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Útdráttur 

Sönnun orsakatengsla í líkamstjónum: 

Til hvers er horft við sönnun orsakatengsla milli tjónsatburðar og afleiðinga hans? 

 

Í ritgerð þessari verða sönnun orsakatengsla í líkamstjónamálum, með áherslu á sönnun milli 

tjónsatburðar og afleiðinga hans, gerð skil. Lögð verður áhersla á þau atriði sem Hæstiréttur 

hefur litið til við þetta sönnunarmat, meðal annars á sönnunargögn. Í upphafi ritgerðar verður 

gerð grein fyrir þeim reglum sem gilda um sönnun í einkamálaréttarfari þar sem sönnun í 

líkamstjónamálum grundvallast af þeim reglum. Meginþungi ritgerðarinnar er þó 

dómarannsókn þar sem rannsakaðir eru allir þeir dómar sem féllu í líkamstjónamálum er varða 

þessa hlið orsakatengsla á tíu ára tímabili, það er frá 1. janúar 2006 – 1. janúar 2016. Markmið 

rannsóknarinnar er að varpa ljósi á það til hvers Hæstiréttur horfir við sönnunarmat á 

orsakatengslum milli tjónsatburðar og afleiðinga hans og hvort líkindi séu á milli 

Norðurlandanna, þá einkum Noregs og Íslands, við þetta sönnunarmat. 

Rannsóknin leiddi í ljós að heildarmat fer fram í hverju og einu tilviki þar sem mál eru ólík í 

eðli sínu og því erfitt að setja fram hlutlægan mælikvarða um það á hverju skuli byggt við 

sönnunarmatið. Beina tengingu mátti þó sjá milli þess að því fyrr sem tjónþoli leitar læknis 

þeim mun líklegra er að sönnun orsakatengsla takist milli tjónsatburðar og afleiðinga hans og 

einnig ef fyrra heilsufar tjónþola var almennt gott. Þá auðveldar það sönnun ef hægt er að vísa 

í frumgögn sem staðfesta framburð tjónþola á fyrstu stigum máls. Af rannsókninni mátti sjá að 

Hæstiréttur hefur óbeint verið að vísa til þeirra viðmiða sem sett hafa verið fram í norskri 

réttarframkvæmd er varðar sönnunarmat á hálstognunaráverkum, án þess að gera að skilyrði 

að öll þau viðmið þurfi að vera uppfyllt. Þá verður almennt ekki séð að um mjög strangt 

sönnunarmat er að ræða. 
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Abstract 

Proof of causality in physical harm cases: 

What factors are considered relevant to proofing a causality between incident of inflicted 

harm and its repercussions? 

 

This thesis will examine standards of proof in physical harm cases, especially the proofing of 

causality between incident of inflicted harm and its repercussions. A special emphasis is put 

on the factors that the Supreme Court considers relevant to proofing a causality. First the rules 

of proof that apply in private law procedures are introduced, as proofing in physical harm cases 

is based on these rules. However the brunt of the thesis will be a case study where all judgments 

passed for the past ten years (1st of January 2006 – 1st of January 2016) in physical harm cases, 

and cover this type of causality, are examined.  The aim of the study is to shed a light on which 

factors the Supreme Court considers relevant to proofing a causality between incident of 

inflicted harm and its repercussions, and also whether there are similarities between the Nordic 

countries, especially Norway and Iceland. 

The study revealed that in each case an overall evaluation of evidence is made, as each case 

varies fundamentally. Therefore it is problematic to put forth a specific framework dictating 

the basis of value for standards of proof. However a direct link was found that the sooner the 

injured seeks medical attention the more likely it is that a causation is established between 

incident of inflicted harm and its repercussions.  The same applies if the injured health was 

generally good prior to the event.  Also proof of causality is more easily established if original 

documents support early testimony of the injured.  The study revealed that the Supreme Court 

indirectly refers to the set of guidelines established in Norwegian court rulings in regards to 

proof of causality in neck injuries. Generally it was found that demands to proof of causality 

in physical harm cases are not very strong. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til meistaraprófs í lögfræði við lagadeild Háskólans í 

Reykjavík. Leiðbeinandi minn var Þóra Hallgrímsdóttir, kennari við lagadeild Háskólans í 

Reykjavík og vil ég þakka henni innilega fyrir góða leiðsögn. Ég vil jafnframt þakka öðrum 

þeim sem á einn eða annan hátt hjálpuðu mér við að ná þessu takmarki. Þeirra á meðal er Ómar 

Þorgils Pálmason hjá Aðstoð og Öryggi sem veitti mér gagnlegar upplýsingar við gerð 

ritgerðarinnar og Hallgrímur Helgi Helgason sem aðstoðaði við yfirlestur ritgerðarinnar. 
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1. Inngangur 

Í daglegu tali er rætt um sönnun, þegar færð eru rök fyrir tiltekinni fullyrðingu, þannig að hver 

maður með heilbrigðri skynsemi sannfærist um að fullyrðingin sé sönn. Almenn regla í 

skaðabótarétti er sú, að sá sem heldur uppi kröfum verður bæði að sanna að um saknæma 

háttsemi þess sem hann beinir kröfu sinni gegn sé að ræða eða þá að háttsemin sé bótaskyld 

eftir öðrum reglum, þá verður hann líka að sanna að orsakatengsl séu á milli hinnar bótaskyldu 

háttsemi og tjónsins. Þá er gengið enn lengra og gerð krafa um að orsakatengsl séu milli 

tjónsatburðar og afleiðinga hans, en meginþungi ritgerðarinnar snýr að þeirri hlið 

orsakatengsla. Sönnunarbyrðin hvílir almennt á tjónþola um þessi atriði og við sönnunarfærslu 

sína getur hann notað ýmis sönnunargögn og sönnunaraðferðir við að leiða sannleikann í ljós. 

Sönnunargögn sem hægt er að byggja á í líkamstjónamálum eru talin upp í lögum um meðferð 

einkamála nr. 91/1991 (eml.), en sönnun í líkamstjónamálum byggir á þeim reglum sem fram 

koma í einkamálaréttarfari. Þessi gögn eru aðila- og vitnaskýrslur, matsgerðir, skjöl og önnur 

sýnileg sönnunargögn, en eðli málsins samkvæmt skipta læknisfræðileg gögn talsverðu máli í 

líkamstjónamálum. Sönnun í líkamstjónamálum byggir jafnframt á meginreglum 

einkamálaréttarfars, sem koma til fyllingar lögum um meðferð einkamála. Með svokallaðri 

sönnunarfærslu sem er bein og milliliðalaus á fyrsta dómstigi eru sönnunargögn lögð fyrir 

dómara. Sönnunarmat dómara er frjálst, en það þýðir að það er sett í vald dómara að meta fram 

komin sönnunargögn hverju sinni og með þeim leggur hann mat á hvort staðhæfing aðila um 

umdeild atvik teljist sönnuð. 

Ritgerð þessi fjallar um sönnunarkröfur í líkamstjónamálum, þar sem áhersla er lögð á sönnun 

orsakatengsla milli tjónsatburðar og afleiðinga hans. Skoðað er til hvers er horft við 

sönnunarmatið, þar á meðal þau sönnunargögn sem þurfa að vera fyrir hendi við sönnun 

orsakatengsla í þessum málaflokki. Uppbygging umfjöllunarinnar er með þeim hætti að í 2. 

kafla er fjallað almennt um sönnun í einkamálaréttarfari. Farið verður ítarlega yfir sönnun í 

einkamálum, enda grundvallast sönnun í líkamstjónamálum á þeim reglum sem koma fram í 

lögum um meðferð einkamála. Í 3. kafla er umfjöllun um líkamstjón og sönnun þess. Þar er 

fjallað um það hvaða sönnunarkröfur eru almennt gerðar þegar um er að ræða líkamlega áverka. 

Þar er sérstaklega farið út í orsakatengsl og hvernig sönnun á orsakatengslum milli 

tjónsatburðar og afleiðinga hans hátti til. Þar er lögð áhersla á þau atriði sem litið er til við mat 

á sönnun orsakatengsla, jafnframt sem áhersla er lögð á þau sönnunargögn sem þurfa að liggja 

til grundvallar í líkamstjónamálum. Í 4. kafla er fjallað um orsakatengsl í norrænum rétti enda 

er orðin víðtekin venja að líta til hinna Norðurlandanna í þeim tilvikum er íslensk fordæmi eru 
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ekki fyrir hendi eða þarfnast skýringar. Í 5. kafla er að finna dómarannsókn á sönnun 

orsakatengsla í málum er varða líkamstjón þar sem áhersla er lögð á umfjöllun í dómum 

Hæstaréttar á tímabilinu 2006-2016. Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða dómana með 

hliðsjón af ákveðnum viðmiðum og komast að því hvaða atriði skipta máli við sönnun 

orsakatengsla milli tjónsatburðar og afleiðinga hans og hvort einhver atriði séu nauðsynleg. Þá 

er leitað svara við því hvort Hæstiréttur hefur í niðurstöðum sínum verið að vísa til 

sambærilegra viðmiða og fram hafa komið í norskri réttarframkvæmd. Í rannsókninni er einnig 

athugað hvaða sönnunargögn liggi til grundvallar við sönnun orsakatengsla og hvort það komi 

fram hversu afgerandi líkur þurfi að vera á orsakatengslum til þess að þau verði talin sönnuð. 

Í 6. kafla ritgerðarinnar eru dregnar saman helstu niðurstöður umfjöllunarinnar og ályktanir frá 

höfundi um hvort það er eitthvað sem betur má fara.  
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2. Sönnun í almennu einkamálaréttarfari 

2.1. Almennt  

Ýmis álitaefni verða til í mannlegum samskiptum, eru þetta gjarnan álitaefni þar sem aðilar eru 

ekki sammála um staðhæfingar og erfitt er að heimfæra þær beint undir viðkomandi efnisreglur. 

Þá er hægt að skjóta málinu til dómstóla og þurfa aðilar að sanna að málsatvik séu í samræmi 

við staðhæfingar þeirra.1 Meginreglan er sú, að sá aðili sem heldur fram staðhæfingu þarf að 

sanna hana, takist sönnun ekki telst hún vera ósönnuð. Frá þessu eru gerðar nokkuð margar 

undantekningar á þann veg að stundum er nægilegt að leiða fram líkur fyrir tiltekinni 

staðhæfingu, og er sönnunarbyrðinni þá varpað yfir á gagnaðila. Sá sem halla ber af því að 

tiltekin staðhæfing teljist ekki sönnuð er talinn bera sönnunarbyrðina. Undir venjulegum 

kringumstæðum ber sá sönnunarbyrðina, er heldur fullyrðingu fram um tiltekin atvik sem hann 

byggir á.2 Það sem aðilar eru sammála um að gerst hafi þarf þó ekki að sanna með formlegum 

hætti. Það verður lagt til grundvallar, svo framarlega sem það varðar atriði, sem er á valdi aðila 

að kveða á um. Sönnunarmat dómara er að jafnaði frjálst, en samkvæmt 1. mgr. 44. gr. eml. er 

það lagt í hendur dómara að meta hvort staðhæfing aðila um umdeild málsatvik teljist sönnuð, 

enda sé hann ekki bundinn af lögum í þessu mati.3 

2.2. Hugtakið sönnun 

Í daglegu tali er rætt um sönnun, þegar færð eru rök fyrir tiltekinni fullyrðingu, þannig að hver 

maður með heilbrigðri skynsemi sannfærist um að fullyrðingin sé sönn. Það má því segja að 

það að sanna, sé að gera eitthvað sem satt er, það er að samkvæmt réttum hugsunarháttum 

munu aðrir menn telja það satt.4 Dómstólum ber skylda til að finna lausn á þeim réttarágreiningi 

sem berst til handa þeirra, eftir því sem lög mæla fyrir um. Það er því ekki hægt að vísa máli 

frá dómi á þeim grundvelli að málsatvik séu ekki nógu skýr. Aðilar verða að leiða málsatvik í 

ljós fyrir dómurum, svo þeir geti komist að því hvað sé raunverulega rétt. Þegar færð hafa verið 

nægileg rök fyrir staðhæfingu um tiltekna staðreynd í dómsmáli og dómarar hafa komist að 

niðurstöðu, sem þeir telja rétta eftir heilbrigðri skynsemi og mannlegri reynslu, þá telst 

staðhæfingin vera sönnuð. Það má því segja að hugtakið ,,sönnun“ hafi aðra merkingu í 

lögfræði en í svo mörgum öðrum fræðigreinum. Í lögfræði getur atvik talist sannað í dag en 

svo getur niðurstaðan breyst á morgun ef ný sönnunargögn líta dagsins ljós, sem afsanna það 

                                                        
1 Henrik Zahle, Bevisret: oversigt (Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1994) 13. 
2 Andri Árnason, Réttarfar í hnotskurn (Háskólaútgáfan 2003) 25. 
3 Alþt. 1935, A-deild, 865, 964. 
4 Einar Arnórsson, Dómstólar og réttarfar á Íslandi (JóhJóhannesson 1911) 433. 
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sem áður taldist sannað. Í öðrum fræðigreinum eins og stærðfræði svo dæmi sé tekið leiðir 

sönnun til niðurstöðu sem ekki verður haggað. 5 

Sönnun getur hvort heldur sem er verið bein eða óbein. Bein sönnun varðar sjálft 

sönnunaratriðið, í grein Arnljótar Björnssonar ,,Sönnun í skaðabótamálum“ tekur hann dæmi 

um beina sönnun, þegar menn horfa á barn falla í brunn.6 Óbein sönnun snýr á hinn bóginn að 

annarri staðreynd en þeirri sem þarfnast sönnunar. Sönnuð staðreynd, ein eða fleiri, er þá notuð 

til að draga ályktun varðandi það að önnur staðreynd, sem ekki er til bein sönnun fyrir, hljóti 

samkvæmt mannlegri reynslu að vera eða hafa verið fyrir hendi.7 Er þá sagt að sé sú staðreynd 

sönnuð, þá feli það í sér ,,líkur“ fyrir því að hin teljist einnig sönnuð.8 Það væri því bein sönnun 

þegar vitni hefur orðið vitni að ákveðinni athöfn og skýrir frá því fyrir dómi. Hins vegar væri 

sönnunin orðin óbein þegar vitni greinir frá því að annað vitni hafi sagt sér frá ákveðnum 

atburði.  

2.3. Sönnunarþörf 

Á því hefur verið byggt í íslensku réttarfari að aðilar að dómsmáli þurfi að jafnaði að færa fram 

sönnun á staðreyndum en sjaldnast þarf að sanna efni réttarreglna fyrir dómi. Það leiðir þó af 

44 gr. eml. að ekki þarf að sanna staðreyndir eða atvik máls sem eru alkunnug, en aftur á móti 

þarf að sanna efni réttarvenja og erlendra réttarreglna. Um einkamál gildir sú meginregla að 

aðilar geta ráðstafað sakarefni eftir sínu höfði. Þá ráða þeir jafnframt á hvaða staðreyndum þeir 

vilja byggja kröfur sínar. Þessar staðreyndir eru nefndar málsástæður og er dómari bundinn af 

þeim þegar hann kveður upp dóm í málinu, en ekki af lagarökum aðila. Sé um einkamál að 

ræða þarf því almennt aðeins að færa fram sönnun um þær staðreyndir sem eru umdeildar og 

geta jafnframt haft þýðingu fyrir málsúrslit. Skilin milli staðreynda annars vegar og efnis 

réttarreglna hins vegar hafa þó ekki alltaf verið skýr, og getur þannig stundum verið erfitt að 

greina á milli þess hvort verið er að færa fram sönnun á staðreyndum eða efni réttarreglna.9 

2.4. Meginreglur einkamálaréttarfars 

Sönnun í skaðabótarétti byggir á þeim reglum sem fram koma í lögum um meðferð einkamála, 

en þar er að finna vísireglur um hvernig eigi að fara með mál fyrir dómstólum. Til fyllingar 

lögunum er notast við meginreglur einkamálaréttarfars, sem ekki eru lögfestar. Kenningar um 

                                                        
5 Eiríkur Tómasson, „Sönnun og sönnunarbyrði. Fyrri hluti“ (1987) 40 Úlfljótur 246, 246. 
6 Arnljótur Björnsson, „Sönnun í skaðabótamálum“ (1991) 41 Tímarit lögfræðinga 3, 5. 
7 sama heimild. 
8 Eiríkur Tómasson, „Sönnun og sönnunarbyrði. Fyrri hluti“ (n. 5) 247. 
9 sama heimild 248. 
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meginreglur einkamálaréttarfars taka mið af gildandi löggjöf og er talið að þær hafi verulegt 

gildi sem hjálpartæki, aðallega að þrennu leyti. Í fyrsta lagi er með aðstoð kenninganna unnt 

að skilja betur bakgrunn reglna á sviði réttarfars og hvernig tengslum þeirra er háttað innbyrðis. 

Í öðru lagi gegna meginreglurnar hlutverki við mótun og breytingu löggjafar, vegna þess að ef 

tekið er mið af þeim er minni hætta á að það gæti misræmis innbyrðis milli einstakra reglna í 

löggjöf eða að breyting frá eldri reglu muni hafa ófyrirséðar afleiðingar. Í þriðja lagi gegna 

meginreglur einkamálaréttarfars verulegu hlutverki við skýringu lagaákvæða.10 Í framhaldinu 

verður vikið nánar að nokkrum af meginreglum einkamálaréttarfars er helst snúa að efni 

þessarar ritgerðar og leitast við að útskýra þær nánar. Eðli málsins samkvæmt takmarkast sú 

umfjöllun við sönnunarreglur á sviði einkamálaréttarfars. Um frekari umfjöllun um 

meginreglur á sviði einkamálaréttarfars er vísað til almennra rita á þessu sviði.11 

2.4.1. Meginreglan um frjálst sönnunarmat dómara 

Dómari í einkamáli skal leitast við að málsatvik liggi sem ljósast fyrir sbr. einkum 3. mgr. 101. 

gr. eml. Eftir að sönnunarfærslu hefur verið lokið, er það dómarans að leggja mat á hvað teljist 

vera sannað. Á grundvelli þeirra gagna sem fram eru komin í málinu, þarf dómari að vega og 

meta hvað beri að leggja til grundvallar við úrlausn málsins og nefnist þetta sönnunarmat.12 

Í íslensku réttarfari gildir meginreglan um frjálst sönnunarmat dómara sbr. 1. mgr. 44. gr. eml. 

Meginreglan um frjálst sönnunarmat dómara í einkamálum hefur lengi verið viðhöfð í íslensku 

réttarfari. Í reglunni felst að dómari metur hverju sinni, hvort nægilegar sönnur hafi verið 

færðar fyrir því að atvik hafi átt sér stað eða atvik séu með ákveðnum hætti. Þetta metur dómari 

á grundvelli fyrirliggjandi gagna og þess sem vitað er um viðkomandi mál. Dómari byggir ekki 

einungis á þeim gögnum sem fram eru komin, heldur metur hann trúverðugleika þeirra skjala 

þar sem vitni segja sögu sína og metur trúverðugleika ummæla vitna. Dómari er þannig ekki 

bundinn af fyrirmælum laga um sönnunarfærslu fyrir staðhæfingu eða hvenær dómari þarf að 

fallast á það að nægilegar sönnur séu fram komnar.13 Í niðurlagi 1. mgr. 44. gr. eml. er þó gert 

ráð fyrir því að meginreglan um frjálst sönnunarmat dómara víki ef fyrirmæli laga binda hendur 

dómara í sönnunarmati um tiltekið atriði, slíkar undantekningar frá meginreglunni eru þó mjög 

                                                        
10 Markús Sigurbjörnsson, Einkamálaréttarfar (2. útg., Lagadeild Háskólans í Reykjavík 2003) 12–13. 
11 Sjá t.d., sama heimild 12–25. 
12 Eiríkur Tómasson, „Sönnun og sönnunarbyrði. Fyrri hluti“ (n. 5) 247. 
13 Markús Sigurbjörnsson (n. 10) 16–17. 
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fátíðar.14 Þar sem reglur skaðabótaréttar um sönnun eru byggðar á einkamálaréttarfari er þessi 

regla jafnframt við lýði þegar dæma þarf í líkamstjónamálum. 

2.4.2. Aðrar reglur um meðferð einkamála 

Aðrar reglur sem máli skipta við sönnun í líkamstjónamálum eru einkum málsforræðisreglan 

og reglan um milliliðalausa málsmeðferð. Málsforræðisreglan leitast við að svara því í hvers 

hlut það komi að ráða efnishlið einkamáls. Með því er átt við á hvers forræði það eigi að vera 

að reka mál, úr hvaða kröfum skuli leyst í málinu og hvaða röksemdir, sönnunargögn og 

staðreyndir skuli vera grundvöllur úrlausnar málsins. Með einföldun má segja að kenningar um 

málsforræðisregluna gera ráð fyrir því að það séu aðilar sem ráði þessu að mestu, en fáar 

undantekningar eru á því.15 Reglan um milliliðalausa málsmeðferð snýr í stuttu máli að því að 

sami dómari skuli hafa mál til meðferðar frá upphafi til enda. Reglan skiptir miklu máli við að 

tryggja milliliðalausa sönnunarfærslu fyrir dómara sem á endanum leysir úr máli.16 Um frekari 

umfjöllun þessara reglna vísast til fræðirita á þessu sviði.17 

2.5. Sönnunarfærsla 

Þegar reynt er að leiða fram sönnun á tilteknu atriði fyrir dómara, það er að sýna fram á eða 

sannfæra dómara um að einhver atburður hafi átt sér stað eða ekki átt sér stað og hvernig 

atburðurinn hafi átt sér stað er rætt um sönnunarfærslu. Hvað þarf að sanna kemur fram í 1. 

mgr. 44. gr. eml. en þar segir að dómari skeri úr um það hverju sinni eftir mati á gögnum, sem 

hafa komið fram í máli, hvort staðhæfing um umdeild atvik teljist sönnuð, enda sé hann ekki 

bundinn af lögum í mati þessu. Kjarni reglunnar er einfaldlega sá að með sönnunargögnum 

verður leitast við að sannfæra dómarann um að staðhæfingar um umdeild atvik teljist sannar.18 

Aðili þarf því að sanna hvort atburður hafi átt sér stað eða ekki, í því samhengi getur hann þurft 

að sanna orsakir að baki atburðinum, og þá hvernig tiltekið ástand komst á eða standi enn yfir.19 

Varðandi það að hverju sönnunarfærslan þarf að beinast er rétt að vekja athygli á tvennu. 

Annars vegar kemur það fram í 1. mgr. 44. gr. eml. að dómari leggi mat á sönnunargögn til að 

komast að niðurstöðu um hvort staðhæfing um umdeild atvik teljist sönnuð. Með öðrum orðum 

beinist því sönnunarfærsla hvors aðila um sig að því að leiða í ljós að fullyrðing hans um atburð 

eða staðreynd sé rétt. Aðeins er því nauðsynlegt að aðili sýni fram á að fullyrðing sé rétt um 

                                                        
14 sama heimild 17. 
15 sama heimild 20. 
16 sama heimild 15. 
17 Sjá t.d. sama heimild 12–25. 
18 sama heimild 220–221. 
19 sama heimild 220. 



7 
 

hvort atburður hafi átt sér stað eða ekki og með hvaða hætti atburðurinn hafi átt sér stað eða 

eftir atvikum að tiltekið ástand hafi komist á eða standi enn yfir. Hins vegar kemur fram í 

ákvæðinu að dómari meti í hverju tilviki hvort fullyrðing um umdeild atvik teljist sönnuð. Með 

öðrum orðum beinist sönnun einungis að þeim atriðum sem gagnaðili hefur mótmælt og þar 

með er um að ræða umdeilda atburði. Frá því að aðili þurfi einungis að sanna réttmæti 

fullyrðingar um atburð eða staðreynd er vikið með þrennu móti í 2. og 3. mgr. 44. gr. eml.20 Í 

framhaldinu verður farið nánar yfir helstu sönnunargögn og sönnunaraðferðir við 

sönnunarfærslu. 

2.5.1. Sönnunargögn og sönnunaraðferðir 

 Við sönnunarfærslu sína geta aðilar notað ýmis sönnunargögn og sönnunaraðferðir við að leiða 

sannleikann í ljós.21 Hérlendis er meginreglan sú, að aðilar máls megi sanna málsatvik á hvern 

þann hátt, sem menn telja að hafi áhrif á viðhorf dómara um sönnunaratriði.22 Eins og áður 

hefur komið fram má finna upptalningu á þeim sönnunargögnum sem hægt er að styðjast við í 

líkamstjónamálum í lögum um meðferð einkamála. Verður nú í framhaldinu fjallað nánar um 

þessi sönnunargögn. 

2.5.1.1. Skýrslugjöf aðila 

Þegar rætt er um skýrslugjöf aðila í líkamstjónamálum, er allajafna átt við skýrslugjöf tjónþola 

sem segir þá frá sinni hlið málsins. Sú skýrsla getur til dæmis varðað sjálfan tjónsatburðinn eða 

afleiðingar hans. Í 48. gr. eml. er mælt fyrir um skýrslugjöf aðila fyrir dómi. Í 1. mgr. 

ákvæðisins er kveðið á um að aðila sé alltaf heimilt að gefa skýrslu um atvik máls síns fyrir 

dómi, nema dómari telji það augljóst að hún sé þarflaus eða tilgangslaus. Þá kemur fram í 2. 

mgr. að dómara sé rétt að kveðja aðila fyrir dóm til skýrslugjafar eftir kröfu gagnaðila hans, 

þetta er þó ekki háð sama skilyrði og heimild sú er kemur fram í 1. mgr., það er að skýrslugjöf 

megi þá ekki vera sýnilega þarflaus eða tilgangslaus. Í 3. mgr. 48. gr. er að finna heimild 

dómara til að kveðja aðila fyrir dóm af sjálfsdáðum til skýrslugjafar.23  

Í 48. gr. eml. er mælt fyrir um almennar reglur um hverjir gefa munnlega skýrslu fyrir dómi 

sem aðilar máls og hvernig skýrslugjöfina ber að. Í 1. mgr. 48. gr. kemur fram að skýrslan verði 

gefin um ,,málsatvik“, en með öðrum orðum má þá segja að aðili segi frá atburðum er standa 

að baki málinu. Skýrslan er því í raun upplýsingaskýrsla. Að þrennu leyti er hægt að tala um 

                                                        
20 sama heimild 220–221. 
21 Eiríkur Tómasson, „Sönnun og sönnunarbyrði. Fyrri hluti“ (n. 5) 247. 
22 Þór Vilhjálmsson, Réttarfar 3 (Bóksala stúdenta 1986) 47. 
23 Alþt. 1991-1992, A-deild, 1010, 1084. 
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aðilaskýrslu sem sönnunargagn. Það er í fyrsta lagi eftir því sem kemur fram í 1. mgr. 50. gr. 

eml., að ef aðili viðurkennir atvik sem er honum óhagstætt í skýrslugjöf sinni, þá er sú 

viðurkenning að meginreglu lögð til grundvallar í málinu. Í öðru lagi getur vanræksla aðila á 

að gefa skýrslu eða það að skýra óljóst frá haft þær afleiðingar skv. 2. mgr. 50. gr. eml. að 

dómari skýri óljós svör aðila eða þögn hans á þann hátt sem kemur gagnaðila betur, enda sé 

aðila í því tilviki ekki heimilt að sleppa því að svara spurningunni samkvæmt 1. mgr. 49. gr. 

eml. Í þriðja og síðasta lagi, ef aðili fullyrðir eitthvað í skýrslu sinni fyrir dómi, sem ekki verður 

mótmælt frá gagnaðila, þá verður sú fullyrðing jafnan lögð til grundvallar í málinu sbr. almennu 

regluna í 1. mgr. 44. gr. eml.24 

2.5.1.2. Skýrslugjöf vitna 

Í VIII kafla eml. er mælt fyrir um vitnaskýrslur og er í 1. mgr. 51. gr. eml. tilgreint hverjir það 

eru sem verða taldir til vitna í skilningi laganna. Í afmörkun þeirri sem þar kemur fram er 

gengið út frá því að allir, sem eru kvaddir fyrir dóm til að gefa munnlega skýrslu, séu vitni 

nema þeir, sem eru aðilar að málinu eða fyrirsvarsmenn skv. 3., 4. eða 5. mgr. 17. gr. eml. Í 

líkamstjónamálum geta vitni svo dæmi sé tekið verið þeir aðilar sem urðu vitni að tjónsatburði 

eða þeir aðilar sem hafa haft tjónþola til meðferðar í kjölfar tjónsatburðar eða einhverjir þeir 

sem hafa heyrt tjónþola tala um einkenni sín. Það mikilvæga atriði kemur fram í 1. mgr. 51. gr. 

eml. að vitni kemur fyrir dóm til að svara munnlegum spurningum ,,um málsatvik“. Þessi orð 

gefa það til kynna að vitni komi fyrir dóm til að svara spurningum um staðreyndir eða atburði, 

sem tengjast sakarefninu og vitnið getur borið um af eigin raun. Samkvæmt þessu verður því 

að telja að engin heimild standi til þess að maður verði leiddur fyrir dóm til skýrslugjafar í öðru 

skyni, svo dæmi sé tekið til að segja álit sitt á matskenndum atriðum, er málið varða. Á vitni 

hvíla þó víðtækari skyldur en til þess eins að mæta fyrir dóm, og koma fyrirmæli þess efnis 

meðal annars fram í 1. og 5. mgr. 51. gr. eml.25 Eftir að vitni hefur lokið við skýrslugjöf sína 

eftir reglum 56. gr. eml. getur það komið til að aðili telji hana ekki trúverðuga og getur hann 

þá krafist þess að vitni staðfesti framburð sinn. Hægt er að krefjast slíkrar staðfestingar á 

grundvelli 57. gr. eml. Það getur verið gert annað hvort með því að vitnið vinni eið eða 

drengskaparheit að framburði sínum. Til þessa úrræðis er þó einungis gripið eftir kröfu aðila 

og eftir að vitni hefur að fullu lokið skýrslugjöf sinni. Í 2. mgr. 57. gr. koma þó fram ákveðin 

atriði, sem koma í veg fyrir að dómari krefji vitni um staðfestingu á framburði sínum. Sé þó 

                                                        
24 Markús Sigurbjörnsson (n. 10) 225. 
25 sama heimild 225–226. 
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heimilt að krefja vitni um staðfestingu, en það færist undan því að vinna heit eða eið, getur það 

gefið vísbendingar um sönnunargildi þess framburðar.26  

2.5.1.3. Skýrslugjöf matsmanna 

Fram hefur komið að hægt er að gefa aðilaskýrslu og vitnaskýrslu fyrir dómi í málum er varða 

líkamstjón eftir áðurgreindum reglum. Auk þess er vert að benda á að skv. 65. gr. eml. getur 

aðili krafist þess að sá, sem hefur verið dómkvaddur sem matsmaður í málinu, gefi munnlega 

skýrslu fyrir dómi. Tilgangur þessa er sá að með slíkri skýrslugjöf geti matsmaður komið á 

framfæri skýringum á matsgerð sinni, staðfest hana og einnig svarað spurningum um atriði, 

sem tengjast matsgerðinni. Matsmenn geta í málum er varða líkamstjón til dæmis verið læknar 

sem hafa gert grein fyrir meiðslum tjónþola í matsgerð. Reglum skv. VIII kafla eml. um 

skýrslugjöf vitnis verður beitt í þessu sambandi sbr. 65. gr. eml., eftir því sem þær geta átt við. 

