls. 1293 ( 275/2003) og  Hrd. 1999, bls. 802 (247/1998) er 

rökstuðningur Hæstaréttar á þá leið að brotið hafi verið gegn 21. gr. og 44. gr. stml. með því 

að ekki hafi verið veit áminning né veittur réttur til þess að andmæla. Einnig var talið í Hrd. 

1999, bls. 802 (247/1998) að E hefði ekki brotið gegn hlýðniskyldu sinni og því ætti hún enn 

fremur rétt á bótum. Hér er því reist á málsmeðferðarreglum í rökstuðningi og dæmt bætur út 

frá því að þær hafi verið brotnar. Í Hrd. 1999, bls. 4247 (132/1999) fer svo Hæstiréttur 

ítarlega í þær reglur sem horft er til þegar metið er hvort að ákvörðun sé ólögmæt. Þar sem 

þær reglur voru ekki brotnar var ákvörðunin talin lögmæt að formi og efni til.  Er því ljóst að 

hér eru bætur dæmdar á grundvelli sakarreglunnar, eða á því hvort að ólögmæti hafi átt sér 

stað.  

Þegar farið er yfir dóma sem varða niðurlagningu á stöðu má sjá að bætur eru ávallt 

dæmar á grundvelli þess að stjórnvald hafi reynt að forðast ákveðnar reglur, eða þær reglur 

sem varða brottvísun vegna ávirðingar í starfi, sbr. VI. kafla starfsmannalaganna. Hér er því 

brotið gegn málsmeðferðarreglum og á því ólögmæti sér aftur stað. Má því einnig rökstyðja 

hér að sakarreglan eigi við sem bótagrundvöllur.  
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Áhugavert er að skoða dómana með vinnuveitendaábyrgð í huga. Eins og áður hefur verið 

komið fram segir í ummælum í lögskýringargögnum um 26. gr. skaðabótalaga að miskabætur 

geti verið dæmdar á grundvelli vinnuveitendaábyrgðar.  

Í Hrd. 1972, bls. 920 var það forstöðumaðurinn sem vék starfsmanni úr stöðu sinni án 

áminningar og var það fjármálaráðherra fyrir hönd ríkisins sem var stefnt. Í Hrd. 1984, bls. 

427 var það framkvæmdarstjórinn sem vék starfsmanni úr sinfóníuhljómsveitinni. Í því máli 

var fjármálaráðherra fyrir hönd ríkisins stefnt sem og Ríkisútvarpinu. Að lokum má nefna 

Hrd. 1998, bls. 802 (247/1998) þar sem framkvæmdarstjóri vék starfsmanni úr stöðu sinni og 

var það svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á Suðurlandi sem var stefnt í því máli. Algengt er í 

málum sem þessum að æðra stjórnvaldi sé stefnt vegna saknæmrar hegðunar forstöðumanna. 

Mætti því rökstyðja að Hæstiréttur dæmi í þeim málum skaðabætur á grundvelli 

vinnuveitendaábyrgðar. Hins vegar virðist Hæstiréttur sjaldan nefna þann bótagrundvöll í 

rökstuðningi sínum né niðurstöðum.  
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8. Lokaorð 

Ljóst að bótagrundvöllur verður alltaf að vera til staðar til þess að skaðabætur verði dæmdar 

starfsmönnum. Stml. eru skýr sem og stjsl. sem einnig verður að byggja á. Þeir starfsmenn 

sem njóta þeirrar réttinda sem um ræðir í lögunum eru opinberir og er skilgreiningin á 

opinberum starfsmönnum afstæð. Ljóst er að nokkur úrræði eru í boði þegar brotið hefur verið 

á réttarstöðu þeirra og fara mörg mál fyrir Hæstarétt. Starfsmenn láta þá einnig reyna á 

miskabótakröfuna en skýrar reglur eru fyrir hendi þegar meta á hvenær slíkar bætur eru 

dæmdar. Greinargerðin með 26. gr. skaðabótalaga  segir að saknæmi verði að vera til staðar til 

þess að brotið hafi verið á þeirri grein og eru því bætur í þeim tilvikum dæmdar á grundvelli 

sakarreglunnar.  Þegar dómaframkvæmd hefur verið skoðuð má sjá að mat dómstóla á 

skaðabótaábyrgð er í flestum tilvikum reist á sakarreglunni. Þó virðist í þeim tilvikum sem 

það sé einungis reist á hinum hlutlægu þáttum sakarreglunnar. Hæstiréttur horfir til þess hvort  

ákvarðanir hafi verið reistar á ómálefnalegum forsendum og hvort brotið hafi verið gegn 

skráðum hátternisreglum. Virðast dómstólar þá telja að skilyrði fyrir almennu sakarreglunni 

séu uppfyllt þegar slíkar hátternisreglur hafa verið brotnar.
53

 Hægt er að rökstyðja að aðrir 

bótagrundvellir séu einnig til staðar í nokkrum málum, t.d. hlutlæga ábyrgðin og 

vinnuveitendaábyrgðin. Athyglisvert er að rökstuðningur héraðsdóms virðist styttri í eldri 

dómum heldur en þeim nýrri. Virðist því að skaðabætur séu þar dæmdar án sakar, sem er 

einmitt inntak hlutlægrar ábyrgðar. Rökstuðningur í nýrri dómum er yfirleitt ítarlegri þar sem 

farið er nákvæmlega í þær reglur sem brotið hefur verið á og skaðabætur dæmdar út frá þeim. 

Sakarreglan er því hvað mest áberandi í þeim dómum sem Hæstiréttur hefur dæmt að 

undanförnu.    

 

  

                                                 
53 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 571 
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