
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UPPHAF TILKYNNINGARFRESTS  
OG FYRNINGARFRESTS  

Í VÁTRYGGINGAMÁLUM 
Silja Stefánsdóttir 

 
2016 

ML í lögfræði 
 
 
 

 
 
 
 
Höfundur: Silja Stefánsdóttir 
Kennitala: 090190-2539  
Leiðbeinandi: Þóra Hallgrímsdóttir 

Lagadeild 
School of Law 



 i 

Upphaf tilkynningarfrests og fyrningarfrests í vátryggingamálum 
Útdráttur 
Ritgerð þessi fjallar annars vegar um frest sem vátryggður eða sá sem á rétt til bóta, hefur til 
að tilkynna vátryggingafélagi um tjón sitt, sbr. 1. mgr. 51. gr. og 1. mgr. 124. gr. laga um 
vátryggingarsamninga nr. 30/2004. Hins vegar fjallar ritgerðin um fyrningarfrest, en 
vátryggður eða sá sem á rétt til bóta þarf ávallt að hafa uppi kröfu um bætur innan 
fyrningarfrests svo krafa hans falli ekki niður fyrir fyrningu. Sérstaklega er sjónum beint að 
fyrningarákvæði 99. gr. umferðarlaga nr. 50/1987, sem reynt hefur mikið á í 
dómaframkvæmd. 

Markmið ritgerðarinnar er að gera grein fyrir upphafspunkti tilkynningarfrests og 
fyrningarfrests auk þess að rannsaka dóma- og úrskurðarframkvæmd er varða þessa 
upphafspunkta. Þá felur rannsóknin í sér sérstakan samanburð á upphafstíma 
tilkynningarfrestsins annars vegar og fyrningarfrestsins hins vegar í því skyni að kanna hvort 
tímamarkið sé hið sama í báðum tilfellum þrátt fyrir ólíkt orðalag lagaákvæða um 
tilkynningarfrest annars vegar og fyrningarfrest hins vegar.  

Niðurstaða ritgerðarinnar varpar ljósi á inntak lagaákvæða um tilkynningarfrest og 
fyrningarfrest og þá merkingu sem Hæstiréttur Íslands leggur í orðalag ákvæðanna. 
Niðurstaða rannsóknarinnar er sú að bæði upphafspunktur tilkynningar- og fyrningarfrests er 
mjög matskenndur og huglægur, sérstaklega hvað varðar líkamstjón þar sem endanlegar 
afleiðingar koma seint í ljós. Síðustu ár virðist sú stefna vera í dóma- og 
úrskurðarframkvæmd að upphafspunktur tilkynningarfrest og fyrningarfrest í 
persónutryggingum sé miðaður við það tímamark þegar tjónþoli sjálfur er talinn öðlast 
vitneskju um að hafa orðið fyrir varanlegu líkamstjóni.  

Enn fremur er niðurstaða rannsóknarinnar sú að Hæstiréttur Íslands virðist ekki gera 
sérstakan greinarmun á upphafspunkti tilkynningarfrests annars vegar og fyrningarfrests hins 
vegar, þrátt fyrir ólíkt orðalag lagaákvæðanna. Byrja frestirnir því í mörgum tilvikum að líða 
á sama tímapunkti. Virðist rétturinn þannig horfa fram hjá orðalagi ákvæðanna við ákvörðun 
á upphafstíma frestanna.  
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The beginning of notification and limitation period in insurance issues 

Abstract 
The subject of this thesis is firstly, to address the period injured has to give a Notice of a 
Claim to an Insurance company according to first Paragraph of Article 51 and first Paragraph 
of Article 124 of the Icelandic Insurance Contracts Act no. 30/2004. Secondly, the subject of 
this thesis is to address rules on the so called Limitation period, that is considered to be the 
time the injured is given to put forth a claim to demand compensation payment from the 
Insurance company. There will be a focus set on Article 99 of the Road Traffic Act no. 
50/1987. 

The main purpose of this thesis is twofold. On the one hand the purpose is to strive to 
explain the beginning of these two periods and perform a special study of the judgements of 
the  Icelandic  Supreme  Court’s and also the rulings of the Insurance Ruling Board, regarding 
the notification and the limitation period. On the other hand the thesis main purpose is to 
study whether the beginning of these two different periods, can actually be considered the 
same. 

The main conclutions are that the determination of the beginning of the notification 
period and the limitation period is at least very subjective. There are difficulties regarding 
execution of the period to give notice and the limitation period in case of a serious personal 
injury when the injury is not immediately apparent. In most cases the beginning of these two 
periods is when the injured knows he has suffered permanent injury.  

The results are also that the Supreme Court of Iceland has not differentiate the 
beginning of the notification period and the beginning of the limitation period, even though 
the provisions for these two periods are different. The Supreme Court seems to ignore the 
wording of the provisions.  
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1. Inngangur 
Viðfangsefni þessarar ritgerðar er tilkynningarfrestur og fyrningarfrestur í 

vátryggingamálum. Til glöggvunar og skýringa hefur verið sett upp skýringarmynd yfir 

„þrenns  konar“  fresti  sem  kveðið  er  á  um  í  lögum  um  vátryggingarsamninga nr. 30/2004 (hér 

eftir vsl.). Tekið skal fram áður en lengra er haldið að þegar vísað er til hugtaksins  „tjónþoli“  

hér að neðan er einnig átt við vátryggingartaka, vátryggðan eða rétthafa þegar það kann að 

eiga við. 

 

 
Skýringarmynd 

Líkt og sjá má á skýringarmyndinni þá skiptist tilkynningarfrestur í tvennt; annars 

vegar almenna tilkynningarskyldu og hins vegar sérstakan tilkynningarfrest. Samkvæmt hinni 

almennu tilkynningarskyldu þarf tjónþoli að tilkynna um tjón sitt án ástæðulauss dráttar til 

vátryggingafélagsins, sbr. 3. mgr. 28. gr. vsl., sem varðar skaðatryggingar, og 1. mgr. 92. gr. 

vsl., sem varðar persónutryggingar. Almenna tilkynningarskyldan gildir samhliða hinum 

sérstaka tilkynningarfresti í 1. mgr. 51. gr. vsl., sem varðar skaðatryggingar, og 1. mgr. 124. 

gr. vsl. sem varðar persónutryggingar. Ákvæðin um tilkynningarfrest kveða á um að tjónþoli 

þurfi að tilkynna um kröfu sína innan árs frá því hann vissi um atvik sem hún er reist á. 

Réttaráhrif þess að tjónþoli vanrækir að tilkynna um tjón sitt án ástæðulauss dráttar 

annars vegar og innan eins árs frests hins vegar eru ekki hin sömu. Almenna 

tilkynningarskyldan leiðir einungis til þess að tjónþoli missir rétt sinn til bóta, að hluta eða 

öllu leyti, ef hann vanrækir tilkynningarskylduna svo verulega að vanrækslan teljist annað 
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hvort stórkostlegt gáleysi eða beinlínis ásetningur. Tilkynni tjónþoli hins vegar ekki innan 

tilkynningarfrestsins þá fellur réttur hans til bóta undantekningarlaust niður.  

Þrátt fyrir tilkynningarskylduna og tilkynningarfrestinn, þarf tjónþoli ávallt að hafa 

uppi kröfu sína innan fyrningarfrests, sbr. 1. mgr. 52. gr. vsl., sem varðar skaðatryggingar, og 

1. mgr. 125. gr. vsl., sem varðar persónutryggingar, svo krafa hans falli ekki niður fyrir 

fyrningu. Fyrning krafna felur í sér að réttindi falla niður eða missa réttarvernd sína sökum 

þess að þeim er ekki haldið til haga í tiltekinn tíma.1  

Í ritgerð þessari verður sjónum einkum beint að hinum sérstaka tilkynningarfresti 

annars vegar, og fyrningarfrestinum hins vegar, með sérstakri áherslu á upphafspunkt þeirra 

og hvernig Hæstiréttur Íslands hefur túlkað orðalag lagaákvæða er þá varðar. 

 Ákvæði laganna um tilkynningarfrest kveða á um að hann byrji að líða, þegar tjónþoli 

hefur fengið vitneskju um atvik sem krafa hans er reist á. Í raun er sjaldan deilt um upphaf 

tilkynningarfrestsins í skaðatryggingum enda eru atvik sem krafa er reist á venjulega fljótt 

ljós þegar tjónsatburður verður.2 Ástæða þess er sú að slík trygging er vátrygging gegn 

munatjóni og þegar tjón verður á munum þá er það í flestum tilvikum sjáanlegt strax, til 

dæmis þegar hús brennur eða bifreið er ekið á staur. Tilkynningarfresturinn byrjar því að líða 

strax á tjónsdegi í þessum tilfellum. Atvik sem krafa er reist á eru hins vegar óljósari þegar 

um líkamstjón er að ræða og þ.a.l. algengara að ágreiningur verði um bótarétt úr 

persónutryggingum, einkum í tilvikum þar sem varanlegar afleiðingar líkamstjóns koma seint 

í ljós.3  

Fjögurra ára fyrningarfrestur skv. 52. gr. vsl., sem fjallar um skaðatryggingar, byrjar 

að   líða  þegar   „vátryggður   fékk  nauðsynlegar  upplýsingar  um  þau   atvik   sem  er   grundvöllur 

kröfu   hans“, eins og segir í ákvæðinu. Eðli málsins samkvæmt getur upphafspunkturinn í 

slíkum tilfellum verið háður nokkurri óvissu, enda getur verið matskennt hvenær tjónþoli er 

talinn hafa fengið nauðsynlegar upplýsingar um atvikið sem er grundvöllur kröfu. 

Hingað til hefur ekki reynt á fyrningarákvæði 52. gr. og 125. gr. vsl. í 

dómaframkvæmd og er því ekki hægt að styðjast við túlkun dómstóla á því hvenær 

fyrningarfrestur skv. þessum ákvæðum byrjar að líða. Í 99. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 (hér 

eftir umfl.) er hins vegar að finna fyrningarreglu bótakrafna skv. XIII. kafla laganna, en á þá 

reglu hefur mikið reynt í dómaframkvæmd. Upphaf fyrningarfrests samkvæmt ákvæðinu 

miðast  við  þann   tímapunkt  þegar  „kröfuhafi   fékk  vitneskju  um  kröfu  sína  og átti þess fyrst 
                                                        
1 Ólafur Lárusson, Fyrirlestrar um fyrningu (Reykjavík, vélritað handrit) 1. 
2 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur II  : vátryggingaréttur og bótareglur félagsmálaréttar 
(Codex 2015) 496. 
3 sama heimild 498. 
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kost  að  leita  fullnustu  hennar“.  Reglan  er  efnislega  samhljóða  reglum  vsl.  um  upphaf  frests.4 

Verður því orðalag greinarinnar skoðað sérstaklega og rannsakað hvernig reglunum hefur 

verið beitt af dómstólum, hvað varðar upphaf fyrningarfrests, til samanburðar við reglur vsl. 

um upphaf tilkynningarfrestsins.  

Markmið ritgerðarinnar er að rannsaka hvort upphafspunktur fyrningarfrests sé hinn 

sami og í tilfelli 1. mgr. 124. gr. vsl., þó þar sé talað um „atvik sem krafa er reist á“. Með 

öðrum orðum verður rannsakað hvort Hæstiréttur Íslands líti svo á að upphafstími 

fyrningarfrests annars vegar og tilkynningarfrests hins vegar, sé sá hinn sami, þrátt fyrir að 

orðalag ákvæðanna sé ólíkt.  

Að endingu verður gert grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar.  

                                                        
4 sama heimild 505. 
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2. Almennt um vátryggingarétt 
Í þessum kafla verður fjallað um hugtakið vátrygging, vátryggingarsamninginn sjálfan, ásamt 

eldri og núgildandi vsl. Sú umfjöllun þykir nauðsynleg við framsetningu ritgerðarefnisins og 

er talin skipta máli við nánari afmörkun á efninu.  

2.1 Hugtakið vátrygging  
Hugtakið vátrygging hefur hvorki verið skilgreint í vsl. né í reglugerðum. Í frumvarpi til vsl. 

kemur eftirfarandi fram: 

Þótt flestum sé ljóst hvað felst í vátryggingum hafa menn ekki sammælst um 
eina skilgreiningu á þessu fyrirbæri. Kjarni vátrygginga er sá að 
vátryggingartakinn fær, gegn greiðslu iðgjaldsins, loforð um að 
vátryggjandinn greiði honum eða þriðja manni bætur ef tiltekin áhætta verður 
virk. Í þessu sambandi er það undirskilið að vátryggjandinn taki að sér fleiri 
áhættur og jafni þeim niður eftir lögmálum tölfræðinnar.5 
Í ýmsum fræðiritum á sviði vátryggingaréttar hafa fræðimenn reynt að skilgreina 

hugtakið vátrygging en sú skilgreining virðist hafa vafist nokkuð fyrir mönnum, enda er 

hugtakið afstætt, þ.e. það hefur ekki sömu merkingu í öllum samböndum.6 Í lögfræðiorðabók 

er hugtakið skilgreint svo:  

Þegar aðili, vátryggingartaki, fær gegn gjaldi, iðgjaldinu, loforð um að annar 
aðili, vátryggjandi, greiði vátryggingatakanum sjálfum eða þriðja manni 
bætur, ef tiltekin áhætta verður virk, enda taki vátryggjandi að sér fleiri 
áhættur og jafni þeim niður eftir lögmálum tölfræðinnar.7  

Megineinkenni vátrygginga er að þeirri áhættu sem viðskiptavinir vátryggingafélaga 

búa við er dreift milli fleiri aðila sem búa allir við sömu eða sams konar áhættu. Þannig má 

segja að allir borga iðgjald til að greiða fyrir tjón sumra. Vátryggingartakinn greiðir 

vátryggingafélaginu iðgjald gegn því að vátryggingartakinn fái bætur úr hendi félagsins ef 

vátryggingaratburður verður.8 Þrátt fyrir að vátryggingartaki hafi greitt iðgjald og 

vátryggingaratburður verður, þá er ekki þar með sagt að hann muni fá bætur úr hendi 

félagsins. Vátryggingartakinn þarf að tilkynna um tjónið til vátryggingafélagsins innan eins 

árs frests og hafa uppi kröfu sína um bætur innan fyrningarfrests, líkt og fjallað var um í 

inngangi.  

Margir líta á vátryggingar einungis sem atvinnugrein en segja má að slíkt viðhorf feli 

ekki í sér nema hálfan sannleikann. Hlutverk vátrygginga í nútíma þjóðfélagi er vissulega 

                                                        
5 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 215 – 204. mál,  kafli 2.1.  
6 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 2) 31. 
7 Páll Sigurðsson (ritstj.), Lögfræðiorðabók: með skýringum (Codex 2008) 476. 
8 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 2) 31. 
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atvinnu- og þjónustustarfsemi en einnig má líta á vátryggingar sem félagslegt úrræði.9 Eðli 

málsins samkvæmt skapa vátryggingar fjárhagslegt öryggi og jafnvægi fyrir vátryggingartaka 

að því marki, sem vátryggingarfjárhæðin hrekkur til.10 Vátryggingartaki á rétt á bótum frá 

vátryggingafélaginu, að uppfylltum tilteknum skilyrðum á meðan vátryggingarsamningur er í 

gildi á milli þeirra. Rétt er að taka fram að bætur skv. vsl. teljast hvorki skaðabætur innan né 

utan samninga. Teljist vátryggingafélagið greiðsluskylt þá innir það greiðsluna af hendi 

samkvæmt vátryggingarsamningnum og samkvæmt þeim skilmálum og reglum sem um 

vátryggingarsamninginn gilda, og eftir atvikum vsl.11  

2.2 Vátryggingarsamningar almennt 
Tilkynningarfrestur gildir um vátryggðan, eða þann sem á rétt til bóta, og 

vátryggingarverndar nýtur á grundvelli vátryggingarsamnings. Vátryggingarsamningur er 

samningur milli vátryggingartaka og vátryggingafélags, þar sem félagið lofar að greiða bætur 

ef vátryggingaratburður verður, gegn því að vátryggingartaki greiði fyrir ákveðið gjald, 

svokallað iðgjald, sem ákveðið er með hliðsjón af þeirri áhættu sem félagið tekur á sig, sbr. 

umfjöllun hér að framan. Aðilar að samningnum eru því annars vegar félagið sem 

skuldbindur sig til að veita vátryggingu, sbr. a-lið 1. mgr. 2. gr. og a-lið 62. gr. vsl., og hins 

vegar vátryggingartakinn.12 Það tíðkast þó að fleiri en vátryggingartaki öðlist rétt til 

vátryggingarbóta skv. vátryggingarsamningum, þ.e. réttarsambandið getur verið eins konar 

þríhyrningur. Þriðji maður getur komið til hliðar við vátryggingartakann og öðlast beinan rétt 

til greiðslu vátryggingarbóta, án þess að vera aðili að sjálfum vátryggingarsamningnum.13 Í 

skaðatryggingum er talað um þriðja mann sem vátryggðan sem á þá rétt á að krefja félagið 

um bætur. Í persónutryggingum hins vegar, er vátryggður sá, hvers lífs og heilsu vátrygging 

tekur til, sbr. c-liður 62. gr. vsl. Taka skal þó fram að algengast er að vátryggingartakinn sé 

jafnframt hinn vátryggði og hafi einn a.m.k. mestra hagsmuna að gæta af vátryggingunni og 

við greiðslu vátryggingarbóta.14  

Núgildandi vsl., sem fjallað verður um í kafla 2.3, gilda annars vegar um 

vátryggingarsamninga sem gerðir eru eftir gildistöku laganna, og hins vegar um 

vátryggingarsamninga sem hafa verið endurnýjaðir eða framlengdir eftir gildistökuna.15  

                                                        
9 Arnljótur  Björnsson,  „Um  vátryggingar“  (1971)  24  (3)  Úlfljótur  191,  191. 
10 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 2) 115. 
11 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Codex 2005) 51. 
12 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 2) 109–110. 
13 sama heimild 35. 
14 sama heimild 111–112. 
15 Guðný Björnsdóttir, „Vátryggingalögfræði:  Vátryggingaréttur  og  nokkur  tengd  réttarsvið“ (Tryggingaskóli 
SÍT 2006) 25. 
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2.2.1 Skilmálar vátryggingarsamninga 
Vátryggingarskilmálar er staðlaðir skilmálar sem vátryggingafélögin semja einhliða og sem 

gilda eiga um allar vátryggingar sömu tegundar.16 Vátryggingarskilmálar eru hluti af 

vátryggingarsamningnum.17 Í vátryggingarskilmálum má finna ákvæði um gildissvið 

vátryggingarinnar, þar sem tilgreind eru mörk áhættunnar sem vátryggingafélagið tekur á sig, 

og ákvæði um réttindi og skyldur vátryggingafélagsins, vátryggingartakans og vátryggðs; við 

samningsgerð, á vátryggingartímanum og þegar tjón verður.18 Efni vátryggingarsamnings 

ræðst þannig að miklu leyti af skilmálum hans.19 Sem dæmi má taka, þá er í 

vátryggingarskilmálum F plús 4 fjölskyldutryggingar frá Vátryggingafélagi Íslands hf. að 

finna ákvæði um tilkynningarfrest vátryggðs. Í IX. kafla, sem   ber   heitið   „sameiginlegir  

skilmálar“, kemur   fram   í   grein   10.3   að   „vátryggður,   eða   hver   sá   sem á rétt til bóta glatar 

honum ef hann tilkynnir félaginu ekki um kröfu sína innan árs frá því að hann vissi um atvik 

sem hún er reist á“.20 Velta má því upp hvort nauðsynlegt sé fyrir vátryggingafélögin að hafa 

sérstakt ákvæði í skilmálum sínum um tilkynningarfrest eða hvort ekki nægi að vísa almennt 

til ákvæða vsl. um tilkynningarfrest. Lögin hafa sjálfstæða þýðingu og eru að meginstefnu til 

ófrávíkjanleg líkt og fjallað verður um í næsta kafla. Vegna þessa yrði farið eftir ákvæðum 

þeirra að því leyti sem þau ættu við, hvernig svo sem samið yrði. Það skal þó tekið fram að 

þetta á aðeins við ef samningur leiðir til lakari stöðu fyrir tjónþola.21 Það væri því í raun ekki 

nauðsynlegt að hafa sérstakt ákvæði um eins árs tilkynningarfrest í vátryggingarskilmálum 

félaganna.  

Þar sem vátryggingarskilmálar eru einhliða samdir er félagið almennt í sterkari stöðu 

heldur en vátryggingartakinn sem kemur í raun ekki að neinu leyti að gerð skilmálanna. Getur 

því félagið undanþegið sig ábyrgð í ríkari mæli en leiða myndi af almennum reglum.22 

Heimild félagsins til þess að semja vátryggingarskilmála takmarkast þó af ófrávíkjanlegum 

reglum vsl. en þess skal þó getið að ekkert í vsl. takmarkar heimild félagsins til að skilgreina 

gildissvið vátryggingar.23  

Það fylgja því vissulega bæði kostir og gallar að hafa staðlaða skilmála en kosturinn 

er sá að aðilar þurfa ekki að semja um skilmála í hvert og eitt skipti, en það væri varla 

                                                        
16 sama heimild 46. 
17 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 2) 174. 
18 Guðný Björnsdóttir (n. 15) 46. 
19 sama heimild 23. 
20 Vátryggingafélag  Íslands  hf.,  „F  plús  4:  Fjölskyldutrygging“  (VÍS)  <http://www.vis.is/media/1273/gh25_-
_fpl%C3%BAs4.pdf> skoðað 15. apríl 2016. 
21 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 2) 190. 
22 Páll Sigurðsson, Samningaréttur  :  yfirlit  um  meginreglur  íslensks  samningaréttar (Orator 1987) 144–145. 
23 Guðný Björnsdóttir (n. 15) 46. 
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viðráðanlegt fyrir vátryggingafélögin. Gallinn er hins vegar sá að vátryggingarskilmálar taka 

ekki tillit til sérstakra þarfa vátryggingartakans.24  

2.3 Lög um vátryggingarsamninga 
Eldri lög um vátryggingarsamninga nr. 20/1954 (hér eftir eldri vsl.) eiga sér fyrirmynd í 

norrænni löggjöf, en fyrir setningu þeirra laga höfðu aldrei verið í gildi heildstæð lög um 

vátryggingarsamninga í íslenskum rétti. Lögin fjölluðu almennt um vátryggingarsamninga og 

voru að meginstefnu til frávíkjanleg, með nokkrum undantekningum.25 

 Reynslan af eldri vsl. var talin góð hér á landi líkt og af sambærilegum lögum á hinum 

Norðurlöndunum. Þrátt fyrir það komu upp mörg álitaefni varðandi túlkun á lögunum og 

margir dómar og úrskurðir úrskurðarnefndar í vátryggingamálum (hér eftir ÚÍV) gengu um 

túlkun á einstaka ákvæðum laganna. Það þýddi þó ekki að lögin hafi ekki verið nægileg skýr 

eða góð enda er algengt að deilt sé um túlkun laga og oft á tíðum erfitt er að komast hjá því. 

Ástæða fyrir setningu núgildandi laga um vátryggingarsamninga var sú að lögin voru orðin 

barns síns tíma, og farið var að skorta reglur um atriði sem þótti mikilvægt að hafa í 

almennum lögum um vátryggingarsamninga, t.d. um hópvátryggingar og stöðu þriðja manns, 

sem orðið hefur fyrir tjóni en ábyrgðartryggður aðili ber ábyrgð á. Til grundvallar lá einnig 

krafa um aukna neytendavernd.26  

Núgildandi vsl. tóku við af eldri vsl., en við samningu vsl. var ákveðið að fara 

„norsku leiðina“, þ.e að semja ný lög að norskri fyrirmynd, að teknu tilliti til séríslenskra 

aðstæðna.27 Þann 1. janúar 2006 tóku lög um vátryggingarsamninga nr. 30/2004, ásamt 

breytingum með lögum nr. 118/2005, gildi, og er fyrirmynd þeirra, norsku lögin um 

vátryggingarsamninga nr. 69/1989 (n. lov om forsikringsavtaler nr. 69/1989). Við túlkun og 

beitingu íslensku laganna hefur því gjarnan verið stuðst við norsk lögskýringargögn og 

norska dómaframkvæmd.  

Núgildandi vsl. er skipt upp í fjóra hluta. Samkvæmt vsl. skiptast vátryggingar í 

skaðatryggingar og persónutryggingar. Í fyrsta hluta laganna eru reglur um skaðatryggingar 

og í öðrum hluta eru reglur um persónutryggingar. Samkvæmt 2. mgr. 1. gr. vsl. er með 

skaðatryggingu  átt  við  „vátryggingu  gegn  tjóni  eða  eyðileggingu  á  hlut,  réttindum  eða  öðrum  

hagsmunum, vátryggingu gegn skaðabótaábyrgð eða kostnaði og aðra vátryggingu sem ekki 

er   persónutrygging“.   Persónutrygging   er skilgreind sem líftrygging, slysatrygging og 

                                                        
24 Ivan Sørensen, Forsikringsret (6. udg., Jurist- og økonomforbundets Forlag 2015) 74. 
25 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 2) 50. 
26 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 215 – 204. mál, kafli 4.  
27 sama heimild, kafli 1. 
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sjúkratrygging sem má taka vegna lífs eða heilsu vátryggingartakans eða annarra, sbr. 2. mgr. 

61. gr. vsl. Þegar mælt er fyrir um líftryggingu í II. hluta vsl. er einnig átt við heilsutryggingu 

án uppsagnarréttar félagsins, sbr. 3. mgr. 61. gr. vsl., en undir heilsutryggingu fellur 

sjúkdómatrygging án uppsagnarréttar.28  

 Í þriðja hluta laganna eru að finna nokkrar almennar reglur og í fjórða hluta eru 

gildistökuákvæði og ákvæði um breytingar á öðrum lögum.29 

 Með núgildandi vsl. var sú grundvallarbreyting gerð að lögin eru að meginstefnu 

ófrávíkjanleg, ólíkt því er að framan var getið, en samkvæmt 3. gr. vsl., sem fjallar um 

skaðatryggingar, eru reglur I. hluta laganna ófrávíkjanlegar nema mælt sé fyrir um annað. Í 2. 

mgr. 3. gr. vsl. eru þó að finna ákveðnar undanþágur frá ófrávíkjanleika I. hluta laganna. 

Samkvæmt 63. gr. vsl. eru reglur II. hluta laganna einnig ófrávíkjanlegar nema annað sé tekið 

fram. Engar undanþágur eru gerðar í II. hluta laganna. Af ákvæðunum leiðir að það þarf að 

vera tekið fram berum orðum í reglunum að þær séu frávíkjanlegar, í því skyni að tryggja 

lágmarksréttindi vátryggingartakans.30 Eingöngu er hægt að víkja frá umræddum ákvæðum 

laganna með samningi milli aðila ef hann felur ekki í sér lakari rétt en lögin heimila. Þannig 

er svigrúm til staðar við samningagerð og framkvæmd vátryggingarsamninga þrátt fyrir að 

lögin séu að meginstefnu til ófrávíkjanleg.31 Af framangreindu leiðir að ákvæði laganna um 

tilkynningarfrest eru ófrávíkjanleg og geta aðilar því ekki samið um styttri tilkynningarfrest, í 

t.d. sex mánuði í stað eins árs, enda fæli það í sér lakari rétt fyrir vátryggðan en lögin heimila. 

                                                        
28 sama heimild, athugasemdir við 3. mgr. 61. gr. frumvarpsins. 
29 sama heimild, kafli 6.3. 
30 sama heimild, kafli 6.2. 
31 sama heimild, kafli 6.4. 
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3. Tilkynningarskylda  
3.1 Inngangur 
Fjallað hefur verið með almennum hætti um vátryggingaréttinn og lagaumgjörðina á 

réttarsviðinu. Verður nú vikið að umfjöllun um almenna tilkynningarskyldu og hvaða áhrif 

það hefur að vanrækja þá skyldu. Hin almenna tilkynningarskylda tjónþola hefur þó ekki 

mikla þýðingu eftir tilkomu eins árs tilkynningarfrestsins líkt og fjallað verður um í kafla 4.1, 

og verður því ekki fjallað ítarlega um hana.  