Að lokum má benda á að allir aðilar máls njóta þessarar heimildar, sama hvor eða hver þeirra 

hefur aflað matsgerðarinnar.27 

2.5.1.4. Matsgerðir 

Algengt er að matsgerða sé aflað þegar sýna þarf fram á að aðili hafi hlotið skaða af völdum 

tjónsatburðar og eru þær eitt það sönnunargagn sem mest fer fyrir við sönnun líkamstjóna. Um 

matsgerðir og skoðunargerðir sem menn eru dómkvaddir til að gera að kröfu aðila er fjallað í 

IX. kafla eml. Það er því hægt að styðjast við þær við sönnun í líkamstjónamálum. Tilgangur 

slíkra gerða, sem almennt er bara vísað í sem matsgerðir í eml., sbr. 1. mgr. 60. gr. eml. er að 

fá skoðun eða álit sérfróðs utanaðkomandi manns, en dómari tilnefnir hann á formlegan hátt. 

Um sönnunargildi matsgerða vísast í 2. mgr. 66. gr. eml. en það kemur í hlut dómara að taka 

afstöðu til sönnunargildis þeirra þegar hann leggur dóm á málið. Það kemur ekki nákvæmlega 

fram hversu sterkt sönnunargildi matsgerðir hafa eða hvort þær hafi meira sönnunargildi en 

önnur gögn í málinu en það er háð frjálsu sönnunarmati dómara sbr. 1. mgr. 44. gr. eml. Það 

verður þó að telja að vægi matsgerðar sé verulega sterkt, um þau atriði sem hún nær til, ef gætt 

hefur verið að því að rétt hafi verið staðið að framkvæmd slíks mats og hún sé ekki sýnilega 

reist á röngum forsendum.28 

Benda ber á að það skiptir máli hvernig sönnunargagna er aflað og til dæmis matsgerðir geta 

haft mismunandi vægi eftir því hvernig þeirra er aflað. Í dómi Hæstaréttar 26. mars 2013 í máli 

                                                        
26 sama heimild 228. 
27 sama heimild. 
28 sama heimild 228–230. 
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nr. 606/2012 var talið að matsgerð sem aflað var einhliða hefði takmarkað gildi. Hæstiréttur 

taldi að matsgerð sú sem aflað var einhliða, án allrar aðkomu stefnda, hnekkti ekki matsgerð 

þeirri sem aðilar öfluðu sameiginlega. Var af þeim sökum ákveðið að byggt yrði á fyrri 

matsgerð við ákvörðun skaðabóta til stefnda. Í þessu samhengi má einnig benda á nýlegan dóm 

Hæstaréttar 19. nóvember 2015 í máli nr. 359/2015. Í málinu hafði G tekið við greiðslu 

vátryggingabóta úr hendi V árið 2009 á grundvelli matsgerðar tveggja lækna sem aðilar höfðu 

sameiginlega óskað eftir. Seinna taldi G að afleiðingar slyssins hefðu farið versnandi og óskaði 

hann því einhliða eftir mati lögfræðings og tveggja lækna á afleiðingum slyssins. Höfðaði hann 

í kjölfar þess mál til endurupptöku bótaákvörðunarinnar á grundvelli matsgerðarinnar sem 

aflað var einhliða. Í dómi Hæstaréttar kom fram að þrátt fyrir að fyrrgreint mat hafi legið fyrir 

hefði G hvorki óskað eftir áliti örorkunefndar né aflað mats dómkvaddra matsmanna, en hafi 

þess í stað aflað þessa mats einhliða. Vegna þessa aðdraganda yrði síðargreint sérfræðimat ekki 

lagt til grundvallar við ákvörðun þess efnis hvort skilyrði væru til endurupptöku. Því var talið 

að málatilbúnaður G færi í bága við e. lið 1. mgr. 80. gr. eml. og málinu vísað frá héraðsdómi 

af sjálfsdáðum.  

Þá kann að vera byggt á einhliða aflaðri matsgerð, hafi aðilar átt þess kost að bera matið undir 

örorkunefnd svo dæmi sé tekið eða óska dómkvaðningar matsmanna en láti það undir höfuð 

leggjast. Atvikum háttaði þannig til í dómi Hæstaréttar 24. janúar 2013 í máli nr. 542/2012 þar 

sem tjónþoli lenti í umferðarslysi og hlaut áverka á hálsi. Áfrýjendur málsins vildu að matsgerð 

B og S yrði ekki lögð til grundvallar í málinu þar sem þeir hefðu ekki verið boðaðir á matsfund. 

Umræddrar matsgerðar var aflað einhliða af hálfu stefndu í málinu. Þar sem áfrýjendur nýttu 

sér hvorki heimild til að bera matsgerðina undir örorkunefnd né óskuðu eftir dómkvaðningu 

matsmanna var matsgerðin lögð til grundvallar í málinu. Með dómi Hæstaréttar 20. september 

2012 í máli nr. 104/2012 var staðfestur héraðsdómur um skaðabótaskyldu. Málsatvik voru þau 

að KG varð fyrir slysi er hún rann og féll aftur fyrir sig á gólf er hún var að koma niður 

rúllustiga. Eftir slysið kvaðst hún hafa fundið fyrir óþægindum í hálsi og höfði. Stefndi vildi 

að ekki yrði byggt á örorkumati sem leitað var í málinu þar sem það hefði verið byggt á röngum 

upplýsingum og matsins hefði verið aflað einhliða. Talið var að stefndi hefði átt sér þess kost 

að bera örorkumatið undir örorkunefnd og koma þar að framangreindum sjónarmiðum sínum. 

Hann gerði það ekki og var því talið að stefndi hefði ekki hnekkt framlögðu örorkumati með 

nýjum læknisfræðilegum gögnum. 

Með vísan til dómaframkvæmdar hvað varðar matsgerðir verður að telja að það skipti miklu 

máli að aðilar hafi sammælst um að afla matsgerðar. Hafi öflun matsgerðar farið fram einhliða 



11 
 

kann henni að vera vísað til hliðar, en einnig kann að vera að byggt sé á því mati hátti atvikum 

til eins og í síðastnefndum tveimur dómum. Þá skiptir miklu máli að byggt sé á greinargóðum 

upplýsingum í matsgerð eigi dómstólar að taka mark á henni. Sé matsgerð ítarleg og vel 

rökstudd og niðurstöðu hennar hafi ekki verið hnekkt eru miklar líkur á að byggt verði á 

matsgerðinni í málinu. Að endingu eru það dómstólar sem hafa frjálst sönnunarmat eins og 

áður hefur komið fram. Þeir vega og meta þau sönnunargögn sem lögð eru til grundvallar og 

ákveða á hverju skuli vera byggt í málinu. 

2.5.1.5. Skjöl og önnur sýnileg sönnunargögn 

Samkvæmt X. kafla eml. er aðilum heimilað að leggja fram skjöl og önnur sýnileg 

sönnunargögn til stuðnings máli sínu. Þessi skjöl eru gjarnan þau skjöl sem hafa hvað mest 

gildi og mest rækt er lögð við í einkamálum. Hafa verður í huga að hér er nær eingöngu verið 

að tala um skjöl, enda eru sýnileg sönnunargögn að öðru leyti sjaldnast notuð til sönnunar, 

þannig hefur verið litið svo á að þegar vísað er til sýnilegra sönnunargagna á þessu sviði sé átt 

við skjöl. Ekki er gerður greinarmunur á skjölum í eml. eftir því hver uppruni þeirra er eða 

hverrar tegundar skjölin eru, nema að því leyti að annars vegar hefur verið rætt um opinber 

skjöl og hins vegar einkaskjöl, en um þetta er rætt í 71. og 72. gr. eml. Í ákvæðunum kemur 

fram mismunandi sönnunargildi þessara skjala. Hvað varðar opinber skjöl segir að efni þeirra 

skal talið rétt ef það varðar tiltekin atvik sem er sagt að hafi gerst í embætti eða sýslan 

útgefanda. Hvað varðar einkaskjöl þá segir að dómari meti sönnunargildi þeirra með hliðsjón 

af atvikum hverju sinni. Þessi flokkun hefur þó ekki mikla þýðingu í framkvæmd.29 Undir skjöl 

og önnur sýnileg sönnunargögn flokkast til dæmis skýrslur, svo sem PC-Crash skýrslur sem 

síðar verður vikið að og vottorð sérfræðinga sem aflað er án dómkvaðningar matsmanna. Í 

líkamstjónamálum fer í þessum flokki sönnunargagna mikið fyrir læknisvottorðum og öðrum 

læknisfræðilegum gögnum. Hérna getur hvort heldur er verið um að ræða gögn sem búin eru 

til eftir að til höfðunar málsins kemur í þeim eina tilgangi að nota sem sönnunargagn í málinu 

eða skjöl sem urðu til áður en málið var höfðað, en þau hafa mikla þýðingu við sönnunarmat.30  

2.6. Sönnunarbyrði 

Engin skylda hvílir á aðilum til að sanna fullyrðingar sínar í dómsmáli, það er hins vegar 

skilyrði þess að þeir geti unnið málið. Fáist ekki næg sönnun fyrir því sem haldið er fram, þá 

leiðir það til þess að annar hvor aðili tapi málinu.31 Hugtakið sönnunarbyrði hefur jafnan verið 

                                                        
29 sama heimild 230. 
30 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 211. 
31 Einar Arnórsson (n. 4) 457. 
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notað í tvenns konar merkingu í lögfræði. Sá er talinn bera sönnunarbyrði, sem hallann ber af 

því að staðhæfing um tiltekna staðreynd í dómsmáli þykir ekki sönnuð. Er í þessu tilviki miðað 

við hvernig staðan er eftir að lokið hefur verið við sönnunarfærslu. Þá hefur hugtakið einnig 

verið notað í annarri merkingu, þar sem miðað er við hvernig staðan er þegar mál er höfðað og 

áður en sönnunarfærsla hefst. Í því tilviki hefur verið sagt að sönnunarbyrðin snúist við eftir 

því sem sönnunarfærslunni vindur fram, það er að öðrum aðilanum hefur tekist að færa fram 

sönnur um tiltekið atriði og hallar þá á gagnaðilann.32 

2.6.1. Mat á sönnunarbyrði 

Mat á sönnunarbyrði byggir á reglum sem flestar eru aðeins leiðbeinandi. Um þetta atriði hefur 

dómari frjálst sönnunarmat, en umfjöllun um þá meginreglu hefur áður komið fram í efni 

þessarar ritgerðar.33 Ekki er til nein algild regla um sönnunarbyrðina í einkamálum, en hægt er 

að finna reglur til leiðbeiningar um sönnunarbyrðina. Það er þó þannig að aðili verður að vera 

tilbúinn til að vita með réttu hvernig mál standa og hvað honum er nauðsynlegt að sanna. Það 

er talið markmið sönnunarreglna, að koma í veg fyrir, að menn komi fram röngum kröfum, og 

leiða til þess að menn nái rétti sínum.34 

 

Í framhaldinu verður farið almennt yfir sönnun í líkamstjónum en hafa skal hugfast að þær 

reglur byggja í meginatriðum á þeim reglum sem fjallað hefur verið um. Umfjöllun næsta kafla 

tekur því mið af því sem fram hefur komið í umfjölluninni og er í framhaldinu fjallað um það 

sem einkennir sérstaklega sönnun í málum er varða líkamstjón. 

                                                        
32 Eiríkur Tómasson, „Sitt er hvað, sönnunarbyrði og sönnunarmat: umfjöllun um dóm Hæstaréttar 20. október 

2005 í máli nr. 148/2005“ (2007) 60 Úlfljótur 481, 489. 
33 Eiríkur Tómasson, „Sönnun og sönnunarbyrði. Síðari hluti“ (1988) 41 Úlfljótur 247, 248. 
34 Einar Arnórsson (n. 4) 461. 
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3. Líkamstjón og sönnun 

3.1. Hugtakið líkamstjón 

Merking orðsins líkamstjón er víðtækari í skaðabótarétti heldur en samkvæmt almennri 

málvenju. Í greinargerð með skaðabótalögum nr. 50/1993 (skbl.) kemur fram að orðið 

líkamstjón sé notað yfir tjón á mönnum. Þá er ekki einungis átt við meiðsli eða líkamsspjöll 

sem verða vegna slysa, heldur einnig annað heilsutjón, svo sem sjúkdóma. Orðnotkunin tekur 

bæði til tjóns á líkama og geðræns tjóns, umfjöllun þessarar ritgerðar snýr þó ekki að 

líkamstjónum vegna sjúkdóma. Þá er með orðinu líkamstjón bæði átt við tjón er veldur dauða, 

það er líftjón og svo nær það til líkamsspjalla er ekki valda dauða.35 

3.2. Almennt um sönnun í skaðabótarétti 

Varðandi almennar sönnunarreglur vísast til fyrri umfjöllunar í kafla 2.1. – 2.6., þar sem þær 

reglur gilda einnig um sönnun í líkamstjónamálum. Hvað varðar almenn atriði þá hvílir 

sönnunarbyrðin almennt á tjónþola í skaðabótarétti og má segja, að það sé meginregla að hann 

þurfi að sanna þrjú atriði. Í fyrsta lagi þarf hann að sanna að hann hafi orðið fyrir tilteknu tjóni. 

Í öðru lagi þarf hann að sanna að bótagrundvöllur sé fyrir hendi. Í þriðja lagi að orsakatengsl 

séu milli tjónsins og hinnar saknæmu háttsemi.36 Í líkamstjónum verður að meta hvort 

afleiðingar megi sannanlega rekja til tjónsatburðar. Orsakatengsl skipta verulegu máli þegar 

kemur að líkamstjónamálum og tjónþoli verður að geta sannað þessi atriði svo tjónvaldur verði 

gerður bótaskyldur,37 en vikið verður nánar að orsakatengslum í kafla 3.4. Sönnunarmat 

dómara er frjálst líkt og fram hefur komið og leggur hann því endanlegt mat á hvort 

orsakatengsl teljast vera fyrir hendi, en það geta verið ýmsir þættir sem áhrif hafa á 

sönnunarmatið, meðal annars sönnunargögn.  

3.3. Sönnunargögn í líkamstjónamálum 

Tjónþoli verður að geta sannað að orsakatengsl hafi verið fyrir hendi svo tjónvaldur verði gerði 

bótaskyldur líkt og fram hefur komið, þá verður einnig að vera sönnun á orsakatengslum milli 

líkamstjóns og tjónsatburðar, en áhersla er á þá hlið orsakatengsla í umfjöllun þessarar 

ritgerðar. Við sönnun í líkamstjónum skipta sönnunargögn því höfuðmáli en þau geta verið af 

margvíslegum toga líkt og komið verður inn á hér á eftir. Eins og áður hefur komið fram er í 

lögum um meðferð einkamála að finna upptalningu á þeim sönnunargögnum sem heimilt er að 

                                                        
35 Alþt. 1992-1993, A-deild 3614, 3624. 
36 Viðar Már Matthíasson (n. 30) 208. 
37 Arnljótur Björnsson, „Sönnun í skaðabótamálum“ (n. 6) 3–4. 
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byggja á við sönnunarfærslu í einkamáli. Vísast því til fyrri umfjöllunar í kafla 2.5.1. hvað 

varðar þessi gögn, en í líkamstjónamálum eru öll þessi gögn notuð sem sönnunargögn, þótt þau 

vegi misjafnlega þungt í sönnunarmati.38 

Í grein Sigurðar R. Arnalds og Ragnars Jónssonar ,,Sönnun orsakatengsla í líkamstjónum“ 

leggja þeir áherslu á þrjár tegundir sönnunargagna sem þeir telja mikilvæg við sönnun 

orsakatengsla í líkamstjónum. Í fyrsta lagi nefna þeir skýrslu um tjónsatburðinn, það getur til 

dæmis verið lögregluskýrsla. Í öðru lagi telja þeir mikilvægt að til staðar sé læknisvottorð um 

heilsufar tjónþola fyrir tjónsatburðinn.39 Það kann að vera að ekki sé alltaf læknisvottorð til 

staðar um heilsufar tjónþola fyrir tjónsatburð, en telja verður að það auðveldi sönnunarfærslu í 

dómsmáli líkt komið verður inn á hér á eftir. Í þriðja lagi telja þeir gott að hafa til staðar 

læknisvottorð um áverka/sjúkdóm sem hlýst af tjóninu, og meðferð hans og þróun, ásamt 

lokamati meðferðarlæknis eða aðila.40 Þetta er ekki tæmandi talning en ég mun í framhaldinu 

fjalla um þau sönnunargögn sem sérstaklega eru einkennandi þegar um líkamstjón er að ræða 

og sýna þarf fram á heilsufarslegar afleiðingar slyss sem tjónþoli verður fyrir, og að þær 

afleiðingar megi í raun rekja til tjónsatburðar. 

3.3.1. Læknisfræðileg gögn í líkamstjónum 

Vegna eðlis líkamstjóna gefur auga leið að læknisfræðileg gögn skipta þar talsverðu máli. 

Sönnun um líkamstjón byggist mjög mikið á frásögn tjónþola á því hvernig honum líður. 

Tjónþoli þarf að tryggja sér einhver gögn sem staðfesta það tjón sem hann varð fyrir. 

Læknisfræðileg sönnunargögn leika þarna stórt hlutverk í sönnunarfærslu fyrir dómi og geta 

þau haft verulega þýðingu fyrir úrslit málsins.41 Dæmi um læknisfræðileg gögn sem hægt er að 

byggja á í dómsmáli geta verið læknisvottorð, greinargerðir, umsagnir, matsgerðir og 

niðurstöður sérfræðilegra rannsókna.42 Í framhaldinu verða nokkrum þessara læknisfræðilegu 

gagna gerð nánari skil. 

3.3.1.1. Læknisvottorð 

Læknisvottorð eru meðal gagna sem lögð hafa verið fram við sönnun orsakatengsla milli 

tjónsatburðar og afleiðinga hans í líkamstjónum. Þau hafa talist vera mikilvæg upp á þá sönnun 

að gera, enda er með þeim hægt að skoða hvernig heilsufar tjónþola var fyrir tjónsatburð og út 

                                                        
38 Viðar Már Matthíasson (n. 30) 210. 
39 Sigurður R. Arnalds og Ragnar Jónsson, „Sönnun orsakatengsla í líkamstjónamálum“ í Helgi Birgisson o.fl. 

(ritstj.), Afmælisrit: Viðar Már Matthíasson sextugur 16. ágúst 2014 (Bókaútgáfan Codex 2014) 456–457. 
40 sama heimild. 
41 Sigríður Ingvarsdóttir, „Læknisfræðileg gögn í dómsmálum.“ (1999) 85 Læknablaðið 220, 220. 
42 Sigríður Ingvarsdóttir (n. 50) 221. 
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frá því skoðað hvort einkenni fyrri slysa eða sjúkdóma svipi til einkenna vegna núverandi tjóns. 

Í slíku vottorði væri einnig skoðað almennt heilsufar tjónþola. Þá er einnig gott að til staðar sé 

læknisvottorð um áverka/sjúkdóm sem hlýst af tjóninu og meðferð og þróun hans, ásamt 

lokamati meðferðarlæknis eða aðila. Gerðar eru miklar kröfur til þess að gögn um heilsufar 

tjónþola séu áreiðanleg.43 Það eru því ekki allir læknar sem geta gefið út slík vottorð, heldur 

hljóta það eðli málsins samkvæmt að vera læknar sem tjónþoli hefur leitað til og hafa aðgang 

að læknisfræðilegum gögnum um tjónþola. Læknar verða við útgáfu vottorða að fara eftir 

lögum um heilbrigðisstarfsmenn nr. 34/2012 og ber þeim að gæta óhlutdrægni við útgáfu 

læknisfræðilegra skjala. Jafnvel þó læknar eigi að gæta þessa, getur verið ágreiningur um gildi 

slíkra gagna. Í þeim tilvikum verða matsmenn að afla frumgagna svo hægt sé að túlka 

niðurstöðurnar milliliðalaust.44  

3.3.1.2. Matsgerðir og vitnisburður lækna 

Varðandi almenna umfjöllun um matsgerðir vísast til fyrri umfjöllunar í kafla 2.5.1.4. 

Sönnunargögn í dómsmálum geta verið bæði munnleg og skrifleg. Vitnisburður læknis fyrir 

dómi getur þannig verið hluti af sönnunarfærslu málsins og talist til læknisfræðilegra gagna.45 

Skrifleg sönnunargögn geta þá aftur á móti verið matsgerðir, en til eru ýmsar gerðir matsgerða. 

Tegundir matsgerða sem mikið hefur farið fyrir í líkamstjónamálum eru matsgerðir 

dómkvaddra manna og álit örorkunefndar og örorkumat. 

3.3.1.2.1. Matsgerðir dómkvaddra manna 
Í skaðabótamálum hafa matsgerðir dómkvaddra matsmanna almennt mikla þýðingu við sönnun 

á þeim afleiðingum sem líkamstjón hefur haft í för með sér. Það sem einkum gefur matsgerðum 

dómkvaddra manna mikið vægi er að þeirra er aflað í gegnum dómkvaðningu en ekki einhliða 

líkt og fram kom í kafla 2.5.1.4. Þótt matsgerðir dómkvaddra matsmanna vegi þungt við mat á 

því, hvaða afleiðingar líkamstjón hefur haft, ber að nefna að í skaðabótarétti er sú sérstaða, að 

í 10 gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 (skbl.) koma fram reglur um örorkunefnd, en hún hefur það 

lögákveðna hlutverk að meta varanlegar afleiðingar líkamstjóns og í sumum tilfellum einnig 

tímabundnar afleiðingar.46  

                                                        
43 Sigurður R. Arnalds og Ragnar Jónsson (n. 39) 456–457. 
44 sama heimild. 
45 Sigríður Ingvarsdóttir (n. 50) 221. 
46 Viðar Már Matthíasson (n. 30) 210. 
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3.3.1.2.2. Álit örorkunefndar og örorkumat 
Samkvæmt 1. gr. skbl. skal sá sem bótaábyrgð ber á líkamstjóni greiða skaðabætur fyrir 

atvinnutjón, sjúkrakostnað og annað fjártjón sem af því hlýst og enn fremur þjáningabætur. 

Hafi líkamstjón í för með sér varanlegar afleiðingar fyrir viðkomandi einstakling þarf einnig 

að greiða bætur fyrir miska og örorku. Í 4. gr. laganna kemur fram að við ákvörðun bóta fyrir 

varanlegan miska skuli litið til eðlis og þess hversu miklar afleiðingar tjóns eru frá 

læknisfræðilegu sjónarmiði, svo og til erfiðleika sem það veldur í lífi tjónþola. Til þess að hægt 

sé að ákveða fjárhæð skaðabóta vegna varanlegrar örorku þarf að liggja fyrir hver örorkan er, 

en hún reiknast í örorkustigum sbr. 3. mgr. 5. gr. laganna. Í 10. gr. skbl. er gert ráð fyrir því að 

hvort heldur sem er tjónþoli eða sá er ábyrgð ber á tjóninu geti óskað ákvörðunar um miskastig 

og örorkustig hjá örorkunefnd. Í sumum tilvikum er varanleg örorka þó metin með örorkumati 

hjá lækni. Í þessum tilvikum eru álit örorkunefndar og örorkumat mikilvæg læknisfræðileg 

gögn.47 

Samsetning örorkunefndar miðar að því að nefndin geti gegnt hlutverki sínu sem best, en í 

henni sitja tveir læknar ásamt einum lögfræðingi. Þá hefur verið sett reglugerð um starfsháttu 

örorkunefndar og hefur nefndin sjálf gefið út bækling með miskatöflum.48 Sönnunargildi 

álitsgerða örorkunefndar hefur verið talið mjög ríkt við mat á sönnun um þau atriði sem nefndin 

tekur afstöðu til. Það er þó lagt í vald dómstóla að meta sönnunargildi slíkra gerða, en þeir geta 

ákveðið að reisa niðurstöðu sína á öðrum gögnum, telji þeir þau trúverðugri. Slík gögn gætu 

einkum verið matsgerðir dómkvaddra manna, sem að formi til eru gallalausar og ljóst að mikil 

vinna hefur verið lögð í þær að efni til. Í slíkum tilvikum gætu matsgerðir dómkvaddra manna 

hnekkt niðurstöðum örorkunefndar.49 

Af framangreindu er ljóst að þegar krafist er bóta fyrir líkamstjón skipta læknisfræðileg gögn 

talsverðu máli. Í því sambandi verður að hafa í huga að skortur á þessum gögnum getur haft 

það í för með sér, að sá sem ábyrgð ber á tjóninu, verði látinn bera hallann af sönnunarskorti í 

þessum efnum. Í ýmsum tilvikum getur það leitt til bótaskyldu.50 

                                                        
47 Sigríður Ingvarsdóttir (n. 41) 221. 
48 Viðar Már Matthíasson (n. 30) 210. 
49 sama heimild 211. 
50 Sigríður Ingvarsdóttir (n. 41) 221–222. 
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3.3.2. Önnur sönnunargögn 

3.3.2.1. Lögregluskýrslur 

Lögregluskýrslur geta verið nytsamlegar þegar kemur að sönnun líkamstjóna. Í þeim getur 

komið fram undan hvaða einkennum tjónþoli kvartaði á slysvettvangi hafi til dæmis verið um 

að ræða umferðarslys. Þar getur komið fram hvers konar tjón var á bifreiðinni og hvort tjónþoli 

hafi verið undir áhrifum einhverra efna og annað slíkt. Líkt og fram mun koma síðar í þessari 

ritgerð getur það auðveldað sönnun að til staðar sé lögregluskýrsla, með henni er svo dæmi sé 

tekið hægt að vitna í framburð tjónþola strax á fyrstu stigum málsins og þannig er hægt að sjá 

hvort það sem fram komi í lögregluskýrslu komi heim og saman við þá áverka sem kvartað er 

undan.  

3.3.2.2. PC-Crash skýrslur 

The Dr. Steffan Datentecknik GmbH er austurískt hugbúnaðarfyrirtæki sem meðal annars hefur 

hannað hugbúnaðinn PC-Crash. PC-Crash er notað um allan heim, með nokkur þúsund leyfi 

og hefur forritið þróast í að vera eitt af helstu verkfærum til þess að reikna út höggkraft og 

ökuhraða í umferðarslysum.51 Helstu notendur hugbúnaðarins til rannsókna, menntunar og 

uppbyggingar eru lögreglustöðvar, tryggingafélög og fyrirtæki í bílaiðnaði svo eitthvað sé 

nefnt. Hægt er að endurskapa árekstur allt að 32ja bifreiða í 2D eða 3D í forritinu hvort sem 

það er árekstur bifreiða, árekstur bifreiða við mótorhjól eða árekstur bifreiða við gangandi 

vegfarendur. Forritið hefur að geyma gagnagrunn yfir helstu tegundir bifreiða og mótorhjóla, 

þá hvað varðar þunga þeirra, árgerð og aðrar upplýsingar sem koma að gagni. Sé um sérstök 

ökutæki að ræða er auðveldlega hægt að koma þeim inn í gagnagrunninn. Þá gerir forritið 

notanda kleift að hanna tjónsvettvang, svo sem um hvernig veg er að ræða og veðurfarsleg 

skilyrði. Það sem einnig er tekið með inn í forritið er hleðsla bifreiða og þyngd farþega og 

ökumanna.52 

3.3.2.2.1. Notkun PC-Crash á Íslandi 
Líkt og vikið verður að síðar í þessum kafla hefur gildi PC-Crash skýrslna verið umdeilt meðal 

annars vegna þess að í flestum tilvikum er skýrslnanna aflað einhliða, en forritið hefur mikið 

verið notað á Íslandi við að reikna út höggþunga og ökuhraða við slys. Fyrirtækið Aðstoð og 

                                                        
51 Dr. Steffan Datentechnik GmbH, „About us“ (DSD) 

<http://www.dsd.at/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=160&lang=en> skoðað 3. 

maí 2016. 
52 Dr. Steffan Datentechnik GmbH, „PC-Crash“ (DSD) 

<http://www.dsd.at/index.php?option=com_content&view=article&id=76:pc-

crash&catid=37&Itemid=207&lang=en> skoðað 3. maí 2016. 
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Öryggi er einn af þeim aðilum sem hefur mikið notað forritið og ræddi ég við Ómar Þorgils 

Pálmason hjá Aðstoð og Öryggi og fékk að heyra hans hlið á málinu. Aðstoð og Öryggi vinnur 

mikið að því að gera skýrslur að beiðni tryggingafélaganna. Telur hann að forritið sé gríðarlega 

nákvæmt enda eru þær upplýsingar sem áður hafa komið fram inni í forritinu en jafnframt er 

líklegur hraði bifreiða settur inn í forritið. Varðandi líklegan hraða bifreiða byggja Aðstoð og 

Öryggi að nokkru leyti á framburði tjónþola um áætlaðan hraða hans, en fyrst og fremst eru 

það skemmdir á bifreiðum sem segja til um á hvaða hraða viðkomandi keyrði. Að eigin sögn 

Ómars er þarna um algjörlega hlutlaust mat að ræða, þar sem beiðnir sem sendar eru til þeirra 

eru yfirleitt nafnlausar þannig fyrirtækið hefur ekki upplýsingar um hver það er sem lent hefur 

í árekstri. Ekki sé hægt að panta neinar niðurstöður heldur eru það skemmdir á bifreiðum sem 

segja til um höggkraft og ökuhraða. Þá geta niðurstöður skýrslnanna verið á þá leið að um mjög 

harðan árekstur hafi verið að ræða sem er þá tjónþola í hag en einnig getur niðurstaðan verið 

sú að um mjög vægan árekstur hafi verið að ræða. Í gagnagrunni þeirra er að finna fleiri 

þúsundir árekstra og getur fyrirtækið því skoðað myndir af þekktum tjónum til að sjá hvað er 

skemmt ásamt því að geta fengið nákvæma lýsingu á því sem skemmist í því tjóni sem um 

ræðir. Aðstoð og Öryggi hafa það að markmiði að setja skýrslurnar fram á sem einfaldastan og 

skýrastan hátt þar sem útkoman er einföld, en síðan er það annarra að meta út frá þessum 

skýrslum og taka upplýsta ákvörðun.53 

Fjármálaeftirlitið ákvað að hefja athugun á notkun vátryggingafélaga á PC-Crash skýrslum í 

skaðabótamálum á grundvelli 1. mgr. 9. gr. laga um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi nr. 

87/1998. Í þessari athugun óskaði Fjármálaeftirlitið eftir viðeigandi gögnum og upplýsingum 

frá vátryggingafélögum um notkun þeirra á skýrslunum ásamt sjónarmiðum þeirra. Niðurstaða 

þessarar athugunar var sú að notkun skýrslnanna hefur verið liður í þeirri aðferðafræði sem 

beitt hefur verið í líkamstjónamálum hérlendis sem og erlendis um nokkurra ára skeið, þar sem 

skýrslurnar hafa verið lagðar fram til stuðnings öðrum gögnum. Þá kom fram að mikilvægt er 

að skoða hvert og eitt tilvik fyrir sig. Að teknu tilliti til þeirra gagna og upplýsinga sem 

Fjármálaeftirlitið aflaði við athugun þessa, var niðurstaðan sú að ekki væri tilefni til að gera 

athugasemdir við notkun PC-Crash skýrslna til stuðnings við skaðabótaréttarlegt sönnunarmat 

á orsakatengslum í líkamstjónamálum. Það var þó áréttað mikilvægi þess að vátryggingafélög 

                                                        
53 Ómar Þorgils Pálmason, Aðstoð og Öryggi, viðtal við höfund (26. apríl 2016). 
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uppfylli upplýsingaskyldu sína gagnvart þeim aðilum sem að málinu koma, um hvernig 

útreikningur fari fram í tengslum við PC-Crash.54 

3.3.2.2.2. Dómaframkvæmd um notkun einhliða aflaðra rannsóknarskýrslna 
Þegar um er að ræða líkamstjón í kjölfar áreksturs þá hafa tryggingafélög landsins gjarnan 

stuðst við skýrslur af fyrrgreindu tagi. Með þeim leitast tryggingafélögin við að fá rétta mynd 

af því sem raunverulega gerðist, það er hvað varðar höggkraft og hraðabreytingu sem kemur á 

ökutæki, en skýrslunum er ekki ætlað að segja til um áhrif þess áreksturs sem um ræðir á líkama 

tjónþola. Með skýrslunum reyna tryggingafélögin að meta möguleg orsakatengsl milli 

áreksturs og þess líkamstjóns sem um ræðir, þó líkamstjónin sjálf séu ávallt metin útfrá 

læknisfræðilegum rannsóknum.55 Hæstiréttur hefur í dómum sínum ítrekað vísað til þess að 

rannsóknarskýrslur um hraða og höggkraft sem einhliða er aflað af hálfu tryggingafélaganna, 

svo sem PC-Crash skýrslur en einnig aðrar tegundir rannsóknarskýrslna, hafi lítið sem ekkert 

vægi. Þrátt fyrir það hefur notkun þeirra verið haldið áfram.  

Dómar sem hafa fallið um notkun rannsóknarskýrslna sem aflað er einhliða eru nokkrir og mun 

ég varpa fram þeim sjónarmiðum sem hafa verið áberandi í niðurstöðum Hæstaréttar. Í dómi 

Hæstaréttar 12. nóvember 2009 í máli nr. 107/2009 var slík skýrsla lögð fram. Í málinu höfðaði 

J mál gegn V hf. og T ehf. og krafðist bóta úr slysatryggingu ökumanns. V hf. og T ehf. héldu 

því staðfastlega fram að J hefði sýnt af sér stórkostlegt gáleysi er hann ók bifreiðinni of hratt 

ásamt því að skipta milli akreina án þess að sýna nægilega aðgæslu. Til stuðnings þessu lögðu 

þau fram skýrslu sérfræðings um rannsókn á ökuhraða bifreiðarinnar. J mótmælti sönnunargildi 

þessarar skýrslu. Hæstiréttur taldi að þar sem V hf. og T ehf. höfðu ekki aflað matsgerðar í 

málinu skv. IX. kafla eml. yrði ekki hægt að byggja á þessari sérfræðiskýrslu í málinu, enda 

höfðu þeir aflað hennar einhliða og án þess að J ætti þess kost að gæta sinna hagsmuna og koma 

sínum sjónarmiðum á framfæri við gerð skýrslunnar. V. hf. og T ehf. gátu ekki sannað 

staðhæfingar sínar með öðrum sönnunargögnum og því var fallist á kröfu J. Af þessu máli má 

draga þá ályktun að hefðu verið fengnir dómkvaddir matsmenn til að meta ökuhraða 

bifreiðarinnar, hefði horft öðruvísi við um sönnunargildi skýrslunnar. Í dómi Héraðsdóms 

Reykjavíkur 26. september 2014 í máli nr. E-13/2013, var PC-Crash skýrsla Aðstoðar og 

Öryggis ekki lögð til grundvallar niðurstöðu máls, þar sem hennar var aflað einhliða af hálfu 

stefnda S. Í úrskurðum úrskurðarnefndar í vátryggingamálum hefur einnig verið vísað til þess 

                                                        
54 Fjármálaeftirlitið, „Niðurstaða athugunar á notkun PC Crash skýrslna hjá vátryggingafélögum“ 

(Fjármálaeftirlitið) <http://www.fme.is/utgefid-efni/frettir-og-tilkynningar/frettir/nidurstada-athugunar-a-

notkun-pc-crash-skyrslna-hja-vatryggingafelogum> skoðað 3. maí 2016. 
55 sama heimild. 
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að þar sem skýrslna um ætlaðan hraða bifreiða var aflað einhliða af hálfu tryggingafélaganna 

verði þær ekki lagðar að jöfnu við önnur sönnunargögn, þetta kemur meðal annars fram í 

úrskurði frá 3. október 2014 í máli nr. 259/2014. Þá var í úrskurði frá 3. október 2014 í máli 

nr. 270/2014 ekki litið til hraðaútreiknings þar sem V hafði einhliða aflað hans sem sjálfstæðs 

sönnunargagns. Sönnunargildi skýrslnanna ræðst því mjög mikið af því hvort þeirra sé aflað 

einhliða. 

Þann 19. október síðastliðinn féll áhugaverður dómur í Héraðsdómi Reykjavíkur í máli nr. E-

6/2015. Í málinu reyndi á hvort PC-Crash skýrsla S gilti fyrir dómi. Í málinu kom fram að tvær 

skýrslur, annars vegar PC-Crash-skýrsla og hins vegar rannsóknarskýrsla frá Aðstoð og 

Öryggi, sem lagðar voru fram gætu ekki vegið þyngra en fyrirliggjandi matsgerð læknis um 

það líkamstjón sem viðkomandi farþegi varð fyrir. PC-Crash skýrslur hafa einnig verið notaðar 

af hálfu tryggingafélaganna til að sýna fram á gáleysislega hegðun af hálfu ökumanna. Í dómi 

Héraðsdóms Reykjavíkur 6. janúar 2014 í máli nr. E-4400/2012 lagði T fram PC-Crash skýrslu 

sem unnin var af fyrirtækinu Aðstoð og Öryggi, en skýrslan átti að sýna fram á gáleysi 

ökumanns er hann ók bifreið sinni langt umfram hámarkshraða. Í niðurstöðu málsins segir að 

álitsgerðin hafi leitt það í ljós að ökumaðurinn hafi ekið bifreið sinni á 120 kílómetrum á 

klukkustund umrætt skipti er hún fór útaf veginum. Ekki kom ekki nægilega skýrt fram á hvaða 

forsendum sú niðurstaða var byggð og var niðurstaða dómsins því sú að ekki væri hægt að 

leggja skýrsluna til grundvallar sem sönnun. Ekki hefur reynt á umrædd mál fyrir Hæstarétti, 

en þessi mál gefa ákveðna vísbendingu um að liggji fyrir matsgerð lækna sem byggð er á 

traustum grunni þá verður því mati ekki hnekkt með PC-Crash skýrslum, þá þurfa skýrslurnar 

að vera nægilega vel rökstuddar.  

Með vísan til framangreinds tel ég ljóst að sönnunargildi slíkra rannsóknarskýrslna ræðst mjög 

af því hvort þeirra sé aflað einhliða, en sé það gert hafa þær takmarkað sönnunargildi. Máli 

skiptir hvort skýrslan hafi farið í gegnum dómkvaðningu, en hafi það verið gert þá kann vægi 

hennar að aukast meðal annars vegna þess að þar geta báðir aðilar komið sjónarmiðum sínum 

á framfæri, hafi verið gefnar upp rangar forsendur svo dæmi sé tekið sbr. dóm Héraðsdóms 

Reykjavíkur 3. maí 2013 í máli nr. E-2861/2011. Með vísan til fyrri umfjöllunar þessa kafla 

verður þó að telja að um nákvæmar skýrslur sé að ræða og eðlilegt að þeirra sé aflað til að 

reyna fá rétta mynd af málsatvikum og betra er að hafa fleiri gögn en færri til að reyna að 

upplýsa málið. Þessar skýrslur geta skipt máli fyrir alla aðila til að fá réttar niðurstöður, að því 

gefnu að réttar forsendur hafi verið skráðar í forritið, bæði fyrir tryggingafélög sem og tjónþola. 
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Þessar upplýsingar ásamt öðrum gögnum geta þá verið notaðar til að meta möguleg 

orsakatengsl milli tjónsatburðar og afleiðinga hans. 

3.4. Orsakatengsl 

Í fræðilegri umfjöllun um skaðabótarétt er gjarnan fjallað um hugtökin orsakatengsl og 

sennilega afleiðingu í tengslum við hvort annað. Reglurnar um sennilega afleiðingu eru þá 

gjarnan taldar vera til nánari útfærslu á skilyrðinu um orsakatengsl, eða sérstök viðbót við það 

skilyrði.56 Orsakatengsl milli tjóns og þeirrar háttsemi sem bótaábyrgð styðst við, er 

óhjákvæmilegt skilyrði fyrir skaðabótarétti og þurfa þau því alltaf að vera til staðar.57 Ekki er 

aðeins gerð sú krafa að tiltekin háttsemi þurfi að hafa leitt til tjóns, heldur er gengið lengra og 

sú krafa gerð, að orsakatengsl þurfi að vera fyrir hendi milli háttseminnar og alls þess tjóns, 

sem tjónþolinn verður fyrir.58 Skilgreina má orsakatengsl sem ,,orsakasamband milli 

tjónsatburðar og afleiðinga hans“. Þessi tengsl eru í mörgum tilfellum augljós, bæði 

atburðurinn og afleiðingar hans, en svo er ekki í öllum tilvikum. Við mat á orsakatengslum er 

talað bæði um lögfræðileg orsakatengsl og sérfræðileg eða læknisfræðileg orsakatengsl.59  

Í lögfræðilegri aðferðafræði er lögð áhersla á að sanna að ákveðin háttsemi hafi leitt til tjóns, 

en það getur verið gert með þeim sönnunargögnum sem áður hefur verið fjallað um. Á Íslandi 

hefur aðallega verið byggt á skilyrðiskenningunni við mat á því hvort orsakatengsl séu talin 

vera fyrir hendi, þess má þó finna dæmi að Hæstiréttur hefur byggt niðurstöður sínar á öðrum 

kenningum.60 Í skilyrðiskenningunni felst í raun ,,að sérhvert nauðsynlegt skilyrði (conditio 

sine qua non) fyrir atburðarás sé orsök hennar.“61 Fjallað verður nánar um skilyrðiskenninguna 

í kafla 3.4.1. Á hinn bóginn ræðst mat á afleiðingum líkamstjóns af því hvort um er að ræða 

orsakatengsl milli ákveðins atburðar og þeirra einkenna/afleiðinga, sem stendur til að meta. 

Fyrsta skrefið við mat á líkamstjóni er því að skera úr um læknisfræðileg orsakatengsl, með 

öðrum orðum hvort ákveðin líkamseinkenni sem geta hvort heldur verið andleg eða líkamleg, 

séu tilkomin vegna afleiðinga líkamstjóns. Þarna koma til skoðunar læknisfræðilegar kenningar 

sem meðal annars snúa að almennum einkennum tiltekinna áverka. Í framkvæmd hafa verið 

gerðar strangari kröfur til læknisfræðilegra orsakatengsla heldur en lögfræðilegra, en er þetta 

þó nátengt. Kemur þetta meðal annars fram í dómi Hæstaréttar Noregs, Rt. 1992, s. 64 

                                                        
56 Viðar Már Matthíasson (n. 30) 346. 
57 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur: kennslubók fyrir byrjendur (2. útg., Bókaútgáfa Orator 1999) 89. 
58 Viðar Már Matthíasson (n. 30) 346–347. 
59 Sigurður R. Arnalds og Ragnar Jónsson (n. 39) 451. 
60 sama heimild. 
61 Viðar Már Matthíasson (n. 30) 349. 
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(getnaðarvarnarpilludómurinn II), þar sem kom fram að sönnunarkröfur í skaðabótarétti 

varðandi orsakatengsl, þar sem álitaefni er hver eigi að bera fjárhagslegan skaða vegna tjóns, 

séu ekki jafn strangar og í náttúruvísindum. Þá skiptir það máli, að öll læknisfræðileg gögn, 

hvort sem það eru rannsóknir, skoðanir eða álit, séu ávallt byggð á viðurkenndum aðferðum og 

að sérfræðingur byggi ekki niðurstöðu sína á öðru en því sem þekking hans gerir honum kleift 

að meta. Við mat þetta verður að leggja til grundvallar viðurkenndar skoðanir og þekkingu í 

nútímalæknisfræði, en ekki skoðanir einstakra sérfræðinga sem ekki eru að öllu byggðar á 

staðfestri læknisfræði.62 

3.4.1. Skilyrðiskenningin 

Svokölluð skilyrðiskenning hefur verið sett fram til að leysa úr því hvenær ákveðin staðreynd 

verði talin orsök atburðar. Talið er að kenningin eigi upphaf sitt hjá J. Stuart Mill.63 Í norrænum 

rétti hefur þessi kenning aðallega verið lögð til grundvallar hjá fræðimönnum sem fást við 

lögfræði, en einnig styðjast fræðimenn annarra landa við þessa kenningu.64 Þess ber að geta að 

ekki er hægt að byggja á skilyrðiskenningunni í öllum tilvikum og eru skiptar skoðanir meðal 

fræðimanna um það hvenær hægt er að byggja á henni. Skilyrðiskenningin byggir á því að 

sérhvert nauðsynlegt skilyrði fyrir atburðarás sé einnig orsök hennar.65 Skilyrðiskenningin er í 

raun tvíþætt, annars vegar er um að ræða jákvæða nálgun og hins vegar neikvæða. Í jákvæðu 

nálguninni felst ,,að sérhvert nauðsynlegt skilyrði fyrir atburðarás sé orsök hennar“.66 Til þess 

að sjá hvaða skilyrði eru nauðsynleg svo að tiltekin atburðarás geti orðið þurfa menn að bera 

saman annars vegar hvernig staðan hefði verið ef tiltekinn verknaður hefði ekki verið framinn 

og hins vegar þá atburðarás sem raunverulega varð. Hefði verknaðinum verið sleppt úr 

atburðarásinni og vegna þess hefði tjón ekki verið eða ekki jafn mikið, telst verknaðurinn vera 

nauðsynlegt skilyrði atburðarins og þar með orsök hans.67 Með neikvæðu nálguninni má segja, 

að örsök atburðar sé sá verknaður (atvik), að hefði honum verið sleppt, þá hefði atburðurinn 

ekki gerst.68 Þessi kenning hefur einnig gengið undir nafninu mismunarkenning 

(differencelæren).69  

                                                        
62 Sigurður R. Arnalds og Ragnar Jónsson (n. 39) 454. 
63 Jóhannes Sigurðsson, „Orsakasamband í skaðabótarétti“ (1990) 43 Úlfljótur 93, 96–97. 
64 sama heimild 97. 
65 sama heimild. 
66 Viðar Már Matthíasson (n. 30) 349. 
67 Jóhannes Sigurðsson (n. 63) 96–97. 
68 Viðar Már Matthíasson (n. 30) 349. 
69 Jóhannes Sigurðsson (n. 63) 96–97. 
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Sé þessi kenning höfð að leiðarljósi er ljóst að orsök atburðar stendur yfirleitt ekki ein, heldur 

eru þær margar, án þess að farið verði nánar út í orsakir atburða í þessari umfjöllun. Við 

ákvörðun þess hvort það tjón sem um ræðir gæti hafa hlotist af tjónatburði, verður að byggja á 

hreinum röklögmálum, náttúrulögmálum og annarri þekkingu manna á viðkomandi sviði. Þetta 

er í raun alltaf spurning um sönnun í hverju einstaka tilviki og oft eru fengnir sérfróðir menn 

til að gefa álit sitt um þetta efni.70  

3.5. Sönnun orsakatengsla í líkamstjónamálum 

Áðurnefnd skilyrðiskenning gildir að meginstefnu til við mat á því hvort orsakatengsl teljist 

vera fyrir hendi milli tjónsatburðar og líkamstjóns.71 Í flestum tilfellum er það ljóst hvort 

orsakatengsl teljast vera fyrir hendi milli bótaskyldrar háttsemi og tjóns. Í þeim tilfellum þar 

sem það er óljóst þarf að færa fram sönnur á orsakatengslum og hvílir sönnunarbyrði um þessi 

atriði á tjónþola. Hann þarf að sýna fram á að nægar líkur séu fyrir því að staðhæfing hans um 

orsakatengsl teljist rétt. Erfitt er að segja til um hversu miklar líkur þurfi að vera en ljóst er að 

þær þurfa ekki að vera þannig að þetta teljist fullkomlega öruggt eða yfir allan vafa hafið. 

Almennt er miðað við að það þurfi að vera hafið yfir skynsamlegan vafa að staðhæfing um 

atriði sé rétt.72 Í Noregi hefur sú regla verið við lýði að meiri líkur en minni þurfi að vera til 

þess að tjón sé talið stafa af tjónsatburði en það þýðir að 51% líkur nægi.73 Þessi regla hefur 

ekki verið talin gilda á Íslandi en fræðimenn hafa þó vísað til þess að til hennar hafi þó verið 

vísað í matsgerðum dómskvaddra matsmanna sem niðurstaða Hæstaréttar hefur byggst á.74 

Þetta er ákveðið mat í hverju tilviki fyrir sig og hefur dómari um þetta frjálst sönnunarmat og 

metur á grundvelli fyrirliggjandi gagna og annarra atvika hvort nægar líkur hafi verið færðar 

fyrir staðhæfingu til þess að telja megi hana sannaða. Fræðimenn hafa talið að af þeim dómum 

sem fallið hafa í Hæstarétti þar sem reynt hefur á sönnun orsakatengsla verði ekki séð að um 

strangt sönnunarmat sé að ræða.75 Þó má finna þess dæmi að nokkuð strangar sönnunarkröfur 

hafi verið gerðar. Algengt er að ekki sé krafist ótvíræðrar sönnunar um orsakatengsl í þeim 

tilvikum þar sem sök er talin sönnuð og líkur hafa verið færðar fyrir því að tjónið sé afleiðing 

þeirrar sakar, þótt það hafi ekki talist fullkomlega sannað. Þetta fellur vel að þeirri meginreglu 

                                                        
70 sama heimild 97. 
71 Sigurður R. Arnalds og Ragnar Jónsson (n. 39) 459. 
72 Viðar Már Matthíasson (n. 30) 352. 
73 Sigurður R. Arnalds og Ragnar Jónsson (n. 39) 459–460. 
74 sama heimild 460. 
75 sama heimild. 
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sem hefur ríkt í Noregi, að talið sé nægilegt að meiri líkur en minni séu fyrir því að líkamstjón 

megi rekja til tjónsatburðar, svo orsakatengsl teljist sönnuð.76  

3.5.1. Aðferðir matsmanna við sönnunarmat 

Varðandi orsakatengsl er áhugavert að varpa því fram hvernig með þau er farið annars vegar 

við mat á varanlegum miska og hins vegar við mat á varanlegri örorku. Líkt og áður hefur 

komið fram eru matsgerðir þýðingarmikil gögn við sönnun orsakatengsla. Framkvæmd matsins 

felur í sér skoðun og mat matsmanna. Einstaklingur þarf að uppfylla ákveðin skilyrði til þess 

að eiga rétt á bótum fyrir varanlegt heilsufarslegt tjón, það er varanlegan miska og varanlega 

örorku.77 Í skaðabótalögum kemur fram til hvers beri að líta við þetta mat. Það getur reynt á 

sönnun á öðrum bótaþáttum, til að fá bætur fyrir tímabundnar afleiðingar þarf jafnframt að 

liggja fyrir sönnun um orsakatengsl. Ég hef þó ákveðið að taka hér til sérstakrar skoðunar 

varanlegan miska og varanlega örorku og mun ég í framhaldinu fjalla um mat vegna þeirra 

afleiðinga. 

3.5.1.1. Mat á varanlegum miska 

Í 4. gr. skbl. er kveðið á um bætur fyrir varanlegan miska. Í athugasemdum við 4. gr. í frumvarpi 

til skaðabótalaga kemur fram að bætur fyrir varanlegt mein er fjárgreiðsla er inna skal af hendi 

vegna ófjárhagslegs tjóns sem tjónþoli verður fyrir til frambúðar af völdum líkamsspjalla.78 

Ákvæðið ber með sér að um heildarmat sé að ræða, sem annars vegar sé reist á afleiðingum 

líkamstjóns frá læknisfræðilegu sjónarmiði og hins vegar í undantekningartilvikum skuli líta 

til sérstakra erfiðleika sem líkamstjón kann að valda í lífi tjónþola.79 Matinu hefur þannig verið 

skipt í almennan hluta og sérstakan hluta. Almenna matið er læknisfræðilegt, en það er almennt 

í þeim skilningi, að tjónþolar með samskonar meiðsl sæta sams konar mati alveg óháð aldri 

þeirra, kyni, menntun eða starfi. Búin hefur verið til tafla af Örorkunefnd, þar sem tilgreind eru 

ákveðin líkamsspjöll og til hvaða miskastigs þau eigi að leiða.80 Með miskatöflum er þó aldrei 

hægt að tilgreina miskastig fyrir hvert og eitt líkamsmeiðsl á tæmandi hátt, en í þeim tilvikum 

sem það er ekki hægt verður taflan höfð til hliðsjónar, með það að leiðarljósi að sem mest 

samræmi fáist í niðurstöður.81 Oftast er um læknisfræðilegt mat að ræða sem framkvæmt er af 

læknum. Matið byggir oftar en ekki á vottorðum lækna eða annarra heilbrigðisstarfsmanna, en 

                                                        
76 sama heimild. 
77 Viðar Már Matthíasson (n. 30) 605. 
78 Alþt. 1992-1993, A-deild 3614, 3643. 
79 Dómur Hæstaréttar 26. mars. 2013 í máli nr. 606/2012. 
80 Viðar Már Matthíasson (n. 30) 655. 
81 sama heimild 656. 



25 
 

það fer alveg eftir eðli tjónsins.82 Við hinn sérstaka hluta matsins ber, eins og fram kemur í 1. 

málsl. 1. mgr. 4. gr., að líta til erfiðleika, sem líkamstjónið veldur í lífi tjónþola. Í danskri 

framkvæmd hefur komið fram að hinn sérstaki hluti matsins fer einungis fram í 

undantekningartilvikum og getur til dæmis átt við þegar áhrifin eru önnur og meiri en almennt 

má ætla af því líkamstjóni sem um ræðir. Dæmi um tilvik þar sem þetta gæti átt við er til dæmis 

alvarlegt handarmein fyrir mann sem er mikill áhugapíanóleikari.83 Tjónþoli þarf að færa fram 

sönnun á því ófjárhagslega tjóni sem hann verður fyrir líkt og með fjárhagslegt tjón. Ekki er 

hægt að sanna varanlegan miska nema mat á miskastigum hans liggi fyrir, en þessi atriði þarf 

tjónþoli að sanna með matsgerð.84  

3.5.1.2. Mat á varanlegri örorku 

Varanlega örorku má skilgreina sem þá starfsorkuskerðingu sem hlýst af líkamstjóni.85 Af 3.-

5. mgr. 5. gr. skbl. má sjá hvaða atriði það eru sem hafa þýðingu við örorkumat. Þar kemur 

meðal annars fram að valdi líkamstjón, þegar heilsufar tjónþola er orðið stöðugt, varanlegri 

skerðingu á getu til að afla vinnutekna á tjónþoli rétt á bótum fyrir varanlega örorku. Við mat 

á varanlegri örorku þarf í raun að bera saman tvær atburðarásir, aðra raunverulega og hina 

ímyndaða. Með þessum samanburði er komist að því hvort líkamstjónið hafi í raun leitt til 

varanlegrar skerðingar á getu til að afla launatekna. Hér er að meginstefnu til um að ræða 

fjárhagslegt mat, en varanlegt líkamstjón er ávallt forsenda þess að hægt sé að tala um 

varanlega örorku.86 Örorkumat fer því fram á öðrum forsendum heldur en mat á varanlegum 

miska, þar sem mat á örorku skv. 5. gr. er ekki læknisfræðilegt heldur fjárhagslegt.87 Það sem 

meðal annars er tekið með inn í matið eru tekjur, eðli líkamstjónsins, skylda til að takmarka 

tjón, aldur, menntun, andlegt atgervi, horfur á atvinnumarkaði og búseta. Mat á varanlegri 

örorku er því ekki einfalt og telst það hafa mikið gildi þegar kemur að sönnun orsakatengsla 

fyrir dómi.88 Þá skilur það einnig á milli að mat skv. 5. gr. skbl. er einstaklingsbundið en ekki 

almennt. Þessi mikli munur á mati á varanlegum miska og varanlegri örorku gerir það að 

                                                        
82 sama heimild 657. 
83 sama heimild. 
84 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 518–

519. 
85 Viðar Már Matthíasson (n. 30) 667. 
86 Guðmundur Sigurðsson, „Mat á varanlegum afleiðingum líkamstjóna: ólík nálgun í bótarétti“ (2006) 3 

Tímarit Lögréttu 101, 105. 
87 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 84) 528. 
88 Viðar Már Matthíasson (n. 30) 676–679. 
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verkum að ekki er hægt að setja samasemmerki á milli miskastigs og hlutfalls varanlegrar 

örorku. 