3.2 Tilkynningarskylda um vátryggingaratburð.  
Ákvæði   3.  mgr.  28.  gr.  vsl.  um   tilkynningarskyldu  hljóðar   svo:   „Hafi   vátryggingaratburður  

orðið  skal  vátryggður  skýra  félaginu  frá  því  án  ástæðulauss  dráttar.“  Til samanburðar hljóðar 

ákvæði 1. mgr. 92. gr. vsl. hins  vegar  svo:  „Nú  hefur  vátryggingaratburður orðið og skal þá 

hver  sá  sem  telur  sig  eiga  kröfu  á  félagið  skýra  frá  því  án  ástæðulauss  dráttar“.  Líkt  og  sjá  má  

þá eru ákvæðin ekki sambærileg. Samkvæmt síðarnefnda ákvæðinu hvílir 

tilkynningarskyldan ekki aðeins á vátryggðum líkt og á við í skaðatryggingum skv. 3. mgr. 

28. gr. vsl., heldur einnig á öllum þeim sem telja sig eiga kröfu. Það kann að vera vátryggður 

sjálfur, t.d. í slysa- og sjúkratryggingum, en einnig getur verið átt við rétthafa, sbr. i-lið 62. 

gr. vsl., þegar um líftryggingar er að ræða.32 Sé rétthafi hins vegar ekki tilgreindur í 

vátryggingarsamningi skv. 101. gr. vsl. þá rennur vátryggingarfjárhæðin, sem fellur til við 

andlát vátryggingartaka, til maka hans skv. 2. mgr. 100. gr. vsl. Orðið „maki“   eins  og  það  

kemur fyrir í ákvæðinu, tekur ekki til sambúðarmaka heldur einungis hjúskaparmaka.33 Er 

það því hjúskaparmaki hins látna sem getur átt kröfu um bætur. Vátryggingarfjárhæðin, eða 

hluti hennar, sem fellur ekki til maka skv. 2. mgr. 100. gr. vsl., fellur til erfingja samkvæmt 

lögum eða erfðaskrá. Eðli málsins samkvæmt eru það því erfingjarnir sem geta átt kröfu um 

bætur.  

Í ákvæðum um tilkynningarskyldu eru engar kröfur gerðar til efnis eða forms 

tilkynningar um vátryggingaratburð, né eru þær að finna í lögskýringargögnum. Þannig getur 

tilkynning hvort sem er verið munnleg eða skrifleg. Eðli málsins samkvæmt væri þó 

æskilegast að tilkynna vátryggingafélagi skriflega um vátryggingaratburð enda er 

sönnunarstaðan mun erfiðari ef tilkynnt er munnlega um tjón. Sönnunarbyrðin um að tjón 

hafi verið tilkynnt hvílir á tjónþolanum sjálfum.34 Þá virðast ekki vera gerðar neinar kröfur til 

                                                        
32 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 2) 338. 
33 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 215 – 204. mál, athugasemdir við 2. mgr. 100. gr. frumvarpsins. 
34 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 2) 338. 
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þess hvaða upplýsingar þurfa að koma fram í tilkynningu svo að hún teljist gild. Það má þó 

ætla að tilkynning þurfi að vera nægjanlega skýr og að nauðsynlegar upplýsingar komi þar 

fram til að vátryggingafélagið geti metið tjónið og bótaskylduna, enda er tilkynningarskyldan 

sett í þágu vátryggingafélagsins. Félagið þarf í raun að geta metið hvað það á að leggja mikið 

til hliðar vegna tjónsins. Í tilkynningu um vátryggingaratburð þarf því að koma fram hver 

vátryggingartakinn er, hvaða vátrygging á við og hver vátryggingaratburðurinn er.35 

Vátryggður eða sá sem á rétt til bóta þarf ekki að setja fram bótakröfu í tilkynningu um 

vátryggingaratburð.36  

Samkvæmt   f.   lið   2.   gr.   vsl.   er   vátryggingaratburður   „atvik   sem   samkvæmt  

vátryggingarsamningi veldur því að til greiðslu bóta getur komið“. Skýra þarf félaginu frá 

atburðinum  „án  ástæðulauss  dráttar“.  Í  athugasemdum  við 3. mgr. 28. gr. og 1. mgr. 92. gr. í 

frumvarpi því er að varð að vsl., kemur fram að það sé ekki hægt að krefjast þess að tilkynnt 

sé strax um vátryggingaratburð, enda hljóti það að ráðast af eðli atburðarins hvaða kröfur beri 

að gera í þessu efni. Gera má þó ráð fyrir að tilkynna skuli um vátryggingaratburð eins fljótt 

og kostur er, enda hefur vátryggingafélagið hagsmuni af því að fá tilkynningu um tjón eins 

tímanlega og kostur er.37 Ætla má að það sé auðveldara fyrir vátryggingafélagið að afla gagna 

um tjónið, til að geta m.a. metið bótaskylduna, því styttra sem líður frá 

vátryggingaratburðinum þar til tjónið er tilkynnt. Ef langur tími líður getur gagnaöflun orðið 

torveldari, sem felur í sér aukinn kostnað fyrir vátryggingafélagið, og jafnframt hærri iðgjöld 

vátrygginga.38 Þannig má segja að tilkynning eins fljótt og kostur er, eða „án   ástæðulauss  

dráttar“,  varði bæði hagsmuni vátryggingafélaganna og vátryggingartaka.39  

3.3 Vanræksla á skyldum um tilkynningu 
Í 4. mgr. 28. gr. og 2. mgr. 92. gr. vsl. er fjallað um afleiðingar vanrækslu vátryggðs, eða 

hvers þess sem telur sig eiga kröfu á félagið, að tilkynna um vátryggingaratburð án 

ástæðulauss dráttar, en slík vanræksla getur valdið réttindamissi. Það skilyrði er þó sett að sá 

sem tilkynningarskylduna ber þurfi að hafa vanrækt skylduna af ásetningi eða stórkostlegu 

gáleysi, svo það leiði til framangreindra réttaráhrifa. Í þeim tilvikum er heimilt að fella niður 

ábyrgð félagsins í heild eða að hluta. Það er háð mati hver takmörkun verður hverju sinni en 

við matið þarf að líta til eigin sakar vátryggðs, hvernig vátryggingaratburð bar að, og atvika 

                                                        
35 Claus Brynildsen, Børre Lid og Truls Nygård, Forsikringsavtaleloven: med kommentarer (2. utg., Gyldendal 
2008) 148. 
36 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 2) 338. 
37 Brynildsen, Lid og Nygård (n. 35) 148. 
38 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 215 – 204. mál, athugasemdir við 4. mgr. 28. gr. frumvarpsins.  
39 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 2) 339. 
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að öðru leyti. Einnig verður að taka tillit til þess við matið að tjón vátryggðs getur verið 

þannig að ekki verði talið eðlilegt að gera ríkar kröfur til þess að hann tilkynni strax um 

vátryggingaratburð. Þá kann að vera vafi hvort vátryggingin taki til áhættunnar sem um ræðir. 

Vátryggður verður því að fá hæfilegan tíma til að kanna stöðu sína áður en hann tilkynnir um 

atburð.40 Sönnunarbyrðin um að tjónþoli hafi sýnt af sér stórkostlegt gáleysi eða ásetning 

hvílir á vátryggingafélaginu, eðli málsins samkvæmt.41 

3.4 Ákvæði eldri laga um tómlæti tjónþola 
Í 21. gr. eldri laga um vátryggingarsamninga nr. 20/1954 var að finna nokkuð sambærilegt 

ákvæði og í 3. mgr. 28. gr., sbr. einnig 1. mgr. 92. gr. vsl., um tilkynningu tjóna. Ákvæði 1. 

og 2. mgr. 21. gr. voru svohljóðandi: 

Þegar vátryggingaratburðurinn hefur gerst, skal vátryggður þegar í stað skýra 
félaginu frá því, ef hann ætlar að hafa uppi kröfur á hendur því vegna hans. 

Vanræki vátryggður þetta, ber félagið ekki frekari ábyrgð en það 
mundi hafa borið, ef slík tilkynning hefði verið gefin. Ef líkur eru að því 
leiddar, að félagið hafi vegna þessarar vanrækslu misst af tækifæri til að leiða 
sönnur að atvikum, sem mundu hafa leitt til þess, að ábyrgð þess hefði fallið 
niður eða orðið minni en ella, skal úr því skorið, með hliðsjón af atvikum 
málsins, hvort bætur skuli greiða, og ef svo er, hve háar. 
Líkt og sjá má var í ákvæðinu ekki áskilnaður um stórkostlegt gáleysi eða ásetning 

líkt og í 4. mgr. 28. gr. og 2. mgr. 92. gr. núgildandi laga. Í 2. mgr. eldri laga kom skýrt fram 

hvaða áhrif það hafði ef vátryggður vanrækti tilkynningarskyldu sína skv. 1. mgr. Vanræksla 

vátryggðs hafði einungis afleiðingar ef félagið hafði misst af tækifæri til að færa sönnur á að 

bótaskylda væri ekki fyrir hendi að einhverju eða öllu leyti.  

Til nánari skýringar á ákvæðinu má nefna tvo dóma þar sem reyndi á 21. gr. eldri vsl.; 

annars vegar Hrd. 5. desember 1996 í máli nr. 213/1996 og hins vegar Hrd. 5. febrúar 2009 í 

máli nr. 266/2008. Í fyrrnefnda dóminum leið um hálft annað ár frá tjónsatburði til 

tilkynningar tjónþola. Dómurinn sló því föstu að tjónþoli hafði ekki tilkynnt tímanlega um 

tjón skv. 1. mgr. 21. gr. vsl. Vanræksla tjónþola leiddi til þess að vátryggingafélagið glataði 

tækifæri til að kanna ástand snúningslegu sem tjón varð á og var fallist á kröfu félagsins um 

að bætur yrðu lækkaðar vegna þess. Af dóminum má ráða að ef vátryggingafélagið hefði ekki 

geta sýnt fram á að vanræksla tjónþola á að tilkynna tímanlega um tjón hafi haft áhrif á 

sönnunarstöðu þess hefði vanrækslan ekki haft neinar afleiðingar í för með sér.  

Í síðarnefnda dóminum barst tilkynning tjónþola rúmlega fimm mánuðum eftir að 

vátryggingaratburður varð, sem talið var vera of seint fram komið. Hins vegar taldi 
                                                        
40 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 215 – 204. mál, athugasemdir við 4. mgr. 28. gr. frumvarpsins.  
41 Brynildsen, Lid og Nygård (n. 35) 150. 
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Hæstiréttur að þar sem hin síðbúna tilkynning hafði ekki haft áhrif á stöðu 

vátryggingafélagsins eða möguleika þess til að leiða sönnur að atvikum sem máli skiptu um 

réttarstöðu þess, þá hafi krafa vátryggðs um bætur ekki fallið niður sökum tómlætis hans, sbr. 

21. gr. eldri vsl.  

Ætla má að framangreindir dómar hafi áhrif á hvernig túlka beri núgildandi ákvæði 

vsl. um tilkynningarskyldu, ef svo ólíklega vill til að reyna muni á ákvæðin í framtíðinni. Því 

til stuðnings má vísa til þess sem fram kemur í athugasemdum við 28. gr. í frumvarpi til vsl., 

að núgildandi ákvæði séu að efni til sambærileg eldra ákvæði og að ekki hafi verið ætlunin að 

gera efnislegar breytingar á eldri reglum.42 Þá segir einnig í athugasemdum við 4. mgr. 28. gr. 

vsl.: „Í  samræmi  við  gildandi  rétt  er  kveðið  á  um  það  að  einungis  vanræksla  sem  rakin  verður  

til  ásetnings  eða  stórkostlegs  gáleysis  hans  hafi  réttaráhrif  fyrir  hann“.  Þá  er   í 2. mgr. 92. gr. 

vsl., líkt og í eldri vsl., gert að skilyrði fyrir réttindamissi tjónþola að vátryggingafélag hafi, 

vegna síðbúinnar tilkynningar, misst af tækifæri til að gera ráðstafanir sem dregið gætu úr 

bótaskyldu félagsins. Með öðrum orðum þarf tjón að hafa orðið vegna vanrækslunnar, líkt og 

einnig kemur fram í 4. mgr. 28. gr. vsl.  

  

                                                        
42 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 215 – 204. mál, athugasemdir við 28. gr. frumvarpsins.  
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4. Tilkynningarfrestur 
4.1 Inngangur 
Í þessum kafla verður fjallað um eins árs tilkynningarfrest skv. 1. mgr. 51. gr. og 1. mgr. 124. 

gr. vsl. Til að byrja með verður þó gert grein fyrir ákvæði 30. gr. eldri vsl. sem kvað á um 

ákveðinn tilkynningarfrest. Þó svo að eldra ákvæði sé ólíkt ákvæðum núgildandi laga um 

tilkynningarfrest þykir rétt að fjalla stuttlega um það. Því næst verður fjallað um 

upphafspunkts tilkynningarfrestsins samkvæmt vsl. en vafi getur leikið á því hvenær 

fresturinn byrjar að líða, þá sérstaklega er varðar persónutryggingar skv. 1. mgr. 124. gr. vsl. 

Í fimmta kafla verður farið í dóma- og úrskurðarframkvæmd um upphaf tilkynningarfrest skv. 

1. mgr. 124. gr. vsl., enda veitir hún haldbærar upplýsingar um réttarstöðuna hér á landi. 

 Áður en lengra er haldið þykir rétt að velta því upp hvort að hin almennu ákvæði um 

tilkynningarskyldu tjónþola, sbr. 3. mgr. 28. gr. og 1. mgr. 92. gr. vsl., geti valdið því að 

tjónþoli fái ekki notið eins árs tilkynningarfrestsins. Tekið skal fram að í lögskýringargögnum 

er ekki að finna hver mörkin eru á milli almennu ákvæðanna um tilkynningarskyldu og 

sérstöku ákvæðanna um tilkynningarfrest. Þá hefur ekki reynt á álitaefnið í framkvæmd. 

Samkvæmt hinni almennu tilkynningarskyldu þarf tjónþoli að hafa vanrækt að tilkynna um 

tjón án ástæðulauss dráttar vegna stórkostlegs gáleysis eða ásetnings og tjón þarf að hafa 

orðið vegna vanrækslunnar, til að hún valdi réttindamissi, líkt og fjallað var um hér að 

framan. Halda má því fram að það þurfi mjög mikið til að koma, svo þessu ákvæði verði yfir 

höfuð beitt, enda má ætla að veruleg vanræksla þurfi að eiga sér stað af hálfu tjónþola. 

Verður því að telja ólíklegt í þeim tilfellum sem tjónþoli sannarlega tilkynnir um tjón sitt 

innan árs frá því að hann vissi um atvik sem krafa er reist á, að félagið geti haldið því fram að 

um ástæðulausan drátt hafi verið að ræða. Má því halda því fram að almenna 

tilkynningarskyldan sé af þessum ástæðum meira og aðallega fræðilegs eðlis, fremur en að á 

hana muni reyna sérstaklega. Þannig má ætla, að fræðilega sé tækt að beita hvorum frestinum 

um sig, og það óháð hvor öðrum. Þá má velta því upp hvort beinlínis sé nauðsynlegt að hafa 

ákvæði um almenna tilkynningarskyldu í lögunum eftir að ákvæði um tilkynningarfrest voru 

lögfest. Hægt er að hugsa sér að almennu ákvæðin um tilkynningarskyldu séu, eftir tilkomu 

tilkynningarfrestsins, í raun eins konar leiðbeiningarregla til vátryggðs um að tilkynna ávallt 

um tjón án ástæðulauss dráttar enda hafa vátryggingafélögin hagsmuni af því, að kröfur sem 

að þeim er beint, komi fram sem fyrst,43 en vátryggður hafi samt sem áður ávallt umræddan 

ársfrest til að tilkynna um vátryggingaratburð. Þannig er í raun hægt að segja að í framkvæmd 
                                                        
43 Hildur  Ýr  Viðarsdóttir,  „Um  upphaf  ársfrests  samkvæmt  1.  mgr.  124  gr.  laga  um  vátryggingarsamninga  nr. 
30/2004“  (2008)  48  (4)  Tímarit  lögfræðinga  497,  501. 
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sé einungis um tvenns konar fresti að ræða, sem tjónþoli þarf að gæta að, þ.e. 

tilkynningarfrestur og fyrningarfrestur, sbr. skýringarmynd í inngangi, en fræðilega séu þeir í 

raun þrír.  

4.2 Ákvæði 30. gr. eldri vsl. um tilkynningarfrest 
Í 30. gr. eldri vsl. var ákvæði sem heimilaði vátryggingafélagi að setja inn sérstakan 

tilkynningarfrest vegna tjóna. Vátryggingafélagið þurfti þó að skýra vátryggðum skriflega frá 

því, með eigi skemmri fresti en sex mánaða, hversu langur fresturinn væri og hvaða 

afleiðingar það hefði ef hann tilkynnti ekki innan frestsins, sbr. 1. mgr. 30. gr. eldri vsl. Ef 

félagið sinnti þessu ekki var óheimilt að beita frestinum. Heimild vátryggingafélaga til að 

setja sérstakan tilkynningarfrest takmarkaðist þó af ákvæðum 2. mgr. 30. gr. eldri vsl. en 

málsgreinin var svohljóðandi:  

Samningi um að félagið skuli vera leyst úr ábyrgð, ef krafa, er rís af 
vátryggingaratburði, er eigi höfð uppi við félagið innan tiltekins frests, verður 
eigi beitt gegn þeim manni, er slíka kröfu hefur uppi innan 3 mánaða frá því 
hann fékk vitneskju um atvik þau, er krafan rís af. 

Líkt og ákvæðið gefur til kynna var það þrengra heldur en núgildandi ákvæði um 

tilkynningarfrest, enda var vátryggingafélögum heimilt að hafa ákvæði um þriggja mánaða 

tilkynningarfrest í skilmálum sínum. Ákvæðið var staðsett með ákvæðum um fyrningu, og 

báru 29. og 30. gr. eldri vsl. millifyrirsögnina fyrning. Má því halda því fram, að litið hafi 

verið svo á að 30. gr. væri fyrningarregla. 

Vátryggingafélögin hér á landi nýttu sér lítið þennan möguleika varðandi sérstakan 

tilkynningarfrest og reyndi því litið sem ekkert á þetta varðandi líkamstjón hér á landi.44 

Velta má því upp hvort í raun hafi mátt beita fyrir sig svo skömmum tilkynningarfresti í 

einstökum tilfellum. Halda má því fram að heimildin til að beita fyrir sig slíkum 

tilkynningarfresti hafi í öllu falli verið óljós í tíð eldri vsl. Í þessu sambandi skal litið til Hrd. 

5. febrúar 2009 í máli nr. 266/2008 þar sem reyndi á tilkynningarfrest skv. eldri lögum, og 

fjallað hefur verið um í tengslum við 21. gr. eldri vsl. Í vátryggingarsamningi aðila málsins 

var kveðið á um tilkynningarfrest, þ.e. að tjónþola bæri að tilkynna vátryggingafélaginu frá 

vátryggingaratburði, sem hann kynni að byggja bótakröfu sína á, innan 60 daga frá tjónsdegi. 

Þá kom einnig fram í skilmálum tryggingarinnar að ef tilkynning myndi ekki berast innan 

120 daga frá tjónsdegi, myndi bótaskylda félagsins falla niður. Tjónstilkynning barst 

vátryggingafélaginu rúmlega fimm mánuðum eftir að vátryggingaratburður átti sér stað og 

hélt félagið því fram að skv. skilmálunum væri það skilyrði bótaskyldu að tjónþoli tilkynnti 

                                                        
44 sama heimild 500. 
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vátryggingafélaginu um vátryggingaratburð eins fljótt og auðið væri, og eigi síðar en innan 

60 daga. Þar sem ekki hafi verið tilkynnt um tjónið innan 60 daga taldi félagið að bótaréttur 

tjónþola væri niður fallinn. 

Hæstiréttur byggði á 2. mgr. 21. gr. eldri vsl. við matið á því hvaða áhrif tómlæti 

tjónþola skyldi hafa. Þannig byggði rétturinn ekki á 2. mgr. 30. gr. vsl. og tilgreindum 

tilkynningarfresti vátryggingarskilmálanna.  

Tekið skal þó fram að vátryggingafélagið í málinu byggði ekki á 2. mgr. 30. gr. vsl., 

heldur í raun einungis á vátryggingarskilmálunum. Samkvæmt málsforræðisreglunni þá 

snúast dómsmál um dómkröfur málsaðilanna, sbr. 2. mgr. 111. gr. laga um meðferð 

einkamála  nr.  91/1991  (hér  eftir  eml.).  Í  reglunni  felst  að  „dómari má ekki byggja niðurstöðu 

sína á málsástæðu eða mótmælum sem hefðu mátt koma fram en gerðu það ekki við meðferð 

máls“, sbr. fyrrnefnd málsgrein 111. gr. eml. Gagnstæð regla gildir hins vegar um lagarök, 

sbr. f. lið. 1. mgr. 80. gr. og 2. mgr. 99. gr. eml., en samkvæmt henni er dómari ekki bundinn 

af lagarökum sem málsaðilar tefla fram, sbr. gagnályktun frá 2. mgr. 111. gr. eml. Halda má 

því fram að málsástæða vátryggingafélagsins hafi efnislega verið byggð á því sem fram 

kemur í 2. mgr. 30. gr. vsl. og því hefði ekki átt að skipta máli hvort félagið vísaði sérstaklega 

til greinarinnar eða ekki. Hefði Hæstiréttur því getað byggt á 2. mgr. 30. gr. vsl. í niðurstöðu 

sinni, án þess að fara út fyrir kröfur málsaðila.  

Hæstiréttur vísaði hins vegar til þess að 21. gr. eldri vsl. væri ófrávíkjanleg skv. 4. 

mgr. greinarinnar. Samkvæmt 4. mgr. var ekki heimild til að semja sig frá 21. gr. eldri vsl. 

þannig að vanræksla vátryggðs á því að gefa félaginu tilkynningu hefði meiri afleiðingar í för 

með sér fyrir vátryggðan en mælt er fyrir um í greininni. Velta má því fyrir sér hvort 

Hæstiréttur hafi ekki byggt á 2. mgr. 30. gr. eldri vsl. og vátryggingarskilmálunum þar sem 

að það hefði leitt til lakari stöðu fyrir tjónþola en leiða mátti af hinu almenna ákvæði í 21. gr. 

eldri vsl.  

4.3 Tilkynning skv. 1. mgr. 51. gr. og 1. mgr. 124. gr. vsl. 
Líkt og í tilfelli tilkynninga skv. 3. mgr. 28. gr. og 1. mgr. 92. gr. vsl. eru engar sérstakar 

formkröfur gerðar til tilkynninga skv. 1. mgr. 51. gr. og 1. mgr. 124. gr. vsl. Það sama gildir 

hér og áður, að sá sem heldur því fram að hann hafi sent tilkynningu um kröfu til 

vátryggingafélags ber sönnunarbyrðina fyrir því.45 Það er þó einungis í 

undantekningartilvikum sem koma upp vandamál hvort tilkynning hafi verið send, enda má 

almennt finna eyðublöð með formi tilkynninga á heimasíðum vátryggingafélaganna sem sá 
                                                        
45 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 2) 338. 
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sem telur sig eiga kröfu á hendur félaginu getur fyllt út og sent. Þá eru engar efniskröfur 

gerðar til tilkynninga skv. ákvæðunum en gera má ráð fyrir að það þurfi einungis að tilkynna 

um kröfuna.46 Í þessu sambandi má nefna Hrd. 28. maí 2014 í máli nr. 34/2014 þar sem 

Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að tölvupóstur, þar sem lögmaður tjónþola spurðist 

fyrir um slys hans hjá vátryggingafélaginu, teldist tjónstilkynning í skilningi 1. mgr. 124. gr. 

vsl. Dómurinn er gott dæmi um að engar form- og efniskröfur eru gerðar til tilkynninga skv. 

1. mgr. 51. gr. og 1. mgr. 124. gr. vsl. Af dóminum má álykta að þegar vísað er til hugtaksins 

„krafa“   í   ákvæðum   laganna, sé í raun ekki átt við annað en tilkynningu um 

vátryggingaratburð, þ.e. þegar vitneskja tjónþola um að tjón hafi orðið liggur fyrir. Þá vísa 

fyrirsagnir greinanna einnig til þess að um sé að ræða frest til að tilkynna um 

vátryggingaratburð. Ekki eru því gerðar kröfur um að endanleg fjárhæð kröfu tjónþola komi 

fram í tilkynningunni, enda ekki endilega víst hver hún sé á þessu tímamarki. Þá eru ekki 

gerðar kröfur að gögn, sem krafa er reist á, fylgi kröfunni, þó að stundum séu þau látin fylgja 

með.47 

4.4 Almennt um ákvæði 1. mgr. 51. gr. vsl.  
Ákvæði 1. mgr. 51. gr. vsl. er tekur til skaðatryggingar er  svohljóðandi:   „Vátryggður glatar 

rétti til bóta ef hann tilkynnir félaginu ekki um kröfu sína innan árs frá því hann vissi um 

atvik  sem  hún  er  reist  á“.  Ákvæði 1. mgr. 51. gr. vsl. er tómlætisregla líkt og ákvæðið gefur 

til kynna. Ákveðin athafnaskylda hvílir á vátryggðum að tilkynna vátryggingafélagi um kröfu 

sína innan tiltekins tíma. Geri hann það ekki þá er ákvæðið fortakslaust um brottfall 

kröfunnar vegna tómlætis vátryggðs. Þar sem reglan er fortakslaus um brottfall bótaréttar 

vátryggðs ef ekki er tilkynnt um kröfu innan eins árs, má ætla að reglan sé mjög ströng í garð 

vátryggðs. Reglan er hins vegar mun rýmri en eldri regla í 30. gr. eldri vsl. og veitir 1. mgr. 

51. gr. vsl. vátryggðum meiri lágmarksvernd en eldri reglur.48 Ákvæði 30. gr. vsl. hafði hins 

vegar ekki mikla þýðingu í tíð eldri laga, en það var í undantekningartilvikum sem kveðið var 

á um tiltekinn tilkynningarfrest í vátryggingarsamningnum. Vissulega er hægt að segja að 

núgildandi lög séu formlega rýmri í garð vátryggðs en eldri lög, en vart er hægt að segja að 

framkvæmdin sé sú að núgildandi lög veiti rýmri rétt en þau eldri, enda lítið um að 

tilkynningarfresti hafi verið beitt í tíð eldri laga.49  

                                                        
46 sama heimild 495. 
47 sama heimild. 
48 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 215 – 204. mál, athugasemdir við 51. gr. frumvarpsins.  
49 Hildur Ýr Viðarsdóttir (n. 43) 500. 
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Orðalag ákvæðisins, að tjónþoli hafi vitneskju um atvik sem krafa hans er reist á, 

bendir til þess að tjónþoli þurfi að vita að hann hafi orðið fyrir tjóni, til að tilkynningarfrestur 

skv. ákvæðinu byrji að líða. Fjallað verður nánar um upphaf tilkynningarfrests skv. 1. mgr. 

51. gr. vsl. í kafla 4.6. 

4.5 Almennt um ákvæði 1. mgr. 124. gr. vsl. 
Ákvæði 1. mgr. 124. gr. vsl. er tekur til persónutrygginga er sambærilegt ákvæði 1. mgr. 51. 

gr. vsl. Ákvæðið er svohljóðandi: 

Sá sem rétt á til bóta samkvæmt slysatryggingu, sjúkratryggingu eða 
heilsutryggingu með eða án uppsagnarréttar glatar þeim rétti ef krafa er ekki 
gerð um bætur til félagsins innan árs frá því hann fékk vitneskju um þau atvik 
sem hún er reist á [eða því hefur ekki borist tilkynning um vátryggingaratburð 
með öðrum hætti]. 