Algengt er að aflað sé sérfræðiálita um bæði miskastig og varanlega örorku. Séu aðilar ekki 

sáttir með það, geta þeir leitað til örorkunefndar til endurskoðunar á álitaefninu. Þeim er einnig 

heimilt að leita til örorkunefndar strax í upphafi sammælist þeir um það. Það er því unnt, með 

hverjum þeim hætti sem vera skal, að færa fram sönnur á miskastigi og varanlegri örorku. Þá 

þurfa dómstólar að taka afstöðu til þess á hvaða áliti þeir byggja niðurstöður sínar á, liggi fyrir 

fleiri en eitt álit. Það gera þeir í samræmi við regluna um frjálst sönnunarmat dómara.89 

3.5.2. Mat á orsakatengslum 

Af dómafordæmum Hæstaréttar má sjá að litið hefur verið til ýmissa atriða við mat á því hvort 

tjónsatburður teljist nauðsynlegt skilyrði líkamstjóns, en byggt er á skilyrðiskenningunni við 

mat á orsakatengslum eins og áður hefur verið fjallað um. Um heildarmat er að ræða og hefur 

dómari um þetta frjálsar hendur samkvæmt reglunni um frjálst sönnunarmat dómara. Þeir þættir 

sem koma til skoðunar vega misþungt eftir eðli þess tjónsatburðar sem um ræðir og 

líkamstjónsins sem af hlýst. Sönnunarmatið er lögfræðilegt, en ljóst er að þegar um líkamstjón 

er að ræða vega læknisfræðileg gögn mjög þungt. Sönnunargögn eru misgóð og tekur dómari 

afstöðu til framlagðra gagna og metur sönnunargildi þeirra.90 Meðal þeirra atriða sem 

fræðimenn hafa litið til eru eigin frásögn tjónþola, fyrra heilsufar tjónþola, eðli tjónsatburðar 

og eðli einkenna og þróun þeirra. Mun ég í framhaldinu fara nánar út í þessi atriði. 

3.5.2.1. Eigin frásögn tjónþola  

Talið hefur verið að eigin frásögn tjónþola hafi takmarkað gildi án þess að hún sé studd öðrum 

gögnum, enda verður að telja stöðu tjónþola sambærilega stöðu aðila skv. 50. gr. eml. Í 

greininni ,,Sönnun orsakatengsla í líkamstjónum“ í Afmælisriti Viðars Más eru tekin dæmi um 

tvö mál þar sem frásögn tjónþola var ekki talin nægjanleg ein og sér sem sönnun um 

orsakatengsl milli líkamstjóns og tjónsatburðar.91 Í dómi Hæstaréttar 14. nóvember 2013 í máli 

nr. 228/2013 má þó sjá dæmi þess að eigin frásögn tjónþola hafi dugað til þess að tryggja 

sönnun. Í málinu voru ekki gerðar frekari sönnunarkröfur til tjónþola heldur eigin framburður, 

sem átti nokkra stoð í samskiptaseðli hjúkrunar og læknabréfi. Tjónþoli var einn til frásagnar 

um handarbrot sitt. Talið var að framburður hans hefði verið trúverðugur. Það er því ljóst að 
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eigin frásögn tjónþola getur verið nægileg sönnun líkt og í þessu máli en það sem kom þarna 

fram í samskiptaseðli hjúkrunar var aðallega hans eigin frásögn.  

3.5.2.2. Fyrra heilsufar tjónþola 

Fyrra heilsufar tjónþola hefur verið talið til þeirra atriða er verulegu máli skipta við mat á því 

hvort tjónsatburður teljist nauðsynlegt skilyrði líkamstjóns. Ýmsar spurningar kunna að vakna 

um það hvernig heilsufar tjónþola var fyrir tjónsatburð og hvort hann hafi glímt við veikindi 

eða meiðsli fyrir slys. Þá geta vaknað spurningar um hvort tjónsatburðurinn hafi verið 

nauðsynlegt skilyrði líkamstjónsins, og skiptir því máli að afla upplýsinga um fyrra heilsufar 

tjónþola, að minnsta kosti að því marki sem það kann að skipta máli varðandi það líkamstjón 

sem um ræðir.92 Í dómi Hæstaréttar 20 maí 2009 í máli nr. 439/2008 fékk tjónþoli högg á bakið 

við vinnu sína á skemmtistað. Tjónþoli hafði glímt við stoðkerfiseinkenni fyrir tjónsatburðinn 

og var greind með vefjagigt. Hæstiréttur taldi að þótt tjónþoli ætti allnokkra sjúkrasögu um 

stoðkerfisvandamál þá hefðu einkenni hennar versnað vegna afleiðinga tjónsatburðarins. Með 

vísan til þessa dóms er það ljóst að jafnvel þótt tjónþoli hafi haft einkenni fyrir slys, þá getur 

nýtt slys leitt til þess að þau einkenni versni og tjónsatburður sé líklegri til að valda tjónþola 

tjóni heldur en ef hann hafi verið heilsuhraustur. Tjónvaldur ber því ábyrgð jafnvel þótt tjón 

hafi orðið meira en það hefði verið, hefði verið um heilsuhraustan mann að ræða. Leiðir sú 

regla af skilyrðiskenningunni, það er að sé tjónsatburður skilyrði þess tjóns sem um er að ræða, 

þá ber tjónvaldi að bæta tjónið að fullu,93 jafnvel þótt það sé meira en hefði verið um 

heilbrigðan einstakling að ræða. Sanngirnissjónarmið styðja við þessa reglu. Hæstiréttur hefur 

staðfest að það eigi ekki að skerða bótarétt tjónþola eða á nokkurn hátt hafa áhrif á hann hafi 

tjónþoli verið viðkvæmari en hraustur maður fyrir afleiðingum tjónsatburðar. Þetta kom meðal 

annars fram í dómi Hæstaréttar 25. febrúar 2010 í máli nr. 188/2009 þar sem tjónþoli var 

reykingarmaður og var því viðkvæmari fyrir áhrifum þess að anda að sér ammoníaki og öðrum 

lofttegundum sem hún gerði. Það að hún væri reykingarmanneskja fyrir var ekki talið skerða 

rétt hennar til bóta.94 

3.5.2.3. Eðli tjónsatburðar  

Eðli tjónsatburðar hefur talist forsenda þess að orsakatengsl verði talin hafa myndast milli 

tjónsatburðar og þess líkamstjóns sem krafist er bóta fyrir, en gerð er krafa um að 

tjónsatburðurinn hafa nægjanlega tjónseiginleika. Með öðrum orðum má segja að atburðurinn 
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verður að hafa nægjanlega krafta eða eðliseiginleika til þess að geta valdið líkamstjóninu. 

Yfirleitt er þetta ekki vafaatriði, til dæmis í umferðarslysum er oft nokkuð augljóst að þau eru 

til þess fallin að valda líkamstjóni. Álitamál geta þó vaknað um minniháttar árekstra þar sem 

tjón á bifreiðum er lítið. Þá getur verið ágreiningur um það hvort tjónsatburður hafi getað valdið 

því líkamstjóni er um ræðir.95 Við mat á því hvort tjón hafi nægjanlega krafta til að valda því 

tjóni sem um ræðir í umferðarslysum koma til skoðunar áðurnefndar PC-Crash skýrslur, en líkt 

og fram kom áður er hægt að nota slíkar skýrslur til að reikna út höggkraft og ökuhraða í 

umferðarslysum og því væri hugsanlegt að athuga með skýrslunum hvort tjónsatburður hafi 

haft nægilega krafta til að valda líkamstjóni. Vísast til nánari umfjöllunar um skýrslurnar í kafla 

3.3.2.2.  

3.5.2.4. Eðli einkenna og þróun  

Eðli einkenna getur skipt máli við mat á því hvort orsakatengsl teljist vera fyrir hendi milli 

tjónsatburðar og líkamstjóns. Einkenni geta verið sértæk miðað við þann tjónsatburð sem um 

ræðir, til dæmis beinbrot í bílslysi, eða þá almenn eins og til dæmis óþægindi í baki, sem eru 

algeng án sérstakrar ástæðu. Þegar um sértæk einkenni er að ræða verður að telja meiri líkur 

fyrir því að osakatengsl teljist vera fyrir hendi. Sum einkenni eru þess eðlis að gera verður 

kröfu um að þau komi fram skömmu eftir slys, en í sumum tilvikum geta einkenni verið þess 

eðlis að nokkur tími geti liðið frá tjónsatburði þar til einkenni koma fram.96 

Þróun einkenna skiptir einnig máli og að einkenni hafi verið viðvarandi frá því þau fyrst komu 

fram þar til þau teljast vera varanleg. Hafi til dæmis dregið mjög úr einkennum á því tímabili 

eða þau jafnvel horfið tímabundið getur það verið vísbending um að núverandi einkenni eigi 

sér aðrar skýringar. Þróun einkenna þarf jafnframt að vera í samræmi við það líkamstjón sem 

um ræðir, sbr. dóm Hæstaréttar 18. desember 2008 í máli nr. 240/2008, þar sem þróun einkenna 

var ekki talin vera í samræmi við þann áverka sem um ræddi, en þar var um hálstognunaráverka 

að ræða. Ekki er til neinn ákveðinn mælikvarði á þær kröfur sem gerðar eru til staðfestingar 

þess að einkenni hafi verið viðvarandi. Það er heildarmat í hverju tilviki fyrir sig, þar sem 

meðal annars þarf að taka tillit til eðlis einkenna og annarra gagna máls. Þá hafa fræðimenn 

talið að ekki sé hægt að gera þá kröfu að tjónþoli leiti sífellt til lækna vegna einkenna sem 

honum hefur verið tjáð að séu komin til að vera. Hins vegar getur það bent til þess að ekki sé 

um mikil einkenni að ræða leiti tjónþoli ekki til læknis vegna þeirra. Þá verður að skoða hvort 
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núverandi einkenni tjónþola geti átt sér einhverjar aðrar skýringar en þann tjónsatburð sem 

málinu tengist, til dæmis hvort önnur atvik eða sjúkdómar geti fremur orsakað þessi einkenni. 

Í dómi Hæstaréttar 12. október 2006 í máli nr. 89/2006 var til dæmis talið að slysaatburður 

væri ekki meginorsök álagseinkenna á grind og bak, heldur mætti rekja þau til meðgöngu.97  

3.5.2.5. Staðfesting líkamstjóns í kjölfar tjónsatburðar  

Fræðimenn hafa talið það skipta máli að staðfesting hafi fengist á líkamstjóni í kjölfar 

tjónsatburðar. Kann það að hafa áhrif á sönnun orsakatengsla milli afleiðinga líkamstjóns og 

tjónsatburðar. Ekki nægir að tjónþoli lýsi yfir tilteknum einkennum sem hafa komið fram í 

kjölfar tjónsatburðar, heldur verður að gera þá kröfu að staðfesting hafi fengist á þeim 

einkennum svo orsakatengsl teljist sönnuð milli líkamstjóns og tjónsatburðar. Almennt eru 

læknisfræðileg gögn sem staðfesta þetta, en einnig getur þannig háttað að lögregluskýrslur geta 

verið næg staðfesting, tjónstilkynningar, lýsing vitna o.fl. Tímamörk staðfestingar einkenna er 

eitthvað sem erfitt er að segja til um. Þau ráðast meðal annars eftir því hvort um almenn 

einkenni er að ræða eða sértæk, hvers eðlis tjónsatburður var og svo önnur atriði sem haft geta 

áhrif á sönnunarmatið. Eðlilegt er að gera ríkari kröfur til þess að einkenni séu staðfest fljótlega 

eftir atburð ef um minniháttar tjón er að ræða og einkenni almenns eðlis. Aftur á móti er eðlilegt 

að minni kröfur séu gerðar til þess að staðfesting á einkennum fáist fljótt þegar um alvarlegra 

tjón er að ræða og einkennin sértæk. Það er því heildarmat sem fer fram í hverju tilviki fyrir 

sig um það hversu fljótt staðfesting þarf að nást.98  

Þau atriði sem farið hefur verið í gegnum í þessum kafla eru allt atriði sem horft er til við 

sönnunarmatið. Það verður þó að ætla að um heildarmat sé að ræða í hverju og einu tilviki. 

Flest mál eru ólík eftir eðli sínu og því erfitt að finna ákveðin mælikvarða á það hvernig 

sönnunarmatið skuli fara fram. Þau atriði sem farið hefur verið í gegnum hér geta þó veitt 

ákveðna vísbendingu um það á hverju hægt sé að byggja við mat þetta en hér er ekki um að 

ræða tæmandi talningu. 
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4. Orsakatengsl í norrænum rétti 

Þegar talað er um íslenskan skaðabótarétt er eðlilegt að líta til hinna Norðurlandanna, enda eru 

íslensku skaðabótalögin byggð á danskri fyrirmynd og það sama má segja um lög um 

vátryggingarsamninga sem byggð eru á norskri fyrirmynd. Það er því löng hefð fyrir því að líta 

til réttarframkvæmdar á hinum Norðurlöndunum í þeim tilvikum er íslensk fordæmi eru ekki 

fyrir hendi eða þarfnast skýringar.99  

Í norrænum rétti hefur orðið líkamstjón verið skilgreint á svipaðan hátt og í íslenskri 

framkvæmd. Hugtakið nær bæði yfir líkamleg og andleg meiðsli, sálræn meiðsli bætast þar af 

leiðandi í norrænum rétti líkt og í íslenskum.100 Orsakatengsl hafa í norrænum rétti verið 

skilgreind á sama hátt og á Íslandi, það er sem ,,orsakasamband milli tjónsatburðar og 

afleiðinga hans“. Þessi tengsl geta í mörgum tilfellum verið augljós en svo er ekki alltaf.101 

Ekki er aðeins gerð krafa um orsakatengsl milli tiltekinnar háttsemi og tjóns, heldur er einnig 

gerð sú krafa að orsakatengslin þurfi að vera milli háttseminnar og alls þess tjóns, sem 

tjónþolinn verður fyrir.102 Líkt og á Íslandi er skilyrðiskenningin við lýði á Norðurlöndunum 

við mat á orsakatengslum milli tjónsatburðar og afleiðinga hans. Áður hefur verið fjallað um 

skilyrðiskenninguna sem felur í meginatriðum í sér samanburð á tveimur atburðarásum, það er 

hvað hefði gerst ef ekki hefði verið fyrir tilstilli tiltekins atburðar og þá atburðarás sem 

raunverulega varð.103 Um nánari umfjöllun um skilyrðiskenninguna vísast í kafla 3.4.1. Líkt 

og fram hefur komið í umfjöllun þessarar ritgerðar hefur verið greint milli læknisfræðilegra 

orsakatengsla og lögfræðilegra, er það einnig gert í norrænum rétti. Við mat á lögfræðilegum 

orsakatengslum í norrænum rétti er lögð áhersla á mat á bótaskyldu vegna tjónsins, þar sem 

hugað er að saknæmi. Við mat á læknisfræðilegu orsakatengslunum er hins vegar lagt mat á 

það hvort ákveðinn tjónsatburður geti verið þess valdandi að valda ákveðnu tjóni.104 Þessi 

lýsing svipar til íslensks réttar hvað varðar orsakatengsl í líkamstjónum. 

Norsku og sænsku skaðabótalögin svo dæmi séu tekin, hafa ekki að geyma reglur um 

orsakatengsl og sennilega afleiðingu. Lögin mynda eins konar ramma, sem ekki hefur að 

geyma tæmandi reglur um skaðabætur utan samninga. Ákvæðin eru almenns eðlis og hugsuð 

sem vísireglur, sem beita má við ólíkar aðstæður. Við beitingu ákvæðanna eru ýmis hugtök í 

                                                        
99 Sigurður R. Arnalds og Ragnar Jónsson (n. 48) 473. 
100 LBKG 2014-03-21 nr 266 (Erstatningsansvarsloven), 1 gr. notes. 
101 Asger Friis, Ole Behn og Mikael Kielberg, Arbejdsskadesikringsloven (4. útg., Thomson GadJura 2004) 197. 
102 Jan Hellner og Svante Johansson, Skadeståndsrätt (6. útg., Norstedt 2000) 195. 
103 Bo von Eyben og Helle Isager, Lærebog i erstatningsret (6. útg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007) 

286. 
104 Friis, Behn og Kielberg (n. 101) 197. 
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lögunum sem þarfnast skýringar, eru þau meðal annars skýrð út með reglum um orsakatengsl 

og sennilega afleiðingu, sem notaðar eru til fyllingar lögunum.105 Ég mun í framhaldinu fjalla 

um orsakatengsl bæði í Danmörku og Noregi og um dóma í þeim löndum er varða orsakatengsl 

í líkamstjónum. 

4.1. Framkvæmd í Danmörku 

Líkt og fjallað hefur verið um er gerð krafa um orsakasamband milli tjónsatburðar og afleiðinga 

hans í líkamstjónum í norrænum rétti. Í Danmörku er verkferill bótaskyldra líkamstjónamála 

nokkuð ólíkur því sem gerist á Íslandi. Ríkisstofnun nefnd Arbejdskadestyrelsen (ASK) sér 

mikið um mat á varanlegum afleiðingum, en ekki er skylt að hún skuli sjá um það. Stofnunin 

byggir á læknisvottorðum sérfræðinga sem hafa haft tjónþola til meðferðar eða eru 

sérfræðingar sem hafa verið tilkvaddir til að skoða hinn slasaða. Þó er alltaf hægt að leita til 

dómstóla, sé ágreiningur um orsakatengsl eða niðurstöðu mats á varanlegum afleiðingum 

slyss.106 Einn af þeim áverkum sem algengt er að komi fyrir borð danskra dómstóla er 

hálstognun eftir umferðarslys. Í Danmörku starfar Réttarlæknaráð sem metur meðal annars 

læknisfræðileg álitaefni í skaðabótamálum.107 Sambærilegt Réttarlæknaráði í Danmörku 

starfaði á Íslandi Læknaráð en það hefur verið lagt niður.108 Réttarlæknaráð rannsakaði 

megineinkenni bráðrar og langvinnrar hálstognunar og var meginniðurstaða rannsóknarinnar 

sem framkvæmd var árið 1998-1999 að megineinkennin séu verkir í hálsi, skert hreyfigeta og 

eymsli í háls- og herðavöðvum. Þá kom einnig fram að þessi einkenni gera vart við sig strax 

eftir slysið, eða þá á fyrstu sólarhringunum eftir slys. Jafnframt kemur fram að til þess að gefin 

sé greining fyrir langvinnum hálseinkennum sé það skilyrði að örugg tengsl í tíma séu milli 

bráðra einkenna og einkenna sem síðar verður vart við. Þá er tekið fram að bráð einkenni geti 

aðeins komið til vegna slyss af lágmarksstyrkleika. Í rannsókninni kom ennfremur fram að 

engir hlutlægir mælikvarðar séu öruggir til greiningar á hálstognunareinkennum.109  

Í framhaldinu verður farið yfir tvo dóma í danskri framkvæmd þar sem reynt hefur á hálsáverka. 

Í máli UfR 2009.689H var um lágorkuáverka að ræða, þar sem bakkað var aftan á kyrrstæðan 

bíl tjónþola. Um fimm mánuðum síðar var hann greindur með brjósklos í hálsi. Var hann 

metinn til fullrar lífeyrisörorku og 20 stiga miska og 65% örorku skv. skaðabótalögum. 

Álitamál var hvort orsakatengsl teldust sönnuð milli umferðaslyssins og brjósklossins. Í 

                                                        
105 Arnljótur Björnsson, Kaflar úr skaðabótarétti (Bókaútgáfa Orator 1990) 96–97. 
106 Sigurður R. Arnalds og Ragnar Jónsson (n. 39) 473. 
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108 Lög um brottfall laga nr. 14/1942, um læknaráð. 
109 Sigurður R. Arnalds og Ragnar Jónsson (n. 39) 473–474. 
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læknisvottorði sem fengið var frá heilsugæslulækni kom ekki fram nein fyrri saga um 

hálseinkenni. Hins vegar var einnig fengið vottorð frá kírópraktor sem viðkomandi hefði verið 

hjá, og þar kom fram nokkur saga um hálseinkenni og verk í vinstri handlegg. Þar kom einnig 

fram umferðarslys fjórum árum fyrir núverandi slys og þar sem hann fékk einkenni vegna 

hálsáverka. Í þessu máli var það álit Réttarlæknaráðs og Landsréttar að orsakatengsl væru fyrir 

hendi. Hæstiréttur komst hins vegar að þeirri niðurstöðu að orsakatengsl væru ekki fyrir hendi 

og lágorkuáverki sem þessi valdi ekki brjósklosi, með vísan til nýs álits Réttarlæknaráðs. Í máli 

þessu var lögð rík áhersla á álit Réttarlæknaráðs en það byggði meðal annars á því að um 

lágorkuáverka hafi verið að ræða auk þess að tekið var tillit til fyrri heilsufarssögu þar sem 

fram kom saga um hálseinkenni. Í UfR 2009.239Ö lenti tjónþoli í árekstri og hraðabreyting 

var einungis talin vera 6 kílómetrar á klukkustund. Tjónþoli lýsti þó strax yfir höfuð- og 

hálsverkjum. Engin fyrri saga var um slík einkenni og var hann metinn til miska og 75% örorku. 

Í Landsrétti var talið að orsakasamband væri fyrir hendi einkum með vísan til álits ASK. 

Einkenni höfðu þarna haldist stöðug og dómurinn taldi að hraðabreyting hafi verið fyrir ofan 

neðstu mörk þess svo að líkamstjón geti orðið. Þarna gerir dómurinn heildarmat og kemst að 

niðurstöðu um að orsakatengsl hafi verið fyrir hendi.110 Tveir ofangreindir dómar veita þá 

vísbendingu að í dönskum rétti er ekki neinn einn mælikvarði réttur heldur verður að fara fram 

heildarmat á aðstæðum til að komast að niðurstöðu, en álit Réttarlæknaráðs vegur mjög þungt 

í Danmörku eins og sjá má af fyrrgreindum dómum. Það má þó sjá að það vegur þungt að 

einkennum sé lýst strax í kjölfar slyss og að þau hafi haldist stöðug. Vísað hefur verið til 

hraðaútreikninga sem sýna einnig ákveðinn lágmarksstyrkleika slyss til að valda varanlegum 

einkennum líkt og fram kom hér að framan. Þá styrkir engin saga um fyrri einkenni enn frekar 

sönnunarstöðu tjónþola. Heildarmat á öllum sönnunargögnum verður alltaf að fara fram í 

hverju og einu máli og er það heildarmat sem ræður jafnan úrslitum mála. 

4.2. Framkvæmd í Noregi 

Í Noregi eru gerðar kröfur til sönnunar á orsakasambandi þegar verið er að krefjast bóta fyrir 

líkamstjón. Orsakasamhengi verður að vera til staðar milli tjónsatburðar og afleiðinga hans. 

Orsakatengsl eru fyrst og fremst byggð á ólögboðnum meginreglum sem hafa þróast í 

samskiptum milli lögfræðinnar og lagalegra kenninga.111 Þá hefur verið stuðst við 

skilyrðiskenninguna í Noregi líkt og fram kom hér að framan.112 Í því samhengi hefur gjarnan 

                                                        
110 sama heimild 475. 
111 Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS, „Nærmere om kravet til årsakssammenheng“ (Advokatfirmaet 

Sandgrind Ellefsen AS) <http://adse.no/naermere-om-kravet-til-arsakssammenheng> skoðað 11. apríl 2016. 
112 Nils Nygaard, Skade og ansvar (5. útg., Universitetsforlaget 2000) 323. 
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verið vísað til getnaðarvarnarpilludómsins II. Í málinu hlaut ung kona blóðtappa sem talinn 

var stafa af töku getnaðarvarnapillu. Í málinu var talið að blóðtappinn gæti átt sér aðrar 

skýringar en töku pillunar, en Hæstiréttur taldi að engin þeirra gæti hafa valdið blóðtappanum 

ein og sér. Það var því talið að taka pillunar hefði verið nauðsynlegur þáttur þess að tjónið hefði 

orðið. Í kenningunni felst að atburður þarf ekki aðeins að vera nauðsynlegt skilyrði þess að tjón 

geti orðið, en orsakavaldurinn þarf einnig að vera nægjanlegur til að valda tjóni.113 Til þessa 

hefur jafnframt verið vísað á Íslandi og hefur það komið fram í umfjöllun þessarar ritgerðar. 

Ýmis sjónarmið hafa verið við lýði við mat á orsakatengslum milli tjónsatviks og afleiðinga 

þess í Noregi og verður farið yfir nokkur þeirra hér. Í Noregi er byggt á þeirri reglu að taka 

verður tjónþola eins og hann er. Þetta þýðir að jafnaði að það hefur engin áhrif á 

skaðabótaábyrgð þótt fórnarlömb hafi verið sérstaklega viðkvæm fyrir tjónsatburð andlega eða 

líkamlega sbr. Rossnes málið Rt. 1997, s. 1. Þetta sjónarmið hefur jafnframt verið viðhaft í 

íslenskum rétti sbr. dóm Hæstaréttar 25. febrúar 2010 í máli nr. 188/2009 sem áður hefur verið 

reifaður, en í málinu var ekki talið skipta máli að tjónþoli hafi verið reykingamanneskja fyrir 

og því viðkvæmari fyrir áhrifum ammoníaks. Sé um að ræða líkamstjón þar sem fleiri en einn 

orsakavaldur kemur til greina þarf að skoða málið sérstaklega, og hefur meginorsakareglan átt 

sér nokkurn sess í norskum skaðabótarétti, þótt þar sé skilyrðiskenningin sú regla sem mest fer 

fyrir. Meginorsakareglan gengur út á að finna og afmarka meginorsökina frá öðrum orsökum 

þegar fleiri en einn samverkandi þættir eru valdur að tjónsatburði.114 Sé til dæmis um að ræða 

umferðarslys verður sá atburður að vera nægilega stór þáttur í spurningunni um orsakatengsl 

svo eðlilegt sé að fallast á ábyrgð sbr. getnaðarvarnardómurinn II. Í þeim tilvikum þegar um 

tvær tjónsorsakir er að ræða sem báðar er hægt að tengja skaðabótaábyrgð við og þær eru báðar 

nauðsynlegar til þess að valda tjóninu, þá er um að ræða solidaríska ábyrgð þeirra er ábyrgð 

báru á atvikinu sem um ræðir, það er einn fyrir alla, allir fyrir einn. Í þeim málum þar sem um 

er að ræða tjónsatvik í Noregi sem aðeins endurvekur gömul meiðsli og ýfir þau upp, þá þarf 

að skoða hvort meiri líkur en minni séu fyrir því að varanlegt heilsutjón hafi hlotist af atvikinu. 

Þá ætti eftir fremsta megni að meta orsakaþætti með hliðsjón af læknisfræðilegri þekkingu sbr. 

Rt. 1998 s. 1565 (Anne Lene Lie málið nr.), enda skipta læknisfræðilegu gögnin gríðarlega 

miklu máli í norrænum rétti jafnt sem íslenskum.115  

                                                        
113 sama heimild. 
114 Peter Lødrup, Lærebok i erstatningsrett (4. útg., Lødrup 1999) 304–305. 
115 Advokatfirmaet Sandgrind Ellefsen AS (n. 111). 
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Við mat á því hvort orsakatengsl teljist vera fyrir hendi milli tjónsatburðar og afleiðinga hafa 

norskir dómstólar að miklu leyti stuðst við álit sérfræðinga sem hafa verið dómkvaddir. Álit 

eins sérfræðings hefur haft mikil áhrif í dómsmálum í Noregi, en sá sérfræðingur setti fram 

ákveðin viðmið í Anne Lene Lie málinu, sem hann telur að þurfi að vera fyrir hendi svo 

orsakatengsl verði talin sönnuð milli tjónsatburðar og afleiðinga hans. Í málinu lenti tjónþoli í 

umferðarslysi 1993, en hún hafði áður lent í umferðarslysi 1974 og 1988. Slysin 1974 og 1993 

voru alvarlegri en það slys sem tjónþoli lenti í 1988. Eftir slysið 1974 var tjónþoli metin til 

varanlegs miska og talið sannað að hún hefði glímt við afleiðingar þess. Eftir slysið 1988 leitaði 

tjónþoli læknis og var ástand á hálsi þar talið eðlilegt við skoðun, en hún kvartaði þar undan 

höfuðverk. Eftir slysið var hún óvinnufær í 11 daga. Árið 1990 varð hún að fullu óvinnufær og 

taldi hún það mega rekja beint til slyssins 1988. Dómkvaddur var sérfræðingur fyrir Hæstarétti 

sem komst að því að hálstognunareinkenni tjónþola mætti að mestu leyti rekja til annarra atvika 

en umferðarslyssins 1988, þar á meðal slyssins 1974. Niðurstaða Hæstaréttar byggði á því mati 

og taldi rétturinn að slysið 1988 væri svo óveruleg orsök í tjóninu að skaðabótaskylda teldist 

ekki vera fyrir hendi.116 Sérfræðingurinn sem Hæstiréttur dómkvaddi setti fram fjögur viðmið 

við mat á orsakatengslum vegna hálstognunaráverka, og hafa þessi viðmið síðan þá haft mikil 

áhrif á norska réttarframkvæmd.117 Þessi viðmið eru í fyrsta lagi að kraftur í tjónsatburði þurfi 

að vera nægjanlegur til að skaði verði á vefjum líkamans. Í öðru lagi þurfa bráðaeinkenni í hálsi 

eða höfði að koma fram áður en langt er liðið frá slysi, eða nokkra daga frá slysi. Í þriðja lagi 

setti hann fram það viðmið að einkenni þurfi að vera samfelld á því tímabili frá því að 

bráðaeinkenni komu fram þar til varanleg einkenni teljast orðin staðreynd. Í fjórða og síðasta 

lagi þarf þróun einkenna að vera í samræmi við það sem búast má við af slíkum einkennum.118 

Í Noregi er því í raun haldið fram að sönnunarkröfur á orsakatengslum þegar um er að ræða 

hálstognunaráverka séu strangari en almennt gerist. Þetta eru nokkuð ströng skilyrði sem þarna 

koma fram, sérstaklega hvað varðar skilyrðið að einkenni þurfi að vera samfelld á því tímabili 

frá því bráðaeinkenni komu fram þar til varanleg einkenni eru orðin staðreynd. Með vísan til 

þess sem fram hefur komið má telja að það geti verið erfitt fyrir tjónþola að uppfylla öll 

fyrrgreind skilyrði þar sem mál eru ekki alltaf eins og það kann að vera að einkenni komi ekki 

alltaf fram strax eftir tjónsatburð eða að þau komi og hverfi í framhaldinu og komi svo aftur 

upp að nokkrum tíma liðnum. 

                                                        
116 Sigurður R. Arnalds og Ragnar Jónsson (n. 39) 477. 
117 sama heimild. 
118 Scandinavian Insurance Quarterly, „Viktig Høyesteretts dom om nakkeslengskade“ (Scandinavian Insurance 

Quarterly) <http://nft.nu/en/viktig-hoyesteretts-dom-om-nakkeslengskade> skoðað 11. apríl 2016. 
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Nefna má aðra dóma úr norskri réttarframkvæmd þar sem reynir á sönnun orsakatengsla þegar 

um hálstognunaráverka er að ræða. Í Rt. 2000, s. 418 lenti tjónþoli í aftanákeyrslu. Að fjórum 

dögum liðnum frá atvikinu leitaði hún til læknis og kvartaði þar undan óþægindum í hálsi og 

höfuðverk. Eftir tvo mánuði versnuðu einkenni er hún hafði haft verulega og varð hún 

óvinnufær að fullu eða hluta á löngum tímabilum. Ekki var um harðan árekstur að ræða en 

lagðir voru fram hraðaútreikningar sem sýndu að hún hefði verið á undir 10 kílómetra hraða á 

klukkustund. Í málinu var einnig talið að óvenjuleg þróun sjúkdómseinkenna hefði verið það 

fjarlæg því takmarkaða tjóni sem áreksturinn olli að ekki væri skaðabótaskylda fyrir hendi. Hér 

má sjá að vísað er til fjórða viðmiðsins sem sett var fram með Anne Lene Lie málinu, það er 

að þróun einkenna hafi ekki verið í samræmi við það sem við var að búast af slíkum einkennum. 

Í sambandi við þetta mál er hægt að velta fyrir sér hvort hraði undir 10 kílómetrum á 

klukkustund leiði almennt til þess að tjónþoli verði ekki fyrir tjóni. Í málinu voru einnig aðrir 

þættir sem komu til skoðunar og því er erfitt að draga ályktun út frá þessu eina máli. Þess ber 

þó að geta að með vísan til dansks réttar í UfR 2009.239Ö sem áður hefur verið reifaður, var 

hraðabreyting sem talin var 6 kílómetrar á klukkustund talin hafa valdið þeim einkennum sem 

ágreiningur snerist um í málinu. 

 Í Rt. 2001, s. 320 voru atvik með þeim hætti að tjónþoli lenti í umferðarslysi árið 1990. 

Tveimur dögum síðar leitaði hann á heilsugæslu þar sem talið var að hann væri með hálstognun. 

Í framhaldi af því komu fram ýmis önnur einkenni, svo sem geðræn og varð tjónþoli með öllu 

óvinnufær. Fyrir Hæstarétti var talið að slysið hefði verið nauðsynlegt skilyrði þess að tjónþoli 

væri nú óvinnufær og orsakatengsl væru því fyrir hendi. Jafnvel þótt þær geðrænu afleiðingar 

sem tjónþoli glímdi við eftir slysið væru að einhverju leyti tengdar persónuleika tjónþola, þá 

er meginreglan sú að tjónvaldur verður að taka tjónþola eins og hann er. Fallist var á 

skaðabótaskyldu í málinu og talið að þótt afleiðingar slyssins væru sjaldgæfar þá teldust þær 

samt sem áður vera sennileg afleiðing slyssins. Í málinu sést glögglega að vísað er til 

skilyrðiskenningarinnar en hún er meginreglan í norskum rétti líkt og áður kom fram. 

Málsatvikum háttaði þannig til í Rt. 2010, s. 1547 að tjónþoli hafði lent í árekstri og kvartaði 

vegna þess undan verkjum í hnakka. Verkirnir urðu meiri og meiri og dreifðu sér og leiddi það 

til þess að hann varð óvinnufær að 18 mánuðum liðnum frá slysinu. Í málinu var litið til þeirra 

viðmiða er fram komu í Anne Lene Lie málinu varðandi hálstognunaráverka. Uppfyllt voru 

þau skilyrði að einkenni hefðu komið fram stuttu eftir slys og að áreksturinn gæti vel hafa 

valdið þessum einkennum. Hins vegar var talið að þróun einkenna hafi ekki verið með þeim 

hætti sem búast mætti við eftir slíkan áverka og yrði því að telja líklegt að verkir hans ættu sér 
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aðrar skýringar. Orsakatengsl voru því ekki talin vera fyrir hendi. Í málinu sést hversu strangar 

þær sönnunarkröfur eru sem settar hafa verið fram í Anne Lene Lie málinu hvað 

hálstognunaráverka varðar og getur það reynst tjónþola erfitt að falla að öllum þeim kröfum 

sem þar eru gerðar, enda er krafa gerð um að öll viðmiðin þurfi að vera uppfyllt. 

Viðmið þau sem sett voru fram með Anne Lene Lie málinu gilda aðeins þegar um er að ræða 

hálstognunaráverka líkt og áður hefur komið fram. Í sumum málum eru einkenni svo víðtæk 

og meiri en vænta má af ákveðnum áverkum að erfitt geti reynst að sanna orsakatengsl þar á 

milli. Aftur á móti eru sum mál þess eðlis að miklar og sjaldgæfar afleiðingar geta talist 

sennileg afleiðing áverka, það á við í málum þegar þannig háttar til að tjónþoli hefur vegna 

annarra atvika verið viðkvæmari fyrir slíkum áverkum líkt og í Rt. 2001, s. 320. Þrátt fyrir að 

sett hafi verið fram þessi viðmið sem tekið hefur verið mið af í norskri framkvæmd þegar um 

er að ræða hálstognunaráverka, hefur umræðan á Norðurlöndunum verið sú að slakað hefur 

verið á sönnunarkröfum um orsakatengsl þegar um almennt líkamstjón er að ræða119 og má 

velta því upp hvort staðan sé jafnframt sú á Íslandi. 

 

                                                        
119 Dómur Hæstaréttar 21. október 2010 í máli nr. 21/2010. 
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5. Orsakatengsl í líkamstjónum í íslenskri dómaframkvæmd 

5.1. Úrtak 

Við dómarannsókn þessa notaðist ég við leitarsíðu Hæstaréttar og afmarkaði ég mig upphaflega 

við alla þá dóma sem féllu í málum er varða líkamstjón á tímabilinu 1. janúar 2006 til 1. janúar 

2016, eða við tíu ára tímabil. Um var að ræða 236 dóma, en úr því mengi tók ég út 38 dóma 

þar sem reynir á orsakatengsl milli tjónsatburðar og afleiðinga hans þegar um er að ræða 

slysatburð eða líkamsárás. Það eru því einungis þessir 38 dómar sem ég mun skoða í 

framhaldinu. 

Í rannsókninni skoða ég dómana með hliðsjón af ákveðnum viðmiðum, meðal annars þeim 

fjórum viðmiðum sem fram komu í Anne Lene Lie málinu og hvort Hæstiréttur hefur vísað til 

sambærilegra viðmiða í niðurstöðum sínum. Einnig skoða ég önnur viðmið sem ég tel að geti 

haft áhrif á sönnunarmatið og kemst að niðurstöðu um það hvaða áhrif þessi viðmið hafa á 

sönnun orsakatengsla milli tjónsatburðar og afleiðinga hans. Þá skoða ég einnig hvaða 

sönnunargögn liggja til grundvallar við sönnun orsakatengsla milli tjónsatburðar og afleiðinga 

hans í þessum málum. Í framhaldinu mun ég fara yfir íslenska dóma Hæstaréttar þar sem reynt 

hefur á orsakatengsl milli tjónsatburðar og afleiðinga hans  í líkamstjónamálum.  

5.2. Einkenni dóma Hæstaréttar varðandi sönnun orsakatengsla milli 

tjónsatburðar og afleiðinga hans 

Í þeim 38 dómum sem skoðaðir voru var athugað í hversu mörgum tilfellum orsakatengsl voru 

talin sönnuð og í hversu mörgum dómum orsakatengsl voru ekki talin sönnuð. Niðurstaðan var 

sú að í 13 málum töldust orsakatengsl ekki vera fyrir hendi milli tjónsatburðar og afleiðinga 

hans. Í 25 málum töldust orsakatengsl vera sönnuð milli tjónsatburðar og þeirra afleiðinga sem 

af hlutust. Á næstu síðu má sjá mynd þar sem hlutfall þessara mála er sýnt og í framhaldinu 

mun ég fjalla um það sem helst var einkennandi í þessum málum. 
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Mynd 1. Sýnir hlutfall þeirra mála þar sem ekki var fallist á sönnun orsakatengsla milli tjónsatburðar og afleiðinga 

hans og hlutfall þeirra mála þar sem fallist var á sönnun orsakatengsla milli tjónsatburðar og afleiðinga hans. 

 

5.2.1. Einkenni dóma Hæstaréttar þar sem fallist hefur verið á sönnun 

orsakatengsla milli tjónsatburðar og afleiðinga hans 

Líkt og áður kom fram tókst sönnun um orsakatengsl milli tjónsatburðar og afleiðinga hans í 

25 málum af 38. Í þeim dómum þar sem orsakatengsl voru sönnuð milli tjónsatburðar og 

afleiðinga hans var áberandi að læknis var leitað fljótlega eftir tjónsatburð, annað hvort 

samdægurs eða á næstu dögum á eftir. Í 18 af 25 málum var vísað til þess hversu fljótt tjónþoli 

leitaði læknis og í 15 þessara mála leitaði tjónþoli til læknis innan 72 klukkustunda. Það verður 

því að telja að það skipti máli hversu fljótt tjónþoli leiti læknis upp á sönnun orsakatengsla 

milli tjónsatburðar og afleiðinga hans að gera. Í fáum málum var vísað til þess að einkenni hafi 

verið samfelld frá því tímabili er þeirra varð vart þar til þau töldust vera orðin varanleg og 

einnig var í fáum málum vísað til þess að þróun einkenna hafi verið í samræmi við það sem 

mátti búast við af slíkum áverkum, en það var þó gert í einhverjum málum og má því telja að 

það geti haft áhrif á sönnunarmatið. Það viðmið úr Anne Lene Lie málinu sem var því mest 

áberandi í íslenskri dómaframkvæmd var annað viðmiðið, um að einkenni þurfa að koma fram 

áður en langt er liðið frá slysi. 

Í 15 þessara mála var vísað til fyrra heilsufars tjónþola. Þar var í meirihluta mála almennt um 

að ræða gott heilsufar tjónþola fyrir tjónsatburð eða þá að tjónþoli hafði glímt við nokkur 

einkenni fyrir tjónsatburð en þó náð sér vegna þeirra. Í 11 tilvikum voru til staðar frumgögn 

65.8%

34.2%

Fallist var á sönnun orsakatengsla milli tjónsatburðar og afleiðinga hans

Ekki var fallist á sönnun orsakatengsla milli tjónsatburðar og afleiðinga hans
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þar sem annað hvort mátti sjá að mikið tjón hafði verið á bifreiðum eða tjónþoli hafði strax 

fundið fyrir einkennum í kjölfar tjónsatburðar. Verður því að telja að það sé gott að fyrir séu 

hendi einhver frumgögn á fyrstu stigum máls hvort sem það er lögregluskýrsla, tjónstilkynning 

eða læknisvottorð er staðfest geta framburð tjónþola. 

5.2.2. Einkenni dóma Hæstaréttar þar sem ekki hefur verið fallist á sönnun 

orsakatengsla milli tjónsatburðar og afleiðinga hans 

Í 13 dómum af þeim 38 sem ég skoðaði var ekki fallist á að sönnun hefði tekist á 

orsakatengslum milli tjónsatburðar og afleiðinga hans. Það sem helst einkenndi þá dóma þar 

sem sönnun tókst ekki var hversu seint tjónþoli leitaði til læknis í kjölfar tjónsatburðar. Í 11 af 

þessum 13 málum mátti sjá að tjónþoli leitaði seint til læknis. Í tíu af 11 tilfellum leitaði tjónþoli 

læknis þegar meira en mánuður var liðinn frá slysi og í einu tilfelli leitaði tjónþoli til læknis að 

tveimur vikum liðnum frá slysi. Það verður því að telja að bein tenging sé á milli þess hversu 

seint tjónþoli leitar læknis og þess að honum takist ekki sönnun um orsakatengsl. Vísað var til 

fyrsta skilyrðis Anne Lene Lie málsins, það er að kraftur í tjónsatburði þurfi að vera 

nægjanlegur til að valda tjóni á líkama tjónþola í fjórum málum af 13. Í þremur þessara mála 

var talið að um vægan árekstur hefði verið að ræða og lítið sjáanlegt tjón á bifreiðum. Varðandi 

þetta skilyrði var að mestu leyti vísað til tjóns á bifreiðum og talið út frá því að ekki hafi verið 

líklegt að tjónið hafi valdið ákveðnum einkennum. Í þremur af þessum 13 málum var fjallað 

um að einkenni tjónþola hafi ekki verið í samræmi við það sem við var að búast. Það er því 

ljóst að Hæstiréttur hefur vísað til sambærilegra viðmiða og fram komu í Anne Lene Lie málinu 

þótt ekki sé í öllum tilfellum um hálstognunaráverka að ræða. 

Hvað varðar önnur viðmið sem tekin voru til skoðunar þá lágu fyrir frumgögn í fjórum tilvikum 

af 13, það er lögregluskýrsla, tjónstilkynning eða staðfesting læknis. Í þremur þessara tilfella 

var til staðar lögregluskýrsla þar sem annað hvort kom fram að árekstur hafi ekki verið harður 

eða tjónþoli hafi ekki kvartað undan einkennum á vettvangi eða kvartað undan öðrum 

einkennum heldur en hann seinna kenndi sér meins. Í einu tilfelli lá fyrir læknisvottorð strax 

eftir slysið þar sem tjónþoli kvartaði ekki undan einkennum. Það er því ákveðin vísbending að 

liggi fyrir frumgögn sem staðfest geta að tjónþoli hafi ekki kvartað yfir einkennum strax á 

fyrstu stigum málsins geti reynst erfiðara að sanna orsakatengsl milli líkamstjóns og 

tjónsatburðar. Í níu málum kom ekki fram hvort fyrir hafi legið frumgögn um tjónsatvik eða 

meiðsli tjónþola. Í fjórum málum af 13 var saga um einkenni í fyrra heilsufari og í einu máli 

gat tjónþoli ekki lagt fram upplýsingar um fyrra heilsufar sitt. Það er því hátt hlutfall mála þar 
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sem fyrra heilsufar hefur áhrif á sönnunarmatið varðandi það hvort orsakatengsl verði talin 

vera fyrir hendi milli tjónsatburðar og afleiðinga hans. 

Með vísan til þessa er það hversu fljótt einkenni eru staðfest hjá lækni, frumgögn svo sem 

lögregluskýrslur og fyrra heilsufar tjónþola sem koma helst til skoðunar þegar sönnun 

orsakatengsla tekst ekki milli tjónsatburðar og afleiðinga hans.  

5.3. Anne Lene Lie viðmið 

5.3.1. Kraftur í tjónsatburði þarf að vera nægjanlegur til að valda líkamlegum 

skaða  

Í Anne Lene Lie málinu var það fyrsta skilyrðið að kraftur í tjónsatburði þurfi að vera 

nægjanlegur til að skaði verði á vefjum líkamans. Það má því velta fyrir sér hvort Hæstiréttur 

hafi vísað til þess í niðurstöðum sínum. Í dómi Hæstaréttar 15. janúar 2015 í máli nr. 346/2014 

lenti tjónþoli í umferðaróhappi og fann vegna þess fyrir einkennum frá stoðkerfi, einkum frá 

hálsi. Yfirmatsmenn byggðu á ljósmyndum af bifreiðum á vettvangi slyssins þar sem lítið tjón 

sást á bifreið tjónþola og yfirmatsmenn töldu ekki líkur á því að höggin hefðu valdið varanlegu 

líkamstjóni. Með vísan til þess og annarra sönnunargagna tókst ekki sönnun um orsakatengsl 

milli tjónsatburðar og afleiðinga hans. Atvik voru með sambærilegum hætti í dómi Hæstaréttar 

7. mars 2013 í máli nr. 489/2012 þar sem tjónþoli lenti í árekstri og kvartaði vegna þess yfir 

leiðniáverka á axlarsvæði. Fyrir lá skýrsla lögreglu um áætlaðan hraða bifreiðarinnar og ekki 

að sjá að mikið högg hafi komið á tjónþola. Þá lágu fyrir ljósmyndir frá slysstað sem sýndu 

rispur á stuðara en enga aflögun á bifreiðinni. Með vísan til þess, sem og annarra gagna í málinu 

var ekki fallist á sönnun orsakatengsla. Hér var ekki um hálsáverka að ræða líkt og í Anne Lene 

Lie málinu heldur verk á axlarsvæði, en ljóst er að hér er vísað til þess að ekki hafi verið 

nægjanlegur kraftur í tjónsatburði. 

Í dómi Hæstaréttar 16. febrúar 2012 í máli nr. 384/2011 voru málavextir þeir að F lenti í slysi 

er hann keyrði á bifhjóli aftan á bifreið og féll við það af hjólinu og hlaut vegna þess hálsáverka. 

Í héraðsdómi sem staðfestur var hvað varðar orsakatengsl í Hæstarétti var tekinn af allur vafi 

um orsakatengsl. Vísað var til vottorðs sérfræðilæknis þar sem fram kom að með hliðsjón af 

áverkunum sé ljóst að um háorkuáverka hafi verið að ræða. Þá lágu fyrir hraðaútreikningar sem 

M vann fyrir lögreglu um ætlaðan meðalhraða bifhjólanna sem hafi verið 187 hm á 

klukkustund. Er slysið átti sér stað hafi þeir dregið úr hraða bifhjólanna og ætlaður hraði 

bifhjóls tjónþola hafi verið 95 kílómetrar á klukkustund, lágmarkshraði 78 kílómetrar á 
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klukkustund en hámarkshraði 106 kílómetrar á klukkustund. Orsakatengsl voru sönnuð en í 

málinu með vísan til þessa og annarra gagna.  

Í dómi Hæstaréttar 24. janúar 2013 í máli nr. 542/2012 lenti tjónþoli í umferðarslysi og hlaut 

áverka á hálsi. Fyrir lá að hún kvartaði undan eymslum í hálsi strax á vettvangi og leitaði til 

læknis degi síðar. Fyrir lágu hraðaútreikningar sem dómkvaddir matsmenn voru fengnir til að 

meta. Helstu niðurstöðu matsgerðarinnar voru þær að miðað við að ekki hafi orðið 

formbreyting á ökutækjum við áreksturinn yrði hraði bifreiðar tjónþola við áreksturinn ætlaður 

6,1 kílómetrar á klukkustund. Sé gengið út frá þeim hraða væri ekki unnt að útiloka varanlegan 

áverka þótt líkurnar væru litlar. Í málinu töldust orsakatengsl vera fyrir hendi einkum með vísan 

til þess að samkvæmt hraðaútreikningum var ekki hægt að útloka varanlegt tjón, en til annarra 

atriða var einkum litið. 

Þótt ekki hafi verið um hálsáverka að ræða í öllum þessum tilvikum, þá er ljóst að Hæstiréttur 

vísar til þess að kraftur í tjónsatburði þurfi að vera nægjanlegur til þess að valda þeim 

einkennum sem um ræðir. PC-Crash skýrslur sem áður hefur verið fjallað um hafa einnig verið 

notaðar til að reyna að sýna fram á að tjónsatburður hafi ekki getað valdið umræddu tjóni og 

vísast til umfjöllunar kafla 3.3.2.2.2. hvað varðar dóma í þeim málum. 

5.3.2. Bráðaeinkenni þurfa að koma fram áður en langt er liðið frá slysi 

Í Anne Lene Lie málinu er annað skilyrðið það að bráðaeinkenni þurfa að koma fram áður en 

langt er liðið frá slysi, en með vísan til málsins er þar átt við innan 72 klukkustunda. Hæstiréttur 

hefur í dómum sínum vísað til þess hversu langur tími hafi liðið frá því tjónþoli lenti í 

tjónsatviki þar til hann leitaði læknis og fékk þar staðfestingu um einkenni. Það má því velta 

því upp hvaða áhrif það hafi í íslenskri réttarframkvæmd á hvaða tímapunkti tjónþoli leitar sér 

læknisaðstoðar þar sem fram koma einkenni. 

5.3.2.1. Læknis leitað fljótlega eftir tjónsatburð 

Í dómi Hæstaréttar 21. maí 2015 í máli nr. 10/2015 voru málavextir þeir að T krafðist bóta 

vegna umferðarslyss sem hún lenti í þar sem hún hlaut einkenni útfrá brjósthrygg. T leitaði til 

læknis að tveimur dögum liðnum frá slysinu, en hjá lækninum kvaðst hún hafa orðið fyrir slysi. 

Orsakatengsl milli tjónsatburðar og afleiðinga hans töldust sönnuð í málinu með vísan til þessa 

sem og annarra sönnunargagna. Málsatvik voru með svipuðum hætti í dómi Hæstaréttar 13. 

nóvember 2014 í máli nr. 319/2014 þar sem tjónþoli lenti í umferðaróhappi og hlaut vegna 

þess einkenni á háls- og brjósthrygg. Greindi aðila á um hvort orsakatengsl væru til staðar milli 
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meiðsla tjónþola og umferðaróhappsins. Tjónþoli leitaði til læknis tveimur dögum eftir 

áreksturinn þar sem hún greindist með áverka sem raktir voru til slyssins. Í málinu tókst henni 

sönnun á orsakatengslum milli tjónsatburðar og afleiðinga hans og verður að telja að hér hafi 

sá stutti tími er leið frá slysi þar til hún leitaði sér læknisaðstoðar leikið stórt hlutverk í að henni 

hafi tekist sönnun um þessi atriði. 

Í dómi Hæstaréttar 14. nóvember 2013 í máli nr. 228/2013 voru málsatvik þau að tjónþoli lenti 

í því að ekið var utan í hann og hlaut hann vegna þess bátsbeinsbrot. Tjónþoli hafði leitað til 

heilsugæslu um klukkustund eftir að atvikið átti sér stað en þar kom þó ekkert fram annað en 

eymsli. Það var ekki fyrr en fimm vikum síðar sem í ljós kom brot í bátsbeini. Atvik voru virt 

í heild sinni og komist að því að það væri nægilega í ljós leitt að bátsbeinsbrotið hafi hlotist af 

tjónsatburðinum. Í málinu skipti meðal annars máli að hann hafði leitað til læknis strax í kjölfar 

slyssins jafnvel þótt þar hafi aðeins komið fram eymsli. Hefði hann ekki farið fyrr en eftir fimm 

vikur þegar brotið kom í ljós má hugsa sér að staðan hefði verið önnur.  

Héraðsdómur sem staðfestur var af Hæstarétti í dómi 28. febrúar 2013 í máli nr. 544/2012 

sneri að því að tjónþoli lenti í umferðarslysi árið 2005 og reyndi þar helst á hvort rekja mætti 

tognunareinkenni á brjósthrygg og þunglyndiseinkenni hans til slyssins. Tjónþoli kvartaði strax 

yfir einkennum á vettvangi auk þess sem hann var fluttur á slysadeild til rannsóknar þar sem 

fram kom að hann hefði kvartað undan verk í hálsi og hægri handlegg og verið greindur með 

tognun á öxl. Sönnun orsakatengsla tókst í málinu en margir þættir spiluðu inn í það að 

orsakatengsl voru talin vera fyrir hendi. 

Í dómi Hæstaréttar 24. janúar 2013 í máli nr. 542/2012 lenti tjónþoli í umferðarslysi og hlaut 

áverka á hálsi. Fyrir lá að hún kvartaði undan eymslum í hálsi strax á vettvangi og leitaði til 

læknis degi síðar. Orsakatengsl töldust vera til staðar milli tjónsatburðar og afleiðinga hans. 

Með dómi Hæstaréttar 20. september 2012 í máli nr. 104/2012 var staðfestur héraðsdómur um 

skaðabótaskyldu. Málsatvik voru þau að KG varð fyrir slysi er hún rann og féll aftur fyrir sig 

á gólf er hún var að koma niður rúllustiga. Fór tjónþoli samdægurs á slysadeild vegna verkja í 

hálsi og höfði. Í vottorði slysadeildar kom fram að hún hafi fengið höfuðhögg í fallinu og 

kvartað undan vægum svima og verk í hálsi og höfði. Tjónþola tókst í málinu sönnun um 

orsakatengsl. Verður að telja að í báðum þessum málum hafi það skipt máli fyrir úrslit málsins 

að tjónþolar hafi leitað strax á slysadeild. 
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Í dómi Hæstaréttar 14. júní 2012 í máli nr. 30/2012 var staðfestur héraðsdómur um 

greiðsluskyldu H hf. Tjónþoli varð fyrir vinnuslysi er stigi rann undan honum með þeim 

afleiðingum að hann féll niður á gólf og lenti á sitjanda. Hlaut hann við þetta tognunaráverka 

á lendhrygg með hreyfiskerðingu og verkjum. Tjónþoli leitaði til slysadeildar sama kvöld þar 

sem hann kvartaði undan verkjum í sitjanda og neðst í baki, en einnig kvartaði hann undan 

verkjum sem leiddu niður í hægra læri. Þá leitaði hann jafnframt aftur á slysadeild fjórum 

dögum seinna og kvartaði þá undan vaxandi óþægindum í brjóstbaki og hálsi og verkjum undir 

rifjablaði. Talið var sannað að einkenni tjónþola mætti rekja til slyssins með vísan til 

matsgerðar sem ekki hafði verið hnekkt í málinu.  

Í dómi Hæstaréttar 31. janúar 2013 í máli nr. 292/2012 voru málsatvik þau að tjónþoli lenti í 

líkamsárás og hlaut vegna þess tognunareinkenni og andleg einkenni svo sem 

áfallastreituröskun. Héraðsdómur var staðfestur að því er varðar spurninguna um orsakatengsl 

milli líkamsárásarinnar og afleiðinga þess. Í málinu leitaði tjónþoli fyrst til heilsugæslu um 

hálfu ári eftir árásina, en leitaði þó á Landspítala strax í kjölfar árásarinnar. Orsakatengsl töldust 

vera fyrir hendi, en það var heldur ekkert sem gaf til kynna að einkenni hans væri að rekja til 

annars en tjónsatburðarins. Í dómi Hæstaréttar 17. september 2009 í máli nr. 18/2009 var 

einnig um að ræða líkamsárás en málavextir voru þeir að H krafði E um bætur vegna 

líkamstjóns á öxl sem hann taldi að hann hefði orðið fyrir er til handalögmála kom þeirra á 

milli. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms en í niðurstöðu héraðsdóms kom fram að 

tjónþoli hafi leitað til heimilislæknis tveimur dögum eftir að atvikið átti sér stað vegna sársauka 

í hægri öxl, sem hann rakti til átakanna. Sönnun orsakatengsla tókst í málinu milli áverkans og 

tjónsatburðarins, en einnig spilaði fyrra heilsufar inn í það mat. Í dómi Hæstaréttar 20. maí 

2009 í máli nr. 439/2008 var einnig um að ræða líkamsárás, en sparkað var í bak tjónþola og 

féll hún því við. Hlaut hún vegna þess einkenni á brjóstbaki. Hún leitaði til læknis í beinu 

framhaldi af líkamsárásinni og er þá staðfest af lækni að um hafi verið að ræða óþægindi í 

brjóstbaki. Matsmenn töldu því meiri líkur en minni fyrir því að rekja mætti einkenni til 

líkamsárásarinnar. Í þessum þremur tilfellum er um líkamsárás að ræða og spilar það inn í 

matið að tjónþolar hafi leitað til læknis strax eða fljótlega eftir tjónsatburð, þótt einnig hafi 

verið byggt á öðrum sjónarmiðum í málunum. 

Í dómi Hæstaréttar 2. mars 2006 í máli nr. 411/2005 voru málsatvik þau að G varð í júlí árið 

1993 fyrir slysi við vinnu sína á Keflavíkurflugvelli. Leitaði hann til læknis daginn eftir þar 

sem niðurstaðan varð sú að hann hefði hlotið mar og tognanir á læri og mjóbaki. Reyndi meðal 
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annars á það hvort áverkar sem G hafði á baki með leiðni niður í fætur mætti rekja til slyssins. 