Við beitingu reglna 1. mgr. 51. gr. og 1. mgr. 124. gr. vsl. verður að taka mið að því 

að í mörgum tilfellum hefur vátryggingafélaginu verið tilkynnt um vátryggingaratburð. Bætt 

var textanum í hornklofanum við 1. mgr. 124. gr. vsl. með lögum nr. 15/2015 en samkvæmt 

viðbótinni nægir að félagið hafi fengið slíka tilkynningu til þess að rjúfa frest samkvæmt 1. 

mgr. 124. gr. vsl.50  

 Ákvæði 1. mgr. 124. gr. vsl. er efnislega samhljóða 1. mgr. 51. gr. vsl. 

Tilkynningarfrestur skv. 1. mgr. 124. gr. tekur hins vegar til allra sem eiga rétt á bótum skv. 

vátryggingarsamningi en ekki einungis vátryggðs, líkt og 1. mgr. 51. gr. vsl. kveður á um.  

Ekki kemur skýrt fram í ákvæðinu sjálfu eða lögskýringargögnum hvernig skýra beri 

orðalag ákvæðisins „fékk   vitneskju   um   þau   atvik   sem   hún   er   reist   á“. Líkt og fram hefur 

komið bendir orðalagið til þess að tjónþoli þurfi að hafa vitneskju um að hafa orðið fyrir 

tjóni. Nánar verður fjallað um hvenær tjónþoli er talinn hafa þá vitneskju, hér á eftir. 

4.6 Upphafspunktur tilkynningarfrests skv. 1. mgr. 51. gr. og 1. mgr. 124. gr. vsl.  
Líkt og fram hefur komið eru ekki allir á sama máli um hvernig skýra beri tómlætisákvæði 

vsl., þá sérstaklega þegar ekki er unnt að miða upphafspunkt tilkynningarfrest við 

vátryggingaratburð.51 Ef upphafspunktur tilkynningarfrestsins er ekki við vátryggingaratburð, 

væri eðlilegt að spyrja hvenær hann væri þá. Í þessum kafla og kafla 5 verður leitast við að 

svara þeirri spurningu. Þrátt fyrir að ákvæði 1. mgr. 51. gr. og 1. mgr. 124. gr. vsl. séu 

sambærileg, þá er ástæða til að fjalla um upphaf tilkynningarfrests í annars vegar 

                                                        
50 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 2) 495. 
51 Hildur Ýr Viðarsdóttir (n. 43) 501. 
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skaðatryggingum og hins vegar í persónutryggingum í sitthvoru lagi, enda eru álitaefnin sem 

tengjast ákvæðunum nokkuð ólík.  

4.6.1 Skaðatryggingar 
Samkvæmt  1.  mgr.  51.  gr.  vsl.  þarf   vátryggður  að   tilkynna  um  kröfu   „innan   árs   frá  því  að  

hann vissi um atvik sem hún er reist á“. Tilkynningarfresturinn er því ekki bundinn við 

tjónsdaginn sjálfan heldur þegar tjónþoli hefur fengið nægar upplýsingar um að tjón hafi 

orðið. Yfirleitt er lítill vafi á því hvert beri að telja upphaf tilkynningarfrests í tilfelli 

skaðatrygginga skv. 1. mgr. 51. gr. vsl., enda þegar fyrir liggur hvert tjónið er má 

vátryggðum vera ljóst á hvaða atvikum krafa hans er reist, líkt og fjallað hefur verið um.52 

Frá því má þó gera undantekningar en í tveimur tegundum skaðatrygginga, þ.e. 

ábyrgðartryggingum og réttaraðstoðartryggingum kunna að koma upp álitamál varðandi 

upphaf frestsins.53 

4.6.1.1 Ábyrgðartryggingar 
Ábyrgðartryggingar falla undir I. hluta vsl. og því gilda ákvæði 1. mgr. 51. gr. vsl. um þær. 

Samkvæmt  orðanna  hljóðan  tekur  ákvæði  1.  mgr.  51.  gr.  vsl.  eingöngu  til  kröfu  „vátryggðs“.  

Vátryggður í ábyrgðartryggingum er sá sem veldur skaðabótaskyldri háttsemi, þ.e. hinn 

bótaskyldi. Ákvæðið tekur þannig ekki til þriðja manns sem verður fyrir tjóninu, þ.e. tjónþola 

í ábyrgðartryggingum, og getur vátryggingafélagið því ekki beitt tilkynningarfrestinum 

gagnvart tjónþolanum sjálfum.54 Hinn bótaskyldi getur t.a.m. valdið líkamstjóni sem 

ábyrgðartryggingin tekur til og kunna því að koma upp álitamál varðandi upphaf ársfrestsins 

líkt og í persónutryggingum. Upphafspunktur tilkynningarfrestsins er miðaður við það 

tímamark sem vátryggður, þ.e. hinn bótaskyldi, en ekki tjónþoli sjálfur, hefur vitneskju um 

atvik sem krafa hans er reist á.55  

Þriðji maður, þ.e. tjónþoli, þarf að hafa uppi kröfuna en hann getur annars vegar beint 

kröfunni eingöngu að hinum vátryggða, en þá þarf hann að kynna vátryggðum forsendur 

hennar. Hins vegar getur hann beint kröfunni beint að vátryggingafélaginu, sbr. 1. mgr. 44. 

gr. vsl., sem má ætla að sé þægilegri leið bæði fyrir vátryggðan og tjónþola sjálfan. Beini 

tjónþoli kröfu sinni að hinum vátryggða er upphaf tilkynningarfrestsins þegar tjónþoli setur 

fram kröfuna, eða þegar vátryggðum hefur verið gert grein fyrir að krafa verði höfð uppi á 

                                                        
52 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 2) 496. 
53 sama heimild. 
54 Hildur Ýr Viðarsdóttir (n. 43) 499. 
55 Hans Jacob Bull, Forsikringsrett (Universitetsforlaget 2008) 633. 



 19 

hendur honum.56 Ákveði tjónþoli hins vegar að beina kröfu sinni að vátryggingafélaginu 

hefur félagið upplýsingaskyldu gagnvart vátryggðum um að krafa hafi verið gerð, sbr. 2. mgr. 

44. gr. vsl. Af framangreindu er því ljóst að þriðja manni ber ekki skylda til að tilkynna um 

tjón til vátryggingafélags og tekur því tilkynningarfrestur skv. 1. mgr. 51. gr. vsl. ekki til 

hans.  

4.6.1.2 Réttaraðstoðartryggingar 
Réttaraðstoðartrygging, eða málskostnaðartrygging eins og hún er einnig nefnd, er trygging 

sem nær yfir málskostnað vegna ágreinings í einkamálum, sé óskað eftir atbeina lögmanns.57 

Í þessari tegund vátrygginga er hætta á að ágreiningur verði um upphafspunkt 

tilkynningarfrestsins skv. 1. mgr. 51. gr. vsl. enda er vátryggingaratburðurinn oft á tíðum 

óljós og ekki skilgreindur sérstaklega vel í skilmálum vátryggingarinnar.58 Til hliðsjónar má 

nefna skilmála F plús 4 fjölskyldutryggingu frá Vátryggingafélagi Íslands hf. en þar má sjá, í 

grein 25.1 um bótasvið, hversu erfitt getur verið að átta sig á hver vátryggingaratburðurinn 

er.59 Greinin er svohljóðandi: 

Vegna ágreinings sem snertir vátryggðan sem einstakling og getur komið til 
úrlausnar héraðsdóms eða Hæstaréttar hér á landi. Sé um að tefla ágreining 
sem ekki verður vísað til dómstóla nema að undangenginni málsmeðferð á 
öðrum vettvangi tekur vátryggingin einungis til kostnaðar sem til er stofnað að 
lokinni slíkri meðferð. Vátryggingin tekur einnig til endurupptöku, þó því 
aðeins að endurupptaka sé heimiluð og skilyrði 24. gr. séu fyrir hendi.60  

Af ákvæðinu má ráða að vátryggingaratburðurinn er ágreiningur sem upp kemur á 

milli manna. Upphafspunktur tilkynningarfrestsins skv. 1. mgr. 51. gr. vsl. er því þegar 

ágreiningurinn verður. Eðli málsins samkvæmt er ekki í öllum tilvikum ljóst á hvaða 

tímapunkti talið er að ágreiningur sé kominn upp á meðal manna, þ.e. hvenær sjálfur 

vátryggingaratburðurinn á sér stað, og því getur verið óljóst hvenær tilkynningarfresturinn í 

þessari tegund skaðatrygginga byrjar að líða.  

4.6.2 Persónutryggingar 
Líkt og getið hefur verið hér að framan tekur tilkynningarfrestur skv. 1. mgr. 124. gr. vsl. til 

persónutrygginga. Þess skal þó einnig getið að ákvæði 1. mgr. 124. gr. vsl. gildir ekki um 

líftryggingu sem vátryggir dánaráhættu. Tilkynningarfrestur tekur þó til heilsutryggingar án 

uppsagnarréttar, líkt og fram kemur í ákvæðinu.  
                                                        
56 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 2) 497. 
57 Vátryggingafélag Íslands hf. (n. 20). 
58 Bull (n. 55) 632–633. 
59 Vátryggingafélag Íslands hf. (n. 20). 
60 sama heimild. 
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Þegar tjónþoli verður fyrir líkamstjóni getur hann krafist bóta úr persónutryggingu 

fyrir kostnaði sem hann þarf að leggja út fyrir, t.d. vegna gagnaöflunar eða lækniskostnaðar. 

Hann getur einnig krafist dagpeninga vegna tímabundinna afleiðinga og bóta vegna varanlegs 

líkamstjóns. Í ritgerð þessari verður einna helst fjallað um þau atvik þegar tjónþoli verður 

fyrir varanlegum afleiðingum slyss og krefst bóta fyrir varanlegt líkamstjóns. 

Í persónutryggingum, þegar um varanlegt líkamstjón er að ræða, hefst upphafspunktur 

tilkynningarfrestsins sjaldnast við vátryggingaratburð, heldur þarf að miða við annað og 

matskenndara tímamark. Samkvæmt 1. mgr. 124. gr. vsl. þarf tjónþoli að hafa fengið 

vitneskju um atvik sem krafa hans er reist á en það getur verið mjög matskennt, hvenær talið 

er að tjónþoli viti að hann hafi orðið fyrir varanlegu líkamstjóni.61 

Tjónþoli hefur oft á tíðum ekki næga þekkingu til að gera sér grein fyrir að hafa orðið 

fyrir varanlegu tjóni og að hann muni ekki ná fullum bata. Slíka vitneskju fær hann eftir 

atvikum ekki fyrr en eftir að hann leitar til sérfræðings. Það er einnig oft viðhorf þeirra sem 

lenda í slysi og verða fyrir líkamstjóni að þeir muni ná fullum bata, sem leiðir gjarnan til þess 

að þeir tilkynna ekki um tjónið til vátryggingafélagsins. Tjónþoli getur þannig verið fullviss 

um að hann muni ná bata og verið í hálfgerðri afneitun um að hafa orðið fyrir varanlegu tjóni. 

Þegar svo stendur á er hægt að segja að tjónþoli hafi ekki fengið vitneskju um atvik sem krafa 

hans er reist á líkt og ákvæðið gerir ráð fyrir að þurfi að vera uppfyllt. Eðli málsins 

samkvæmt, er matið á því hvort tjónþoli hafi fengið vitneskju um atvik huglægt. Því getur, 

eins og fyrr segir, verið mjög matskennt hvenær skilyrðið er uppfyllt. Samkvæmt 

andskýringarreglunni sem hefur mikla þýðingu í vátryggingarétti, á að skýra óljós ákvæði í 

samningi þeim aðila í óhag, sem samdi einhliða samninginn eða ákvæðið sem um ræðir. 

Þannig ef vafi leikur á því hvenær upphafspunktur tilkynningarfrestsins eigi að byrja að líða 

þá má halda því fram að vafann eigi að skýra tjónþola í hag.62 

Í fimm dómum Hæstaréttar hefur reynt á hvenær upphafspunktur tilkynningarfrests 

skv. 1. mgr. 124. gr. vsl. byrjar að líða, og varpa dómarnir skýrara ljósi á álitaefnið, þ.e. 

hvernig túlka eigi orðalag ákvæðisins  „vitneskju  um  þau atvik sem hún er  reist  á“.  Þá  hefur  

einnig reynt á álitaefnið í mörgum úrskurðum ÚÍV sem rannsakaðir verða sérstaklega. Fjallað 

verður um dóma- og úrskurðarframkvæmdina í fimmta kafla.  

                                                        
61 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 2) 498. 
62 sama heimild 184; Hildur Ýr Viðarsdóttir (n. 43) 501. 



 21 

4.7 Ákvæði norskra laga um tilkynningarfrest 
Íslensku vsl. eru byggð á norsku vsl. og þykir því ástæða til að fjalla örlítið um ákvæði 

norskra laga um tilkynningarfrest og norska réttarframkvæmd. Í 1. mgr. greinar 8.5 í norsku 

vsl. er að finna sambærilegt ákvæði og 1. mgr. 51. gr. vsl. Ákvæðið er svohljóðandi: 

Sikrede mister retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til selskapet 
innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det. 

Ákvæðið er nánast alveg eins og íslenska ákvæðið, en litið var til norsku laganna frá 

árinu 1989 við gerð frumvarps þess er varð að vsl., líkt og áður hefur verið fjallað um.  

Ákvæði 1. mgr. 124. gr. vsl. er jafnframt mjög sambærilegt 18.5. gr. norsku laganna. 

Ákvæðið er svohljóðandi: 

Den som i ulykkes- eller sykeforsikring har rett til erstatning, mister retten 
dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at den berettigede 
fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet.  
Í 30. gr. eldri norsku vsl. frá árinu 1930 (n. lov om forsikringsavtaler nr. 20/1930), var 

að finna sambærilegt ákvæði og 30. gr. eldri vsl. sem fjallað var um að framan. Þannig var 

heimilt skv. 30. gr. eldri norsku vsl. að semja um frest til að tilkynna um tjón, sem 

takmarkaðist þó af því að ekki var heimilt að beita fyrir sig ákvæðum vátryggingarskilmála 

um brottfall bótaréttar ef ekki var tilkynnt um vátryggingaratburð innan sex mánaða.63 Í eldri 

íslensku vsl. var hins vegar kveðið á um þriggja mánaða lágmarksfrest.  

Það tíðkaðist að norsk vátryggingafélög nýttu sér heimild 30. gr. eldri norsku vsl. í 

persónutryggingum, og voru með ákvæði um tilkynningarfrest í skilmálum sínum sem kvað á 

um sex mánaða tilkynningarfrest.64 Tilkynningarfrestinum var þó ekki mikið beitt af hálfu 

vátryggingafélaganna, þó svo að þau hafi vissulega gert það í einhverjum tilvikum.65 Ætla má 

að norsk framkvæmd varðandi persónutryggingar hafi verið byggð á samkomulagi í 

„bransanum“, að rýmri frestir giltu varðandi persónutryggingar. Því hafi vátryggingafélögin 

ekki verið að beita ákvæðum skilmálanna um sex mánaða tilkynningarfrest. Með núgildandi 

norsku vsl. var lögunum þó breytt og er nú kveðið á um eins árs tilkynningarfrest í lögunum, 

sbr. gr. 8.5 og 18.5. Þar sem að flest vátryggingafélögin voru, fyrir gildistíð núgildandi 

norsku vsl., með ákvæði um sex mánaða tilkynningarfrest í skilmálum sínum var í raun um 

rýmkun í norskum rétti að ræða, til hagsbóta fyrir neytendur. Í frumvarpi til núgildandi 

norsku vsl. (n. odelstingsproposisjon) kemur þó fram að með því að lögfesta ákvæði um 

tilkynningarfrest væri verið að viðhalda réttarstöðu sem hafði gilt í norskum rétti og byggði 

                                                        
63 Brynildsen, Lid og Nygård (n. 35) 589. 
64 sama heimild. 
65 NOU 1983:56 Lov om avtaler om personforsikring (Personforsikringsloven) 160-161. 
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áður á vátryggingarskilmálum. Fram kemur að ætlunin væri ekki að skerða rétt 

vátryggingartaka frá því sem verið hafði. Þá kemur einnig fram að ekkert lægi fyrir um að 

ákvæði um tilkynningarfrest í vátryggingarskilmálum vátryggingafélaganna hefðu leitt til 

ósanngjarnar niðurstöðu fyrir vátryggða.66  

Reynt hefur mikið á 18.5. gr. norsku laganna í norskri réttarframkvæmd. Telja má að 

norsk réttarframkvæmd taki að einhverju leyti mið af framangreindu samkomulagi í 

„bransanum“.   Því til stuðnings má nefna það sem fram kemur í greinargerð með norsku 

lögunum, þ.e. að með lögunum ætti að viðhalda þeirri réttarstöðu sem þegar var við lýði og 

að ekki ætti að skerða rétt vátryggingartaka með neinum hætti.67 Í þessu sambandi má einnig 

nefna úrskurð norsku úrskurðarnefndarinnar í vátryggingamálum (n. 

Forsikringsskadenemnda, hér eftir FSN) nr. 2174, sem bendir til þess að farið er varlega í að 

beita tilkynningarfrestinum hvað varðar persónutryggingar. Í málinu var deilt um bótaskyldu 

vegna líkamstjóns sem tjónþoli varð fyrir í umferðarslysi. Ekki var tekist á um 

tilkynningarfrestinn í málinu en nefndin tók þó sérstaklega fram í niðurstöðu sinni, að 

vátryggingafélögin ættu að fara varlega í að bera fyrir sig að tilkynningarfresturinn væri 

liðinn og brottfall bótaréttar, í tilvikum sem þessum. Þegar litið er til norskrar 

dómaframkvæmdar verður því að hafa þetta í huga. Það má hins vegar velta fyrir sér hvort 

einnig eigi að líta svo á hér á landi, að rýmri frestir gildi varðandi persónutryggingar, enda 

eru íslensku lögin nær alfarið byggð á norsku lögunum.  

Við mat á því hvenær tilkynningarfresturinn hefst skv. 18.5. gr. norsku vsl. er litið til 

tveggja þátta; annars vegar hvenær vátryggður fékk vitneskju um atvikin sem krafa hans er 

byggð á og hins vegar hvenær atvikin sem vátryggður reisir kröfu sína á liggja fyrir.68 Í þessu 

sambandi má nefna dóm Hæstaréttar Noregs í máli Rg. 1997.919, þar sem deilt var um 

upphaf ársfrestsins. Tjónþoli hlaut tjón á fæti, öxl og höfði í umferðarslysi í nóvember árið 

1990, en deilan snérist um hvenær einkenni hans frá öxl hefðu orðið varanleg. Tjónþoli var 

að mestu óvinnufær frá nóvember 1990 til febrúar 1993. Á þessu tímabili var hann þó í 

nokkra mánuði með fulla vinnugetu. Í ágúst 1991 komust læknar að því að einkenni hans 

væru varanleg. Tjónþola var hins vegar ekki sagt frá greiningu læknanna. Hæstiréttur Noregs 

komst að þeirri niðurstöðu að ársfresturinn hefði ekki byrjað að líða fyrr en tjónþoli hafði 

vitneskju um að hann hafi orðið fyrir varanlegu líkamstjóni. Rétturinn taldi að tjónþoli hefði 

lengst af trúað því að hann mundi ná fullum bata. Tjónþoli var talinn hafa vitneskju um 

                                                        
66 Ot. prp. nr. 49 (1988-89) Om lov om forsikringsavtaler 143-144. 
67 sama heimild. 
68 Bull (n. 55) 630–631. 
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varanlegar afleiðingar slyss þegar hann tilkynnti sig enn á ný veikan í vinnuna. Af niðurstöðu 

réttarins er ljóst að tilkynningarfresturinn hefst ekki fyrr en tjónþoli hefur raunverulega 

vitneskju (n. positiv kunnskap) um að hann hafi orðið fyrir varanlegu tjóni. Nægir því ekki að 

tjónþoli hafi mátt vita að hann hafi orðið fyrir varanlegu tjóni.69 Í framkvæmd geta komið 

upp vandamál varðandi það hvenær talið er að tjónþoli hafi raunverulega vitneskju um að 

hafa orðið fyrir varanlegu tjóni. Það getur verið háð því að yfirlýsing sérfræðings á varanlegu 

líkamstjóni liggi fyrir.70  

FSN hefur leyst úr mörgum málum sem varðar ágreining um upphafspunkt 

tilkynningarfrestsins. Úrskurðir FSN bera það með sér að upphafspunktur 

tilkynningarfrestsins sé ekki við vátryggingaratburð, heldur síðar, eða í flestum tilvikum 

þegar vátryggður hefur öðlast vitneskju um að hafa orðið fyrir varanlegu líkamstjóni.71 Hins 

vegar hefur nefndin talið að það þurfi ekki að liggja fyrir yfirlýsing sérfræðings á varanlegu 

tjóni ef tjónið er augljóst eða ef tjónþoli er búinn að vera veikur lengi og t.d. frá vinnu.72 Sem 

dæmi má nefna úrskurð FSN í máli nr. 3101 þar sem upphafspunktur tilkynningarfrests var 

miðaður við endurtekna óvinnufærni líkt og í áðurreifuðum Rg. 1997.919. Vátryggður lenti í 

slysi árið 1988 og var óvinnufær að hluta árið 1989 vegna slyssins. Hann fór í aðgerð árið 

1990 sem dró úr einkennum hans og var hann vinnufær þar til í nóvember árið 1993 þegar 

hann varð aftur óvinnufær. Taldi nefndin að þegar hann varð aftur óvinnufær vegna slyssins 

hafði hann öðlast vitneskju um að einkenni hans væru varanleg. Þá ber einnig að nefna 

úrskurð FSN í máli nr. 4163. Vátryggður lenti í slysi í október árið 1994 en í september árið 

1995 fór hann í röntgenmyndatöku og í skoðun hjá taugasérfræðingi, en engir áverkar komu í 

ljós. Hann fór í tvær aðgerðir; þá fyrri árið 1996 og þá síðari árið 1997. Það var ekki ljóst fyrr 

en eftir seinni aðgerðina að einkennin eftir slysið væru varanleg. Var upphafspunktur 

tilkynningarfrestsins því ekki talinn vera fyrr en eftir seinni aðgerðina, þrátt fyrir að 

vátryggður hafði haft stöðuga verki frá því að slysið átti sér stað. 

Af framangreindu er ljóst að Norðmenn fara þá leið að miða upphafspunktinn við það 

tímamark þegar tjónþoli er talinn hafa raunverulega vitneskju um varanlegt líkamstjón. Er 

matið á upphafspunktinum því í raun huglægt.  

                                                        
69 sama heimild 635. 
70 Brynildsen, Lid og Nygård (n. 35) 591. 
71 Í fjölmörgum úrskurðum FSN hefur nefndin komist að því að upphafspunktur tilkynningarfrestsins hefjist 
þegar tjónþoli hefur vitneskju um að hafa orðið fyrir varanlegu líkamstjóni. Sem dæmi má nefna úrskurði FSN í 
málum nr. 1784, 1987, 2016, 2071, 2174, 2199, 2513, 2534, 2748, 2900, 2942 og 2943.  
72 Brynildsen, Lid og Nygård (n. 35) 591. 
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5. Íslensk framkvæmd um tilkynningarfrest 
Reynt hefur á upphaf tilkynningarfrests skv. 1. mgr. 124. gr. vsl. í dóma- og 

úrskurðarframkvæmd hér á landi. Fimm dómar hafa fallið í Hæstarétti um tilkynningarfrest 

skv. 1. mgr. 124. gr. vsl., sem allir varða líkamstjón. Dómarnir eru mikilvægir fyrir rannsókn 

ritgerðarinnar og til að varpa ljósi á hvaða merkingu Hæstiréttur leggur í orðalagið „atvik  sem  

krafa   er   reist   á“.   Verður   nú   fjallað   ítarlega   um   dómana   og   rannsakað hvaða viðmið 

Hæstiréttur styðst við þegar hann metur upphafspunkt tilkynningarfrestsins. Rétt er að benda 

á að vegna eðlis þeirra álitaefna sem hér eru til skoðunar, þykir nauðsynlegt að fjalla nokkuð 

um sjúkrasögu viðkomandi tjónþola við reifun dómanna. Til glöggvunar og skýringa verða 

settar upp tímalínur fyrir hvert og eitt mál, þar sem atburðarrásin er rakin í réttri tímaröð.  

Í framhaldi af þeirri umfjöllun verða úrskurðir ÚÍV skoðaðir sérstaklega og reynt að 

varpa ljósi á hvaða línur hafa verið lagðar hjá nefndinni varðandi upphaf tilkynningarfrestsins 

skv. 1. mgr. 124. gr. vsl., ásamt því að rannsakað verður hvort að samræmis gætir í 

úrskurðum nefndarinnar og dómum réttarins.  

5.1 Hrd. 22. október 2009 í máli nr. 7/2009 
Í Hrd. 22. október 2009 í máli nr. 7/2009 reyndi fyrst á tilkynningarfrest skv. 1. mgr. 124. gr. 

vsl. Í málinu var deilt um hvenær tjónþoli fékk vitneskju um atvik sem krafa hans var reist á. 

Atburðarrásin í málinu var eftirfarandi: 

 desember 2006 - Tjónþoli lenti í slysi. 

 27. desember 2006 - Tjónþoli leitaði á slysadeild þar sem röntgenmynd 

var tekin af fótlegg. Tjónþoli ekki brotinn og sár á hnakka saumað. 

Tjónþoli hélt áfram vinnu í kjölfarið. 

 4. janúar 2007 - Tjónþoli leitaði til heimilislæknis vegna óþæginda í 

fótlegg og eymsla í öxl. Ráðlagt að fara í sjúkraþjálfun. 

 desember 2007 - Tjónþoli fór í sjúkraþjálfun sem bar ekki árangur. 

 17. mars 2008 - Tjónþoli fór í rannsókn sem leiddi í ljós allmikinn áverka 

á sin í öxlinni. Tjónþoli var sendur til sérfræðings í bæklunarlækningum. 

 14. apríl 2008 - Tjónþoli fór í aðgerð hjá bæklunarlækni þar sem sin á 

hægri öxl var saumuð saman. Í vottorði læknisins kemur fram að unnt yrði 

að meta varanlegar afleiðingar af áverkanum þegar um eitt og hálft ár væri 

liðið frá aðgerð. Taldi læknirinn að tjónþoli myndi í framtíðinni finna fyrir 

verk í öxlinni og hefði minni styrk og hreyfanleika en annars hefði verið.  

 14. apríl til 5. ágúst 2008 - Tjónþoli óvinnufær. 
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 5. maí 2008 - Tjónþoli tilkynnti um slysið. 

Vátryggingarfélagið hélt því fram að tjónþoli hefði misst rétt sinn til bóta sökum 

tómlætis, þ.e. hann tilkynnti ekki um slysið innan árs frá því að slysið átti sér stað og því 

hefði frestur skv. 1. mgr. 124. gr. vsl. verið liðinn. Byggði félagið á því að 

tilkynningarfresturinn hefði byrjað að líða á tjónsdegi en tjónþoli byggði á því að 

tilkynningarfresturinn hefði byrjað að líða haustið 2007 þegar að hann hafði vitneskju um að 

öxl hans væri ekki eins og hún ætti að vera.  