Hann leitaði ekki til læknis vegna þessa í annað sinnið fyrr en um 6 árum síðar. Þótt langur 

tími hafi liðið frá slysi þar til hann leitaði til læknis í annað sinn, var ljóst að hann varð fyrir 

áverka við slysið, en það var staðfest af lækni daginn eftir slysið. Talið var nægilega fram 

komið að núverandi einkenni hans séu afleiðingar slyssins. Málið sýnir því vel hversu 

mikilvægt er að leita strax til læknis, jafnvel þótt viðkomandi leiti í seinna sinnið til læknis 

löngu síðar, þá er til einhver staðfesting á því að hann hafi haft áverka strax í kjölfar slyss. 

Með vísan til þeirra mála sem hér hafa verið reifuð má sjá að staða tjónþola er strax betri ef 

hann hefur leitað til læknis áður en langt er liðið frá tjónsatburði, en þá er til staðfesting þess 

efnis að viðkomandi hafi slasast og fundið fyrir einkennum. Læknisfræðileg gögn á fyrstu 

stigum máls eru því gríðarlega mikilvæg. Telja verður að trúverðugra sé seinna meir þegar 

tjónþoli kveðst glíma við einkenni sem rekja megi til slyss að hann hafi leitað sér 

læknisaðstoðar vegna þeirra fljótlega eftir tjónsatburð. Leiti tjónþoli ekki læknis fljótlega eftir 

tjónsatburð kann sönnunarstaða hans að versna og verður fjallað um nokkra dóma þar um hér 

á eftir. 

5.3.2.2. Læknis leitað innan mánaðar frá tjónsatburði 

Í dómi Hæstaréttar 23. febrúar 2006 í máli nr. 386/2005 voru málsatvik þau að J byggði á því 

að hún hefði orðið fyrir slysi við störf sín hjá S í janúar árið 2000. Laut ágreiningur meðal 

annars að því hvort rekja mætti höfuðáverka sem hún kenndi sér meins vegna til slyssins. Engin 

gögn voru í málinu um að áverkar hefðu sést á henni eftir slysið og var hún ein til frásagnar 

um kúlu sem hún kvaðst hafa fengið á höfuðið. Hún leitaði ekki læknis fyrr en um tveimur 

vikum eftir tjónsatburð, en í vottorðum vegna þess er þó hvergi minnst á höfuðhöggið þótt 

greint hafi verið frá kvörtunum hennar varðandi heilsufar sitt. Talið var ósannað að hún hefði 

slasast við vinnu sína þennan dag. Telja verður að því lengra sem líður frá slysi og tjónþoli 

leitar sér læknisaðstoðar þeim mun minni líkur séu fyrir því að sönnun takist á orsakatengslum 

milli tjónsatburðar og afleiðinga. 

5.3.2.3. Læknis leitað að liðnum mánuði frá tjónsatburði 

Í dómi Hæstaréttar 19. nóvember 2015 í máli nr. 359/2015 var máli vísað af sjálfsdáðum frá 

héraðsdómi vegna ágreinings um matsgerð. Í héraðsdómi var þó tekist á um orsakatengsl. G 

lenti í umferðarslysi og hlaut við það áverka á hálsi. Tjónþoli kvartaði fyrst undan einkennum 

frá hálsi rúmum tveimur árum eftir slysið samkvæmt læknisvottorði sem lagt var fram. Með 
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vísan til þess og annarra gagna var talið að orsakasamhengi milli slyssins og einkenna frá hálsi 

væri ekki sannað með hliðsjón af svo löngum tíma frá slysi. 

Í dómi Hæstaréttar 20. febrúar 2014 í máli nr. 642/2013 voru málsatvik þau að tjónþoli hafði 

lent í þremur aðgreindum umferðarslysum, því síðasta árið 2001. Hlaut hann meðal annars 

andleg meiðsli vegna þess. Tjónþoli reyndi á endurupptöku á máli á grundvelli undirmats 

dómkvaddra manna sem mátu að nýju áverka sem hann hefði í þessum slysum. Tjónþoli hélt 

því fram að forsendur fyrir matsgerð þeirri er lögð var til grundvallar bótauppgjöri 2003 hefðu 

verið rangar eða brostnar. Dómurinn taldi að engin samtímagögn lægju fyrir sem staðfest gætu 

að tjónþoli hefði strax eftir umferðarslysið í júlí 2001 farið að finna til þeirra andlegu erfiðleika 

sem síðar hafa komið ljós. Ekki liggi fyrir læknisvottorð þess efnis né nokkrar upplýsingar um 

læknismeðferð. Þessara einkenna var fyrst getið í viðtali við geðlækni fyrri hluta árs 2005, eða 

tæpum fjórum árum eftir slysið. Vegna þessa gat dómurinn ekki fallist á að tjónþoli geti nú 

stutt kröfu sína þeim rökum að forsendur sem lagðar voru til grundvallar bótauppgjörinu hafi 

brostið eða reynst rangar. Af þessum dóm má sjá að það er mikilvægt að einkenna er getið 

fljótlega eftir að tjónsatburður átti sér stað, en hér var þessara einkenna fyrst getið um fjórum 

árum eftir slys og því erfitt að sanna að þau megi rekja til slyssins.  

Í dómi Hæstaréttar 16. maí 2013 í máli nr. 2/2013 lenti tjónþoli í vinnuslysi árið 2007 er hún 

var að losa böggla úr grind. Í kjölfar þess kom til álita hvort axlaráverki sem tjónþoli kvartaði 

undan mætti rekja til slyssins. Í málinu var lagður fram hluti af sjúkraskrá hennar, en af henni 

var ráðið að hún leitaði margoft til læknis frá slysdegi til miðs árs 2010 en á þeim tíma var ekki 

séð að hún hafi kvartað undan verk á axlarsvæði. Öxl hennar var fyrst segulómuð um þremur 

og hálfu ári eftir slysið. Talið var að vottorð lækna og niðurstöður segulómunar gætu ekki, 

þegar önnur gögn málsins voru virt, rennt nægilegum stoðum undir að hún hafi orðið fyrir 

varanlegu líkamstjóni við þetta slys. Í málinu leið það langur tími frá því slysið varð þar til hún 

kvartaði undan verk í öxl að erfitt var hjá henni að sanna orsakatengsl. Önnur gögn spiluðu 

einnig inn í málið svo sem það að hún lenti í óhappi síðar meir sem gæti hafa verið skýring 

einkenna hennar. 

Í dómi Hæstaréttar 7. mars 2013 í máli nr. 489/2012 voru atvik með þeim hætti að tjónþoli 

lenti í árekstri og hlaut vegna þess leiðniáverka út á axlarsvæði. Í héraðsdómi sem staðfestur 

var af Hæstarétti kom fram að tjónþoli kvartaði vegna slyssins yfir leiðniáverka á slysadeild 

Landspítala-háskólasjúkrahúss sama dag og hann lenti í árekstrinum, þar kvartaði hann yfir 

verk sem leiddi frá hálsi út í hægri handlegg en ekki vinstri handlegg eða fætur, er það í 
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samræmi við síðara vottorð slysadeildar og vottorð heilsugæslu. Í fyrsta sinn var minnst á 

einkenni frá vinstri handlegg 25. febrúar 2008, það er meira en þremur mánuðum eftir slysdag. 

Í yfirmatsgerð kom fram að miðað við að verkur sem stefnandi kvartaði mest um út í vinstri 

handlegg og fingur hafi komið fram fyrst tæpum fjórum mánuðum eftir slysið verði að telja 

ólíklegt að þau einkenni tengist slysinu orsakatengslum þar sem þau hafi ekki komið fram strax 

eða á fyrstu dögum slyssins. Þau einkenni sem tjónþoli hafi og séu í orsakasambandið við slysið 

séu fyrst og fremst bundin við háls og herðar. Í málinu má sjá mikilvægi þess tíma sem líður 

frá því tjón varð þar til bornar eru fram kvartanir vegna afleiðinga þess. Í málinu leið það langur 

tími frá slysdegi þar til kvartað var undan tilteknum verkjum að ekki tókst að sanna 

orsakasamband. 

Í dómi Hæstaréttar 26. mars 2013 í máli nr. 606/2012 voru málsatvik þau að tjónþoli lenti í 

umferðarslysi og hlaut vegna þess mar á vinstra herðablaðssvæði og vinstri síðu, tognun í 

hálshrygg, brjósthrygg, vinstri nára, vinstri öxl og mar á hægra hné. Í málinu reyndi á hvort 

orsakatengsl væru fyrir hendi milli þessara áverka og slyssins. Ekki var getið um nein einkenni 

frá hægri öxl í læknisfræðilegum gögnum fyrir matsfund sem fór fram um einu og hálfu ári 

eftir tjónsatburð. Matsmenn töldu því að orsakasamband væri ekki fyrir hendi milli slyssins og 

einkenna frá hægri öxl. Hér má aftur sjá dæmi þess að þar sem áverka er ekki getið strax í 

upphafi heldur þegar nokkur tími hefur liðið frá slysinu er erfitt að sanna orsakatengsl milli 

þess áverka og slyssins. Læknisfræðileg gögn eru gríðarlega mikilvæg gögn þegar kemur að 

líkamstjónum og hefði verið að finna upplýsingar um þennan áverka í læknisfræðilegum 

gögnum fyrir matsfund má leiða líkur að því að málinu hefði horft öðruvísi við. 

Í dómi Hæstaréttar 21. október 2010 í máli nr. 21/2010 voru málavextir þeir að S lenti í 

umferðarslysi og fann vegna þess fyrir einkennum frá hendi, en einnig hálsi og baki og snerist 

ágreiningur helst um hvort þau einkenni mætti rekja til slyssins. Málið er áhugavert en þar setja 

yfirmatsmenn fram ákveðin skilyrði sem þeir telja að þurfi að vera til staðar svo orsakatengsl 

teljist sönnuð. Tjónþoli byggði kröfur sínar á yfirmatsgerðinni en greindu yfirmatsmenn frá því 

að fræðimenn á sviði skaðabótaréttar telji að gerðar séu vægari kröfur til sönnunar 

orsakatengsla í líkamstjónum heldur en öðrum tjónum. Yfirmatsmenn komust að því að 

orsakatengsl hafi verið sönnuð í málinu. Í fyrsta lagi vegna þess að þeir töldu að tjónþoli hafi 

verið einkennalaus frá stoðkerfi fyrir slysið. Í öðru lagi hafi áreksturinn verið nokkuð harður 

og líklegur til að valda umræddum óþægindum. Í þriðja lagi hafi einkenni tjónþola haldist 

stöðug frá um sex mánuðum eftir slys til dagsins í dag. Í fjórða lagi hafi ekki verið sýnt fram á 
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aðrar orsakir fyrir þessum einkennum. Yfirmatsgerðin var þó ekki lögð til grundvallar í málinu 

þar sem ekki var nógu góður rökstuðningur fyrir þeim atriðum sem þeir lögðu fram og var því 

byggt á undirmatsgerð þar sem orsakatengsl voru ekki sönnuð. Telja verður að í málinu hafi 

það haft afgerandi þýðingu að tjónþoli leitaði ekki til læknis fyrr en sex mánuðum eftir slys og 

þá hafi hún ekki skýrt lækni frá einkennum vegna slyssins fyrr en að liðnum átta mánuðum frá 

slysi, en einkenni eftir háls- og bakáverka í bílslysi komi að jafnaði fram þegar í stað eða 

örfáum dögum eftir slys. Í þessu máli má sjá þess dæmi að matsmenn beita sjónarmiðum líkt 

og þeim sem beitt hefur verið á öðrum Norðurlöndum. Hugsanlega hefði Hæstiréttur lagt 

yfirmatsgerðina til grundvallar hefði verið að finna nægilegan rökstuðning í henni. Málið er að 

mestu leyti byggt á matsgerðum en einnig leika læknisfræðileg gögn og lögregluskýrsla stórt 

hlutverk.  

Í dómi Hæstaréttar 30. september 2010 í máli nr. 683/2009 voru atvik með þeim hætti að 

tjónþoli lenti í umferðarslysi árið 2003. Nokkrum dögum eftir slysið fór hún að finna fyrir 

einkennum í mjóbaki sem höfðu ágerst á meðgöngu nokkrum mánuðum síðar. Leitaði hún ekki 

læknis fyrr en tæpum tíu mánuðum síðar. Dómkvaddir undir- og yfirmatsmenn töldu að 

orsakasamband væri ekki fyrir hendi og byggði Hæstiréttur á því. Talið var að svo langur tími 

hefði liðið frá slysinu þar til tjónþoli fór að kvarta undan einkennum að sönnun hefði ekki tekist 

um að einkenni mætti rekja til slyssins. Í málinu lá einnig fyrir frumskýrsla lögreglu um að 

áreksturinn hafi ekki verið mjög harður en telja verður að það hafi haft afgerandi þýðingu fyrir 

úrslit málsins hversu seint hún leitaði læknis. Atvik voru með svipuðum hætti í dómi 

Hæstaréttar 12. október 2006 í máli nr. 89/2006 þar sem málavextir þeir að K lenti í 

umferðarslysi og kvartaði í kjölfar þess undan bakverkjum. Vísað var til þess að tjónþoli leitaði 

fyrst til læknis um einu ári og níu mánuðum eftir umferðarslysið. Orsakatengsl töldust ekki 

vera fyrir hendi meðal annars af þeirri ástæðu, en einnig var vísað til lögregluskýrslu á slysdegi 

þar sem tjónþoli kvartaði ekki undan eymslum eftir áreksturinn, þá komu einkenni einnig heim 

og saman við álagseinkenni á grind og baki vegna meðgöngu. 

Í dómi Hæstaréttar 1. nóvember 2007 í máli nr. 171/2007 krafðist tjónþoli bóta vegna 

líkamstjóns er hann hlaut í umferðarslysi 17. mars 1998 þar sem hann hlaut tognun í baki og 

taldi sig einnig glíma við hálsverki. Héraðsdómur var staðfestur af Hæstarétti en um 

orsakatengsl var fjallað í yfirmatsgerð. Tjónþoli kvað hálsverki hafa byrjað tiltölulega fljótt 

eftir bifreiðaslysið 1998. Samkvæmt þeim upplýsingum sem liggja fyrir í samtímagögnum 

virðast þessi einkenni ekki hafa byrjað fyrr en skyndilega á árinu 2001 er hann fékk verki í háls 
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og handlegg. Yfirmatsmenn telja að á þeim tíma hafi hann fengið einkenni brjóskloss. 

Samkvæmt gögnum er byggja á samtímaskráningu er ekki hægt að finna að hálsverkir hafi 

verið til skoðunar eða rannsóknar fyrr en í byrjun árs 2001. Yfirmatsmenn töldu því að ekki 

væri hægt að leggja hálseinkenni til grundvallar við matið. Þó er miðað við að hann hafi tognað 

í baki í umferðarslysinu 1998 og að núverandi einkenni í baki séu í orsakasamhengi við 

tjónsatburðinn. Í málinu endurspeglast mikilvægi þess að einkenna verði vart fljótt eftir slys og 

sé þeirra ekki getið í læknisfræðilegum gögnum getur reynst erfitt að færa fram sönnur á þeim 

einkennum sem kvartað er yfir. 

Í dómi Hæstaréttar 9. febrúar 2006 í máli nr. 362/2005 reyndi á spurninguna um orsakatengsl. 

Í málinu varð 2ja ára strákur fyrir því að kofi á leikvelli, sem var um 180 kg að þyngd, valt 

ofan á hann í ágúst 1989. Hann hlaut við þetta áverka á höfði, kviði og innri líffærum. Eftir 

slysið hófust hjá honum hægðatruflanir sem hafa haldist síðan. Síðar greindist hann einnig með 

flogaveiki og væga þroskahömlun. Deilan í málinu sneri að því hvort þessi heilsufarseinkenni 

yrðu rakin til slyssins. Mat tveggja dómkvaddra lækna og yfirmat þriggja annarra lækna lá fyrir 

í málinu, og voru þeir sammála um að ekki væri hægt að rekja flogaveiki og þroskahömlun C 

til slyssins enda hafi hann fyrst fengið krampa rúmum fjórum árum eftir slys. Niðurstaða 

yfirmats var jafnframt sú að ekki lægi fyrir að núverandi meltingarfæraeinkenni tengdust 

slysinu. Héraðsdómur sem skipaður var tveimur sérfróðum meðdómsmönnum, komst einnig 

að þeirri niðurstöðu og var það staðfest af Hæstarétti. Í málinu lá fyrir framburður móður um 

að niðurgangur byrjaði strax eftir slysið og kvaðst hún strax hafa haft samráð við lækna 

símleiðis eftir það. Hins vegar var það ekki skráð í neinum gögnum fyrr en um það bil sjö 

mánuðum eftir slysið þegar móðir leitaði skýringa á þessu. Í framhaldi af því var gerð ítarleg 

athugun á þessu. Ljóst er að þessi einkenni byrjuðu fljótlega eftir slysið og óumdeilt að þau 

virðast tengjast slysinu í tíma. Þrátt fyrir þetta voru orsakatengsl ekki sönnuð, virðist því sem 

hér séu gerðar nokkuð strangar kröfur til sönnunar orsakatengsla milli líkamstjóns og 

tjónsatburðar hvað varðar meltingareinkenni hans. 

Með vísan til þeirra mála er hér hafa verið rakin er augljós tenging milli þess að tjónþoli leiti 

læknis þegar langt er liðið frá tjónsatburði og þess að sönnun takist ekki á orsakatengslum milli 

tjónsatburðar og afleiðinga hans. Það verður því að telja ljóst að það skipti miklu máli að 

einkennum er lýst strax í kjölfar tjónsatburðar eða fljótlega eftir hann, þótt það kunni að vera 

til mál þar sem það sé ekki gert en þrátt fyrir það teljist orsakatengsl vera fyrir hendi. Það er 

ekki nein regla að þessi háttur sé hafður á, en það verður að telja að það styrki mjög 
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sönnunarstöðu tjónþola að einkenna verði vart áður en langt er liðið frá slysi og að hann hafi 

sönnun þess efnis eins og læknisfræðilega staðfestingu, þó að hér komi einnig önnur gögn til 

skoðunar eins og til dæmis lögregluskýrsla. 

5.3.3. Einkenni þurfa að vera samfelld á því tímabili frá því að bráðaeinkenni 

komu fram þar til varanleg einkenni teljast orðin staðreynd  

Þriðja viðmiðið sem sett var fram í Anne Lene Lie málinu var að einkenni þurfa að vera 

samfelld frá því tímabili sem bráðaeinkenni komu fram þar til varanleg einkenni teljast orðin 

staðreynd. Í dómi Hæstaréttar 28. febrúar 2013 í máli nr. 544/2012 voru málsatvik með þeim 

hætti að tjónþoli lenti í umferðarslysi árið 2005 og reyndi þar helst á hvort rekja mætti 

þunglyndiseinkenni hans til slyssins. Í málinu skipti töluverðu máli að tjónþoli var með stöðuga 

verki sem ekki voru betri ári eftir slysið en útfrá þeim verkjum hafi þunglyndi þróast. 

Orsakatengsl töldust vera fyrir hendi í málinu en hér er vísað til þess að einkenni hafi verið 

samfelld frá þeim tíma er einkenna varð fyrst vart þar til varanleg einkenni töldust staðreynd. 

Málið var að mestu byggt á læknisfræðilegum gögnum. 

Í héraðsdómi sem staðfestur var með dómi Hæstaréttar 19. desember 2012 í máli nr. 374/2012 

voru málsatvik þau að tjónþoli lenti í umferðarslysi tæpra tveggja ára gömul og var ágreiningur 

um hvort andleg einkenni hennar mætti rekja til slyssins. Bráðri streitusvörun sem og 

áfallastreituröskun var lýst strax við komuna á bráðamóttökuna og svo síðar, auk þess að vera 

nefnd í ýmsum læknisgögnum. Ástandið var viðvarandi þar til hún hóf leikskólagöngu haustið 

2002, en slysið var í apríl 2002. Talið var að sú þróun hegðunar- og kvíðaeinkenna sem hún 

hefur sýnt með aldrinum væri sennileg afleiðing áfallastreitu í kjölfar slyssins sem geti verið 

langvarandi. Hér eru lögð fram sjónarmið um að einkenna sé getið strax í upphafi og þess að 

ástand hafi verið viðvarandi til sönnunar orsakatengsla. Eru líkindi með því og þeim 

sjónarmiðum sem vísað hefur verið til við sönnun orsakatengsla í norrænum rétti. 

5.3.4. Þróun einkenna þarf að vera í samræmi við það sem búast má við af 

slíkum einkennum 

Það að þróun einkenna þurfi að vera í samræmi við það sem búast má við af slíkum einkennum 

er fjórða viðmiðið sem sett var fram í Anne Lene Lie málinu. Í dómi Hæstaréttar 14. nóvember 

2013 í máli nr. 228/2013 voru málsatvik þau að tjónþoli lenti í því að ekið var utan í hann og 

hlaut hann vegna þess bátsbeinsbrot. Það var ekki fyrr en fimm vikum síðar sem í ljós kom brot 

í bátsbeini. Upplýst var fyrir Hæstarétti að töluverður tími gæti liðið frá slíku broti þar til það 
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kæmi í ljós og því ekki óeðlilegt að það hafi ekki verið sjáanlegt þegar hann leitaði til 

heilsugæslunnar sama dag og slysið varð. Í málinu er því vísað til eðlis brotsins og þar með að 

þróun þess sé í samræmi við það sem við var að búast, það er að það getur tekið slíkt brot tíma 

að koma í ljós. 

Í dómi Hæstaréttar 31. janúar 2013 í máli nr. 292/2012 voru málsatvik þau að tjónþoli lenti í 

líkamsárás og hlaut vegna þess tognunareinkenni og andleg einkenni svo sem 

áfallastreituröskun. Héraðsdómur var staðfestur að því er varðar spurninguna um orsakatengsl 

milli líkamsárásarinnar og afleiðinga hennar. Læknisfræðileg gögn málsins sem og 

atburðalýsing í lögregluskýrslum strax á fyrstu stigum málsins voru í samræmi við líklega og 

mögulega þróun heilsufars hans. Það er að hann fengi umtalsverða og varanlega 

tognunaráverka sem og varanleg geðeinkenni sem afleiðingu árásarinnar. Sönnun 

orsakatengsla tókst í málinu enda var þróun einkenna í samræmi við það sem mátti búast við 

en einnig var vísað til annarra sjónarmiða í málinu. Í dómi Hæstaréttar 2. mars 2006 í máli nr. 

411/2005 var einnig um að ræða tognunaráverka. Málsatvik voru þau að G varð í júlí árið 1993 

fyrir slysi við vinnu sína hjá varnarliðinu á Keflavíkurflugvelli. Leitaði hann til læknis daginn 

eftir þar sem niðurstaðan varð sú að hann hefði hlotið mar og tognanir á læri og mjóbaki. 

Reyndi meðal annars á það hvort áverkar sem G hafði á baki með leiðni niður í fætur mætti 

rekja til slyssins. Talið var að einkennin hefðu hegðað sér sem tognunaráverki í mjóbaki og 

verið í samræmi við það sem mátti vænta. Í matsgerðinni kom fram að telja yrði nægilega fram 

komið að núverandi einkenni G og örorka væru afleiðingar slyssins.  

Í dómi Hæstaréttar 7. mars 2013 í máli nr. 489/2012 voru málavextir þeir að tjónþoli lenti í 

árekstri og hlaut vegna þess leiðniáverka út á axlarsvæði. Var það mat dómkvaddra manna að 

við tognunaráverka sé eðlilegt að öll einkenni séu komin fram að liðnum þremur mánuðum frá 

slysi og almennt verði að telja líklegra eftir því sem árekstur er harðari að áverki verði meiri 

og komi fram strax, þar með var vísað til þróunar áverka. Tjónþoli kvartaði ekki yfir einkennum 

fyrr en eftir að meira en þrír mánuðir voru liðnir frá slysi og tókst ekki sönnun um orsakatengsl 

um þennan áverka í slysinu. Ekki tókst heldur sönnun um orsakatengsl í dómi Hæstaréttar 30. 

september 2010 í máli nr. 683/2009 þar sem atvik voru með þeim hætti að tjónþoli lenti í 

umferðarslysi árið 2003. Nokkrum dögum eftir slysið fór hún að finna fyrir einkennum í 

mjóbaki sem höfðu ágerst á meðgöngu nokkrum mánuðum síðar. Matsmenn töldu að almennt 

kæmu einkenni tognunaráverka fram á hálsi og baki strax eftir slys eða síðasta lagi á næstu 

vikum eftir slysatburð. Tjónþoli leitaði þó ekki læknis vegna einkenna fyrr en 10 mánuðum 
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síðar. Verður því að telja að þróun einkenna hafi ekki verið í samræmi við það sem mátti búast 

við. Henni tókst ekki sönnun um orsakatengsl. 

Telja verður að þróun einkenna er mismunandi eftir því um hvers konar áverka er að ræða og 

því sé erfitt að setja fram algildan mælikvarða á það við hvað skuli miða, þótt almennt virðist 

vísað til þess að einkenni tognunaráverka skuli koma fram áður en langt er liðið frá 

tjónsatburði. Það hlýtur að velta á heildarmati í hverju tilviki þar sem litið er til eðlis einkenna 

og annarra gagna í málinu en hér má sjá að Hæstiréttur hefur í niðurstöðum sínum vísað til 

þessa sama viðmiðs og fram kom í Anna Lend Lið málinu, það er að þróun einkenna þurfi að 

vera í samræmi við það sem búast má við af slíkum einkennum. 

5.4. Önnur viðmið 

5.4.1. Áhrif frumgagna á sönnunarmatið 

Áhugavert er að varpa því fram hvaða áhrif það hefur á sönnunarmat á orsakatengslum milli 

tjónsatburðar og afleiðinga hans að til skuli vera frumgögn sem staðfesta að viðkomandi hafi 

slasast við tjónsatburð eða hafi ekki kennt sér meins eftir tjónsatburð. Hér getur verið um að 

ræða lögregluskýrslur, tjónstilkynningar eða læknisfræðilega staðfestingu strax í kjölfar tjóns, 

til dæmis læknisvottorð. 

5.4.1.1. Frumgögn voru til staðar 

Í dómi héraðsdóms sem staðfestur var af Hæstarétti í dómi 28. febrúar 2013 í máli nr. 544/2012 

voru málsatvik með þeim hætti að tjónþoli lenti í umferðarslysi árið 2005 og reyndi þar helst á 

hvort rekja mætti tognunareinkenni á brjósthrygg og þunglyndiseinkenni hans til slyssins. 

Rituð var lögregluskýrsla í tilefni slyssins og kom fram í henni að tjónþoli hafi kennt sér meins 

og verið fluttur til læknisrannsóknar á slysadeild. Í málinu tókst sönnun um orsakatengsl. Í 

málinu mátti ekki sjá hversu mikið vægi lögregluskýrslan hafði, en telja verður að það styrki 

framburð tjónþola að til hafi verið skýrsla um þau einkenni sem tjónþoli kvartaði yfir strax á 

fyrstu stigum máls. 

Í dómi Hæstaréttar 31. janúar 2013 í máli nr. 292/2012 voru málsatvik þau að tjónþoli lenti í 

líkamsárás og hlaut vegna þess tognunareinkenni og andleg einkenni svo sem 

áfallastreituröskun. Strax í kjölfar árásarinnar vaknaði grunur um að tjónþoli hafi fengið 

heilahristing í árásinni og talið rétt að vísa honum í áfallahjálp. Þannig voru læknisfræðileg 

gögn málsins sem og atburðarlýsing í lögregluskýrslu strax á fyrstu stigum málsins í samræmi 

við líklega og mögulega þróun heilsufars hans. Staðfest var í matsgerð að hann hefði fengið 
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umtalsverða og varanlega tognunaráverka sem og varanleg geðeinkenni sem afleiðingu 

árásarinnar og byggt var á því í niðurstöðum málsins. 

Í tveimur málum sem ég skoðaði tókst ekki sönnun um orsakatengsl milli tjónsatburðar og 

afleiðinga hans einkum með vísan til frumgagna. Í dómi Hæstaréttar 30. september 2010 í máli 

nr. 683/2009 voru atvik með þeim hætti að tjónþoli lenti í umferðarslysi árið 2003. Nokkrum 

dögum eftir slysið fór hún að finna fyrir einkennum í mjóbaki sem höfðu ágerst á meðgöngu 

nokkrum mánuðum síðar. Af frumskýrslu lögreglu mátti ráða að áreksturinn hafi ekki verið 

harður en í henni kom einnig fram að engin meiðsl hafi orðið á fólki. Henni tókst í málinu ekki 

sönnun orsakatengsla. Í dómi Hæstaréttar 14. febrúar 2008 í máli nr. 252/2007 voru málsatvik 

þau að Þ lenti í vinnuslysi og taldi sig glíma við einkenni á vinstri öxl í kjölfar slyssins. Það 

sem meðal annars skipti máli var að samkvæmt tveimur læknisvottorðum eftir slysið var hvergi 

minnst á að tjónþoli kvartaði yfir eymslum eða áverkum á vinstri öxl, þannig voru upplýsingar 

í frumgögnum málsins sem höfðu áhrif á sönnunarmatið og það að ekki tókst sönnun um 

orsakatengsl milli tjónsatburðar og afleiðinga hans. 