 Héraðsdómur féllst á sjónarmið vátryggingafélagsins um að tilkynningarfresturinn 

hefði byrjað að líða á tjónsdeginum, og hafi hann því verið liðinn þann 5. maí 2008. Taldi 

héraðsómur að engin rök væru til að miðað yrði við síðara tímamark þegar tilteknar 

afleiðingar væru komnar, og var vátryggingafélagið því sýknað í héraðsdómi. Héraðsdómur 

virðist ganga útfrá því að miða eigi við að tilkynningarfrestur skv. 1. mgr. 124. gr. vsl. hefjist 

við vátryggingaratburð og að ekki séu rök til að miða við annað og síðara tímamark.73  

 Hæstiréttur snéri hins vegar dómi héraðsdóms við. Í Hæstarétti kemur eftirfarandi 

fram um 1. mgr. 124. gr. vsl.: 

Af lögskýringargögnum verður ekkert ráðið um hvernig ætlast hafi verið til að 
beitt yrði framangreindri reglu um frest tjónþola til að hafa uppi kröfu á 
hendur vátryggingafélagi í skjóli slysatrygginga. Með því að upphaf frestsins 
ræðst eftir hljóðan þessa ákvæðis af því tímamarki þegar tjónþoli fær vitneskju 
um atvik, sem bótakrafa hans er reist á, getur á hinn bóginn ekki staðist að 
ávallt skuli miðað í þeim efnum við þann dag, sem slys verður, enda liggur 
beint við að það hefði verið tekið berum orðum fram í ákvæðinu ef sú hefði 
verið ætlunin. 74 
Hæstiréttur taldi að í skilningi 1. mgr. 124. gr. vsl. gæti tjónþoli ekki talist hafa 

vitneskju um atvik sem krafa hans er reist á, vegna tímabundins missis starfsorku eða 

varanlegrar læknisfræðilegrar örorku, fyrr en slíkar afleiðingar slyss væru kunnar. Í 

niðurstöðu Hæstaréttar var meðal annars vísað til vottorðsins frá slysadeild þar sem fram kom 

að ekki væri ástæða til að ætla að slysið hefði varanlegar afleiðingar fyrir tjónþola. Þá vísaði 

Hæstiréttur til þess að þann 17. mars 2008 hefði tjónþoli gengist undir rannsókn og í kjölfarið 

verið sendur til sérfræðilæknis, sem framkvæmdi aðgerð á öxl hans mánuði síðar. Fyrir það 

tímamark hefði tjónþoli ekki haft vitneskju um að hann hefði orðið fyrir varanlegu tjóni sem 

                                                        
73 Hildur Ýr Viðarsdóttir gagnrýnir niðurstöðu héraðsdóms   í   grein   sinni   „Um   upphaf   ársfrests   samkvæmt   1.  
mgr.  124.  gr.  laga  um  vátryggingarsamninga  nr.  30/2004“.  Telur  hún  að  líta  þurfi  til  norskrar  réttarframkvæmdar  
og að miða þurfi upphaf tilkynningarfrestins við það tímamark þegar vátryggður hefur vitneskju um að einkenni 
vegna tjónsins séu varanleg og hann veit að hann nýtur vátryggingar samkvæmt slysatryggingu. Hildur Ýr 
Viðarsdóttir (n. 43) 506.  
74 Hrd. 22. október 2009 í máli nr. 7/2009, kafli II, mgr. 2.  



 26 

hann gæti reist bótakröfu sína á. Sökum þess var frestur skv. 1. mgr. 124. gr. vsl. ekki talinn 

liðinn þann 5. maí 2008 þegar tjónþoli tilkynnti tjón sitt til vátryggingafélagsins.  

 Hér slær Hæstiréttur því föstu að ekki skuli ávallt miða upphafspunkt 

tilkynningarfrestsins við tjónsdag. Ef sú hefði verið ætlun löggjafans hefði hann tekið það 

fram í ákvæðinu sjálfu eða jafnvel lögskýringargögnum. Hæstiréttur miðar upphaf 

tilkynningarfrestsins við það tímamark þegar tjónþoli leitar til læknis, þ.e. sérfræðings. Þá 

fyrst var hann talinn vita að hann hafi hlotið varanlega örorku vegna tjónsins. Þannig miðar 

Hæstiréttur upphafspunkt tilkynningarfrestsins við það tímamark þegar tjónþoli hafði 

raunverulega vitneskju um afleiðingar tjónsins líkt og miðað er við í norskum rétti. Með 

orðalaginu   „atvik  sem  krafa  er   reist  á“   í  1. mgr. 124. gr. vsl. er því, skv. dóminum, átt við 

þann tímapunkt. 

 Af dóminum er ljóst að taka verður tillit til margra þátta sem geta leitt til þess að 

tjónþoli sé talinn hafa vitneskju um atvik sem krafa hans er reist á, þ.e. tjónið sjálft, en um er 

að ræða huglægt mat á því hvenær tjónþoli fær vitneskju um tjón sitt. Áhugavert er að reyna 

leggja mat á af hverju tjónþolinn í málinu var ekki talinn hafa vitneskju um kröfu sína fyrr en 

hann leitaði til læknis og fór í rannsókn, en fyrir það tímamark hafði hann þegar farið 

nokkrum sinnum til læknis og í sjúkraþjálfun. Á tjónsdeginum sjálfum er ljóst að tjónþoli 

meiddist nokkuð á höfði og fótum og leitaði hann strax á slysadeild vegna þess. Í vottorði frá 

slysadeild kom fram að ekki yrði talið að um verulegar líkamlegar afleiðingar yrði að ræða. 

Tjónþoli hélt áfram vinnu þar sem engir áverkar komu fram við skoðun á slysadeild. Hafði 

tjónþoli því ekki tilefni til að ætla að hann hafi orðið fyrir tjóni sem hann gæti reist bótakröfu 

sína á.  

Tjónþoli jafnaði sig þó ekki af meiðslunum og leitaði ítrekað til heimilislæknis vegna 

eymsla í hægri öxl. Heimilislæknirinn tjáði honum að um tognun væri að ræða og ráðlagði 

honum að leita til sjúkraþjálfara, sem hann þó gerði ekki fyrr en 11 mánuðum síðar, en það 

var ekki talið honum til tjóns. Sjúkraþjálfunin bar hins vegar ekki árangur en það eitt var ekki 

talið marka upphaf tilkynningarfrestsins. Á engum af framangreindum tímapunktum mátti 

tjónþola vera ljóst að hann hafi orðið fyrir varanlegum afleiðingum vegna slyssins, þrátt fyrir 

að greining slysadeildar um að hann mundi ná fullum bata á skömmum tíma hafi ekki staðist, 

og ástand hans í kjölfarið hafi farið sífellt versnandi.  

Þar sem sjúkraþjálfunin bar ekki árangur var hann sendur í röntgenmyndatöku og 

segulómskoðun hjá heimilislækni sem leiddi í ljós allmikinn áverka á sin í öxlinni. Á þeim 

tímapunkti var talið að tjónþoli hafi öðlast vitneskju um atvik sem krafa hans var reist á, þ.e. 
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hann hafði vitneskju um varanlegar afleiðingar slyss. Var tjónþoli í kjölfarið sendur til 

sérfræðings í bæklunarlækningum sem framkvæmdi aðgerð á honum.  

Af framangreindu leiðir að við mat á vitneskju tjónþola um varanlegt líkamstjón 

virðist skipta máli hvenær tjónþoli leitar til læknis sem greinir áverka hans, a.m.k. þegar um 

innri meiðsl er að ræða.  

5.1.1 Tjónþoli verður tímabundið óvinnufær og hlýtur varanlega örorku 
Í Hrd. 22. október 2009 í máli nr. 7/2009 varð tjónþoli óvinnufær eftir að upphafspunktur 

tilkynningarfrestsins var talinn byrjaður að líða, þ.e. frá því að hann fór í aðgerð hjá 

bæklunarlækninum, og til 5. ágúst 2008. Þannig svarar Hæstiréttur því í raun ekki í dóminum 

hver upphafspunktur tilkynningarfrestsins sé þegar tjónþoli verður tímabundið óvinnufær og 

hlýtur varanlega örorku vegna sama slyssins, og krefst bóta fyrir hvort tveggja. Ef tjónþoli 

verður tímabundið óvinnufær áður en hann hefur fengið vitneskju um að hafa orðið fyrir 

varanlegu tjóni má spyrja sig hvort þurfi að aðskilja atvik sem krafa er reist á um bætur fyrir 

tímabundnar afleiðingar og varanlegar afleiðingar, þ.e. hvort um sé að ræða tvo tímapunkta, 

einn fyrir hvorn bótaþátt. Ef miðað væri við tvo tímapunkta þá myndi nýr tilkynningarfrestur 

byrja að líða þegar varanlegar afleiðingar slyss liggja fyrir, sem getur t.d. verið þegar tjónþoli 

leitar til sérfræðings. Sé hins vegar miðað við einn tímapunkt, miðast tímapunkturinn hvað 

varanlega örorku varðar væntanlega við þann tímapunkt þegar tjónþoli verður óvinnufær, þ.e. 

ef óvinnufærnin kemur á undan. 

Þrátt fyrir að Hæstiréttur svari þessu álitaefni ekki beint í dóminum þá veitir hann 

vísbendingu að einhverju leyti. Í dómi réttarins segir orðrétt: 

Í skilningi 1. mgr. 124. gr. laga nr. 30/2004 getur tjónþoli samkvæmt þessu 
ekki talist hafa vitneskju um atvik, sem leiða af sér rétt hans til bóta úr þessum 
vátryggingum vegna tímabundins missis starfsorku eða varanlegrar 
læknisfræðilegrar örorku, fyrr en slíkar afleiðingar slyss eru kunnar.75  
Hæstiréttur minnist bæði á rétt til bóta vegna tímabundins missis starfsorku og 

varanlegrar örorku. Þá kemur einnig eftirfarandi fram í dóminum:  

Eins og málið liggur fyrir er ekkert fram komið um að áfrýjandi hafi orðið 
fyrir tímabundnu atvinnutjóni fyrir 17. mars 2008 eða verið kunnugt um að 
hann hafi orðið fyrir slíkum meiðslum vegna vinnuslyssins að af hlytist 
varanleg örorka. Fyrir síðastgreindan dag hafði áfrýjandi samkvæmt þessu 
ekki vitneskju um atvik, sem hann gæti reist bótakröfu á gagnvart stefnda á 
grundvelli þeirra vátrygginga, sem um ræðir í málinu. Var því frestur 
samkvæmt 1. mgr. 124. gr. laga nr. 30/2004 ekki liðinn 5. maí 2008 þegar 
áfrýjandi tilkynnti stefnda um vinnuslys 27. desember 2006. Þessu til 
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samræmis verður krafa áfrýjanda tekin til greina á þann hátt, sem í dómsorði 
segir.76 

Líkt og sjá má þá svarar Hæstiréttur því ekki hvort um hefði verið að ræða einn eða 

tvo tímapunkta, ef tjónþoli hefði orðið óvinnufær fyrir 17. mars 2008. Af orðum Hæstaréttar 

má þó ætla að tilkynningarfresturinn hefði byrjað að líða þegar hann varð óvinnufær en ekki 

þegar honum voru kunnar varanlegar afleiðingar slyssins. Gefur Hæstiréttur þannig 

vísbendingu um að miða skuli við einn tímapunkt, þ.e. við þann tímapunkt sem fyrr kemur.  

 Líkt og fram hefur komið er tilkynningarfrestur, frestur tjónþola til að tilkynna um 

tjón sitt þegar að hann hefur fengið vitneskju um það. Tilgangur tilkynningarfrestsins er 

meðal annars að tryggja að félagið geti lagt til hliðar fyrir tjóni sem mögulega gæti leitt til 

greiðslu bóta. Ef litið er til eðlis og tilgangs tilkynningarfrestsins má halda því fram að ef 

tjónþoli verður óvinnufær áður en hann fær vitneskju um varanlegt líkamstjón þá hafi hann 

vitneskju um tjón sitt og byrjar því tilkynningarfresturinn að líða á þeim tímapunkti. Þó svo 

að í ljós komi síðar, að tjónþoli hafi hlotið varanlegar afleiðingar vegna sama slyssins, má 

ætla að nýr tilkynningarfrestur byrji ekki að líða, enda hafði tjónþoli fyrir það tímamark 

vitneskju um að hafa orðið fyrir tjóni, sem honum bar að tilkynna. Af framangreindu leiðir 

einnig að ef tjónþoli er búinn að tilkynna tjónið áður en hann fær vitneskju um varanlegar 

afleiðingar, þá þarf hann ekki að tilkynna tjónið aftur, þó svo að honum verði ljóst síðar að 

hann hafi hlotið varanlegar afleiðingar.  

5.2 Hrd. 10. febrúar 2011 í máli nr. 335/2010 
Í Hrd. 10. febrúar 2011 í máli nr. 335/2010 var deilt um upphafspunkt tilkynningarfrestsins 

skv. 1. mgr. 124. gr. vsl. Atburðarrásin var eftirfarandi: 

 8. nóvember 2006 - Tjónþoli sem starfaði á dvalarheimili lenti í bílslysi og 

leitaði samdægurs á heilsugæslu vegna verkja í hnakka og herðum. 

 Fram af ári 2007 var tjónþoli í læknismeðferð og rannsóknum á heilsugæslu. 

 mars 2007 - Tjónþoli fór í segulómskoðun þar sem fram komu einkenni sem 

bentu til slits á sin ofankambsvöðva. 

 30. maí 2007 - Tjónþoli leitaði til bæklunarlæknis. 

 13. ágúst 2007 - Tjónþoli fór í aðgerð hjá bæklunarlækni.  

 10. nóvember 2008 - Matsgerð tveggja lækna lá fyrir.  

 13. október 2007 - Batahvörf skv. matsgerð. 

 4. mars 2009 - Tjónþoli tilkynnti um tjón sitt til vátryggingafélagsins.  
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Rétt er að taka fram að tjónþoli varð ekki óvinnufær vegna slyssins. 

Vátryggingafélagið hélt því fram að tjónþoli hefði ekki tilkynnt um kröfuna innan árs frá því 

að hún vissi um atvik sem krafan var reist á skv. 1. mgr. 124. gr. vsl. Vátryggingafélagið 

byggði á því að tilkynningarfresturinn hefði hafist þegar tjónþoli var greind með mögulega 

áverka. Ef ekki yrði fallist á það byggði félagið á því að þegar tjónþoli hafði farið í aðgerð á 

öxl þá hefði ársfresturinn byrjað að líða, og ekki síðar en við batahvörf. 

Tjónþoli hélt því fram að allt til ársins 2009 hefði hún ekki haft vitneskju um atvik 

sem krafa hennar var reist á, þ.e. vitneskju um að hafa orðið fyrir varanlegu líkamstjóni, sem 

lá ekki fyrir fyrr en með matsgerð frá 10. nóvember 2008.  

Héraðsdómur taldi að ekki síðar en 13. ágúst 2007, eða þegar tjónþoli fór í aðgerð 

vegna slyssins, hefði henni verið ljós atvik sem krafan var reist á og ársfresturinn því liðinn 

þegar hún tilkynnti um tjón sitt. Ekkert kemur þó fram á þeim tímapunkti að einkenni sem 

tjónþoli hlaut vegna slyssins væru varanleg.  

Hæstiréttur tiltók þá læknismeðferð sem tjónþoli hafði gengist undir frá slysinu og 

fram á árið 2007, þ.á.m. að hún hafi leitað til bæklunarlæknis í maí 2007 og farið í aðgerð hjá 

honum í ágúst s.á. Hæstiréttur ákvarðaði þó ekki á hvaða tímapunkti það hefði verið sem 

viðkomandi vissi um þau atvik sem krafan var reist á, en túlka má þó dóminn þannig að það 

hafi verið í síðasta lagi í ágúst 2007, þegar tjónþoli fór í aðgerð. Með vísan til 1. mgr. 124. gr. 

vsl. taldi Hæstiréttur því að ársfresturinn til að tilkynna tjónið til vátryggingafélagsins hefði 

verið liðinn þegar tjónið var tilkynnt og var félagið því sýknað.  

 Hér virðist Hæstiréttur ekki vera að fylgja eftir fyrri afstöðu sinni í Hrd. 22. október 

2009 í máli nr. 7/2009, en í niðurstöðu Hæstaréttar kom ekkert fram um það, að þegar 

tjónþoli leitaði til bæklunarlæknis og fór í aðgerð hjá honum, að hann hafi á þeim tímapunkti 

haft vitneskju um varanlegar afleiðingar slyssins. Samt sem áður miðaði Hæstiréttur 

upphafspunkt tilkynningarfrestsins við það tímamark.  

 Hvorki héraðsdómur né Hæstiréttur tók afstöðu til þeirra málsástæðu 

vátryggingafélagsins, sem byggt var á til þrautavara, að miða ætti upphaf 

tilkynningarfrestsins við batahvörf, en batahvörf er sá tímapunktur þegar talið er ljóst að 

tjónþoli muni ekki ná frekari bata eftir ákveðinn tímapunkt. Sá tímapunktur er í raun metinn 

eftir á og þannig lagt mat á hvenær tjónþoli mun ekki ná frekari bata með því að horfa til 

baka.77 Þar sem matið er læknisfræðilegt getur tjónþoli ekki gert sér grein fyrir hvenær 

batahvörf verða, og því verður að telja ólíklegt að upphafspunktur tilkynningarfrestsins sé 
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miðaður við það tímamark, sé litið til orðalags 1. mgr. 124. gr. vsl. um að tjónþoli þurfi að 

hafa  „vitneskju  um  atvik  sem  krafa  hans  er  reist  á“. 

5.3 Hrd. 14. febrúar 2013 í máli nr. 522/2012 
Í Hrd. 14. febrúar 2013 í máli nr. 522/2012 var atburðarrásin eftirfarandi: 

 17. desember 2007 - Tjónþoli lenti í umferðarslysi og leitaði samdægurs á 

slysadeild þar sem hún var greind með tognun í brjóst- og hálshrygg. Ekki 

talin þörf á frekari rannsóknum. 

 19. september 2008 - Tjónþolaði leitaði til lögmanns til að gæta réttar síns.  

 2. mars 2009 - Tjónþoli leitaði til bæklunarskurðlæknis.  

 18. mars 2009 - Bæklunarskurðlæknir sendi tjónþola í röntgenrannsókn. Talið 

að ekki væri að vænta frekari bata.  

 18. desember 2009 - Matsgerð um afleiðingar slyssins lá fyrir.  

 12. janúar 2010 - Lögmaður tjónþola tilkynnti um slysið.  

Hér er einnig rétt, líkt og í fyrri dómi, að taka fram að tjónþoli varð ekki óvinnufær 

vegna slyssins.  

Vátryggingafélagið hélt því fram að tilkynningin væri of seint fram komin með vísan 

til 1. mgr. 124. gr. vsl. Félagið taldi að tjónþoli hefði haft vitneskju um stöðu sína í síðasta 

lagi þann 19. september 2008 þegar hún hafi leitað aðstoðar lögmanns vegna afleiðinga 

slyssins.  

Tjónþoli hélt því fram að miða yrði upphafspunkt tilkynningarfrestsins við það 

tímamark er matsgerð um afleiðingar slyssins lá fyrir, enda hafi henni ekki verið kunnugt um 

að hún ætti kröfu á hendur félaginu fyrr en umrædd matsgerð lá fyrir.  

Í dómi Hæstaréttar, sem staðfesti niðurstöðu héraðsdóms, segir orðrétt: 

Í máli þessu liggur fyrir að áfrýjandi leitaði 19. september 2008 til lögmanns 
vegna afleiðinga slyssins þar sem hún fól honum að gæta hagsmuna sinna. Í 
umboðinu var tekið fram að áfrýjandi hefði orðið fyrir meiðslum á hálsi, baki, 
öxlum, höfði og herðum og var sú lýsing meiðsla að mestu í samræmi við þá 
greiningu er áfrýjandi hlaut við skoðun læknis á slysadeild sama dag og slysið 
varð, en þar var áfrýjandi greind með tognun á brjóst- og hálshrygg. Fyrir 
liggur að stefnda var fyrst tilkynnt um slysið 12. janúar 2010. Var þá liðinn sá 
frestur sem kveðið er á um í 1. mgr. 124. laga nr. 30/2004.78  
Féllst Hæstiréttur þannig á sjónarmið vátryggingafélagsins um að miða ætti 

upphafspunkt tilkynningarfrestsins við það tímamark þegar tjónþoli leitaði til lögmanns til að 

gæta hagsmuna sinna.  

                                                        
78 Hrd. 14. febrúar 2013 í máli nr. 522/2012, mgr. 4. 



 31 

Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson  fjalla  um  dóminn  í  bókinni  „Bótaréttur  II“, 

og telja hann nokkuð strangan í garð tjónþola.79 Hægt er að taka undir það með umræddum 

fræðimönnum enda má halda því fram að þegar tjónþoli leitaði til lögmanns til að kanna rétt 

sinn vegna slyssins hafi hún ekki haft vitneskju um afleiðingar slyssins og grundvöll 

bótakröfu sinnar á þeim tíma. Í áverkavottorði frá slysadeild kom fram að ekki hafi verið talin 

þörf á frekari rannsóknum og það var ekki fyrr en í mars 2009 sem tjónþoli fór í 

röntgenrannsókn og slitbreytingar voru greindar. Í framhaldi af því taldi 

bæklunarskurðlæknirinn að ekki væri að vænta frekari bata. Ætla má að tjónþoli hafi ekki 

fengið vitneskju um varanlegar afleiðingar fyrr en hún fór í röntgenrannsókn, eða í síðasta 

lagi þegar hún leitaði til bæklunarskurðlæknis. Dómurinn virðist ekki vera í samræmi við 

Hrd. 22. október 2009 í máli nr. 7/2009, enda virðist Hæstiréttur ekki vera að leita af þeim 

tímapunkti hvenær tjónþoli hafi öðlast vitneskju um varanlegar afleiðingar slyss, a.m.k. 

verður það ekki ráðið af forsendum fyrir niðurstöðu Hæstaréttar.  

Áhugavert væri að sjá hver niðurstaða Hæstaréttar yrði, ef sambærilegt mál kæmi til 

kasta dómstólsins síðar, þ.e. hvort rétturinn myndi miða upphafspunkt tilkynningarfrestsins 

við það tímamark þegar tjónþoli leitar til lögmanns. 

5.4 Hrd. 28. maí 2014 í máli nr. 34/2014 
Í Hrd. 28. maí 2014 í máli nr. 34/2014 var atburðarrásin eftirfarandi: 

 20. janúar 2010 - Tjónþoli varð fyrir slysi og leitaði samdægurs á slysadeild 

þar sem í ljós kom að   hún   væri   með   brotinn   ökkla   með   nokkurri   „valgus“  

stöðu – meðhöndlað með göngugipsi og sjúkraþjálfun. 

 Frá slysdegi til 14. apríl 2009 - Tjónþoli var óvinnufær.  

 4. nóvember 2009 - Tjónþoli leitaði til sérfræðings í 

bæklunarskurðlækningum og þá var ökkli mjög þrútinn. 

 9. mars 2011 - Tjónþoli fór í síðustu meðferð hjá bæklunarskurðlækni og 

mátti vera ljóst skv. læknabréfi að um varanlegar afleiðingar ökklaáverkans 

væri að ræða. 

 27. júní 2011 - Lögmaður tjónþola spyrst fyrir um slys hjá vátryggingafélagi 

(tjónstilkynning í skilningi 1. mgr. 124. gr. vsl.)  

Tjónþoli hélt því meðal annars fram að hún hafi fyrst þann 9. mars 2011 mátt vera 

ljóst að slysið hafði varanlegar afleiðingar í för með sér og því bæri að miða upphafspunkt 

tilkynningarfrests við þann dag.  
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 Vátryggingafélagið mótmælti því að skv. 1. mgr. 124. gr. vsl. væri átt við tímamark 

þegar ljóst væri að varanlegar afleiðingar væru að fullu komnar fram, líkt og tjónþoli sjálfur 

hélt fram. Félagið hélt því fram að tjónþoli hafi fengið vitneskju um þau atvik, sem leiða af 

sér rétt til bóta, strax á slysadegi þegar hún hafi ökklabrotnað, og hafi henni þá þegar verið 

kunnar afleiðingar slyssins. Félagið byggði á því að tjónþoli hafi í síðasta lagi mátt vera ljós 

atvik, sem hún byggði kröfu sína á, tveimur mánuðum eftir tjónsdag, en í beiðni frá 

sjúkraþjálfara, dags. 20. febrúar 2009, kom fram að tjónþoli yrði 1-2 mánuði að ná upp 

eðlilegu göngulagi. Hún hafi hins vegar ekki náð upp eðlilegu göngulagi á þeim tíma og því 

hafi hún haft vitneskju um atvik sem hún byggi kröfu sína á. Yrði ekki fallist á framangreint 

tímamark byggði félagið á því að tjónþoli hafi a.m.k. haft vitneskju um atvik, sem bótakrafa 

hennar var reist á, þegar hún hafi leitað til bæklunarskurðlæknis 4. nóvember 2009, vegna 

óþæginda frá hægri ökkla. 

 Héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri tilefni til að miða upphaf 

ársfrestsins samkvæmt 1. mgr. 124. gr. vsl. við annað tímamark en þá dagsetningu þegar 

tjónsatburður varð, en í niðurstöðu héraðsdóms segir: 

Eins og málið liggur fyrir, þykir engu breyta um þá niðurstöðu þótt í 
læknisvottorði dr. Sveinbjörns Brandssonar bæklunarlæknis, dagsettu 1. maí 
2012, komi fram það mat læknisins að honum finnist eðlilegt að miða við að 
stefnanda hafi mátt vera ljóst að um varanlegar afleiðingar væri að ræða þegar 
hún kom í síðustu meðferð til læknisins hinn 9. mars 2011.80  

Í dómi Hæstaréttar er farið í gegnum þá læknismeðferð sem tjónþoli hafði farið í. Að 

lokum segir Hæstiréttur eftirfarandi:  

Hún leitaði 4. nóvember 2009 til Sveinbjörns Brandssonar, sérfræðings í 
bæklunarskurðlækningum, og samkvæmt vottorði hans 11. desember sama ár 
um skoðunina var hún erfið þar sem ökklinn var mjög þrútinn. Voru þá liðnir 
rúmlega níu mánuðir frá því slysið átti sér stað. Að framansögðu virtu verður 
að telja að áfrýjandi hafi fengið vitneskju um þau atvik, sem krafa hennar er 
reist á, þegar hún leitaði til fyrrgreinds sérfræðings.81  

Var tilkynningarfrestur skv. 1. mgr. 124. gr. vsl. því liðinn þegar lögmaður tjónþola 

spurðist fyrir um slysið hjá vátryggingafélaginu þann 27. júní 2011. Af niðurstöðu 

Hæstaréttar virðist einungis skipta máli, við mat á upphafspunkti tilkynningarfrestsins, 

hvenær tjónþoli leitar til sérfræðings en ekki hvenær tjónþoli hefur fengið vitneskju um 

varanlegar afleiðingar slyss. Hæstiréttur miðaði þannig upphaf tilkynningarfrestsins ekki við 

9. mars 2011, þ.e. þegar að tjónþoli hafði öðlast vitneskju um að einkenni á ökkla væru 

varanleg líkt og miðað var við í Hrd. 22. október 2009 í máli nr. 7/2009. Halda má því fram 
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að tjónþola hafi ekki verið ljóst að um varanlegt líkamstjón væri að ræða þegar hann leitaði 

til sérfræðingsins 9. nóvember 2009. Í ljósi framangreinds má þar af leiðandi ætla að 

dómurinn sé nokkuð strangur í garð tjónþola.  

5.5 Hrd. 21. maí 2015 í máli nr. 10/2015. 
Nýjasti dómurinn þar sem deilt er um tilkynningarfrest skv. 1. mgr. 124. gr. vsl. er Hrd. 21. 

maí 2015 í máli nr. 10/2015. Atburðarrásin í málinu var eftirfarandi: 

 24. nóvember 2008 - Tjónþoli lenti í umferðarslysi. 

 26. nóvember 2008 - Verkir orðnir slæmir og leitaði tjónþoli því á 

Heilbrigðisstofnun Suðurlands þar sem hún var greind með hálstognun. 

 28. nóvember 2008 og 4. desember 2008 - Tjónþoli leitaði aftur á 

Heilbrigðisstofnunina vegna verkja og fékk áfram greiningu um hálstognun. 

 19. febrúar 2009 til 3. mars 2009 - Tjónþoli var í sjúkraþjálfun. Árangur 

talinn góður. 

 3. mars 2009 - Stöðugleikapunktur skv. matsgerð. 