5.4.1.2. Frumgögn voru ekki til staðar 

Í dómi Hæstaréttar 21. maí 2015 í máli nr. 10/2015 krafðist T bóta úr slysatryggingu ökumanns 

bifreiðar eftir að hún lenti í umferðarslysi. Við áreksturinn hlaut hún einkenni út frá 

brjósthrygg, þá aðallega í baki. Deila laut meðal annars að því hvort orsakatengsl hefðu verið 

fyrir hendi milli tjónsatburðar og þeirra afleiðinga er T varð fyrir. Lögregla var ekki kölluð á 

staðinn auk þess sem ekki var fyllt út tjónaskýrsla. Það var talið eiga sér eðlilegar skýringar, 

meðal annars vegna þess að engar skemmdir hefðu sést á bifreiðinni og taldi ökumaður því 

óþarft að tilkynna slysið til lögreglu eða fylla út tjónstilkynningu. Tjónþoli mótmælti því ekki, 

enda hefði hvorki tjónþoli né ökumaður bifreiðarinnar kennt sér meins, auk þess sem þær töldu 

sig vera í órétti. Þrátt fyrir að ekki hafi legið fyrir lögregluskýrsla né tjónstilkynning í þessu 

máli töldust orsakatengsl vera sönnuð. Málið veitir vísbendingu um það að ekki sé nauðsynlegt 

að fyrir liggi lögregluskýrsla eða tjónstilkynning til þess að orsakatengsl teljist vera sönnuð, en 

í málinu voru einnig önnur sönnunargögn sem vógu þungt. Í dómi Hæstaréttar 14. nóvember 

2013 í máli nr. 228/2013 var einnig að finna eðlilegar skýringar á því að ekki var til staðar 

lögregluskýrsla eða tjónstilkynning. Málsatvik voru þau að tjónþoli lenti í því að ekið var utan 

í hann og hlaut hann vegna þess bátsbeinsbrot. Í málinu lá ekki fyrir lögregluskýrsla eða 

tilkynning um tjónið. Með hliðsjón af þeim ráðleggingum sem tjónþoli fékk á heilsugæslustöð 

taldi dómurinn trúverðugt að tjónþoli hafi haldið að hann myndi ná sér á fáeinum vikum. 
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Tjónþoli hafði einnig greint frá því að hann hafi ekki séð tegund bifreiðarinnar sem ók á hann 

og ekki talið að nein vitni hefðu orðið að slysinu. Dómurinn taldi það skýra hvers vegna tjónþoli 

hafi ekki leitað til lögreglu í kjölfarið. Var ekki talið að tjónþoli ætti að gjalda þess að hafa ekki 

hlutast til um að lögreglurannsókn færi fram á slysinu þótt það hefði ef til vill upplýst atvik 

nánar. Málið er dæmi um tilvik þar sem lögregluskýrsla liggur ekki fyrir en samt sem áður tekst 

sönnun um orsakatengsl milli tjónsatburðar og afleiðinga hans. 

Í dómi Hæstaréttar 26. janúar 2012 í máli nr. 298/2011 krafðist S bóta vegna vinnuslyss sem 

hún kvaðst hafa orðið fyrir með þeim afleiðingum að hún fékk einkenni frá baki og síðu. Vísaði 

hún til þess að vinnuveitandi sinn yrði að bera hallann af sönnunarskorti í málinu þar sem hann 

hefði ekki tilkynnt slysið. Talið var að forsenda þess að vinnuveitandi hefði getað orðið við 

þeirri skyldu hefði verið að hann hefði vitað af slysinu. Engin nægilega traust gögn í málinu 

studdu við að svo hafi verið. Þegar litið var til þess að rúm fimm ár liðu frá vinnuslysinu þar 

til tjónþoli skýrði vinnuveitanda og tryggingafélagi frá atvikum var ekki talið að vanræksla 

vinnuveitenda, að sinna ekki lögboðinni skyldu til að tilkynna slys, ætti að vald því að 

skaðabótaskylda yrði felld á hann. Hún var ekki talin hafa fært fram sönnur á því að hún hefði 

þarna orðið fyrir líkamstjóni sem rekja mætti til vinnuslyssins. Málið er gott dæmi um að þar 

sem ekki eru til frumgögn sem staðfesta slys þá geti verið erfitt að sýna fram á orsakatengsl, 

en í málinu var almennur skortur á sönnunargögnum. 

Af þessum málum má sjá að það styrkir mjög málstað tjónþola að fyrir liggi lögregluskýrsla 

eða önnur frumgögn strax á fyrstu stigum máls. Telja verður að sönnunarstaða tjónþola verði 

strax mun verri liggi engin frumgögn fyrir, en það getur þó verið í lagi séu önnur sönnunargögn 

til staðar sem vega þungt og hjálpa þar tjónþolanum. Þá getur það átt sér eðlilegar skýringar að 

ekki hafi verið fyllt út tjónstilkynning eða fyrir liggi lögregluskýrsla og þá getur sönnun um 

orsakatengsl tekist. 

5.4.2. Áhrif fyrra heilsufars á sönnunarmat 

Fyrra heilsufar tjónþola hefur oft leikið veigamikið hlutverk við mat á orsakatengslum milli 

tjónsatburðar og afleiðinga hans. Telja verður að það skipti miklu máli að afla upplýsinga um 

heilsufar tjónþola fyrir tjónsatburð, sérstaklega ef hann hefur áður glímt við veikindi eða orðið 

fyrir slysi. Í framhaldinu verður farið yfir hvaða áhrif það hefur á sönnunarmat á 

orsakatengslum milli tjónsatburðar og afleiðinga hans annars vegar þegar fyrra heilsufar 
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tjónþola er almennt gott og hins vegar þegar tjónþoli glímir við eða hefur glímt við einkenni 

áður. 

5.4.2.1. Áhrif þess að fyrra heilsufar hafi almennt verið gott 

Í dómi Hæstaréttar 13. nóvember 2014 í máli nr. 319/2014 voru málsatvik þau að tjónþoli lenti 

í umferðaróhappi og hlaut vegna þess einkenni frá háls- og brjósthrygg. Greindi aðila á um 

hvort orsakatengsl væru til staðar milli meiðsla tjónþola og umferðaróhappsins. Litið var til 

upplýsinga sem lágu fyrir um heilsufar og sjúkrasögu tjónþola og þess að ekkert hefði komið 

fram í málinu sem benti til annars en að einkenni þau sem tjónþoli glímdi við yrðu rakin til 

annars en umferðaróhappsins. Með hliðsjón af því var talið að tjónþoli hefði fært sönnur fyrir 

því að orsakatengsl væru milli líkamstjóns þess sem hún hlaut í umferðarslysinu og þeirra 

varanlegu einkenna sem hún býr nú við. Niðurstaðan byggðist að mestu á matsgerð sem og 

læknisvottorðum. Af málinu er hægt að draga þá ályktun að hafi tjónþoli ekki áður glímt við 

einkenni frá því svæði sem hann kennir sér meins í eftir tjónsatburð er hægt að telja að hann sé 

í betri sönnunarstöðu.  

Í dómi héraðsdóm sem staðfestur var af Hæstarétti í dómi 28. febrúar 2013 í máli nr. 544/2012 

voru málatvik með þeim hætti að tjónþoli lenti í umferðarslysi árið 2005 og reyndi þar helst á 

hvort rekja mætti tognunareinkenni á brjósthrygg og þunglyndiseinkenni hans til slyssins. Við 

mat á því hvort telja mætti að þunglyndiseinkenni tjónþola yrðu rakin til slyssins og væru 

sennileg afleiðing af því, var meðal annars horft til þess að engar upplýsingar lágu fyrir um 

fyrri sögu um geðræn einkenni hjá tjónþola. Engin gögn lágu fyrir um vandamál tengd 

ofnotkun hans á verkjalyfjum fyrir bílslysið í september 2005, en fyrir það slys hafði hann átt 

við verki að stríða vegna stoðkerfisvanda, án þess að það hafi leitt til þunglyndiseinkenna eða 

ofnotkunar verkjalyfja. Um tognunareinkenni hans var talið að engin önnur slys eða atvik hefðu 

haft áhrif á það mat. Var það mat dómsins að tengsl hefðu verið milli slyssins sem tjónþoli varð 

fyrir í september 2005 og þeirra áverka sem hann hlaut þá og þunglyndis sem hann glímir við 

nú. Í málinu skiptir fyrri sjúkrasaga töluverðu máli en einnig voru aðrir þættir sem leiddu til 

þess að orsakatengsl voru talin vera fyrir hendi, en læknisfræðilegu gögnin skipta þarna miklu 

máli. 

Dómur Hæstaréttar 23. febrúar 2012 í máli nr. 412/2011 er vátryggingamál en ekki 

skaðabótamál, en engu að síður er um líkamstjón að ræða þar sem reynir á spurninguna um 

orsakatengsl milli tjónsatburðar og afleiðinga hans. Málsatvik voru þau að K hlaut áverka á 

hné eftir að hún féll eftir að hafa stokkið yfir borð. Í niðurstöðu dóms Hæstaréttar kom fram að 



55 
 

orsakatengsl töldust sönnuð milli slyssins og áverkans með vísan til læknisvottorðs sem ekki 

hafði verið hnekkt. Í vottorðinu kom fram að við slysið hefði krossband í hnénu og brjósk 

skemmst töluvert. Hvergi var minnst á að fyrir hendi hafi verið veikleiki í líkama tjónþola sem 

hafi haft áhrif á afleiðingar slyssins. Í málinu eru það enn aftur læknisfræðilegu gögnin sem 

skipta höfuðmáli, málið er nánast einungis byggt á læknisvottorðum hvað varðar orsakatengsl 

milli afleiðinga slyssins og slyssins sjálfs. 

Með dómi Hæstaréttar 18. mars 2010 í máli nr. 378/2009 voru málavextir þeir að Á lenti í 

umferðarslysi árið 2001 og hlaut vegna þess hálstognun. Byggði hún kröfur sínar á matsgerð S 

og B sem voru sammála um að tjónþoli hefði orðið fyrir varanlegri örorku vegna afleiðinga 

umferðarslyssins, en hún teljist hafa verið heilsuhraust fyrir tjónsdag. Dómurinn taldi að ekkert 

hefði fram komið í málinu er sýndi fram á að þau einkenni sem tjónþoli þarf að glíma við í dag 

yrðu rakin til annars en bifreiðaslyssins, en í málinu lágu einnig frammi læknisvottorð. Með 

vísan til þess voru orsakatengsl talin sönnuð. Í málinu skiptir höfuðmáli að einkenni hennar 

verða ekki talin mega rekja til neins annars en umferðarslyssins, en einnig var vísað til þess að 

einkenni hennar hafi verið óbreytt lengi. 

Í dómi Hæstaréttar 17. september 2009 í máli nr. 18/2009 voru málavextir þeir að H krafði E 

um bætur vegna líkamstjóns á öxl sem hann taldi að hann hefði orðið fyrir er til handalögmála 

komst þeirra á milli. Dómkvaddir voru tveir matsmenn til að meta meint tjón, en í matsgerð 

þeirra segir að þeir telji að einkenni tjónþola megi rekja til umrædds atburðar. Ekkert hafi 

komið fram, hvorki á matsfundi, í framlögðum gögnum, né þeim gögnum sem matsmenn 

öfluðu að eigin frumkvæði, sem bent geti til þess að tjónþoli hafi haft einhver einkenni frá 

hægri öxl áður en tjónsatburðurinn átti sér stað. Þegar framanritað var virt þótti sýnt fram á að 

orsakatengsl væru fyrir hendi milli tjónsatburðar og afleiðinga hans, en einnig voru aðrir þættir 

sem höfðu áhrif á matið. 

Öll þessi mál eiga það sameiginlegt að ekki var að finna sambærileg einkenni í fyrri sjúkrasögu 

og þau sem kvartað var yfir í kjölfar tjónsatburðar. Sönnun tókst á orsakatengslum í öllum 

þessum málum og má því leiða líkur að því að hafi fyrra heilsufar tjónþola verið gott eru meiri 

líkur fyrir því að sönnun takist um orsakatengsl milli tjónsatburðar og afleiðinga hans, en einnig 

skal líta til annarra atriða og gera heildarmat í hverju og einu tilviki. 
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5.4.2.2. Áhrif þess að hægt er að tengja núverandi einkenni við fyrra heilsufar 
Hafi tjónþoli glímt við einkenni fyrir tjónsatburð sem eru sambærileg þeim einkennum sem 

hann kennir sér meins um eftir tjónsatburð, kann staðan að vera önnur heldur en rakið var hér 

á undan. Í héraðsdómi sem staðfestur var af Hæstarétti í dómi 15. janúar 2015 í máli nr. 

346/2014 voru málsatvik með þeim hætti að tjónþoli lenti í umferðaróhappi árið 2007 og fann 

hún vegna þess fyrir einkennum frá stoðkerfi, einkum frá hálsi. Laut ágreiningur að því hvort 

hún hefði orðið fyrir tjóni vegna árekstrarins og bar hún sönnunarbyrði fyrir því. Niðurstaða 

dómsins byggði á yfirmatsgerð, en hún byggði meðal annars á því að tjónþoli hefði haft 

einkenni frá stoðkerfi frá árinu 1995 og hafi lent í þremur umferðarslysum á tímabilinu júlí 

1989 til febrúar 2002. Hafi hún vegna þeirra verið metin til samtals 25% varanlegrar 

læknisfræðilegrar örorku/miska vegna áverka frá stoðkerfi. Þá var byggt á lýsingu í 

læknisvottorði frá 2007 um ástand tjónþola fyrir slys, samanburður á þeirri lýsingu og skoðun 

á matsfundi 2011 hafi ekki sýnt versnað ástand tjónþola milli þessara tímapunkta. Með vísan 

til þessa var það niðurstaða dómsins að tjónþoli hefði ekki orðið fyrir varanlegu heilsutjóni 

vegna slyssins. Í málinu spiluðu margir þættir inn í það að orsakatengsl voru ekki talin vera 

fyrir hendi, en ljóst er að fyrra heilsufar tjónþola skiptir hér miklu máli. Í dómi Hæstaréttar 14. 

febrúar 2008 í máli nr. 252/2007 tókst ekki heldur sönnun um orsakatengsl, en þar voru 

málsatvik þau að Þ lenti í vinnuslysi og taldi sig glíma við einkenni á vinstri öxl í kjölfar 

slyssins. Í niðurstöðu héraðsdóms sem staðfest var af Hæstarétti kom fram að ekki hefði verið 

sýnt fram á orsakatengsl milli vinnuslyssins og meins sem tjónþoli kenndi sér á vinstri öxl. 

Matið byggði meðal annars á gögnum sem skipta máli úr heilsufarssögu hans en þar var að 

finna fyrri sögu um áverka á öxl. Í dómi Hæstaréttar 12. október 2006 í máli nr. 89/2006 voru 

málavextir þeir að K lenti í umferðarslysi og kvartaði í kjölfar þess undan bakverkjum. 

Héraðsdómur var skipaður sérfróðum meðdómsmönnum og mátu þeir að einkenni sem tjónþoli 

lýsti gætu komið heim og saman við álagseinkenni á grind og bak vegna meðgöngu. Var þessi 

niðurstaða staðfest af Hæstarétti. Töldust orsakatengsl meðal annars af þeim ástæðum ekki vera 

fyrir hendi. 

Þótt algengt sé að þegar tjónþoli hafi einkenni úr fyrri heilsufarssögu sem svipi til einkenna 

sem kvartað er yfir í kjölfar tjónsatburðar takist sönnun ekki, þá má finna þess dæmi að sönnun 

takist um orsakatengsl milli tjónsatburðar og afleiðinga hans þegar einkenni eru til staðar í fyrri 

heilsufarssögu. Á það einkum við ef talið er að tjónþoli hafi náð sér vegna þeirra einkenna. 

Þannig horfði við í dómi Hæstaréttar 25. febrúar 2010 í máli nr. 288/2009 en þar voru 

málsatvik þau að V kvaðst hafa runnið til og dottið við vinnu sína og lent illa á mjöðm. 



57 
 

Ágreiningur laut meðal annars að orsakatengslum milli atviksins og afleiðinga. Fram kom í 

vottorðum og matsgerð að tjónþoli hefði gengist undir mjaðmaskiptaaðgerð en hann kunni að 

hafa verið veikari í mjaðmarlið fyrir vegna kastloss sem gert var við þegar hann var um 12 ára 

aldur, en hafði það ekki háð honum síðan. Í málinu var ekki nánar farið út í á hverju byggt var 

í þessum matsgerðum og vottorðum en hér vega læknisfræðilegu gögnin mjög þungt. Jafnvel 

þótt tjónþoli hafi verið viðkvæmur á þessum líkamsparti fyrir slys, þá hafði það ekki áhrif á 

sönnunarmatið þar sem hann var talinn hafa náð sér vegna þess og orsakatengsl töldust vera 

fyrir hendi milli tjónsatburðarins og afleiðinga hans. Sambærilegt tilvik var upp á teningnum í 

dómi Hæstaréttar 1. nóvember 2007 í máli nr. 171/2007 þar krafðist tjónþoli bóta vegna 

líkamstjóns er hann hlaut í umferðarslysi 17. mars 1998. Í kjölfar slyssins hlaut hann tognun í 

baki. Í sjúkraskrá kom fram að tjónþoli hefði átt við bakvandamál að stríða sem rekja mætti til 

ársins 1992. Sjálfur nefndi hann að þessi einkenni hefðu verið minnimáttar og hann jafnað sig 

vel. Þá fékk hann áverka á háls, höfuð og hné 1997. Ekki virtust hafa orðið frekari eftirmál eftir 

það og segist hann sjálfur hafa náð sér fullkomlega eftir þann tjónsatburð. Var hann hvorki 

metinn til varanlegs miska né varanlegrar örörku vegna þessa. Yfirmatsmenn töldu að einkenni 

er hann fékk í kjölfar þessa hefðu gengið til baka og ekkert af hans vandkvæðum nú væri að 

rekja til þeirra áverka. Talið var að áverki hans á baki væri í orsakasamhengi við tjónsatburðinn 

1998.  

Í dómi Hæstaréttar 7. apríl 2009 í máli nr. 536/2008 var komið inn á það hvort áverka hafi mátt 

rekja til slyss. Í málinu háttaði atvikum með þeim hætti að G krafði T hf. og E um skaðabætur 

vegna líkamstjóns sem hún varð fyrir í umferðarslysi árið 2001. Við slysið hlaut G áverka á 

sömu stöðum og hún hafði áður hlotið áverka eftir slys 1991, það er á hálsi og mjóbaki og hafði 

um árabil verið í meðferð vegna þeirra áverka. Fallist var á sönnun orsakatengsla í málinu. 

Einnig voru önnur gögn sem spiluðu inn í matið. Atvik voru með sambærilegum hætti í dómi 

Hæstaréttar 19. febrúar 2009 í máli nr. 259/2008 þar sem tjónþoli hafði lent í umferðarslysi og 

hlaut vegna þess hálstognun. Komið var inn á hvort afleiðingar mætti þar rekja til slyss, en 

tjónþoli hafði einnig orðið fyrir slysi áður. Niðurstöðu dómkvaddra matsmanna hafði ekki verið 

hnekkt um það að líkamstjón tjónþola væri rakið til umferðarslyssins. Það er því ljóst að jafnvel 

þótt aðili hafi áður lent í tjónsatburði og glímdi við afleiðinga vegna þess, þá kann nýr 

tjónsatburður að hafa þau áhrif að einkenni versni eða verði meiri og aðili verður þá að færa 

fram sönnur á því, en það getur hann meðal annars gert með því að leggja fram matsgerð. 
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Með vísan til framanritaðs eru skýr tengsl milli þess að tjónþoli hafi haft einkenni fyrir slys og 

þess að sönnun takist ekki um orsakatengsl, hafi hann þó náð sér alveg vegna eldri einkenna 

kann honum engu að síður að takast sönnun um orsakatengsl. Hafi tjónþoli ekki haft nein 

einkenni fyrir slys eru meiri líkur á því að honum takist sönnun um orsakatengsl þar sem þá er 

erfitt að tengja núverandi einkenni við annað en tjónsatburðinn sjálfan. Það er því nauðsynlegt 

að skoða fyrra heilsufar tjónþola þegar kemur að sönnunarmati og eru það læknisfræðileg gögn 

sem koma þar helst til skoðunar. 

5.4.3. Áhrif þess að um refsiverðan verknað sé að ræða 

Í einhverjum tilvikum virðist sem slakað sé á sönnunarkröfum um orsakatengsl milli 

tjónsatburðar og afleiðinga hans þegar um refsiverðan verknað er að ræða. Í dómi Hæstaréttar 

18. júní 2009 í máli nr. 616/2008 voru málavextir þeir að J varð fyrir líkamsárás og hlaut af 

henni áverka á mjóbaki. Hæstiréttur taldi að ekki hefði verið hnekkt niðurstöðu dómkvaddra 

matsmanna um að leggja yrði til grundvallar að varanlegt heilsutjón J stafaði af tognun í 

mjóbaki sem rakin væri til líkamsárásarinnar. Að matsgerðinni virtri ásamt framburði 

matsmanna fyrir dómi og því að óumdeilt var að J varð fyrir tjóni sínu vegna saknæms 

verknaðar, sem ríkið bar fébótaábyrgð á, var litið svo á að það hefði verið nægilega leitt í ljós 

að J hefði hlotið varanlega áverka við árásina. Velta má fyrir sér að þarna skipti máli að um sé 

að ræða saknæman verknað sem ríkið ber ábyrgð á. Það virðist sem slakað sé á kröfum og talað 

um að tjónið sé talið nægilega leitt í ljós. Matsmenn töldu að engin önnur atvik eða 

læknisfræðileg gögn hefðu gefið til kynna að orsakir bakverkja J gætu verið vegna annarra 

atvika. Sambærileg atvik voru uppi í dómi Hæstaréttar 20. maí 2009 í máli nr. 439/2008 þar 

sem málsatvik voru þau að tjónþoli lenti í því að sparkað var í bak hennar er hún var við vinnu 

á skemmtistað og hlaut hún vegna þess meiðsli á brjóstbaki. Höfðaði hún mál gegn V sem 

sannað var að hefði sparkað í bak hennar af ásetningi. Að virtri yfirmatsgerðinni og með því 

að V hafði sýnt af sér saknæma háttsemi í garð H var litið svo á að það væri nægilega í ljós 

leitt að H hefði hlotið þann varanlega miska og örorku af líkamsárás V sem dómkvaddir 

matsmenn höfðu komist að niðurstöðu um.  

Með vísan til þessara mála virðist sem nokkuð sé slakað á sönnunarkröfum þegar færð hefur 

verið fram sönnun fyrir því að um refsiverðan verknað hafi verið að ræða. Það gæti verið að 

einhver vafi sé um orsakatengsl en þau verði talin vera sönnuð einkum með vísan til þess að 

um refsiverðan verknað hafi verið að ræða og því ekki gerðar eins ríkar sönnunarkröfur til 

tjónþola.  
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5.5. Ályktanir út frá dómarannsókn 

Farið hefur verið yfir það hvort Hæstiréttur hafi í niðurstöðum sínum vísað til sambærilegra 

viðmiða og fram komu í Anne Lene Lie málinu. Ég skoðaði þar ekki eingöngu hálsáverka 

heldur skoðaði ég almenn líkamstjón. Hæstiréttur hefur í málum sínum vísað til sambærilegra 

viðmiða líkt og fram kom í kafla 5.3. Hæstiréttur gengur þó ekki jafn langt með því að telja að 

öll þessi sjónarmið þurfi að vera uppfyllt, heldur er um heildarmat að ræða í hverju tilviki og 

þar sem tjón eru ólík eftir eðli sínu þá er erfitt að fara fram á að öll þessi skilyrði skuli vera 

uppfyllt. Það má þó greinilega sjá í niðurstöðum Hæstaréttar að vísað er til þessara viðmiða í 

málum er varða líkamstjón. Þá voru einnig skoðuð önnur atriði, það er fyrra heilsufar tjónþola, 

áhrif frumgagna á sönnunarmatið og áhrif þess að um refsiverðan verknað sé að ræða. Það 

mátti sjá að fyrra heilsufar hefur verulega þýðingu við mat á orsakatengslum milli tjónsatburðar 

og afleiðinga hans. Þá auðveldar það sönnun á orsakatengslum ef hægt er að vísa í frumgögn 

sem staðfesta að tjónþoli hafi orðið fyrir tjónsatburði eða tjónþoli hafi kennt sér meins strax í 

kjölfar tjónsatburðar. Að endingu mátti sjá tilhneigingu til þess að slakað er á kröfum um 

sönnun á orsakatengslum milli tjónsatburðar og afleiðinga hans ef færðar hafa verið sönnur 

fyrir refsiverðri háttsemi tjónvalds. 

Af þeim dómum sem hafa verið reifaðir hér á undan mátti sjá að það eru gjarnan matsgerðir 

sem hafa hvað mest vægi við sönnun orsakatengsla í líkamstjónamálum, en þær eru gjarnan 

byggðar á hinum ýmsu læknisfræðilegu gögnum, en einnig öðrum gögnum sem kunna að 

tengjast málinu. Það geta verið hraðaútreikningar og lögregluskýrslur svo eitthvað sé nefnt. Í 

þessari rannsókn var ekki séð að Hæstiréttur vísi til þess hversu afgerandi líkurnar þurfi að vera 

á orsakasambandi. Ekki var mikið um orðnotkun eins og ,,meiri líkur en minni“, oftast var 

einungis vísað til þess ,,að með vísan til framangreinds“ teldist mega rekja einkenni til 

tjónsatburðar. Með vísan til rannsóknar þeirrar er ég lagðist í verður ekki séð að mjög strangar 

sönnunarkröfur séu gerðar til tjónþola um að sanna að tjón hans megi rekja til tjónsatburðar. 
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6. Niðurstöður 

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar hefur verið orsakatengsl og sönnun þeirra þegar um er að 

ræða líkamstjón, en sönnun í líkamstjónum byggir á þeim reglum sem fram koma í almennu 

einkamálaréttarfari. Í skaðabótarétti hvílir sönnunarbyrðin almennt á tjónþola og er það 

meginregla að hann þurfi að sanna þrjú atriði. Í fyrsta lagi að hann hafi orðið fyrir tilteknu tjóni. 

Í öðru lagi að bótagrundvöllur sé fyrir hendi og í þriðja lagi að orsakatengsl séu milli tjónsins 

og hinnar saknæmu háttsemi. Orsakatengsl skipta verulegu máli þegar kemur að líkamstjónum 

og er það dómari sem leggur endanlegt mat á hvort þau teljist vera fyrir hendi. Helst var fjallað 

um þá hlið orsakatengsla er snýr að sönnun orsakatengsla milli tjónsatburðar og afleiðinga 

hans. Í íslenskum rétti er byggt á skilyrðiskenningunni hvað varðar sönnun á orsakatengslum 

milli tjónsatburðar og afleiðinga hans, en á henni hefur jafnframt verið byggt á hinum 

Norðurlöndunum. Í kenningunni felst að tjónsatburður þarf að vera nauðsynlegt skilyrði þess 

að líkamstjónið varð. Tjónþoli þarf því að sýna fram á nægar líkur fyrir því að orsakatengsl séu 

fyrir hendi milli tjónsatburðar og líkamstjóns, en erfitt er að segja til um hversu miklar líkurnar 

þurfi að vera, þótt almennt sýnist sem gerð sé krafa um meiri líkur en minni.  

Við mat á því hvort líkamstjón teljist vera afleiðing tjónsatburðar er eðlilegt og jafnframt 

nauðsynlegt að líta til læknisfræðilegra gagna. Matsgerðir dómkvaddra matsmanna eru í 

þessum málaflokki það sönnunargagn sem mest fer fyrir og dómstólar vísa til þeirra í ríkum 

mæli í niðurstöðum sínum. Fleiri en ein matsgerð getur legið fyrir í málum en það er dómari 

sem á síðasta orðið um það á hvaða gögnum skuli byggt. Þá heyrir það til undantekninga að 

ekki sitji sérfróðir meðdómendur í dómi þegar um er að ræða líkamstjónamál. Önnur 

sönnunargögn geta til dæmis verið lögregluskýrslur og rannsóknarskýrslur um höggkraft og 

ökuhraða sem áður hefur verið fjallað um en þau gögn þurfa þá gjarnan að vera studd öðrum 

gögnum. Við sönnun í líkamstjónum hefur dómari frjálst sönnunarmat samkvæmt 44. gr. eml. 

og hefur hann síðasta orðið. 

Fjallað hefur verið um orsakatengsl milli tjónsatburðar og afleiðinga hans í norrænum rétti. 