 4. maí 2010 - Tjónþoli tilkynnti um slysið. 

 október 2013 - Tjónþoli óskaði eftir mati á afleiðingum slyssins.  

Hér þykir einnig rétt að nefna að tjónþoli varð ekki óvinnufær vegna slyssins. 

Vátryggingafélagið byggði á því að tilkynningarfrestur skv. 1. mgr. 124. gr. vsl. hafi verið 

liðinn þegar tjónþoli tilkynnti um tjón sitt. Taldi félagið rétt að miða bæri upphaf 

tilkynningarfrestsins við það tímamark þegar tjónþoli lauk sjúkraþjálfun, eða þann 3. mars 

2009, sem sé sama dagsetning og matsmenn miði stöðugleikapunkt við.  

Í niðurstöðu Hæstaréttar er vísað til 1. mgr. 124. gr. vsl. og kemur eftirfarandi fram 

um ákvæðið:  

Í samræmi við orðanna hljóðan verður að skýra niðurlag þessa ákvæðis svo, 
þegar krafist er bóta vegna varanlegs líkamstjóns, að upphaf eins árs frestsins 
beri að miða við hvenær sá, sem orðið hefur fyrir slíku tjóni, hafi raunverulega 
gert sér grein fyrir að það hefði varanlegar afleiðingar fyrir hana, sbr. dóm 
Hæstaréttar 22. október 2009 í máli nr. 7/2009.82  

Fyrir dómi hafði tjónþoli greint frá því að það hefði líklega verið í árslok 2009 eða 

byrjun árs 2010 sem hún hafi áttað sig á því að einkennin vegna slyssins væru orðin varanleg. 

Það var talið samrýmast gögnum málsins, t.a.m. vottorði sjúkraþjálfarans. Taldi Hæstiréttur 

því að ársfrestur 1. mgr. 124. gr. vsl. hefði ekki verið liðinn þegar tjónþoli tilkynnti um 

vátryggingaratburðinn og krafa hennar um bætur því tekin til greina.  

                                                        
82 Hrd. 21. maí 2015 í máli nr. 10/2015, kafli II, mgr. 3. 
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5.6 Ályktanir af dómum Hæstaréttar 
Dómar Hæstaréttar um tilkynningarfrest hafa að einhverju leyti lagt línurnar um túlkun á 

orðalaginu „vitneskju  um  atvik  sem  krafa   hans  er   reist  á“  og  þannig  hvaða   tímapunkt   skuli  

miða við þegar metið er hvenær upphafspunktur tilkynningarfrestsins skv. 1. mgr. 124. gr. 

vsl. byrjar að líða. Af dómunum má ráða að upphaf tilkynningarfrestsins er ekki í öllum 

tilvikum við vátryggingaratburð. Í fyrsta dóminum þar sem reyndi á tilkynningarfrest skv. 

124. gr. vsl., Hrd. 22. október 2009 í máli nr. 7/2009, var upphafspunktur 

tilkynningarfrestsins miðaður við raunverulega vitneskju tjónþola um varanlegar afleiðingar. 

Var því um huglægt mat á vitneskju tjónþola að ræða. Dómar sem féllu eftir Hrd. 22. október 

2009 í máli nr. 7/2009 virðast ekki vera í samræmi við dóminn enda virðist Hæstiréttur ekki 

vera að leita af þeim tímapunkti þegar tjónþoli er talinn hafa vitneskju um varanlegar 

afleiðingar, sbr. til dæmis Hrd. 28. maí 2014 í máli nr. 34/2014. Í dóminum er 

upphafspunkturinn miðaður við það tímamark þegar tjónþoli leitaði til sérfræðings en ekki 

kemur neitt fram um að tjónþoli hafi haft vitneskju um varanlegar afleiðingar á þeim 

tímapunkti. Virðist Hæstiréttur þannig miða við þann tímapunkt þegar tjónþoli leitar til 

sérfræðings, hvort sem að tjónþoli er talinn hafa vitneskju um varanlegar afleiðingar á þeim 

tímapunkti eða ekki. Þá hefur Hæstiréttur einnig komist að þeirri niðurstöðu að miða eigi 

upphafspunkt tilkynningarfrestsins við það tímamark þegar tjónþoli leitar til lögmanns til að 

gæta hagsmuna sinna, sbr. Hrd. 14. febrúar 2013 í máli nr. 522/2012. Áhugavert verður að 

fylgjast með hvort Hæstiréttur muni miða upphafspunkt tilkynningarfrestsins við það 

tímamark þegar tjónþoli leitar til lögmanns til að gæta hagsmuna sinna, ef sambærilegt mál 

kemur til kasta dómstólsins síðar.  

Af framangreindu er ljóst að afstöðu Hæstaréttar sem fram kemur í Hrd. 22. október 

2009 í máli nr. 7/2009 virðist ekki hafa verið fylgt eftir í síðari dómum. Í Hrd. 21. maí 2015 í 

máli nr. 10/2015, sem er nýjasti dómur Hæstaréttar þar sem reynir á tilkynningarfrest skv. 1. 

mgr. 124. gr. vsl., er þráðurinn þó tekinn upp að nýju. Í málinu er sérstaklega vísað til Hrd. 

22. október 2009 í máli nr. 7/2009 og miðað upphaf tilkynningarfrestsins við þann tímapunkt 

þegar tjónþoli var talinn hafa vitneskju um varanlegt líkamstjón, og var þannig áhersla lögð á 

huglægt mat á vitneskju tjónþola.  

Áhugavert verður einnig að fylgjast með því hvort Hæstiréttur muni fylgja þessari 

afstöðu sinni eftir í síðari dómum, þ.e. að upphafspunktur tilkynningarfrestsins sé við það 

tímamark þegar tjónþoli getur raunverulega gert sér grein fyrir að hafa orðið fyrir varanlegum 

afleiðingum af völdum slyss. 
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Þá hefur Hæstiréttur enn ekki svarað því í dómum sínum hvort um einn eða tvo 

upphafstímapunkta sé að ræða, þegar tjónþoli verður bæði tímabundið óvinnufær og hlýtur 

varanlega örorku. Telja má þó að Hæstiréttur gefi ákveðna vísbendingu í Hrd. 22. október 

2009 í máli nr. 7/2009, um að einungis sé um einn upphafstímapunkt að ræða í tilvikum sem 

þessum. Áhugavert verður því að fylgjast með hver niðurstaða Hæstaréttar verður ef rétturinn 

mun þurfa að leysa úr þessu álitaefni síðar.  

Af framangreindum dómum er ljóst að um mjög matskennd og huglæg tímamörk er 

að ræða. Atvik í hverju máli eru ólík og því getur verið vandkvæðum bundið að setja fram 

algilda reglu um við hvaða tímamark eða atvik ber að miða í þessum efnum. Það eru þó 

ákveðin atvik sem Hæstiréttur hefur talið að eigi að gefa tjónþola vitneskju um varanlegar 

afleiðingar slyss, t.d. þegar hann leitar til sérfræðings sem greinir áverka hans, sbr. Hrd. 22. 

október 2009 í máli nr. 7/2009.  

5.7 Úrskurðir ÚÍV 
5.7.1 Flokkun úrskurða 
Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum starfar á grundvelli samnings milli viðskiptaráðherra, 

Neytendasamtakanna og Sambands íslenskra tryggingafélaga og samþykktum fyrir nefndina. 

Nefndin úrskurðar um ágreining varðandi bótaskyldu milli málskotsaðila og 

vátryggingafélags, sem starfsleyfi hefur hér á landi. Tekið skal fram að úrskurðir 

nefndarinnar eru ekki bindandi nema fyrir hlutaðeigandi vátryggingafélag ef það tilkynnir 

ekki innan tveggja vikna frá því að það fékk úrskurð í hendur, að það muni ekki hlíta honum 

og færi rök fyrir afstöðu sinni.83 Fordæmisgildi úrskurðanna er því lítið. Þrátt fyrir það er 

nauðsynlegt, vegna rannsóknar ritgerðarinnar, að fjalla um úrskurði nefndarinnar þar sem 

reyndi á 1. mgr. 124. gr. vsl.  

Rannsakaðir voru allir úrskurðir nefndarinnar þar sem reyndi á upphaf 

tilkynningarfrest skv. 1. mgr. 124. gr. vsl., frá árinu 2009 til ársins 2016.84 Ákveðið var að 

einskorða rannsóknina við úrskurði frá 22. október 2009 til og með árinu 2016 sökum þess að 

þann 22. október 2009 féll fyrsti dómurinn um upphaf tilkynningarfrests skv. 1. mgr. 124. gr. 

vsl. Verða úrskurðirnir m.a. rannsakaðir með tilliti til þess hvort þeir séu í samræmi við dóma 

Hæstaréttar, þá sérstaklega Hrd. 22. október 2009 í máli nr. 7/2009 og Hrd. 21. maí 2015 í 

máli nr. 10/2015, þó svo að sá síðarnefndi hafi ekki verið fallinn þegar úrskurðirnir voru 

skrifaðir. Frá 22. október 2009 til 2016 úrskurðaði ÚÍV í 99 málum er vörðuðu upphaf 

                                                        
83 Auglýsing um samþykktir fyrir úrskurðarnefnd í vátryggingamálum, nr. 1090/2005. 
84 Í viðauka með ritgerðinni má finna númer á öllum úrskurðunum.  
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tilkynningarfrest skv. 1. mgr. 124. gr. vsl. Verður hér fjallað um nokkra af þeim 99 

úrskurðum sem taldir eru að varpi ljósi á hvernig upphafspunktur tilkynningarfrestsins er 

metinn af nefndinni og hafa þýðingu fyrir efni rannsóknarinnar. 

 Í samtals 61 af þeim 99 úrskurðum sem teknir voru til skoðunar, taldi nefndin að 

tilkynningarfresturinn hafi verið liðinn þegar tjónþoli tilkynnti um tjón sitt. Í 38 úrskurðum 

var tilkynningarfresturinn ekki talinn liðinn.  

Úrskurðirnir voru flokkaðir eftir því á hvaða tímapunkti nefndin taldi að upphaf 

tilkynningarfrestsins hafi byrjað að líða. Í mörgum úrskurðum kemur einungis fram að 

tilkynningarfresturinn hafi byrjað að líða þegar tjónþoli fékk vitneskju um varanlegar 

afleiðingar slyss, án þess að fram komi á hvaða tímapunkti það var. Þá er jafnframt óljóst í 

mörgum úrskurðum hvenær tilkynningarfresturinn byrjaði að líða, t.a.m er oft á tíðum 

einungis vísað til þess að tilkynningarfresturinn hafi byrjað að líða á ákveðnu ári, án þess að 

fram komi hvað olli því að hann hafi byrjað að líða það ár.85 Verða úrskurðir þar sem ekki 

kemur skýrt fram hvenær tilkynningarfresturinn byrjaði að líða flokkaðir saman en aðrir 

úrskurðir flokkaðir eftir því á hvaða tímapunkti talið var að tjónþoli hafði vitneskju um 

varanlegar afleiðingar slyss.  

Flokkunin er eftirfarandi: 

 Upphafspunktur tilkynningarfrestsins miðast við tjónsdag 

o 11 úrskurðir 

 Upphafspunktur tilkynningarfrestsins miðast greiningu sérfræðings 

o 21 úrskurðir. 

 Upphafspunktur tilkynningarfrestsins miðast við aðgerð tjónþola 

o 6 úrskurðir 

 Upphafspunktur tilkynningarfrestsins miðast við umboð til lögmanns 

o 4 úrskurðir 

 Upphafspunktur tilkynningarfrestsins miðast við óvinnufærni tjónþola 

o 3 úrskurðir 

 Upphafspunktur tilkynningarfrestsins miðast við greiningu sjúkdóms 

o 2 úrskurðir 

 Óljóst hvenær upphafspunktur tilkynningarfrestsins byrjar að líða 

o 40 úrskurðir 

                                                        
85 Athuga skal þó að það kann að hafa komið fram í undirliggjandi gögnum nefndarinnar sem höfundur hafði 
ekki aðgang að.  
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 Aðrir þættir taldir marka upphaf tilkynningarfrestsins 

o 12 úrskurðir 

5.7.2 Vitneskja tjónþola um varanlegar afleiðingar slyss 
Í flestum úrskurðum nefndarinnar er upphafspunktur tilkynningarfrestsins miðaður við það 

tímamark þegar tjónþoli er talinn hafa vitneskju um varanlegar afleiðingar slyss, þegar það á 

við. Eru úrskurðirnir því í samræmi við Hrd. 22. október 2009 í máli nr. 7/2009. Hafa ber þó í 

huga að matið á því hvenær talið er að tjónþoli hafi fengið vitneskju um varanlegar 

afleiðingar vegna slyssins, er matskennt. Hann getur t.a.m. verið talinn hafa vitneskju um 

atvik sem krafa hans er reist á þegar hann leitar til sérfræðings, verður óvinnufær eða þegar 

hann fer í aðgerð vegna tjóns. Þá getur hann einnig haft vitneskju um það strax á tjónsdegi. 

Atvik í hverju og einu máli eru ólík og upphafspunkturinn metinn huglægt, því er ekki alltaf 

hægt að miða við sama tímapunktinn í hverju og einu máli. Vísa má til álits nefndarinnar í 

úrskurði ÚÍV 14. mars 2014 í máli nr. 44/2014 í þessu sambandi, þar sem eftirfarandi kemur 

fram: 

Meta þarf sérstaklega atvik hverju sinni þegar reynir á hvenær vátryggður fær 
vitneskju um atvik að baki kröfu sinni í skilningi 1. mgr. 124. gr. laga um 
vátryggingarsamninga. Varðandi kröfu um bætur fyrir varanlegt líkamstjón 
verður, í ljósi dómaframkvæmdar Hæstaréttar, að líta til þess hvenær honum 
eru slíkar afleiðingar kunnar.86  
Hér að neðan verður fjallað um nokkra úrskurði ÚÍV til nánari glöggvunar á því 

hvenær nefndin telur að tjónþola séu varanlegar afleiðingar slyss ljósar.  

5.7.2.1 Upphafspunktur tilkynningarfrests miðast við tjónsdag 
Í 11 af þeim 99 málum nefndarinnar sem rannsökuð voru, var niðurstaðan sú að miða ætti 

upphafspunkt tilkynningarfrestsins við tjónsdaginn sjálfan eða stuttlega eftir slys. Virðist þá, 

skv. niðurstöðum nefndarinnar, í flestum tilvikum, vera talið að tjónþoli hafi haft vitneskju 

um kröfu sína, þ.e. að hann hafi orðið fyrir varanlegum afleiðingum, strax á tjónsdegi eða 

stuttlega á eftir.  

Í úrskurði ÚÍV 11. apríl 2012 í máli nr. 93/2012 var upphafspunktur 

tilkynningarfrestsins miðaður við tjónsdag. Málavextir voru þeir að tjónþoli féll af hestbaki 

og leitaði strax eftir slysið til læknis vegna meiðsla. Tekin var röntgenmynd sem sýndi að hún 

væri brotin. Tjónþola var ráðlagt að hvíla sig og taka verkjastillandi lyf. Samkvæmt áliti 

nefndarinnar átti tjónþoli að gera sér grein fyrir að hafa orðið fyrir varanlegum afleiðingum 

                                                        
86 Úrskurður ÚÍV 14. mars 2014 í máli nr. 44/2014, álit.  
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vegna slyssins strax á tjónsdegi. Ætla má að þessi niðurstaða nefndarinnar sé nokkuð ströng í 

garð tjónþola, enda er vart hægt að segja að hún hafi vitað um varanlegar afleiðingar vegna 

slyssins þó svo að hún hafi brotnað. 

Nefndin kemst að sömu niðurstöðu í úrskurði ÚÍV 22. apríl 2012 í máli nr. 159/2012 

en þá var einnig um beinbrot að ræða.  

Velta má fyrir sér hvort nefndin líti svo á, að ef tjónþoli hlýtur beinbrot, þá séu meiri 

líkur á að hann eigi að gera sér grein fyrir að hafa orðið fyrir varanlegum afleiðingum slyss, 

að minnsta kosti fljótlega eftir slysið. Margir úrskurðir nefndarinnar virðast vera á þá leið, 

sbr. til dæmis úrskurður ÚÍV 10. júlí 2012 í máli nr. 233/2012. Tjónþoli ristarbrotnaði við 

veiðar og fór í bráðaaðgerð sama dag vegna brotsins. Taldi nefndin að útilokað væri annað en 

þá þegar hafi tjónþola verði ljós atvik sem hann reisti bótakröfu sína á.87 Úrskurður ÚÍV 23. 

september 2014 í máli nr. 228/2014 er sambærilegur. Tjónþoli brotnaði illa á hægri ökkla og 

fór í aðgerð strax í framhaldi af því að hún slasaðist. Talið var að tjónþola mætti vera ljóst á 

þessum tímapunkti að um varanlegar afleiðingar af slysinu gæti verið að ræða. Samanber tvo 

síðastnefnda úrskurði þá virðist vera litið svo á að ef tjónþoli brotnar illa og fer í aðgerð 

vegna brotsins að þá þegar byrjar upphafspunktur tilkynningarfrestsins að líða, enda er 

tjónþola þá þegar ljóst að hann hafi orðið fyrir varanlegum afleiðingum slyss.88  

Áhugavert verður að fylgjast með hvernig Hæstiréttur muni leysa úr máli þar sem 

tjónþoli hlýtur beinbrot og fer jafnvel í aðgerð strax í kjölfarið, ef slíkt mál kemur til kasta 

dómstólsins síðar. Í Hrd. 28. maí 2014 í máli nr. 34/2014 hlaut tjónþoli þó ökklabrot og féllst 

Hæstiréttur ekki á það með vátryggingafélaginu að miða ætti upphafspunkt 

tilkynningarfrestsins við tjónsdag. Tekið skal þó fram að rétturinn virtist ekki vera að miða 

upphafspunkt tilkynningarfrestsins við það tímamark þegar tjónþola var ljóst að um varanlegt 

líkamstjón væri að ræða.  

Í úrskurði ÚÍV 16. apríl 2013 í máli nr. 97/2013 er niðurstaðan á annan veg en í 

fyrrnefndum úrskurðum en atvik málsins voru þau að tjónþoli hlaut slæmt brot á hægri úlnlið 

þann 18. febrúar 2011 eftir að hafa dottið á snjóbretti. Tjónþoli leitaði samdægurs á slysa- og 

bráðadeild Landspítalans þar sem brotið var rétt með togi og gipsað. Þann 11. mars 2011 fór 

tjónþoli í aðgerð hjá bæklunarskurðlækni þar sem brotið var fest með plötu og skrúfum. Taldi 

nefndin að á því tímamarki átti tjónþola að vera ljóst að hann hefði orðið fyrir meiðslum sem 

gátu leitt til bóta úr slysatryggingunni. Líkt og sjá má þá eru atvikin í máli þessu ekki 
                                                        
87 Í úrskurði ÚÍV 2. ágúst 2012 í máli nr. 248/2012 og í úrskurði ÚÍV 11. desember 2012 í máli nr. 455/2012 var 
niðurstaða nefndarinnar á sama veg en í báðum málunum hlutu tjónþolar beinbrot og var niðurstaðan sú að 
fljótlega eftir slysið voru þeir taldir hafa vitneskju um þau atvik sem bótakrafa þeirra var reist á.  
88 Niðurstaðan í úrskurði ÚÍV 5. febrúar 2015 í máli nr. 312/2014 er á sama veg.  
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sambærileg atvikum hinna málanna enda fór tjónþoli þessa máls ekki í aðgerð fyrr en tæplega 

mánuði eftir slysið.  

Af framangreindu má ætla að líkur séu á að ef tjónþoli hlýtur beinbrot, megi hann 

hafa vitneskju um að hafa orðið fyrir varanlegum afleiðingum slyss strax á tjónsdegi. Það er 

þó ekki hægt að alhæfa að niðurstaðan sé ávallt á þann veg þegar um beinbrot er að ræða. 

Nokkrir úrskurðir eru á þá leið að það er ekki fyrr en tjónþoli fer í aðgerð vegna brots eða 

leitar til sérfræðings vegna þess, sem honum má vera ljóst að um varanlegar afleiðingar sé að 

ræða, sbr. til dæmis úrskurð ÚÍV 16. apríl 2013 í máli nr. 97/2013.  

5.7.2.2 Upphafspunktur tilkynningarfrests miðast við greiningu sérfræðings 
Í flestum úrskurðum nefndarinnar sem rannsakaðir voru, eða samtals í 21 úrskurðum, var 

upphafspunktur tilkynningarfrestsins miðaður við það tímamark þegar tjónþoli leitaði til 

sérfræðings. Þá átti honum að vera ljóst að um varanlegar afleiðingar slyss væri að ræða. Í 

flestum tilvikum er um að ræða innra líkamstjón sem tjónþoli getur ekki séð með eigin 

augum. Ef tjónþoli er talinn geta séð tjónið með eigin augum eða öðrum hætti, t.a.m. ef hann 

brotnar, þá er upphafspunkturinn í flestum tilvikum miðaður við tjónsdag, líkt og fjallað var 

um að framan. Verður nú fjallað um nokkra af þessum 21 úrskurðum í dæmaskyni.  

Í úrskurði ÚÍV 16. september 2014 í máli nr. 159/2014 taldi nefndin að 

tilkynningarfresturinn skv. 1.mgr. 124. gr. vsl. hefði byrjað að líða þegar tjónþoli fór í skoðun 

til bæklunarskurðlæknis. Í áliti nefndarinnar  kemur  fram  að  tjónþoli  „hafi  mátt“  gera  sér grein 

fyrir að afleiðingar slyssins gætu orðið varanlegar eftir skoðun hjá bæklunarskurðlækni þann 

12. október 2011. Gerir nefndin hér nokkuð strangar kröfur um upphaf tilkynningarfrestsins, 

enda er berum orðum vísað til þess að tjónþoli mátti vita að um varanlegar afleiðingar gæti 

verið að ræða. Í úrskurði ÚÍV 23. september 2014 í máli nr. 228/2014 vísar nefndin einnig til 

þess að tjónþoli hafi mátt vera ljóst að um varanlegar afleiðingar slyssins gætu verið að ræða. 

Orðalag 1. mgr. 124. gr. vsl. að hafa  „vitneskju  um  atvik  sem  krafa  er  reist  á“  samrýmist ekki 

orðalaginu að tjónþola „hafi  mátt  vera  ljóst“.  Telja  má  að það þurfi að vera hafið yfir vafa að 

tjónþoli viti um atvik og því nægi ekki að hann hafi mátt vita um atvik.  

Í úrskurði ÚÍV 27. október 2009 í máli nr. 317/2009, sem áður hefur verið fjallað um, 

féllst nefndin ekki á að miða upphafspunkt tilkynningarfrestsins við krossbandsaðgerð sem 

tjónþoli fór í né við sjúkraþjálfun. Það var ekki fyrr en tjónþoli fór til sérfræðings og fékk 

greiningu á að afleiðingar væru varanlegar sem að honum voru ljós atvik sem krafa hans var 

reist á og byrjaði því tilkynningarfresturinn að líða á þeim tímapunkti. 
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Í úrskurði ÚÍV 4. janúar 2011 í máli nr. 382/2010 var miðað við að 

tilkynningafresturinn hafi byrjað að líða þegar tjónþoli fór í segulómskoðun sem framkvæmd 

var af bæklunarlækni, en í henni hafði greinst varanlegur skaði á hnélið sem staðfestur var 

við speglunaraðgerð. Í úrskurði ÚÍV 3. júlí 2015 í máli nr. 194/2015 var upphafspunktur 

tilkynningarfrestsins einnig miðaður við það tímamark þegar tjónþoli fór í segulómskoðun. 

 Í úrskurði ÚÍV 7. desember 2010 í máli nr. 353/2010 var talið að tjónþola hafi ekki 

orðið ljóst fyrr en á árinu 2008 þegar hann fékk niðurstöður myndgreiningar að hann hafi 

orðið fyrir varanlegu tjóni.  

Í framangreindum úrskurðum er upphafspunktur tilkynningarfrestsins miðaður við 

greiningu sérfræðings á varanlegu líkamstjóni tjónþola. Í dómi Hæstaréttar Noregs í máli Rg. 

1997.919, sem áður hefur verið fjallað um, var tjónþoli ekki upplýstur um greiningu lækna, 

um að tjón hennar væri varanlegt. Tilkynningarfresturinn byrjaði því ekki að líða þegar 

greiningin lá. Af úrskurðum nefndarinnar virðist ekki vera gerð sú krafa að tjónþola þurfi að 

vera sannanlega gerð grein fyrir greiningu sérfræðingsins heldur virðist sem að gengið sé út 

frá því að tjónþoli fái upplýsingar um greiningu samhliða því að hún liggur fyrir. Ekki hefur 

þó reynt sérstaklega á þetta fyrir Hæstarétti hér á landi, og verður því áhugavert að sjá hver 

niðurstaða Hæstaréttar verður ef rétturinn mun þurfa að leysa úr þessu álitaefni síðar.  

Telja má það sanngjarnt gagnvart tjónþola, þegar um er að ræða tjón sem tjónþoli 

getur ekki gert sér grein fyrir strax, að miða upphafspunkt tilkynningarfrestsins við greiningu 

sérfræðings á varanlegu líkamstjóni hans. Samkvæmt orðalagi 1. mgr. 124. gr. vsl. þarf 

tjónþoli að hafa vitneskju um atvik sem krafa er reist á. Það nægir því ekki að hann megi vita 

um varanlegt líkamstjón heldur þarf hann sannanlega að vita um það. Í mörgum tilvikum er 

það ekki fyrr en tjónþoli fær greiningu sérfræðings á varanlegum afleiðingum slyss, sem hann 

telst vita um atvik sem krafa hans er reist á, þá ekki síst í ljósi þess að í flestum tilvikum trúir 

tjónþoli því gjarnan að hann muni ná fullum bata.  

Rétt þykir að taka fram að það er ekki í öllum tilvikum þegar upphafstímapunktur 

tilkynningarfrestsins er miðaður við það tímamark þegar tjónþoli leitar til sérfræðings, að 

sérfræðingurinn greini líkamstjón hans varanlegt. Í úrskurði ÚÍV 16. september 2014 í máli 

nr. 159/2014 var t.d. ekki um að ræða greiningu sérfræðingsins á varanlegu líkamstjóni, 

heldur greindi hann einungis sjálfan áverkann. Í Hrd. 22. október 2009 í máli nr. 7/2009 

byrjaði tilkynningarfresturinn einnig að líða þegar áverki var greindur af sérfræðingi. 

Tjónþoli getur þannig hafa hlotið greiningu á áverka án þess að sérfræðingurinn greini hvort 

áverkinn sé varanlegur. Þó svo að sérfræðingurinn greini áverkann ekki varanlegan á þessum 



 41 

tímapunkti, þá getur tjónþoli samt sem áður verið talinn eiga að hafa vitneskju um varanlegar 

afleiðingar slyss. 

5.7.2.3 Upphafspunktur tilkynningarfrests miðast við aðgerð tjónþola 
Ef tjónþoli þarf að fara í aðgerð vegna áverka þá virðist tíðkast hjá nefndinni að 

upphafspunktur tilkynningarfrestsins sé miðaður við þann dag sem aðgerð fór fram. Á þeim 

degi á tjónþola að vera ljóst að hann hafi hlotið varanlegar afleiðingar af völdum slyss. Í sex 

af þeim úrskurðum nefndarinnar sem rannsakaðir voru er upphafspunktur 

tilkynningarfrestsins miðaður við umrætt tímamark.  

 Í úrskurði ÚÍV 15. september 2015 í máli nr. 237/2015 var talið að tjónþoli hafi átt að 

gera sér grein fyrir að um varanlegar afleiðingar slyssins gæti verið að ræða þegar hann 

gekkst undir aðgerð hjá bæklunarlækni.  

 Í úrskurði ÚÍV 11. apríl 2012 í máli nr. 84/2012 var talið að upphafspunktur 

tilkynningarfrestsins hafi byrjað að líða þegar tjónþola stóð til boða aðgerð væntanlega í því 

skyni að freista þess að bæta að einhverju marki líðan tjónþola í handleggnum. Á því 

tímamarki átti tjónþoli að gera sér grein fyrir að hann hafi hlotið varanlegar afleiðingar af 

völdum slyssins.  

 Í úrskurði ÚÍV 27. ágúst 2013 í máli nr. 253/2013 leitaði tjónþoli mánuði eftir slys til 

sérfræðings í bæklunarlækningum vegna áverka sem hann hlaut. Tjónþoli leitaði til annars 

sérfræðings nokkrum mánuðum síðar, sem gerði á honum aðgerð í febrúar 2010. Matsgerð, 

dags. 28. september 2012, lá fyrir vegna afleiðinga slyssins og var stöðugleikapunkturinn 

metinn 23. apríl 2010. Nefndin komst að þeirri niðurstöðu að tjónþoli hafi haft vitneskju um 

atvik sem krafa hans var reist á þegar aðgerð var gerð í febrúar 2010 eða í síðasta lagi þegar 

stöðugleikapunkti var náð. Var því tilkynning tjónþola í september 2011, talin of seint fram 

komin. Af niðurstöðu nefndarinnar má álykta að þegar tjónþoli leitaði til sérfræðings í 

bæklunarlækningum mánuði eftir slysið, þá hafi honum ekki átt að vera ljóst að um 

varanlegar afleiðingar slyssins væri að ræða. Það var ekki fyrr en að hann þurfti að gangast 

undir aðgerð sem honum mátti að vera það ljóst.  

 Nefndin hefur hafnað því að miða upphafspunkt tilkynningarfrestsins við aðgerð, sbr. 

úrskurð ÚÍV 27. október 2009 í máli nr. 317/2009. Tjónþoli varð fyrir slysi 29. júlí 2006 og 

hélt því fram að hann hafi ekki vitað um afleiðingar slyssins fyrr en 23. júní 2008 þegar hann 

fór í læknisskoðun, þar sem kom í ljós að liðþófi hafði rifnað meir og að fjarlægja þurfti hluta 

hans. Vátryggingafélagið hélt því fram að tjónþola hafi mátt vera ljósar varanlegar afleiðingar 

slyssins á slysdegi, þar sem hann hafði kvartað yfir miklum verkjum í hné og verið bent á að 
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leita til bæklunarlæknis til frekari rannsókna, þegar bólga væri gengin niður. Þá benti félagið 

einnig á krossbandsaðgerð sem gerð hafði verið á tjónþola þann 7. desember 2006. Nefndin 

komst að þeirri niðurstöðu að ekki yrði annað ráðið af læknisfræðilegum gögnum sem lágu 

fyrir í málinu, en tjónþoli hafi ekki mátt gera sér grein fyrir því að um varanlegt mein væri að 

ræða fyrr en á árinu 2008. Leit nefndin þannig ekki til þess að tjónþoli hafði farið í umrædda 

aðgerð árið 2006.  

 Af framangreindu má ætla að nefndin líti svo á að þegar tjónþoli þarf að fara í aðgerð 

vegna meiðsla þá megi hann hafa vitneskju um að hafa orðið fyrir varanlegum afleiðingum 

vegna slyssins, þó undantekningar séu á því, enda atvik í hverju og einu máli ólík, eðli 

málsins samkvæmt. 

5.7.2.4 Tjónþoli leitar til lögmanns 
Líkt og fjallað var um að framan í umfjöllun um dómaframkvæmd Hæstaréttar hefur rétturinn 

komist að þeirri niðurstöðu í Hrd. 14. febrúar 2013 í máli nr. 522/2012 að miða eigi 

upphafspunkt tilkynningarfrest skv. 1. mgr. 124. gr. vsl. við það tímamark þegar tjónþoli 

leitar til lögmanns til að gæta hagsmuna sinna. Í fjórum af úrskurðum ÚÍV á tímabilinu 22. 

október 2009 til 2016, hefur nefndin komist að sömu niðurstöðu og Hæstiréttur í umræddu 

máli. Til að byrja með er þó áhugavert að skoða úrskurð ÚÍV 21. júní 2011 í máli nr. 

207/2011 með hliðsjón af umræddum dómi Hæstaréttar. Málsatvik voru þau að tjónþoli lenti 

í umferðarslysi þann 30. apríl 2008 og leitaði samdægurs á slysa- og bráðadeild 

Landspítalans þar sem tognun var greind. Þann 16. ágúst 2008 veitti tjónþoli lögmanni 

umboð til að gæta réttar síns vegna slyssins og 2. september 2008 leitaði tjónþoli svo til 

bæklunarskurðlæknis, sem taldi að einkennin myndu há henni í framtíðinni, bæði í daglegu 

lífi og við vinnu. Tjónþoli tilkynnti um tjónið þann 28. ágúst 2009, en vátryggingafélagið 

hafnaði bótaskyldu og taldi að ársfresturinn hafi byrjað að líða þegar tjónþoli veitti lögmanni 

umboð til að gæta hagsmuna sinna. Í áliti ÚÍV kemur eftirfarandi fram: 

Þótt M hafi veitt lögmanni umboð til hagsmunagæslu fyrir sína hönd í júní 
2008 eða um einum og hálfum mánuði eftir slysið er ekkert sem gefur tilefni 
til að ætla að henni hafi verið ljóst á því tímamarki að hún byggi við 
varanlegar afleiðingar af völdum slyssins. Af gögnum málsins verður ekki 
ráðið að M hafi fengið vitneskju um að einkenni hennar væru varanleg fyrr en 
hún kom til skoðunar hjá B bæklunarskurðlækni 2.9.2008.89 
Var tilkynningafresturinn því ekki talinn vera liðinn þegar tjónþoli tilkynnti um tjón 

sitt. Málsatvikin í Hrd. 14. febrúar 2013 í máli nr. 522/2012 voru sambærileg og í máli þessu. 

                                                        
89 Úrskurður ÚÍV 21. júní 2011 í máli nr. 207/2011, álit.  
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Í málinu var hins vegar talið að miða ætti upphafspunkt tilkynningarfrestsins við þann 

tímapunkt þegar tjónþoli leitaði til lögmanns, þrátt fyrir að eftir það hafi hún farið til 

bæklunarskurðlæknis, sem taldi að ekki væri að vænta frekari bata. Ætla má að dómurinn sé 

mjög strangur í garð tjónþola og að úrskurður ÚÍV 21. júní 2011 í máli nr. 207/2011 sé meira 

í samræmi við Hrd. 22. október 2009 í máli nr. 7/2009 og Hrd. 21. maí 2015 í máli nr. 

10/2015. 

Einnig má nefna úrskurð ÚÍV 26. janúar 2011 í máli nr. 517/2011 þar sem 

vátryggingafélagið sem átti í hlut taldi að miða ætti upphaf tilkynningarfrestsins við það 

tímamark þegar tjónþoli hafi leitað aðstoðar lögmanns. Nefndin féllst ekki á það enda hafi 

tjónþola ekki verið kunnugt um varanlegar afleiðingar slyssins fyrr en síðar.  

Samanber framangreinda umfjöllun þá virðist ÚÍV ekki vera sammála niðurstöðu 

Hæstaréttar í Hrd. 14. febrúar 2013 í máli nr. 522/2012.  

Nefndin hefur þó komist að þeirri niðurstöðu að miða eigi upphafspunkt 

tilkynningarfrestsins við það tímamark þegar tjónþoli leitar til lögmanns. Í úrskurði ÚÍV 7. 

maí 2013 í máli nr. 130/2013 taldi vátryggingafélagið að miða ætti upphafspunkt 

tilkynningarfrestsins við það tímamark þegar tjónþoli leitaði til lögmanns, og vísaði félagið í 

því sambandi til Hrd. 14. febrúar 2013 í máli nr. 522/2012. Tjónþoli taldi að miða ætti við 

síðara tímamark, þ.e. þegar vandinn var greindur og hann sendur í aðgerð vegna afleiðinga 

slyssins. Í áliti nefndarinnar  kemur  fram  að  „telja  verður  að M hafi, líkt og vátryggingafélagið 

vísar til, gert sér grein fyrir afleiðingum slyssins talsvert áður en það var tilkynnt til 

félagsins“.90 Var ársfrestur 1. mgr. 124. gr. vsl. því talinn liðinn. Ekki er tekið fram í 

niðurstöðu nefndarinnar hvenær ársfresturinn byrjaði að líða. Má þó ráða af orðalagi 

nefndarinnar að það hafi verið þegar tjónþoli leitaði til lögmanns. Það hefði verið meira í 

samræmi við Hrd. 22. október 2009 í máli nr. 7/2009 að miða frestinn við það tímamark 

þegar að vandinn var greindur, líkt og tjónþoli hélt fram, en niðurstaðan er þó í samræmi við 

Hrd. 14. febrúar 2013 í máli nr. 522/2012. 

Að lokum má nefna úrskurð ÚÍV 27. október 2015 í máli nr. 353/2015 þar sem atvik 

máls voru þau að tjónþoli lenti í umferðarslysi þann 25. febrúar 2013. Þann 1. júlí 2013 

leitaði hann til lögmanns til að gæta hagsmuna sinna. Í áliti ÚÍV kemur fram að það að hann 

hafi gefið lögmanni umboð bendi sterklega til þess að hann hafi haft vitneskju um atvik sem 

krafa hans var reist á og að þau atvik hafi komið fram á árinu 2013. 

 
                                                        
90 Úrskurður ÚÍV 7. maí 2013 í máli nr. 130/2013, álit.  
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5.7.2.5 Tjónþoli verður óvinnufær  
Í fjórum úrskurðum nefndarinnar er talið að ef tjónþoli verður óvinnufær eftir slys þá eigi 

hann þá þegar að hafa vitneskju um að hafa orðið fyrir varanlegum afleiðingum, sbr. til 

dæmis úrskurð ÚÍV 23. október 2012 í máli nr. 388/2012, en þar varð tjónþoli fyrir slysi á 

árinu 2008 og varð óvinnufær í 2 mánuði strax í kjölfarið. Tjónþoli taldi sig fyrst hafa haft 

vitneskju um að varanlegar afleiðingar hefðu hlotist af slysinu þegar hann leitaði til læknis í 

lok árs 2010. Í áliti nefndarinnar kemur fram að óvinnufærni tjónþola hafi gefið honum tilefni 

til að tilkynna vátryggingafélaginu um slysið, sem hann mun ekki hafa gert. Var ársfresturinn 

skv. 1. mgr. 124. gr. vsl. því talinn liðinn þegar hann tilkynnti loks um tjón sitt. Er 

niðurstaðan að nokkru leyti í samræmi við áðurnefndan úrskurð FSN í máli nr. 3101 og Rg. 

1997.919 þar sem upphafspunktur tilkynningarfrests var miðaður við endurtekna óvinnufærni 

tjónþola. Í þessu sambandi má einnig nefna úrskurð ÚÍV 19. ágúst 2014 í máli nr. 217/2014, 

þar sem tjónþoli varð óvinnufær í fimm vikur strax í kjölfar slyss. Enn fremur lá fyrir eftir 

fyrstu skoðun hjá lækni að tjónþoli væri ristarbrotinn. Talið var að óvinnufærni hans og 

viðvarandi verkir og erfiðleikar við gang hefðu gefið honum tilefni til að átta sig á atvikum 

sem krafa hans var reist á. Það eru oft á tíðum samansafn ýmissa þátta sem taldir eru að marki 

upphaf tilkynningarfrestsins. Þannig var það ekki einungis óvinnufærni tjónþola sem markaði 

upphaf frestsins, heldur einnig aðrir þættir. Tilkynningarfresturinn byrjaði því í raun að líða á 

ákveðnu tímabili. Telja má þessa nálgun nefndarinnar nokkuð ónákvæma, og hið sama má 

segja um álit nefndarinnar í úrskurði ÚÍV 23. september 2014 í máli nr. 228/2014. Í áliti 

nefndarinnar kemur fram að tjónþoli hafi brotnað illa, þurft að leita til læknis og fara í aðgerð 

strax í framhaldi af slysinu, og fram kemur einnig að tjónþoli hafi verið óvinnufær í nokkrar 

vikur og með verki í kjölfar slyssins. Mátti tjónþola því vera ljóst að um varanlegar 

afleiðingar af slysinu gæti verið að ræða. Vísar nefndin hér til uppsafnaðrar vitneskju 

tjónþola sem áttu að gefa honum vitneskju um að hafa orðið fyrir varanlegum afleiðingum af 

slysinu.  

5.7.3 Upphafspunktur tilkynningarfrests í sjúkdómatryggingu 
Í tveimur af þeim 99 úrskurðum ÚÍV sem rannsakaðir voru reyndi á upphafspunkt 

tilkynningarfrests skv. 1. mgr. 124. gr. vsl., í sjúkdómatryggingu. Í úrskurði ÚÍV 3. apríl 

2012 í máli nr. 62/2012 reyndi á bótaskyldu úr sjúkdómatryggingu. Í áliti nefndarinnar kemur 

fram að tjónþola hafi mátt vera ljósar varanlegar afleiðingar MS sjúkdómsins þegar hún 

greindist með hann þann 29. maí 2009. Var tilkynningarfrestur skv. 1. mgr. 124. gr. vsl. því 

talinn liðinn þegar tjónþoli tilkynnti um sjúkdóminn til félagsins þann 4. mars 2011.  
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 Í úrskurði 15. september 2015 í máli nr. 291/2015 voru atvik með þeim hætti að 

tjónþoli greindist með alvarlega heilablæðingu þann 11. apríl 2011, og tilkynnti hann um 

veikindin þann 15. janúar 2013. Vátryggingafélagið hafnaði bótaskyldu úr 

sjúkdómatryggingunni með vísan til þess að ársfrestur 1. mgr. 124. gr. vsl. væri liðinn. Taldi 

félagið að ársfresturinn hafi byrjað að líða þegar tjónþoli greindist með sjúkdóminn. Félagið 

féllst hins vegar á að um greiðsluskyldu gæti verið að ræða úr   örorkutryggingu   „þar   sem  

upphaf árstilkynningarfrests hafi verið annað hvað örorkubætur varðar en bætur úr 

sjúkdómatryggingu“.  ÚÍV taldi að upphafspunktur tilkynningarfrestsins í sjúkdómatryggingu 

væri miðaður við það tímamark þegar tjónþoli greinist með sjúkdóminn en ekki hvenær 

afleiðingar sjúkdómsins urðu ljósar eins og t.d. skiptir meira máli þegar um er að ræða kröfu 

um bætur í svokallaða örorkutryggingu.  

Af framangreindum úrskurðum má ráða að þegar um bætur úr sjúkdómatryggingu er 

að ræða þá miðast upphafspunktur tilkynningarfrestsins við þann tímapunkt þegar tjónþoli 

greinist með sjúkdóm.  

5.7.4 Ályktanir af úrskurðum ÚÍV 
Í langflestum úrskurðum ÚÍV, þegar það á við, er upphafspunktur tilkynningarfrestsins 

miðaður við þann tímapunkt þegar tjónþoli hefur öðlast vitneskju um að hafa orðið fyrir 

varanlegum afleiðingum af völdum slyss. Tjónþoli getur til að mynda hafa fengið þá 

vitneskju þegar hann leitar til sérfræðings eða þegar hann verður óvinnufær í kjölfar slyss. 

Nefndin tekur þó ekki alltaf fram í niðurstöðu sinni hvenær nákvæmlega tjónþoli fær 

vitneskju um að hafa orðið fyrir varanlegum afleiðingum.  

 Þegar tjónþoli hlýtur beinbrot þá má gera ráð fyrir að tjónþola megi vera ljóst strax á 

tjónsdegi að hann hafi orðið fyrir tjóni og er þá upphafspunktur tilkynningarfrestsins miðaður 

við tjónsdag. Þetta á sérstaklega við ef tjónþoli fer t.a.m. í aðgerð strax eftir slys. Í tilfellum 

sem þessum þarf því ekki að koma til greining sérfræðings á tjóni svo að tjónþola megi vera 

ljóst að um varanlegt tjón sé að ræða. Þegar tjónþoli hlýtur innra líkamstjón þá má hins vegar 

gera ráð fyrir að upphafspunktur tilkynningarfrestsins miðist fremur við greiningu 

sérfræðings á tjóninu.  

 Ef tjónþoli verður óvinnufær eftir slys þá virðist nefndin í einhverjum tilvikum líta 

svo á að tjónþoli eigi að hafa öðlast vitneskju um atvik sem krafa hans er reist á. Nefndin 

hefur annars vegar komist að þeirri niðurstöðu að óvinnufærni tjónþola ein og sér hafi 

markað upphaf tilkynningarfrestsins og hins vegar að óvinnufærni tjónþola auk annarra þátta, 

hafi átt að gefa tjónþola tilefni til að tilkynna um tjón sitt.  
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Varðandi upphafspunkt tilkynningarfrestsins í þeim tilvikum þegar tjónþoli leitar til 

lögmanns til að gæta hagsmuna sinna þá virðist ekki vera samræmi í úrskurðum nefndarinnar. 

Nefndin hefur annars vegar komist að þeirri niðurstöðu að miða eigi upphafspunkt 

tilkynningarfrestsins við þann tímapunkt þegar tjónþoli leitar til lögmanns til að gæta réttar 

síns, sbr. til dæmis úrskurð ÚÍV 27. október 2015 í máli nr. 353/2015, og virðist þar vera litið 

til Hrd. 14. febrúar 2013 í máli nr. 522/2012. Hins vegar hefur nefndin komist að þeirri 

niðurstöðu að miða eigi upphafspunkt tilkynningarfrestsins við síðara tímamark, t.d. þegar 

tjónþoli leitar til sérfræðings, þrátt fyrir að hann hafi fyrir það tímamark leitað til lögmanns, 

sbr. úrskurð ÚÍV 21. júní 2011 í máli nr. 207/2011 

Í nokkrum úrskurðum nefndarinnar kemur fram að  tjónþoli  hafi  „mátt  vita“  að  hann  

hafi orðið fyrir varanlegum afleiðingum. Þetta samrýmist ekki orðalagi 1. mgr. 124. gr. vsl. 

enda þarf tjónþoli að hafa vitneskju um atvik sem krafa hans er reist á. Má því halda því fram 

að niðurstaðan sé einfaldlega röng.  

Að lokum er áhugavert, vegna rannsóknarefnis ritgerðarinnar, að nefna úrskurð ÚÍV 

29. september 2009 í máli nr. 288/2009, sem þó er ekki einn af þeim 99 úrskurðum sem 

rannsakaðir voru. Í málinu vísaði vátryggingafélagið sem átti í hlut, til túlkunar á upphafi 

fyrningarfrests skv. 99. gr. umfl. og dómaframkvæmdar Hæstaréttar, til stuðnings því að 

tilkynningarfrestur hafi verið liðinn. Áhugavert þykir að félagið vísi til upphafs 

fyrningarfrests skv. 99. gr. umfl. við túlkun á upphafi tilkynningarfrests skv. 1. mgr. 124. gr. 

vsl. Í kafla 6 verður fjallað ítarlega um upphaf fyrningarfrests skv. 99. gr. umfl. og metið 

hvort hægt sé að líta til túlkunar á 99. gr. umfl., sem er fyrningarregla, við mat á 

upphafspunkti tilkynningarfrests skv. 1. mgr. 124. gr. vsl.  

Lýkur nú umfjöllun um tilkynningarfrest og verður því næst fjallað um fyrningarfrest 

og upphaf hans, þ.e. þann tímapunkt þegar fyrningarfrestur krafna byrjar að líða.  
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6. Fyrningarfrestur 
6.1 Inngangur 
Verður nú vikið að umfjöllun um fyrningu. Til að byrja með verður fjallað almennt um 

fyrningu og fyrningarlög, og því næst verður fjallað um fyrningarákvæði vsl. í 52. og 125. 

gr., en lítið sem ekkert hefur hins vegar reynt á þau ákvæði í framkvæmd, ólíkt fyrningarreglu 

99. gr. umfl. sem reynt hefur töluvert á í framkvæmd. Fjallað verður ítarlega um 99. gr. umfl. 

og orðalag hennar auk þess sem rannsakað verður hvernig Hæstiréttur hefur túlkað ákvæðið. 

Dómaframkvæmd um 99. gr. umfl. er helsta vísbendingin um hvenær upphafspunktur 

fyrningarfrestsins hefst skv. ákvæðinu, og líkt og í fyrri umfjöllun um tilkynningarfrest þá 

verður sjónum sérstaklega beint að bótakröfum vegna líkamstjóns en ekki vegna munatjóns 

eða hreins fjártjóns.  

6.2 Almennt um fyrningu krafna 
Kröfuréttindum getur lokið með ýmsum hætti, t.a.m. með efndum, skuldajöfnuði, vanlýsingu, 

eftirgjöf eða fyrir fyrningu. Skilgreining á fyrningu getur verið svohljóðandi: 

Réttindi falla niður eða missa réttarvernd sína að meira eða minna leyti fyrir 
það að þeirra er ekki neytt um tiltekinn tíma og ekki gerðar aðrar ráðstafanir 
um þau sem að lögum gætu varnað því að þau fyrnist.91  
Tómlæti kröfuhafa getur þannig haft þau áhrif að krafa þeirra fyrnist. Ef kröfuhafi 

aðhefst ekkert og fyrningarfresturinn líður hjá hefur krafa hans fyrnst og hann misst af þeim 

réttindum sem krafan bar með sér. Getur kröfuhafi því ekki beitt réttarúrræðum til að fá 

fullnustu hennar, og er því svokölluð lögvernd hennar niður fallin.92 Ef kröfuhafi aftur á móti 

gerir ráðstafanir til þess að slíta fyrningunni þá um leið byrjar nýr fyrningarfrestur að líða.  

 Ástæður sem liggja að baki fyrningu krafna eru margs konar. Koma þar bæði til 

skoðunar hagsmunir aðilanna sjálfra og hagsmunir annarra, svo sem almannahagsmunir.93 

Reglurnar stuðla að því að viðskiptum verði lokið áður en óhæfilega langur tími er liðinn frá 

því að til þeirra var stofnað. Það gæti verið mjög sviplegt fyrir t.d. vátryggingafélög ef að 

viðskiptavinir þeirra gætu eftir mjög langan tíma, jafnvel marga áratugi, gengið að félögunum 

og innheimt kröfur um bætur sem félagið taldi að væru löngu niður fallnar. Félögin gætu hafa 

hagað fjárráðstöfunum sínum eins og krafan væri ekki til.94 Þykir þó ólíklegt að þetta myndi 

                                                        
91 Ólafur Lárusson (n. 1) 1. 
92 Viðar  Lúðvíksson,  „Upphaf  fyrningarfrests  samkvæmt  99.  gr.  umferðarlaga  nr.  50/1987“,  Afmælisrit Viðar 
Már Matthíasson sextugur 16. ágúst 2014 (Codex, 2014) 592. 
93 Ólafur Lárusson (n. 1) 1. 
94 Sigríður Logadóttir og Ásta Magnúsdóttir, Inngangur að lögfræði (Mál og menning 1998) 140–141. 



 48 

gerast fyrir vátryggingafélögin, vegna eins árs tilkynningarfrestsins í 1. mgr. 51. gr. og 1. 

mgr. 124. gr. vsl.  

 Hér á landi hafa verið í gildi sérstök fyrningarlög allt frá árinu 1905, sbr. lög um 

fyrningu skulda og annarra kröfuréttinda nr. 14/1905 (hér eftir eldri fyrningarlög). Þann 1. 

janúar 2008 tóku núgildandi fyrningarlög, lög um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007 (hér 

eftir fyrningarlög), við af eldri fyrningarlögum. Samkvæmt 28. gr. fyrningarlaga gilda þau 

einungis um kröfur sem stofnast eftir gildistöku laganna, þ.e. eftir 1. janúar 2008. Í 

fyrningarlögum er að finna reglur um fyrningu peningakrafna og annarra greiðslna. Þar er að 

finna reglur um upphaf og lengd fyrningarfrests og slit fyrningar. Með lögunum varð 

almennur fyrningarfrestur fjögur ár en skv. 4. gr. eldri fyrningarlaga var almennur 

fyrningarfrestur tíu ár.95  

 Meginreglan um fyrningu skaðabótakrafna er að finna í 1. mgr. 9. gr. fyrningarlaga en 

þar  kemur  fram  að  „krafa  um  skaðabætur  fyrnist  á  fjórum  árum  frá  þeim  degi  er  tjónþoli  fékk  

nauðsynlegar upplýsingar um tjónið og þann sem ábyrgð ber á því eða bar að afla slíkra 

upplýsinga“.  Skaðabótakröfur vegna líkamstjóns, þ.m.t. fyrir ófjárhagslegt tjón, fyrnast þó á 

tíu árum skv. ákvæðinu. 

Samkvæmt eldri fyrningarlögum hófst fyrningarfrestur bótakrafna skv. 1. málsl. 1. 

mgr. 5. gr. laganna er krafa varð gjaldkræf. Fólu núgildandi lög því í sér talsverða breytingu 

hvað upphaf fyrningarfrestsins varðar. Skaðabótakröfur voru almennt taldar gjaldkræfar 

þegar tjónsatvik átti sér stað.96 Tjónþoli átti á þeim tímapunkti þó enga möguleika á að leggja 

fram rökstudda skaðabótakröfu á hendur tjónvaldi.97 Má því segja að breytingin með 

núgildandi lögum sé til hins betra fyrir tjónþola, enda hefst fyrningarfrestur bótakrafna 

samkvæmt lögunum ekki fyrr en tjónþoli hefur fengið nauðsynlegar upplýsingar um tjónið og 

þann sem ábyrgð ber á því eða bar að afla slíkra upplýsinga, en ekki verður fjallað nánar um 

fyrningu skaðabótakrafna skv. fyrningarlögunum. 

Ákvæði um fyrningu má finna í ýmsum sérlögum, en þau ákvæði héldu áfram gildi 

sínu eftir tilkomu núgildandi fyrningarlaga. Sérákvæði má t.a.m. finna í lögum um 

skaðsemisábyrgð nr. 25/1991, í vsl., og í umfl. Verður í næsta kafla fjallað um 

                                                        
95 Tekið skal þó fram að þó svo að meginregla laganna hafi verið sú að kröfur fyrntust á tíu árum þá féllu flestar 
algengustu kröfur undir ákvæði laganna um fjögurra ára fyrningu. Með þessari nýju reglu var því í raun verið að 
lögfesta gildandi meginreglu. Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 67 – 67. mál, almennar athugasemdir, kafli IV, 
mgr. 4.  
96 Viðar Lúðvíksson (n. 92) 594. 
97 sama heimild 595. 
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fyrningarreglur vsl. en þær reglur ganga framar almennum fyrningarreglum. Fyrningarlögin 

koma þó til fyllingar að öðru leyti, t.a.m. varðandi það hvað getur rofið fyrningarfrestinn.98  

6.3 Fyrningarákvæði vsl.  
Fjallað hefur verið um eins árs tilkynningarfrest vsl. og upphaf hans, en þrátt fyrir þennan 

eins árs tilkynningarfrest vátryggðs, eða þess sem telur sig eiga kröfu á hendur 

vátryggingafélagi, þarf viðkomandi ávallt að hafa uppi kröfu sína innan fyrningarfrests. Í 52. 

gr. og 125. gr. vsl. eru reglur um fyrningu bótakrafna. Fyrningarfrestur bótakrafna er ekki 

hinn sami í skaðatryggingum og í persónutryggingum, en í hinum síðarnefndu má segja að 

fyrningarreglurnar séu flóknari. Ákvæði 1. mgr. 52. gr. vsl. um skaðatryggingar, er 

svohljóðandi: 

Krafa um bætur fyrnist á fjórum árum. Fresturinn hefst við lok þess 
almanaksárs er vátryggður fékk nauðsynlegar upplýsingar um þau atvik 
sem eru grundvöllur kröfu hans. Krafan fyrnist þó í síðasta lagi á tíu árum 
frá lokum þess almanaksárs er vátryggingaratburður varð. Hafi félagið sent 
vátryggðum tilkynningu sem greini í 2. mgr. 51. gr. fyrnist krafan fyrst þegar 
sá frestur líður sem þar er tilgreindur.  