Líkamstjón eru skilgreind á sambærilegan hátt í norrænni framkvæmd og á Íslandi, það sama 

á við um orsakatengsl, en að meginstefnu til er einnig byggt á skilyrðiskenningunni við mat á 

orsakatengslum á hinum Norðurlöndunum líkt og á Íslandi. Í norskri réttarframkvæmd hefur 

verið vísað til fjögurra viðmiða við mat á hálstognunaráverkum sem sýna býsna strangar 

sönnunarkröfur, þar sem gerð er krafa um að öll þau fjögur viðmið þurfa að vera uppfyllt. Í 

dómarannsókn þeirri sem fram fór í 5. kafla mátti sjá að Hæstiréttur hefur í niðurstöðum sínum 
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vísað til sambærilegra viðmiða og fram hafa komið í Noregi, bæði í málum sínum er varða 

hálstognunaráverka sem og aðra áverka. Hæstiréttur hefur þó ekki gert þá kröfu að uppfylla 

þurfi öll þau viðmið sem sett hafa verið fram í norskri réttarframkvæmd, heldur er Hæstiréttur 

óbeint að vísa til þessara viðmiða.  

Mál er varða líkamstjón geta verið ólík að eðli sínu og er því eðlilegt að ólíku mati sé beitt í 

mismunandi tilvikum. Hvert tilvik er metið fyrir sig, en um einstaklingsbundið mat er að ræða 

þar sem ýmsir þættir eru teknir til skoðunar og lagt mat á sönnunargögn og aðra þætti er haft 

geta áhrif. Fram fer heildarmat og komist að niðurstöðu um hvort nægar líkur hafi verið færðar 

fyrir því að orsakatengsl teljist vera fyrir hendi, en af þeim dómum sem hafa fallið á Íslandi 

verður ekki séð að reglur hafa myndast um hvernig skuli fara með sönnun á orsakatengslum 

milli tjónsatburðar og afleiðinga hans. Af dómarannsókninni sem fram fór í 5. kafla má þó sjá 

skýr tengsl milli þess að tjónþoli leiti læknis fljótlega eftir tjónsatburð og þess að sönnun takist 

á orsakatengslum milli tjónsatburðar og afleiðinga hans, en í 15 málum af 25 þar sem sönnun 

orsakatengsla tókst leitaði tjónþoli til læknis innan 72 klukkustunda. Það má því segja að það 

sé tjónþola nauðsynlegt að leita til læknis fljótlega eftir tjónsatburð til að fá staðfestingu á 

einkennum sínum. Fyrra heilsufar tjónþola hefur einnig mikil áhrif á sönnunarmatið. Sé fyrra 

heilsufar tjónþola almennt gott getur verið erfitt að tengja núverandi einkenni tjónþola við 

annað en tjónsatburðinn sjálfan, en í 15 málum af 25 málum þar sem orsakatengsl voru fyrir 

hendi var vísað til fyrra heilsufars tjónþola, en í meirihluta þessara 15 mála var almennt um að 

ræða gott heilsufar tjónþola fyrir tjónsatburð. Líkt og fram kom í umfjöllun þessarar ritgerðar 

getur málum þó háttað þannig að tjónþoli hafi glímt við einkenni áður, en það verði talið að 

hann hafi jafnað sig af þeim og takist því engu að síður sönnun um orsakatengsl milli 

tjónsatburðar og afleiðinga hans. Það verður því að telja að þetta atriði sé matskenndara heldur 

en það hvenær tjónþoli leiti læknis. Að lokum má sjá að það styrkir málatilbúnað og leiðir 

frekar til sannaðra orsakatengsla ef til staðar eru frumgögn, hvort sem það er lögregluskýrsla, 

tjónstilkynning eða læknisvottorð, en þau geta styrkt framburð tjónþola þar sem í 11 málum af 

25 sem rannsökuð voru og sönnun tókst um orsakatengsl, voru til staðar frumgögn sem renndu 

stoðum undir framburð tjónþola. Frumgögn geta þó orðið til þess að sönnun takist ekki á 

orsakatengslum í þeim tilvikum þar sem misræmi er á milli þess sem segir í frumgögnum og 

þess sem tjónþoli síðar kvartar undan. Þá virðist sem slakað sé á sönnunarkröfum í málum þar 

sem færðar hafa verið fram sönnur á refsiverðri háttsemi tjónvalds, en Hæstiréttur hefur vísað 

til þess í málum sínum að þegar færðar hafa verið sönnur á refsiverðri háttsemi tjónvalds teljast 

orsakatengsl milli tjónsatburðar og afleiðinga hans ,,nægilega í ljós leidd“. Með vísan til þessa 
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orðalags virðist sem Hæstiréttur sé að slaka á sönnunarkröfum. Með gagnályktun út frá þessu 

má að lokum segja að telja verður að sönnun orsakatengsla milli tjónsatburðar og afleiðinga 

hans sé erfið ef læknis er leitað þegar langt er liðið frá tjónsatburði, frumgögn skortir og tjónþoli 

glímir við einkenni úr fyrra heilsufari. Að endingu verður almennt ekki séð að um mjög strangt 

sönnunarmat sé að ræða. 

Það má velta því fyrir sér hvort eðlilegt er að ekki séu til neinar fastmótaðar reglur um hvernig 

mat á orsakatengslum milli tjónsatburðar og afleiðinga hans skuli fara fram í íslenskum rétti. 

Líkleg ástæða þess er að hvert og eitt tjónsatvik er einstakt og svo margir þættir geta spilað inn 

í það hvort tjónþoli hljóti af því afleiðingar og hvort þær eru beintengdar við atvikið. Tjónþoli 

getur svo dæmi sé tekið verið sérstaklega viðkvæmur, það getur átt sér eðlilegar skýringar að 

ekki séu til staðar frumgögn, þá getur verið að sami kraftur í tjónsatburði verki mismunandi á 

sitthvorn einstaklinginn og svo mætti áfram telja. Vissulega má sjá ákveðnar vísbendingar um 

að viðmið séu tekin að myndast sem bera keim af viðmiðum þeim sem meðal annars hafa haft 

áhrif í Noregi, en krafan um að þau séu uppfyllt í öllum tilvikum er ekki til staðar. Sönnun 

orsakatengsla milli tjónsatburðar og afleiðinga hans er því ekki háð því að ákveðin skilyrði eða 

viðmið séu uppfyllt en liggi fyrir þau gögn og aðstæður sem tekin hafa verið saman hér má sjá 

auknar líkur á að þessi orsakatengsl teljist vera sönnuð. 
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Viðauki I 

Þeir 38 dómar Hæstaréttar sem notaðir voru til rannsóknar á spurningunni um orsakatengsl 

milli tjónsatburðar og afleiðinga hans. 

Dómur Hæstaréttar 9. febrúar 2006 í máli nr. 362/2005 

Dómur Hæstaréttar 23. febrúar 2006 í máli nr. 386/2005 

Dómur Hæstaréttar 2. mars. 2006 í máli nr. 411/2005 

Dómur Hæstaréttar 12. október 2006 í máli nr. 89/2006 

Dómur Hæstaréttar 2. apríl 2007 í máli nr. 581/2006 

Dómur Hæstaréttar 1. nóvember 2007 í máli nr. 171/2007 

Dómur Hæstaréttar 14. febrúar 2008 í máli nr. 252/2007 

Dómur Hæstaréttar 29. janúar 2009 í máli nr. 71/2008 

Dómur Hæstaréttar 19. febrúar 2009 í máli nr. 259/2008 

Dómur Hæstaréttar 7. apríl 2009 í máli nr. 536/2008 

Dómur Hæstaréttar 20. maí 2009 í máli nr. 439/2008 

Dómur Hæstaréttar 18. júní 2009 í máli nr. 616/2008 

Dómur Hæstaréttar 17. september 2009 í máli nr. 18/2009 

Dómur Hæstaréttar 25. febrúar 2010 í máli nr. 288/2009 

Dómur Hæstaréttar 18. mars 2010 í máli nr. 378/2009 

Dómur Hæstaréttar 30. september 2010 í máli nr. 683/2009 

Dómur Hæstaréttar 21. október 2010 í máli nr. 21/2010 

Dómur Hæstaréttar 10. febrúar 2011 í máli nr. 433/2010 

Dómur Hæstaréttar 26. janúar 2012 í máli nr. 298/2011 

Dómur Hæstaréttar 16. febrúar 2012 í máli nr. 384/2011 
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Dómur Hæstaréttar 23. febrúar 2012 í máli nr. 412/2011 

Dómur Hæstaréttar 31. maí 2012 í máli nr. 598/2011 

Dómur Hæstaréttar 14. júní 2012 í máli nr. 30/2012 

Dómur Hæstaréttar 20. september 2012 í máli nr. 104/2012 

Dómur Hæstaréttar 19. desember 2012 í máli nr. 374/2012 

Dómur Hæstaréttar 24. janúar 2013 í máli nr. 542/2012 

Dómur Hæstaréttar 31. janúar 2013 í máli nr. 292/2012 

Dómur Hæstaréttar 28. febrúar 2013 í máli nr. 544/2012 

Dómur Hæstaréttar 7. mars 2013 í máli nr. 489/2012 

Dómur Hæstaréttar 26. mars 2013 í máli nr. 606/2012 

Dómur Hæstaréttar 16. maí 2013 í máli nr. 2/2013 

Dómur Hæstaréttar 14. nóvember 2013 í máli nr. 228/2013 

Dómur Hæstaréttar 20. febrúar 2014 í máli nr. 642/2013 

Dómur Hæstaréttar 13. nóvember 2014 í máli nr. 319/2014 

Dómur Hæstaréttar 15. janúar 2015 í máli nr. 346/2014 

Dómur Hæstaréttar 31. mars 2015 í máli nr. 639/2014 

Dómur Hæstaréttar 21. maí 2015 í máli nr. 10/2015 

Dómur Hæstaréttar 19. nóvember 2015 í máli nr. 359/2015 
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Viðauki II 

Dómar sem upphaflega voru skoðaðir við gerð dómarannsóknar, það er allir þeir dómar sem 

féllu á tímabilinu 1. janúar 2006 – 1. janúar 2016 er varða líkamstjón. 

Dómur Hæstaréttar 26. janúar 2006 í máli nr. 317/2005 

Dómur Hæstaréttar 26. janúar 2006 í máli nr. 370/2005 

Dómur Hæstaréttar 2. febrúar 2006 í máli nr. 316/2005 

Dómur Hæstaréttar 9. febrúar 2006 í máli nr. 362/2005 

Dómur Hæstaréttar 9. febrúar 2006 í máli nr. 346/2005 

Dómur Hæstaréttar 16. febrúar 2006 í máli nr. 387/2005 

Dómur Hæstaréttar 23. febrúar 2006 í máli nr. 386/2005 

Dómur Hæstaréttar 2. mars 2006 í máli nr. 411/2005 

Dómur Hæstaréttar 16. mars 2006 í máli nr. 425/2005 

Dómur Hæstaréttar 6. apríl 2006 í máli nr. 471/2005 

Dómur Hæstaréttar 4. maí 2006 í máli nr. 486/2005 

Dómur Hæstaréttar 4. maí 2006 í máli nr. 505/2005 

Dómur Hæstaréttar 11. maí 2006 í máli nr. 504/2005 

Dómur Hæstaréttar 8. júní 2006 í máli nr. 517/2005 

Dómur Hæstaréttar 15. júní 2006 í máli nr. 19/2006 

Dómur Hæstaréttar 14. september 2006 í máli nr. 112/2006 

Dómur Hæstaréttar 28. september 2006 í máli nr. 26/2006 

Dómur Hæstaréttar 5. október 2006 í máli nr. 83/2006 

Dómur Hæstaréttar 5. október 2006 í máli nr. 135/2006 

Dómur Hæstaréttar 12. október 2006 í máli nr. 151/2006 
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Dómur Hæstaréttar 12. október 2006 í máli nr. 89/2006 

Dómur Hæstaréttar 12. október 2006 í máli nr. 91/2006 

Dómur Hæstaréttar 19. október 2006 í máli nr. 92/2006 

Dómur Hæstaréttar 2. nóvember 2006 í máli nr. 240/2006 

Dómur Hæstaréttar 9. nóvember 2006 í máli nr. 178/2006 

Dómur Hæstaréttar 16. nóvember 2006 í máli nr. 234/2006 

Dómur Hæstaréttar 16. nóvember 2006 í máli nr. 198/2006 

Dómur Hæstaréttar 19. desember 2006 í máli nr. 246/2006 

Dómur Hæstaréttar 19. desember 2006 í máli nr. 263/2006 

Dómur Hæstaréttar 19. desember 2006 í máli nr. 105/2006 

Dómur Hæstaréttar 18. janúar 2007 í máli nr. 300/2006 

Dómur Hæstaréttar 18. janúar 2007 í máli nr. 355/2006 

Dómur Hæstaréttar 18. janúar 2007 í máli nr. 319/2006 

Dómur Hæstaréttar 18. janúar 2007 í máli nr. 474/2005 

Dómur Hæstaréttar 25. janúar 2007 í máli nr. 364/2006 

Dómur Hæstaréttar 8. febrúar 2007 í máli nr. 408/2006 

Dómur Hæstaréttar 15. febrúar 2007 í máli nr. 370/2006 

Dómur Hæstaréttar 1. mars 2007 í máli nr. 442/2006 

Dómur Hæstaréttar 22. mars 2007 í máli nr. 485/2006 

Dómur Hæstaréttar 2. apríl 2007 í máli nr. 581/2006 

Dómur Hæstaréttar 31. maí 2007 í máli nr. 635/2006 

Dómur Hæstaréttar 27. september 2007 í máli nr. 74/2007 

Dómur Hæstaréttar 1. nóvember 2007 í máli nr. 171/2007 
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Dómur Hæstaréttar 15. nóvember 2007 í máli nr. 184/2007 

Dómur Hæstaréttar 6. desember 2007 í máli nr. 160/2007 

Dómur Hæstaréttar 13. desember 2007 í máli nr. 153/2007 

Dómur Hæstaréttar 20. desember 2007 í máli nr. 154/2007 

Dómur Hæstaréttar 24. janúar 2008 í máli nr. 128/2007 

Dómur Hæstaréttar 14. febrúar 2008 í máli nr. 252/2007 

Dómur Hæstaréttar 14. febrúar 2008 í máli nr. 307/2007 

Dómur Hæstaréttar 6. mars 2008 í máli nr. 353/2007 

Dómur Hæstaréttar 6. mars 2008 í máli nr. 324/2007 

Dómur Hæstaréttar 13. mars 2008 í máli nr. 443/2007 

Dómur Hæstaréttar 13. mars 2008 í máli nr. 419/2007 

Dómur Hæstaréttar 13. mars 2008 í máli nr. 442/2007 

Dómur Hæstaréttar 18. mars 2008 í máli nr. 449/2007 

Dómur Hæstaréttar 10. apríl 2008 í máli nr. 352/2007 

Dómur Hæstaréttar 10. apríl 2008 í máli nr. 370/2007 

Dómur Hæstaréttar 8. maí 2008 í máli nr. 462/2007 

Dómur Hæstaréttar 22. maí 2008 í máli nr. 417/2007 

Dómur Hæstaréttar 29. maí 2008 í máli nr. 546/2007 

Dómur Hæstaréttar 12. júní 2008 í máli nr. 615/2007 

Dómur Hæstaréttar 12. júní 2008 í máli nr. 582/2007 

Dómur Hæstaréttar 18. september 2008 í máli nr. 614/2007 

Dómur Hæstaréttar 9. október 2008 í máli nr. 669/2007 

Dómur Hæstaréttar 23. október 2008 í máli nr. 661/2007 
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Dómur Hæstaréttar 6. nóvember 2008 í máli nr. 55/2008 

Dómur Hæstaréttar 13. nóvember 2008 í máli nr. 77/2008 

Dómur Hæstaréttar 13. nóvember 2008 í máli nr. 113/2008 

Dómur Hæstaréttar 18. desember 2008 í máli nr. 128/2008 

Dómur Hæstaréttar 29. janúar 2009 í máli nr. 71/2008 

Dómur Hæstaréttar 5. febrúar 2009 í máli nr. 374/2008 

Dómur Hæstaréttar 19. febrúar 2009 í máli nr. 50/2006 

Dómur Hæstaréttar 19. febrúar 2009 í máli nr. 259/2008 

Dómur Hæstaréttar 26. febrúar 2009 í máli nr. 342/2008 

Dómur Hæstaréttar 26. febrúar 2009 í máli nr. 332/2008 

Dómur Hæstaréttar 5. mars 2009 í máli nr. 326/2008 

Dómur Hæstaréttar 5. mars 2009 í máli nr. 460/2008 

Dómur Hæstaréttar 5. mars 2009 í máli nr. 481/2008 

Dómur Hæstaréttar 19. mars 2009 í máli nr. 363/2008 

Dómur Hæstaréttar 2. apríl 2009 í máli nr. 418/2008 

Dómur Hæstaréttar 2. apríl 2009 í máli nr. 529/2008 

Dómur Hæstaréttar 7. apríl 2009 í máli nr. 538/2008 

Dómur Hæstaréttar 7. apríl 2009 í máli nr. 536/2008 

Dómur Hæstaréttar 14. maí 2009 í máli nr. 530/2008 

Dómur Hæstaréttar 20. maí 2009 í máli nr. 439/2008 

Dómur Hæstaréttar 11. júní 2009 í máli nr. 689/2008 

Dómur Hæstaréttar 18. júní 2009 í máli nr. 6/2009 

Dómur Hæstaréttar 18. júní 2009 í máli nr. 616/2008 
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Dómur Hæstaréttar 17. september 2009 í máli nr. 18/2009 

Dómur Hæstaréttar 1. október 2009 í máli nr. 20/2009 

Dómur Hæstaréttar 8. október 2009 í máli nr. 35/2009 

Dómur Hæstaréttar 8. október í 2009 í máli nr. 65/2009 

Dómur Hæstaréttar 22. október 2009 í máli nr. 101/2009 

Dómur Hæstaréttar 17. desember 2009 í máli nr. 199/2009 

Dómur Hæstaréttar 21. janúar 2010 í máli nr. 230/2009 

Dómur Hæstaréttar 4. febrúar 2010 í máli nr. 286/2009 

Dómur Hæstaréttar 18. febrúar 2010 í máli nr. 340/2009 

Dómur Hæstaréttar 18. febrúar 2010 í máli nr. 169/2009 

Dómur Hæstaréttar 25. febrúar 2010 í máli nr. 351/2009 

Dómur Hæstaréttar 25. febrúar 2010 í máli nr. 288/2009 

Dómur Hæstaréttar 11. mars 2010 í máli nr. 299/2009 

Dómur Hæstaréttar 18. mars 2010 í máli nr. 378/2009 

Dómur Hæstaréttar 18. mars 2010 í máli nr. 413/2009 

Dómur Hæstaréttar 25. mars 2010 í máli nr. 386/2009 

Dómur Hæstaréttar 21. apríl 2010 í máli nr. 437/2009 

Dómur Hæstaréttar 29. apríl 2010 í máli nr. 526/2009 

Dómur Hæstaréttar 12. maí 2010 í máli nr. 449/2009 

Dómur Hæstaréttar 10. júní 2010 í máli nr. 646/2009 

Dómur Hæstaréttar 30. september 2010 í máli nr. 683/2009 

Dómur Hæstaréttar 30. september 2010 í máli nr. 516/2009 

Dómur Hæstaréttar 14. október 2010 í máli nr. 781/2009 
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Dómur Hæstaréttar 14. október 2010 í máli nr. 706/2009 

Dómur Hæstaréttar 21. október 2010 í máli nr. 21/2010 

Dómur Hæstaréttar 28. október 2010 í máli nr. 289/2010 

Dómur Hæstaréttar 11. nóvember 2010 í máli nr. 667/2009 

Dómur Hæstaréttar 18. nóvember 2010 í máli nr. 100/2010 

Dómur Hæstaréttar 25. nóvember 2010 í máli nr. 113/2010 

Dómur Hæstaréttar 25. nóvember 2010 í máli nr. 166/2010 

Dómur Hæstaréttar 2. desember 2010 í máli nr. 146/2010 

Dómur Hæstaréttar 16. desember 2010 í máli nr. 292/2010 

Dómur Hæstaréttar 3. febrúar 2011 í máli nr. 375/2010 

Dómur Hæstaréttar 10. febrúar 2011 í máli nr. 433/2010 

Dómur Hæstaréttar 10. febrúar 2011 í máli nr. 335/2010 

Dómur Hæstaréttar 24. febrúar 2011 í máli nr. 405/2010 

Dómur Hæstaréttar 19. apríl 2011 í máli nr. 508/2010 

Dómur Hæstaréttar 19. maí 2011 í máli nr. 65/2010 

Dómur Hæstaréttar 19. maí 2011 í máli nr. 522/2010 

Dómur Hæstaréttar 21. júní 2011 í máli nr. 661/2010 

Dómur Hæstaréttar 6. október 2011 í máli nr. 664/2010 

Dómur Hæstaréttar 13. október 2011 í máli nr. 662/2010 

Dómur Hæstaréttar 20. október 2011 í máli nr. 704/2010 

Dómur Hæstaréttar 27. október 2011 í máli nr. 60/2011 

Dómur Hæstaréttar 3. nóvember 2011 í máli nr. 725/2010 

Dómur Hæstaréttar 3. nóvember 2011 í máli nr. 689/2010 
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Dómur Hæstaréttar 10. nóvember 2011 í máli nr. 29/2011 

Dómur Hæstaréttar 17. nóvember 2011 í máli nr. 194/2011 

Dómur Hæstaréttar 24. nóvember 2011 í máli nr. 136/2011 

Dómur Hæstaréttar 1. desember 2011 í máli nr. 125/2011 

Dómur Hæstaréttar 1. desember 2011 í máli nr. 226/2011 

Dómur Hæstaréttar 1. desember 2011 í máli nr. 138/2011 

Dómur Hæstaréttar 8. desember 2011 í máli nr. 242/2011 

Dómur Hæstaréttar 20. desember 2011 í máli nr. 265/2011 

Dómur Hæstaréttar 19. janúar 2012 í máli nr. 386/2011 

Dómur Hæstaréttar 19. janúar 2012 í máli nr. 426/2011 

Dómur Hæstaréttar 26. janúar 2012 í máli nr. 208/2011 

Dómur Hæstaréttar 26. janúar 2012 í máli nr. 298/2011 

Dómur Hæstaréttar 2. febrúar 2012 í máli nr. 287/2011 

Dómur Hæstaréttar 2. febrúar 2012 í máli nr. 423/2011 

Dómur Hæstaréttar 2. febrúar 2012 í máli nr. 367/2011 

Dómur Hæstaréttar 16. febrúar 2012 í máli nr. 384/2011 

Dómur Hæstaréttar 23. febrúar 2012 í máli nr. 412/2011 

Dómur Hæstaréttar 23. febrúar 2012 í máli nr. 468/2011 

Dómur Hæstaréttar 15. mars 2012 í máli nr. 472/2011 

Dómur Hæstaréttar 12. apríl 2012 í máli nr. 529/2011 

Dómur Hæstaréttar 16. maí 2012 í máli nr. 545/2011 

Dómur Hæstaréttar 24. maí 2012 í máli nr. 7/2012 

Dómur Hæstaréttar 31. maí 2012 í máli nr. 598/2011 
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Dómur Hæstaréttar 7. júní 2012 í máli nr. 613/2011 

Dómur Hæstaréttar 14. júní 2012 í máli nr. 549/2011 

Dómur Hæstaréttar 14. júní 2012 í máli nr. 30/2012 

Dómur Hæstaréttar 20. september 2012 í máli nr. 104/2012 

Dómur Hæstaréttar 20. september 2012 í máli nr. 602/2011 

Dómur Hæstaréttar 20. september 2012 í máli nr. 38/2012 

Dómur Hæstaréttar 20. september 2012 í máli nr. 645/2011 

Dómur Hæstaréttar 27. september 2012 í máli nr. 99/2012 

Dómur Hæstaréttar 27. september 2012 í máli nr. 45/2012 

Dómur Hæstaréttar 11. október 2012 í máli nr. 117/2012 

Dómur Hæstaréttar 25. október 2012 í máli nr. 6/2012 

Dómur Hæstaréttar 1. nóvember 2012 í máli nr. 486/2011 

Dómur Hæstaréttar 15. nóvember 2012 í máli nr. 185/2012 

Dómur Hæstaréttar 15. nóvember 2012 í máli nr. 192/2012 

Dómur Hæstaréttar 29. nóvember 2012 í máli nr. 264/2012 

Dómur Hæstaréttar 13. desember 2012 í máli nr. 265/2012 

Dómur Hæstaréttar 19. desember 2012 í máli nr. 350/2012 

Dómur Hæstaréttar 19. desember 2012 í máli nr. 374/2012 

Dómur Hæstaréttar 24. janúar 2013 í máli nr. 542/2012 

Dómur Hæstaréttar 31. janúar 2013 í máli nr. 292/2012 

Dómur Hæstaréttar 14. febrúar 2013 í máli nr. 550/2012 

Dómur Hæstaréttar 14. febrúar 2013 í máli nr. 409/2012 

Dómur Hæstaréttar 21. febrúar 2013 í máli nr. 388/2012 
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Dómur Hæstaréttar 28. febrúar 2013 í máli nr. 544/2012 

Dómur Hæstaréttar 28. febrúar 2013 í máli nr. 536/2012 

Dómur Hæstaréttar 7. mars 2013 í máli nr. 489/2012 

Dómur Hæstaréttar 7. mars 2013 í máli nr. 561/2012 

Dómur Hæstaréttar 14. mars 2013 í máli nr. 583/2012 

Dómur Hæstaréttar 14. mars 2013 í máli nr. 608/2012 

Dómur Hæstaréttar 14. mars 2013 í máli nr. 593/2012 

Dómur Hæstaréttar 26. mars 2013 í máli nr. 604/2012 

Dómur Hæstaréttar 26. mars 2013 í máli nr. 606/2012 

Dómur Hæstaréttar 16. maí 2013 í máli nr. 2/2013 

Dómur Hæstaréttar 16. maí 2013 í máli nr. 748/2012 

Dómur Hæstaréttar 30. maí 2013 í máli nr. 96/2013 

Dómur Hæstaréttar 13. júní 2013 í máli nr. 20/2013 

Dómur Hæstaréttar 13. júní 2013 í máli nr. 9/2013 

Dómur Hæstaréttar 13. júní 2013 í máli nr. 86/2013 

Dómur Hæstaréttar 12. september 2013 í máli nr. 128/2013 

Dómur Hæstaréttar 24. október 2013 í máli nr. 249/2013 

Dómur Hæstaréttar 24. október 2013 í máli nr. 273/2013 

Dómur Hæstaréttar 14. nóvember 2013 í máli nr. 228/2013 

Dómur Hæstaréttar 14. nóvember 2013 í máli nr. 286/2013 

Dómur Hæstaréttar 17. desember 2013 í máli nr. 466/2013 

Dómur Hæstaréttar 13. febrúar 2014 í máli nr. 596/2013 

Dómur Hæstaréttar 20. febrúar 2014 í máli nr. 642/2013 
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Dómur Hæstaréttar 27. mars 2014 í máli nr. 626/2013 

Dómur Hæstaréttar 27. mars 2014 í máli nr. 623/2013 

Dómur Hæstaréttar 22. maí 2014 í máli nr. 777/2013 

Dómur Hæstaréttar 22. maí 2014 í máli nr. 821/2013 

Dómur Hæstaréttar 28. maí 2014 í máli nr. 34/2014 

Dómur Hæstaréttar 12. júní 2014 í máli nr. 13/2014 

Dómur Hæstaréttar 18. september 2014 í máli nr. 47/2014 

Dómur Hæstaréttar 18. september 2014 í máli nr. 142/2014 

Dómur Hæstaréttar 9 október 2014 í máli nr. 121/2014 

Dómur Hæstaréttar 9. október 2014 í máli nr. 149/2014 

Dómur Hæstaréttar 13. nóvember 2014 í máli nr. 319/2014 

Dómur Hæstaréttar 4. desember 2014 í máli nr. 236/2014 

Dómur Hæstaréttar 15. janúar 2015 í máli nr. 346/2014 

Dómur Hæstaréttar 29. janúar 2015 í máli nr. 395/2014 

Dómur Hæstaréttar 29. janúar 2015 í máli nr. 365/2014 

Dómur Hæstaréttar 29. janúar 2015 í máli nr. 366/2014 

Dómur Hæstaréttar 26. febrúar 2015 í máli nr. 482/2014 

Dómur Hæstaréttar 26. febrúar 2015 í máli nr. 440/2014 

Dómur Hæstaréttar 19. mars 2015 í máli nr. 570/2014 

Dómur Hæstaréttar 26. mars 2015 í máli nr. 641/2014 

Dómur Hæstaréttar 31. mars 2015 í máli nr. 671/2014 

Dómur Hæstaréttar 31. mars 2015 í máli nr. 633/2014 

Dómur Hæstaréttar 31. mars 2015 í máli nr. 639/2014 
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Dómur Hæstaréttar 22. apríl 2015 í máli nr. 634/2014 

Dómur Hæstaréttar 21. maí 2015 í máli nr. 10/2015 

Dómur Hæstaréttar 24. september 2015 í máli nr. 72/2015 

Dómur Hæstaréttar 22. október 2015 í máli nr. 69/2015 

Dómur Hæstaréttar 12. nóvember 2015 í máli nr. 71/2015 

Dómur Hæstaréttar 19. nóvember 2015 í máli nr. 202/2015 

Dómur Hæstaréttar 19. nóvember 2015 í máli nr. 359/2015 

Dómur Hæstaréttar 3. desember 2015 í máli nr. 264/2015 

Dómur Hæstaréttar 10. desember 2015 í máli nr. 260/2015 
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