Ákvæði 1. mgr. 125. gr. vsl. um persónutryggingar, er svohljóðandi:  

Krafa um vátryggingarfjárhæð samkvæmt höfuðstólstryggingum fyrnist á tíu 
árum og aðrar kröfur um bætur á fjórum árum. Fresturinn hefst við lok þess 
almanaksárs þegar sá er kröfuna á fékk nauðsynlegar upplýsingar um 
þau atvik sem krafa hans er reist á. Krafan fyrnist þó í síðasta lagi á 20 
árum, en aðrar kröfur á 10 árum, eftir lok þess almanaksárs sem 
vátryggingaratburður varð. Hafi félagið vegna vátrygginga sem tilgreindar eru 
í 1. mgr. 124. gr. sent tilkynningu skv. 2. mgr. sömu greinar fyrnist krafan 
fyrst þegar sá frestur líður sem þar er tilgreindur. 

Líkt og sjá má í 52. gr. vsl. hefst fyrningarfresturinn þegar vátryggður fær 

„nauðsynlegar   upplýsingar   um   þau   atvik   sem   er   grundvöllur   kröfu   hans“,   og   getur  

upphafstímamark frestsins því verið háð nokkurri óvissu. Í ákvæðum um tilkynningarfrest er 

upphaf  tilkynningarfrestsins  þegar  tjónþoli  fékk  vitneskju  um  „atvik  sem  krafa  er  reist  á.“  Ef  

litið er til orðalags ákvæðanna má halda því fram að um sé að ræða tvo mismunandi 

upphafstímapunkta, annars vegar fyrir fyrningarfrest og hins vegar fyrir tilkynningarfrest og 

má ætla að fyrst komi atvik sem krafa er reist á og því næst þau atvik þar sem grundvöllur 

kröfu er ljós. Í raun hafa fyrningarreglur 52. gr. og 125. gr. vsl. þó ekki mikla hagnýta 

þýðingu vegna tómlætisreglnanna í 1. mgr. 51. gr. og 1. mgr. 124. gr. vsl, líkt og fram hefur 

komið, ásamt því að ekki hefur reynt á ákvæðin í dómaframkvæmd. Verður því í næsta kafla 

litið til fyrningarákvæðis eldri vsl.  

                                                        
98 Viðar Már Matthíasson (n. 11) 446. 
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6.3.1 Fyrningarákvæði eldri vsl.  
Í eldri vsl. var að finna fyrningarákvæði í 29. gr. laganna. Ákvæðið var svohljóðandi: 

Kröfur, sem rísa af vátryggingarsamningi, fyrnast á 4 árum frá lokum þess 
almanaksárs, er kröfuhafinn fékk vitneskju um kröfu sína og átti þess 
fyrst kost að leita fullnustu hennar. Kröfur um greiðslu bóta eða 
vátryggingarfjárhæðar fyrnast þó í síðasta lagi á 10 árum frá því að 
vátryggingaratburðurinn gerðist. Að öðru leyti fer um fyrninguna eftir 
almennum reglum laga.  

Ákvæði 29. gr. eldri vsl. er víðtækara en núgildandi 52. gr. og 125. gr. vsl., þar sem 

það tekur til allra krafna sem rísa af vátryggingarsamningi, þ.m.t. iðgjaldakrafna. Núgildandi 

ákvæði taka einungis til bótakrafna, en það kemur skýrlega fram í ákvæðunum. Í 

athugasemdum við 52. gr. í greinargerð með frumvarpinu til vsl. kemur fram að reglan sé 

svipuð og regla 29. gr. eldri vsl. og mundi hún í flestum tilvikum leiða til sömu niðurstöðu. 

Talið er þó að hún leggi mögulega í einhverjum tilfellum meiri skyldur á vátryggðan þar sem 

orðalagið gæti í einstaka tilvikum leitt til þess að fresturinn byrjaði að líða fyrr skv. 52. gr. 

vsl. en skv. 29. gr. eldri vsl. Fram kemur þó að 52. gr. vsl. sé skýrari en 29. gr. eldri vsl. þar 

sem upphafspunktur fyrningarfrestsins miðist einungis við eitt tímamark en geri ekki 

jafnframt áskilnað um að vátryggður þurfi að eiga kost á að leita fullnustu kröfu sinnar.99  

Í athugasemdum við 125. gr. vsl. kemur einnig fram að ákvæðið svipar til efnis 29. gr. 

eldri vsl. Þannig má í raun halda því fram, miðað við það sem fram kemur í frumvarpinu, að 

skýra eigi öll ákvæðin eins þó svo að orðalag þeirra sé ekki sambærilegt, og því má velta fyrir 

sér hvort orðalag ákvæðanna sé einungis formsatriði.  

Við túlkun á núgildandi fyrningarreglum vsl. er því hægt að líta til 

dómaframkvæmdar er varðar 29. gr. eldri vsl., þó með þeim fyrirvara að mögulega byrjar 

upphafspunktur fyrningarfrestsins að líða fyrr en skv. eldri reglu. Verða nú teknir til skoðunar 

tveir dómar sem varpa ljósi á upphafspunkt fyrningarfrestsins skv. vsl.  

 Í Hrd. 18. september 2014 í máli nr. 49/2014 reyndi á 29. gr. eldri vsl. Málavextir 

voru þeir að tjónþoli lenti í umferðarslysi í lok mars 2003. Hann krafði vátryggingafélagið 

um bætur úr sjúkra- og slysatryggingarlið forsjármannstryggingar sem vinnuveitandi hans 

hafði keypt og hann var rétthafi að. Í kjölfar slyssins og allt til ársins 2007 sótti tjónþoli 

sjúkraþjálfun samkvæmt tilvísun heimilislæknis vegna verkja í hálsi og óþæginda í mjóbaki, 

auk þess að kvarta undan höfuðverkjaköstum. Á árinu 2006 fór hann í röntgenmyndatöku á 

baki. Í læknisvottorði heimilislæknis tjónþola, dags. 3. júlí 2007, kom fram að ekki væri séð 

fram á að veruleg breyting yrði á einkennum tjónþola vegna slyssins frá því tímamarki. Í 

                                                        
99 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 215 – 204. mál, athugasemdir við 52. gr. 
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niðurstöðu héraðsdóms kemur fram að tjónþoli hafi mátt vera ljóst eigi síðar en í júlí 2007 að 

hann hafi hlotið varanlegt líkamstjón við slysið. Tjónþoli hefði því á því tímamarki haft 

tilefni til að hefjast handa við fullnustu kröfu sinnar með því m.a. að afla örorkumats. Taldi 

héraðsdómur að þetta hefði verið unnt að gera fyrir árslok 2007. Talið var að fyrningarfrestur 

kröfunnar hefði byrjað að líða þann 1. janúar 2008 og var því krafan fyrnd þegar málið var 

höfðað þann 29. nóvember 2012.  

 Í Hæstarétti er vísað til þess að heilsufar tjónþola hafi orðið stöðugt þann 30. júlí 

2003. Að öðru leyti með vísan til forsendna héraðsdóms var niðurstaða dómsins staðfest. 

 Af dómnum má ráða að upphafspunktur fyrningarfrestsins skv. 29. gr. eldri vsl. sé 

talin hefjast þegar tjónþola má vera ljóst að hann hafi orðið fyrir varanlegu líkamstjóni. Á því 

tímamarki lítur Hæstiréttur svo á að tjónþoli eigi kost á að leita fullnustu kröfu sinnar.  

 Þá má nefna Hrd. 12. júní 2008 í máli nr. 615/2007 þar sem einnig reyndi á fjögurra 

ára fyrningarfrest 29. gr. eldri vsl. Málavextir voru þeir að tjónþoli varð fyrir slysi 1. júní 

1999 og fór til heimilislæknis þann 12. september 1999. Þann 23. nóvember 2001 var 

tjónþola vísað til bæklunarlæknis sem framkvæmdi liðspeglun á honum þann 12. mars 2004. 

Tjónþoli tilkynnti um tjón sitt og krafðist greiðslu úr slysatryggingu þann 31. mars 2004. 

Aflað var mats tveggja lækna 9. mars 2006 á tímabundnum og varanlegum afleiðingum 

slyssins, svo og álits örorkunefndar 8. ágúst sama ár. Í matinu var talið að heilsufar tjónþola 

eftir slysið hafi orðið stöðugt 22. júlí 1999, en 1. október sama ár í áliti örorkunefndar. 

Tjónþoli höfðaði málið þann 25. apríl 2007. 

Í niðurstöðu Hæstaréttar kemur fram að tjónþola hafi hlotið að vera ljóst að hann hafi 

fengið varanleg mein af slysinu, eigi síðar en þegar honum var vísað til sérfræðings í 

bæklunarlækningum þann 23. nóvember 2001. Átti hann á því tímamarki kost á að gera 

nauðsynlegar ráðstafanir til að leita fullnustu kröfu sinnar. Var krafa hans því fyrnd skv. 29. 

gr. eldri vsl. þegar hann höfðaði málið. Tekið skal fram, vegna síðari umfjöllunar, að í dómi 

þessum miðar Hæstiréttur upphaf fyrningarfrestsins ekki við stöðugleikapunkt heldur við 

þann tímapunkt þegar tjónþola var ljóst að hann hafi hlotið varanleg mein af slysinu. 

Sé miðað við framangreinda tvo dóma þá virðist upphafspunktur fyrningarfrestsins 

vera við sama tímamark og upphafspunktur tilkynningarfrests skv. 1. mgr. 124. gr. vsl., þ.e. 

þegar tjónþoli hefur vitneskju um að hafa orðið fyrir varanlegu líkamstjóni. Í síðari dóminum 

var talið að tjónþola átti að vera það ljóst þegar að honum var vísað til sérfræðings en það er í 

samræmi við Hrd. 22. október 2009 í máli nr. 7/2009 og marga úrskurði ÚÍV þar sem reyndi 

á tilkynningarfrest. Má því ætla að um sömu túlkunaraðferðir sé að ræða og vegna 1. mgr. 

124. gr. vsl.  
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Ákvæði 29. gr. eldri vsl. er sambærilegt fyrningarákvæði 99. gr. umfl., en kveðið er á 

um sama upphafspunkt fjögurra ára fyrningarfrestsins. Fjallað verður um greinina í næsta 

kafla og dómaframkvæmd henni tengdri. 

6.4 Ákvæði 99. gr. umfl.  
Í 99. gr. umfl. er að finna sérreglu um fyrningu krafna samkvæmt XIII. kafla þeirra laga, en 

kaflinn hefur að geyma sérstök ákvæði um grundvöll ábyrgðar í þeim tilvikum þegar tjón 

hlýst af skráningarskyldum vélknúnum ökutækjum. Ákvæði 99. gr. umfl. er svohljóðandi: 

Allar bótakröfur samkvæmt þessum kafla, bæði á hendur þeim sem ábyrgð 
ber, og vátryggingafélagi, svo og endurkröfur vátryggingafélags, fyrnast á 
fjórum árum frá lokum þess almanaksárs, sem kröfuhafi fékk vitneskju 
um kröfu sína og átti þess fyrst kost að leita fullnustu hennar. Kröfur 
þessar fyrnast þó í síðasta lagi á tíu árum frá tjónsatburði.  

Líkt og sjá má eru fyrningarreglur greinarinnar tvíþættar; annars vegar er mælt fyrr 

um, að krafa fyrnist   á   fjórum   árum   „frá   lokum   þess   almanaksárs,   sem   kröfuhafi   fékk  

vitneskju um kröfu sína og átti þess fyrst kost að leita fullnustu hennar“ og hins vegar að 

kröfurnar fyrnist í síðasta lagi á tíu árum frá tjónsatburði. Af orðalagi 2. málsl. 99. gr. vsl. má 

vera ljóst að kröfur fyrnast samkvæmt greininni við lok þess fyrningarfrests sem fyrr rennur 

út.100  

Tíu ára fyrningarfresturinn byrjar að líða við tjónsatburð og þarfnast reglan því ekki 

sérstakra skýringa, en hún veldur sjaldnast vafa í framkvæmd.101  

Fyrri reglan, þ.e. um fjögurra ára fyrningarfrestinn, þarfnast hins vegar skýringa enda 

getur verið matskennt, hvenær telja má að skilyrðum greinarinnar sé fullnægt, þ.e. að 

kröfuhafi hafi fengið vitneskju um kröfuna og átt þess kost að leita fullnustu hennar. Helst 

koma til vafamál um upphaf fyrningarfrests skv. 99. gr. umfl. þegar um er að ræða bætur 

vegna varanlegra afleiðinga líkamstjóns. Langur tími líður oft þangað til ljóst er hvenær 

maður nær fullum bata eftir slys eða hve mikill varanlegur miski eða örorka hans verður.102 Í 

bókinni   „Ökutæki   og   tjónbætur“   setur   Arnljótur Björnsson þá skoðun fram að 

fyrningarfresturinn í líkamstjónamálum, þegar fjögurra ára reglan á við, hefjist ekki síðar en 

við upphaf næsta almanaksárs eftir að örorkumat lá fyrir.103 Segja má að sú regla sé 

sanngjörn í garð tjónþola en ljóst er að í sumum tilvikum á tjónþoli kost á að leita fullnustu 

kröfu um bætur fyrir varanlega örorku áður en örorkumat liggur fyrir. Þá myndi fjögurra ára 

                                                        
100 Viðar Lúðvíksson (n. 92) 595. 
101 Arnljótur Björnsson, Ökutæki og tjónbætur (Hið íslenska bókmenntafélag 2003) 84; Viðar Már Matthíasson 
(n. 11) 445. 
102 Arnljótur Björnsson (n. 101) 84. 
103 sama heimild 84–85. 
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fyrningarfresturinn hefjast fyrr, eðli málsins samkvæmt.104 Í næsta kafla verður fjallað nánar 

um upphaf fjögurra ára fyrningarfrestsins skv. 1. málsl. 99. gr. umfl.  

6.4.1 Upphaf fyrningarfrests skv. 1. málsl. 99. gr. umfl.  
Í 99. gr. umfl. er vísað til almanaksárs en fjögurra ára fyrningarfresturinn hefst ekki fyrr en 

við næstu áramót eftir að skilyrði greinarinnar eru uppfyllt. Þannig fyrnist bótakrafa skv. 

fjögurra ára fyrningarreglu 99. gr. umfl. einungis um áramót.  

Líkt og áður hefur komið fram geta komið til vafamál hvenær upphaf fjögurra ára 

fyrningarfrestsins hefst, þ.e. í fyrsta lagi hvenær talið er að kröfuhafi hafi fengið vitneskju um 

kröfu sína og í öðru lagi hvenær hafi hann átt þess kost að leita fullnustu hennar. Hér virðist 

sem um tvö aðskilin skilyrði sé að ræða en samkvæmt meirihluta dóma Hæstaréttar þá virðist 

ekki vera greint sérstaklega á milli þeirra, líkt og fjallað verður um síðar. Þá er í 

athugasemdum í greinargerð með 99. gr. umfl. ekki fjallað að neinu leyti um hvernig skýra 

beri ákvæðið.105 Enn fremur er ekki að finna neinar skýringar á ákvæðinu í eldri 

umferðarlögum nr. 26/1958. Einungis kemur fram að greinin sé sniðin eftir ákvæðum 29. gr. 

eldri vsl. og var vísað til athugasemda við 29. gr. eldri vsl.106 Í athugasemdum við 29. gr. 

eldri vsl. var í raun ekki heldur að finna skýringar á ákvæðinu.107 Þær leiðbeiningar sem til 

eru um hvenær upphafspunktur fyrningarfrestsins skv. ákvæðinu byrjar að líða eru því 

einungis skýringar dómstólanna. 

Í grein Viðars Lúðvíkssonar „Upphaf  fyrningarfrests  samkvæmt  99.  gr. umferðarlaga 

nr.  50/1987“  veltir hann því upp hvað ætla mætti að óreyndu að felist í skilyrðum 1. málsl. 

99. gr. umfl. Verður nú vikið stuttlega að því sem fram kemur í grein Viðars um skilyrðin 

tvö. Tekið skal þó fram að skýringar hans er almenn orðskýring, auk almennra vangavelta.108 

Að endingu verður svo farið í dómaframkvæmd og rannsakað hvenær Hæstiréttur telur 

skilyrði 99. gr. umfl. vera uppfyllt.  

6.4.1.1 Hvenær fékk kröfuhafi vitneskju um kröfu sína? 
Fyrra skilyrði þess að fjögurra ára fyrningarfrestur hefjist skv. 99. gr. umfl. er, eins og áður 

segir, það að kröfuhafi hafi fengið vitneskju um kröfu sína. Viðar Lúðvíksson telur, í 

fyrrnefndi grein sinni, að ætla mætti að fjögurra ára fyrningarfrestur bótakrafna byrjaði að 

líða   næstu   áramót   eftir   að   „viðkomandi   kröfuhafi   fékk   raunverulega   vitneskju   um   eðli   og  

                                                        
104 sama heimild 85. 
105 Alþt. 1986-1987, A-deild, þskj. 119. mál, athugasemdir við 99. gr. 
106 Alþt. 1957, A-deild, þskj. 117. mál, athugasemdir við 78. gr.  
107 Alþt. 1953, A-deild. þskj. 13. mál, athugasemdir við 29. gr.    
108 Viðar Lúðvíksson (n. 92) 597. 
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fjárhæð þeirrar kröfu sem hann hefur eignast vegna líkamstjóns síns“.109 Þannig telur hann að 

ekki nægi að kröfuhafi hafi fengið vitneskju um að hafa slasast eða hlotið mein heldur verði 

hann   í   raun   að   hafa   vitneskju   um  að   hann   eigi   bótakröfu   vegna   slyssins.  Af   orðunum   „um  

kröfu  sína“  telur  Viðar  að  vísi  til  þess  að  kröfuhafi  þurfi að hafa vitneskju um nákvæmlega þá 

kröfu sem hann á. Þannig nægi ekki að kröfuhafi gerði sér grein fyrir að hann ætti mögulega 

einhverja bótakröfu vegna líkamstjóns heldur þyrfti hann að hafa vitneskju um eðli kröfunnar 

og fjárhæð hennar.  

 Dómstólar hafa ekki beitt svo þröngri skýringu á ákvæðum 1. málsl. 99. gr. umfl. í 

framkvæmd. Kröfuhafi þarf t.a.m. ekki að vita um eðli kröfunnar og fjárhæð hennar til að 

fyrningarfrestur skv. ákvæðinu byrji að líða. Má því velta fyrir sér, áður en lengra er haldið, 

hvort að Hæstiréttur líti svo á að fyrningarfrestur skv. ákvæðinu byrji að líða fyrr en orðalag 

ákvæðisins gefur tilefni til að ætla. Það verður tekið til nánari skoðunar í umfjöllun um 

dómaframkvæmd Hæstaréttar í kafla 7. 

6.4.1.2 Hvenær átti kröfuhafi þess fyrst kost að leita fullnustu kröfu sinnar? 
Seinna skilyrði þess að fjögurra ára fyrningarfrestur byrji að líða skv. 99. gr. umfl. er að 

kröfuhafi hafi átt þess kost að leita fullnustu bótakröfu sinnar. Viðar Lúðvíksson greinir orðin 

„átt  þess   fyrst  kost að   leita   fullnustu“   í   fyrrnefndri  grein   sinni.  Telur   hann  að  orðin   vísi   til  

þess að meta verði raunverulega möguleika tjónþola til að leita fullnustu kröfunnar og að 

matið sé einstaklingsbundið. Þá vísar Viðar í marga lagabálka þar sem orðið „fullnusta“  

kemur fyrir.110 

Ef tekið er mið af formlegri merkingu hugtaksins, sem er nokkuð þröng, á tjónþoli 

ekki möguleika á að leita fullnustu kröfu sinnar fyrr en dómur hefur gengið um kröfu hans, 

sbr. 1. tl. 1. mgr. 1. gr. laga um aðför nr. 90/1989, stefnu á hendur hinum bótaskylda hefur 

verið veitt aðfararhæfi með áritun dómara, sbr. 2. tl. sömu greinar, eða ef uppfyllt eru önnur 

skilyrði greinarinnar. Sé hins vegar tekið mið af óformlegri merkingu hugtaksins verður 

tjónþoli vart talinn eiga möguleika á að geta leitað fullnustu kröfu sinnar fyrr en gjalddagi 

hennar er kominn og gögn liggja fyrir, sem sýna fram á að krafan sé til og hvers efnis hún 

er.111 

Í umfjöllun um fyrningarreglu 29. gr. eldri vsl., sem kvað einnig á um að kröfuhafi 

þyrfti að eiga þess kost að leita fullnustu kröfu sinnar til að fyrningarfrestur byrjaði að líða, 

kom fram að Hæstiréttur virðist líta svo á að umrætt skilyrði sé uppfyllt þegar tjónþola er 
                                                        
109 sama heimild 599. 
110 sama heimild. 
111 sama heimild 601. 
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ljóst að hann hafi orðið fyrir varanlegu líkamstjóni. Á því tímamarki lítur Hæstiréttur svo á að 

tjónþoli eigi kost á að leita fullnustu kröfu sinnar. Hið sama má segja um túlkun dómstóla á 

fyrningarreglu 99. gr. umfl., sem er efnislega samhljóða 29. gr. eldri vsl. Fyrningarfrestur er 

því talinn byrja að líða fyrr en ætla mætti við lestur 99. gr. umfl. Verður nú vikið að 

dómaframkvæmd um 99. gr. umfl.  

  



 56 

7. Dómaframkvæmd um fyrningarfrest skv. 99. gr. umfl.  
Í samtals 24 dómum Hæstaréttar hefur verið deilt um upphaf fyrningarfrests skv. 1. málsl. 99. 

gr. umfl.112 Verður nú fjallað um helstu dóma þar sem reynir á ákvæðið og rannsakað hvernig 

Hæstiréttur hefur túlkað orðin „frá  lokum  þess  almanaksárs,  sem  kröfuhafi  fékk  vitneskju  um  

kröfu sína og átti þess fyrst kost að leita fullnustu hennar“.  

 Því næst verður greint frá helstu niðurstöðum og leitast við að svara 

rannsóknarspurningu ritgerðarinnar, þ.e. hvort upphafspunktur fyrningarfrestsins geti verið 

sami upphafspunktur og miðað er við í túlkun á 124. gr. vsl., þrátt fyrir að þar sé talað um 

atvik sem krafa er reist á. Verða dómar um upphaf fyrningarfrests skv. 99. gr. umfl. því 

rannsakaðir með þetta í huga.  

 Líkt og í umfjöllun um dóma Hæstaréttar varðandi tilkynningarfrest, þá er 

nauðsynlegt að fjalla nokkuð um sjúkrasögu viðkomandi tjónþola við reifun dómanna. Til 

glöggvunar og skýringa verða settar upp tímalínur í þeim málum sem ástæða þykir til.  

7.1 Ástand tjónþola orðið stöðugt og tímabært að meta varanlega örorku hans 
Í nokkrum dómum Hæstaréttar lítur rétturinn svo á að skilyrði 99. gr. umfl., séu uppfyllt 

þegar stöðugleikapunkti er náð, og/eða hvenær tímabært var að mati þriðju aðila að leggja 

mat á varanlega örorku tjónþola. Eftir það tímamark virðist Hæstiréttur hafa talið eðlilegt að 

ætla tjónþola tiltekinn tíma í að afla nauðsynlegra gagna og undirbúa kröfugerð sína á hendur 

vátryggingafélaginu. 

Stöðugleikapunktur er í raun mat þriðju aðila á því hvenær telja megi heilsufarslegt 

ástand tjónþola hafi orðið stöðugt eftir slys. Stöðugleikapunkturinn hefur einkum þá lagalega 

þýðingu að marka upphaf varanlegrar örorku tjónþola. Oftast fer örorkumat fram nokkrum 

árum eftir tjónsdag og algengt er að stöðugleikapunktur sé þá ákvarðaður aftur í tímann, 

gjarnan einum til 12 mánuðum eftir tjónsdag.113 Halda má því fram, að lagalega séu 

stöðugleikapunktur annars vegar og upphaf fyrningarfrests á bótakröfu hins vegar algerlega 

ósambærileg og ótengd hugtök.  

  

                                                        
112 Í viðauka við ritgerðina má finna númerið á dómunum. 
113 Viðar Már Matthíasson (n. 11) 618. 
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7.1.1 Hrd. 13. desember 2001 í máli nr. 265/2001 
Í Hrd. 13. desember 2001 í máli nr. 265/2001 var atburðarrásin eftirfarandi: 

 22. júní 1991 – Tjónþoli hlaut líkamstjón í umferðarslysi. 

 23. júní 1991 – Tjónþoli leitaði á Slysadeild Borgarspítalans. 

 22. ágúst 1991 – Tjónþoli leitaði aftur á slysadeildina vegna óþæginda í hálsi 

og herðum. Í vottorði kom fram að tjónþoli ætti að jafna sig af áverkanum. 

 23. mars 1992 – Tjónþoli fékk síðustu greiðslur frá vátryggingafélaginu vegna 

tapaðra sumarvinnutekna, svo og lækniskostnað og kostnað vegna 

sjúkraþjálfunar.  

 2. apríl 1997 – Matsbeiðni tjónþola og vátryggingafélagsins lögð fram, til að 

meta örorku tjónþola vegna umferðarslyssins.  

 21. júlí 1998 – Matsgerð tveggja lækna lá fyrir.  

 október 1998 – Vátryggingafélagið hafnaði kröfu tjónþola um bætur á 

grundvelli 99. gr. umfl.  

 21. júní 2000 – Málið höfðað 

Í héraðsdómi kom fram að skv. áliti tveggja lækna hefði heilsufarslegt ástand tjónþola 

orðið stöðugt um ári eftir slysið og hafi þá orðið tímabært að láta meta örorku hennar. Ekkert 

hefði komið fram í málinu sem hnekkti því áliti læknanna, en í niðurstöðu héraðsdóms segir 

m.a.: 

Þar sem ekki þykir unnt að fullyrða að örorkumati og öðrum undirbúningi 
kröfugerðar stefnanda hefði lokið til hlítar á árinu 1992, þó að strax um mitt 
árið hefði verið hafist handa við undirbúning hennar, þykir verða við það að 
miða að stefnandi hafi fyrst átt kost á að leita fullnustu kröfu sinnar á árinu 
1993. Með hliðsjón af því þykir mega við það miða að fyrningarfrestur kröfu 
stefnanda samkvæmt ákvæðum 99. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 hafi tekið að 
líða hinn 1. janúar 1994.114 

Með vísan til forsendna héraðsdóms staðfesti Hæstiréttur niðurstöðu hans, um að 

fyrningarfrestur skv. 99. gr. umfl. á kröfu tjónþola hefði byrjað að líða þann 1. janúar 1994. Í 

dóminum miðar Hæstiréttur upphafspunkt fyrningarfrestsins við það tímamark þegar 

heilsufar tjónþola var orðið stöðugt og tímabært var að láta meta örorku hennar. Tjónþola var 

hins vegar gefinn ákveðinn tími eftir þann tímapunkt til að afla örorkumats og undirbúa 

kröfugerð sína.  

                                                        
114 Hrd. 13. desember 2001 í máli nr. 265/2001, kafli IV, mgr. 4. 
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7.1.2 Hrd. 6. mars 2008 í máli nr. 353/2007 
Í Hrd. 6. mars 2008 í máli nr. 353/2007 var matsgerð læknis og lögfræðings, dags. 25. júní 

2006, sem aðilar höfðu komið sér saman um að afla lögð til grundvallar. Í matsgerðinni kom 

fram að heilsufar tjónþola, sem lenti í umferðarslysi 22. maí 2001, hafi orðið stöðugt einum 

mánuði eftir slysið.  

Tjónþoli leitaði strax í kjölfar slyssins til læknis, en síðan ekki aftur fyrr en á árinu 

2005. Taldi Hæstiréttur að það yrði ekki annað ráðið af málatilbúnaði tjónþola en að á 

stöðugleikapunktinum hafi hann verið kominn með þau einkenni sem leiddu til þess að hann 

leitaði eftir örorkumati nokkrum árum síðar. Hann hafði ekki leitað til læknismeðferðar á 

þessu tímabili, þannig að ekki hafi verið um að ræða óvissu um afleiðingarnar sem gæti hafa 

tengst von um árangur af slíkri meðferð. Þar sem að hann hafði ekki leitað til læknis lægi 

heldur ekkert fyrir um að heilsufar hans hefði farið versnandi. Taldi Hæstiréttur því að 

tjónþoli hefði ekki hnekkt niðurstöðu matsmanna um að heilsufar hans hafi orðið stöðugt 

einum mánuði eftir slysið, í dómi réttarins segir: 

Þó að stefnda sé ætlaður nokkur tími til að afla mats um afleiðingar slyssins 
verður talið að hann hafi getað lokið þeim undirbúningi kröfugerðar á árinu 
2001, og átti hann þess því fyrst kost að leita fullnustu hennar á því ári. Verður 
því talið að fyrningartími kröfu hans hafi byrjað að líða við lok þess árs.115  
Krafa tjónþola var því fyrnd þegar málið var höfðað 3. nóvember 2006. Gagnrýna má 

umræddan dóm þar sem stöðugleikapunktur tjónþola var kominn án þess að tjónþoli eða 

nokkur annar hafi haft hugmynd um það, t.d. vegna þess að örorkumat hafði ekki farið fram. 

Samt sem áður verður ekki annað ráðið af dóminum en að fyrningarfrestur kröfunnar hafi 

verið hafinn, og liðinn. Nauðsynlegt er að þeir sem meta örorku fólks, og þar með 

stöðugleikapunktinn, geri sér grein fyrir að þar með séu þeir að ákvarða upphafstíma fjögurra 

ára fyrningarfrests skv. 99. gr. umfl., ef fylgja á þessari lagatúlkun.  

 Þá ber einnig að nefna að í dóminum var stöðugleikapunkturinn mánuði eftir slysið. 

Það virðist þó ekki hafa áhrif á upphaf fyrningarfrestsins að stöðugleikapunkturinn sé svo 

skömmu eftir slys.  

7.1.3 Hrd. 8. febrúar 2007 í máli nr. 408/2006 
Í Hrd. 8. febrúar 2007 í máli nr. 408/2006 var atburðarrásin eftirfarandi: 

 11. maí 1998 – Tjónþoli hlaut líkamstjón í umferðarslysi 

 18. maí 1998 – Tjónþoli leitaði til heimilislæknis og var vísað á slysadeild.  

                                                        
115 Hrd. 6. mars 2008 í máli nr. 353/2007, mgr. 7. 



 59 

 19. maí 1998 – Tjónþoli fór í aðgerð. Var undir eftirliti heimilislæknis í 

nokkra mánuði, þ.e. til 2. desember 1998. 

 11. nóvember 1998 – Stöðugleikapunktur skv. matsgerð.  

 29. apríl 2003 – Tjónþoli veitti lögmanni umboð til að gæta hagsmuna sinna. 

 6. maí 2003 – Matsgerð læknis lá fyrir.  

 7. nóvember 2005 – Málið höfðað 
Í dómi héraðsdóms kemur eftirfarandi fram:  

Af gögnum málsins verður ráðið að stefnandi hafi ekki verið undir 
læknishendi vegna afleiðinga slyssins síðan í desember 1998 og ekkert í 
gögnum málsins sem bendir til annars en að heilsa hans hafi verið orðin 
stöðug sex mánuðum eftir slysið eins og matsgerð Atla Þórs Ólasonar gerir ráð 
fyrir. Að því gefnu að stefnandi hefði þurft einhvern tíma til þess að undirbúa 
kröfugerð sína gagnvart stefndu þykir eðlilegt að miða við að hann hefði átt að 
geta leitað fullnustu hennar í síðasta lagi ári eftir slysið eða 11. maí 1999 og 
með vísan til 99. gr. umferðarlaga byrjaði krafa hans þannig að fyrnast í árslok 
1999 og lauk fyrningarfresti í árslok 2003.116 
Í dómi Hæstaréttar er niðurstaða héraðsdóms, hvað þetta ágreiningsefni varðar, 

staðfest. Í dóminum er einungis litið til þess hvenær stöðugleikapunkturinn var. Dómurinn 

lítur t.d. alveg fram hjá því að tjónþoli hafi þurft að gangast undir aðgerð þann 19. maí 1998. 

Mögulega hefði tjónþoli átt að vita á þeim tímapunkti að hann hafi hlotið varanlegar 

afleiðingar vegna slyssins, a.m.k. miðað við niðurstöður dóma Hæstaréttar og úrskurði ÚÍV 

er varða tilkynningarfrest. Hér virðist Hæstiréttur þó ekki vera að miða við tímamarkið þegar 

tjónþoli hefur vitneskju um varanlegar afleiðingar slyss. 

7.1.4 Hrd. 12. febrúar 2004 í máli nr. 276/2003 
Í þremur dómum Hæstaréttar er markaður töluvert rúmur rammi hvenær telja mátti að 

heilsufar tjónþola hafi orðið stöðugt og hvenær tímabært varð að meta örorku hans.117 Í 

einum þeirra, Hrd. 12. febrúar 2004 í máli nr. 276/2003, var atburðarrásin eftirfarandi:  

 2. júlí 1992 – Tjónþoli lenti í umferðarslysi og leitaði í kjölfarið á 

heilsugæslustöð þar sem hún var talin hafa tognað. 

 10. og 21. júlí 1992 – Tjónþoli fór í eftirlit á heilsugæslu. 

 júlí 1997 – Tjónþoli leitaði til læknis vegna hálseinkenna. Fékk bólgueyðandi 

lyf og var ráðlagt að fara í sjúkraþjálfun og til kírópraktors. 

 27. júní 2002 – Málið höfðað.  

                                                        
116 Hrd. 8. febrúar 2007 í máli nr. 408/2006, kafli V, mgr. 4. 
117 Hrd. 12. febrúar 2004 í máli nr. 276/2003, Hrd. 19. maí 2005 í máli nr. 365/2004 og Hrd. 3. febrúar 2005 í 
máli nr. 392/2004. 
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 27. október 2002 – Örorkumat tveggja lækna lá fyrir.  

Í örorkumati læknanna, dags. 27. október 2002, kom fram að tímabært hafi verið að 

meta varanlega örorku hennar á hefðbundnum tíma eftir slíkan áverka, eða einu til þremur 

árum eftir slysið. Í héraðsdómi var talið að miða yrði við að krafa tjónþola hafi byrjað að 

fyrnast í árslok 1995, og hafi því fyrningarfresti lokið í árslok 1999, sbr. 99. gr. umfl. Í 

Hæstarétti er niðurstaða héraðsdóms staðfest með eftirfarandi forsendum: 

Ekkert er fram komið, sem hnekkir því áliti læknanna, að ástand aðaláfrýjanda 
hafi verið orðið stöðugt og tímabært að meta örorkuna einu til þremur árum 
eftir slysið. Er fallist á með héraðsdómi, að fyrningartími hafi byrjað að líða í 
árslok 1995 og ekkert hafi gerst eftir þann tíma, sem gæti valdið slitum á 
fyrningu kröfunnar fyrr en héraðsdómsstefna var birt, en í því sambandi hefur 
það engin áhrif á fyrningarfrestinn, að aðaláfrýjandi lenti tvívegis í slysum á 
meðan hann var að líða. Er héraðsdómur því staðfestur.118 

Var krafan því fyrnd þegar málið var höfðað, en líkt og sjá má í dóminum þá var talið 

tímabært að meta varanlega örorku tjónþola einu til þremur árum eftir slysið, sem telja má 

frekar rúman tíma. 

Af framangreindum dómum, í kafla 7.1, má ráða að það var tilhneiging hjá Hæstarétti, 

a.m.k. fram til ársins 2008, að miða upphaf fjögurra ára fyrningarfrests skv. 99. gr. umfl. við 

það tímamark hvenær telja mátti að heilsufarslegt ástand tjónþola hafi orðið stöðugt og/eða 

hvenær tímabært var að leggja mat á varanlegar afleiðingar tjónþola. Á þeim tímapunkti er 

tjónþoli talinn hafa vitneskju um kröfu sína. Niðurstaða Hæstaréttar í framangreindum 

dómum er ekki í samræmi við dóma Hæstaréttar um upphaf tilkynningarfrests, en tekið skal 

þó fram, að fyrsti dómurinn um upphaf tilkynningarfrests skv. 1. mgr. 124. gr. vsl., féll ekki 

fyrr en árið 2009. Allir framangreindir dómar féllu fyrir það tímamark.  

7.2 Tjónþola má vera ljóst að hafa hlotið varanlegt mein vegna slyss 
Í síðari dómum Hæstaréttar virðist rétturinn miða upphafspunkt fyrningarfrests skv. 99. gr. 

umfl. við þann tímapunkt þegar tjónþola má vera ljóst að hann hafi hlotið varanlegt mein 

vegna   slyss.  Þannig  er   talið  að   tjónþoli   hafi   „vitneskju  um  kröfu  sína“  og  „átt  þess  kost  að  

leita fullnustu   hennar“   þegar   að   hann   hefur vitneskju um að hafa orðið fyrir varanlegum 

afleiðingum slyss. Í tveimur dómum Hæstaréttar og í fjölmörgum úrskurðum ÚÍV um upphaf 

tilkynningarfrests hefur verið talið að tjónþoli hafi öðlast vitneskju  um  „atvik  sem  krafa  hans  

er   reist   á“   á   sama   tímamarki.   Líkt   og   fram   kom   að   framan þá er það mjög huglægt mat, 

hvenær tjónþoli er talinn hafa vitneskju um varanlegt líkamstjón. Við mat Hæstaréttar á 

                                                        
118 Hrd. 12. febrúar 2004 í máli nr. 276/2003, mgr. 4.  
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upphafi fyrningarfrests virðist rétturinn þó í mörgum tilvikum miða við þann tímapunkt þegar 

tjónþoli leitar til sérfræðings.  

7.2.1 Hrd. 23. október 2008 í máli nr. 661/2007 
Í Hrd. 23. október 2008 í máli nr. 661/2007 hafnaði Hæstiréttur þeirri túlkun að miða ætti 

upphafspunkt fyrningarfrestsins við stöðugleikapunkt, líkt og miðað var við í mörgum af fyrri 

dómum Hæstaréttar.  

Atburðarrásin í málinu var eftirfarandi: 

 28. nóvember 2000 – Tjónþoli lenti í umferðarslysi og leitaði strax í kjölfarið 

til læknis þar sem hún var greind með tognun í hálsi og brjóst- og lendhrygg.  

 28. febrúar 2001 – Stöðugleikapunktur skv. matsgerð. 

 Frá slysi þar til í nóvember 2005 – Tjónþoli leitaði lítillega til heimilislæknis 

og fékk verkjalyf og bólgueyðandi lyf. 

 29. nóvember 2005 – Tjónþoli leitaði til sérfræðings í bæklunarlækningum 

vegna álagsbundinna einkenna frá hálsi og baki.  

 12. maí 2006 – Vottorð bæklunarlæknis lá fyrir. Talið að ekki væri að vænta 

frekari bata. Ekki kostur á frekari meðferð og tímabært að leggja mat á 

afleiðingar slyssins.  

 5. október 2006 – Mat tveggja lækna á líkamstjóni tjónþola lá fyrir. 

 16. apríl 2007 – Málið höfðað.  

Líkt og sjá má þá leitaði tjónþoli ekki til bæklunarlæknis fyrr en í lok árs 2005, þ.e. 

fimm árum eftir slysið. Fyrir dómi kvaðst tjónþoli hafa upplifað það að einkenni vegna 

slyssins hefðu versnað eftir að hún hóf störf að loknu námi árið 2004. Í þessu sambandi segir 

Hæstiréttur að þegar tjónþola mátti vera ljóst að ekki fékkst árangur af verkjalyfinu og 

bólgueyðandi lyfinu, og einkenni jukust samhliða auknum störfum, hafi hún leitað til 

sérfræðings í bæklunarlækningum. Hæstiréttur taldi að þá fyrst hafi tjónþola mátt vera ljóst 

að  hún  hafi  hlotið  varanleg  mein  af  slysinu  og  „átti  hún  þar með kost á að gera nauðsynlegar 

ráðstafanir til að leita fullnustu kröfu sinnar, sbr. dóm Hæstaréttar 12. júní 2008 í máli nr. 

615/2007“.119 Var krafa tjónþola því ekki fallin niður fyrir fyrningu þegar málið var höfðað. Í 

dóminum virðist hafa skipt máli að einkenni tjónþola hafi aukist þegar hún hóf störf. Ætla má 

að ef að þessar breytingar á aðstæðum tjónþola hefðu ekki átt sér stað, þá hefði upphaf 

                                                        
119 Hrd. 12. júní 2008 í máli nr. 615/2007, sem Hæstiréttur vísar til í máli nr. 661/2007, hefur þegar verið 
reifaður í kafla 6.3.1. Í málinu reyndi á fjögurra ára fyrningarfrest skv. 29. gr. eldri vsl. Niðurstaða Hæstaréttar í 
máli nr. 615/2007 var svipuð niðurstöðu Hæstaréttar í máli nr. 661/2007 en í báðum málunum var talið að 
upphaf fyrningarfrestins hafi hafist næstu áramót eftir að tjónþoli leitaði til sérfræðings í bæklunarlækningum.  
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fyrningarfrestsins byrjað að líða nokkru fyrr. Telja má þó eðlilegt að Hæstiréttur hafi miðað 

upphafspunkt fyrningarfrestsins við þetta tímamark, enda var í raun ekki öðru tímamarki til 

að dreifa en heimsókn tjónþola til bæklunarlæknisins, sem gat gefið tjónþola vísbendingu um 

að hafa orðið fyrir varanlegum áverkum.120 

Í málinu var talið að heilsufarslegt ástand tjónþola hafi orðið stöðugt í febrúar 2001, 

þ.e. þremur mánuðum eftir slysið, en það hafði ekki áhrif á niðurstöðu í málinu. Í dómi 

héraðsdóms segir um þetta atriði: 

Svo sem áður greinir leitaði stefnandi á slysadeild þegar eftir áreksturinn og 
var greind með hálstognun og tognun á lendhrygg. Það ástand var orðið 
stöðugt að áliti matsmanna þremur mánuðum eftir slysið. Um það gat 
stefnanda ekki verið kunnugt á þeirri stundu. Þvert á móti verður ráðið af 
gögnum málsins að stefnandi, sem var rétt orðin 18 ára að aldri er slysið átti 
sér stað, hafi vænst þess að afleiðingar slyssins gengju til baka en þegar henni 
hafi orðið ljóst að svo yrði ekki hafi hún hafist handa við að halda rétti sínum 
til haga með því að leita til Sigurjóns Sigurðssonar læknis.121 

Var þannig ekki talið rétt að miða upphafspunkt fyrningarfrestsins við 

stöðugleikapunktinn, líkt og í fyrri dómum Hæstaréttar.  

7.2.2 Hrd. 2. apríl 2009 í máli nr. 418/2008 
Í Hrd. 2. apríl 2009 í máli nr. 418/2008 var atburðarrásin eftirfarandi:  

 29. júní 2001 – Tjónþoli lenti í umferðarslysi. 

 3. og 11. júlí 2001 – Tjónþoli fór í skoðun á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 

vegna verkja í baki og hægri öxl. 

 12. september 2001 – Stöðugleikapunktur skv. örorkumati. 

 22. apríl 2004 – Tjónþoli leitaði til bæklunarlæknis. Hann fór þess á leit með 

beiðni sama dag að tjónþoli fengi sjúkraþjálfun vegna hálstognunar. 

 27. desember 2007 – Málið höfðað. 

Í vottorði heimilislæknis, dags. 4. maí 2005, kom fram að tjónþoli hafi ekki verið með 

verk í baki nema undir lok meðgöngu í maí 2003. 

Í niðurstöðu Hæstaréttar kemur eftirfarandi fram: 

Við úrlausn þess hvenær áfrýjandi fékk vitneskju um kröfu sína annars vegar 
og hvenær hún átti þess fyrst kost á að leita fullnustu hennar hins vegar verður 
ekki eingöngu litið til huglægrar afstöðu hennar, en bæði skilyrðin þurfa að 
vera fyrir hendi til að reglu umferðarlaga um fjögurra ára fyrningartíma verði 
beitt, sbr. dóm Hæstaréttar 29. janúar 2009 í máli nr. 71/2008. Þetta upphaf 

                                                        
120 Í Hrd. 13. júní 2013 í máli nr. 9/2013 var upphafspunktur fyrningarfrestsins miðaður við það tímamark þegar 
vottorð læknis lá fyrir. Þá fyrst var talið að tjónþoli hafði fengið vitneskju um varanlegar afleiðingar slyss og átti 
þess fyrst kost að leita fullnustu kröfu um frekari bætur.  
121 Hrd. 23. október 2008 í máli nr. 661/2007, niðurstaða, mgr. 6. 
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fyrningarfrestsins ræðst þó ekki af því hvenær heilsufar tjónþola var orðið 
stöðugt, enda er það tímamark ákveðið afturvirkt út frá læknisfræðilegu mati á 
bata hans.122 

Í niðurstöðu Hæstaréttar kemur einnig fram að tjónþoli hafi ekki leitað mats á því 

hvenær hefði verið tímabært að láta meta afleiðingar slyssins. Í framhaldi að því fer 

Hæstiréttur í gegnum læknismeðferð tjónþola, en að lokum segir í dóminum: 

Á því tímamarki þegar áfrýjandi leitaði til þessa sérfræðings í 
bæklunarlækningum mátti henni fyrst verða ljóst að hún hafði hlotið varanleg 
mein af slysinu og átti hún þar með kost á að gera nauðsynlegar ráðstafanir til 
að leita fullnustu kröfu sinnar, sbr. dóma Hæstaréttar 12. júní og 23. október 
2008 í málum nr. 615/2007 og 661/2007. Samkvæmt þessu var krafa áfrýjanda 
ekki fallin niður fyrir fyrningu þegar mál þetta var höfðað 27. desember 
2007.123 

Líkt og sjá má þá hafnar Hæstiréttur því beinlínis að miða eigi upphafspunkt 

fyrningarfrestsins við stöðugleikapunkt. Álykta má hins vegar að Hæstiréttur hefði miðað við 

það tímamark þegar tímabært varð að láta meta afleiðingar slyssins, hefði verið leitast eftir 

mati á því. Þar sem að það lá ekki fyrir miðar rétturinn við það tímamark þegar tjónþola varð 

ljóst að hann hafði orðið fyrir varanlegum afleiðingum slyssins. Velta má því fyrir sér hvort 

að í þeim tilvikum, þegar staðreynt er hvenær tímabært sé að leggja mat á afleiðingar slyss, 

megi líta svo á, að á því tímamarki megi tjónþola vera ljósar afleiðingar slyssins, og eigi þess 

kost að leita fullnustu kröfu sinnar.  

7.2.3 Hrd. 13. nóvember 2014 í máli nr. 319/2014 
Í Hrd. 13. nóvember 2014 í máli nr. 319/2014 var atburðarrásin eftirfarandi: 

 24. maí 2006 – Tjónþoli lenti í umferðarslysi. 

 26. maí 2006 – Tjónþoli leitaði á slysadeild og var m.a. greind með tognun á 

hálshrygg. Átti að fara í sjúkraþjálfun eftir tvær til þrjár vikur ef einkenni væru 

enn til staðar. 

 10. júlí 2006 – Tjónþoli hafði samband við heimilislækni og fékk ávísun á 

meiri bólgueyðandi og verkjastillandi lyf. 

 24. ágúst 2006 – Stöðugleikapunktur skv. sérfræðiáliti.  

 8. til 25. febrúar 2010 – Tjónþoli fór átta sinnum til sjúkraþjálfara. Tjónþoli 

leitaði í kjölfarið til lögmanns sem sendi hana til skoðunar bæklunarlækna og 

taugalæknis.  

                                                        
122 Hrd. 2. apríl 2009 í máli nr. 418/2008, kafli II, mgr. 3. 
123 Hrd. 2. apríl 2009 í máli nr. 418/2008, kafli II, mgr. 4. 
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 9. maí 2012 – Læknisvottorð bæklunarskurðlæknis lá fyrir. Tjónþoli greind 

með tognun á hálshrygg, lendhrygg og brjósthrygg.  

 18. júní 2012 – Læknisvottorð annars bæklunarskurðlæknis lá fyrir. Fram 

kom að tjónþoli hafi orðið fyrir varanlegu líkamstjóni í slysinu. Taldi tímabært 

að meta afleiðingarnar.  

 27. september 2012 – Sérfræðiálit tveggja sérfræðinga lá fyrir.  

 7. nóvember 2012 – Málið höfðað. 

Í héraðsdómi er rakið sérfræðiálitið, dags. 27. september 2012, þar sem fram kemur 

að tímabært hefði verið að meta afleiðingar tjónsins einu ári eftir slysið, eða þann 24. maí 

2007. Þá kemur einnig fram í álitinu að þetta breyti því ekki að tjónþoli virtist ekki hafa gert 

sér grein fyrir varanlegum afleiðingum slyssins fyrr en nokkru síðar eða eftir 25. febrúar 

2010, þ.e. eftir að sjúkraþjálfun hafði verið reynd með takmörkuðum árangri. Um þá 

niðurstöðu vísa dómkvaddir matsmenn til þess að tjónþoli hafi vonast til að einkennin myndu 

ganga til baka með tímanum, og því hafi eina úrræðið verið að taka verkja- og bólgueyðandi 

lyf. Það hafi svo verið vegna aukins álags í vinnu og minni endurhæfingar á sama tíma sem 

einkenni í baki hafi aukist og þá hafi hún leitað til sjúkraþjálfara. Í héraðsdómi sem staðfestur 

var af Hæstarétti með vísan til forsendna, kemur eftirfarandi fram um þetta atriði: 

Þótt matsmenn hafi ákveðið afturvirkt, að tímabært hefði verið að meta 
afleiðingar slyssins í maí 2007, þá gat stefnanda ekki, samkvæmt 
fyrirliggjandi atvikum, verið það ljóst á þeim tíma að hún fengi ekki frekari 
bata. Að þessu virtu verður að telja að stefnanda hafi fyrst mátt vera ljóst á 
árinu 2010 að hún hefði hlotið varanlegt mein af slysinu og átti hún þar með 
kost á að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að leita fullnustu kröfu sinnar. 
Niðurstaða dómsins um þetta tímamark á sér stoð í dómum Hæstaréttar í 
málunum nr. 615/2007, nr. 661/2007 og nr. 378/2009.124  
Krafa tjónþola var þar af leiðandi ekki talin vera fallinn niður fyrir fyrningu skv. 99. 

gr. umfl., við höfðun málsins. Í niðurstöðu Hæstaréttar tekur rétturinn sérstaklega fram að 

upphaf fyrningarfrests ráðist ekki af því hvenær heilsufar tjónþola hafi orðið stöðugt, enda sé 

það tímamark ákveðið afturvirkt út frá læknisfræðilegu mati á bata hans.  

7.2.4 Hrd. 21. júní 2011 í máli nr. 661/2010 
Í Hrd. 21. júní 2011 í máli nr. 661/2010 var atburðarrásin eftirfarandi: 

 18. júní 2003 – Tjónþoli lenti í umferðarslysi. 

 18. september 2003 – Stöðugleikapunktur skv. matsgerð.  

                                                        
124 Hrd. 13. nóvember 2014 í máli nr. 319/2014, niðurstaða, mgr. 8. 
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 Um mitt ár 2004 - Talið tímabært að leggja mat á afleiðingar slyssins, þ.e. 12 

mánuðum eftir slysið.  

 13. febrúar 2009 – Tjónþoli leitaði til læknis vegna bakverkja, og fékk lyf og 

tilvísun til sjúkraþjálfara. 

 apríl 2009 – Tjónþoli leitaði aftur til sama læknis, þar sem fram kom að 

einkenni hans væru varanleg.  

 30. desember 2009 – Málið höfðað.  

Í dómi Hæstaréttar kemur fram að af læknisfræðilegum gögnum sem lögð hafi verið 

fram í málinu, yrði ekki ráðið að nein breyting hafi orðið á heilsufari tjónþola frá því það var 

talið orðið stöðugt. Fram kemur að hún hafi þó ekki leitað til lækna vegna einkenna sinna frá 

árinu 2003 fram til febrúar 2009. Komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að tjónþola hafi mátt 

vera ljóst eigi síðar en á árinu 2004 að hún hafi hlotið varanlegt líkamstjón við slysið. Var 

fyrningarfresturinn því talinn hafa byrjað að líða við lok árs 2004 og var krafan því fyrnd við 

höfðun málsins 30. desember 2009.  

Hér má sjá að Hæstiréttur tekur fram hvenær stöðugleikapunkturinn var og hvenær 

tímabært var að meta varanlegar afleiðingar slyssins. Virðist rétturinn miða upphaf 

fyrningarfrestsins við það tímamark þegar tímabært var að meta afleiðingar slyssins, en þá 

mátti tjónþola vera ljóst að hún hafi hlotið varanlegt líkamstjón.  

Í framangreindum dómum Hæstaréttar í kafla 7.2, sem allir féllu eftir árið 2008, miðar 

Hæstiréttur upphafspunkt fyrningarfrestsins ekki við þann tímapunkt þegar heilsufar tjónþola 

var orðið stöðugt og/eða tímabært var að meta varanlegar afleiðingar slyss, líkt og í fyrri 

dómum. Í Hrd. 13. nóvember 2014 í máli nr. 319/2014 og Hrd. 2. apríl 2009 í máli nr. 

418/2008 tekur Hæstiréttur beinlínis fram að ekki skuli miða við stöðugleikapunkt. Mat á 

stöðugleikapunkti   fer   í   raun   fram   með   því   að   „horfa   í   baksýnisspegilinn“,   líkt   og   Viðar  

Lúðvíksson orðar það í fyrrnefndri grein sinni. Er þannig lagt mat á það hvenær breytingar 

eða sveiflur á heilsufari tjónþolans hafi hætt. Tjónþoli veit af þessum sökum því í raun ekki 

hvenær stöðugleikapunktinum er náð, enda upplifir hann tæplega þann dag sem slíkan. Með 

öðrum orðum er um að ræða mat síðari tíma á því hvenær ætla megi að heilsufar tjónþola hafi 

orðið stöðugt.125 Halda má því fram að eðlilegra sé að miða upphaf fyrningarfrestsins við það 

tímamark þegar tjónþoli gerir sér grein fyrir að áverkar eftir slys séu varanlegir, t.a.m. þegar 

tjónþoli fær greiningu sérfræðings á varanlegum áverka, fremur en að miða upphafspunkt 

                                                        
125 Viðar Lúðvíksson (n. 92) 610. 
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fyrningarfrestsins við stöðugleikapunktinn, sem er ástand sem tjónþoli finnur ekki koma yfir 

sig ef svo mætti segja.  

7.3 Hvenær telst seinna skilyrði 99. gr. umfl. uppfyllt? 
Næst ber að taka til skoðunar hvenær Hæstiréttur telur að seinna skilyrði 99. gr. umfl., um að 

kröfuhafi hafi átt þess kost að leita fullnustu kröfu sinnar, teljist uppfyllt, og hvort að 

rétturinn skilji á milli tveggja skilyrða 99. gr. umfl. Spyrja má t.d. hvort kröfuhafi eigi ávallt 

kost á að leita fullnustu kröfu sinnar þegar hann telst mega gera sér grein fyrir að hafa orðið 

fyrir varanlegum afleiðingum slyss.  

7.3.1 Hrd. 29. janúar 2009 í máli nr. 71/2008   
Í Hrd. 29. janúar 2009 í máli nr. 71/2008 var deilt um hvort skaðabótakrafa tjónþola vegna 

líkamstjóns sem hann varð fyrir í umferðarslysi árið 1997, væri fyrnd skv. 99. gr. umfl., þegar 

málið var höfðað þann 3. nóvember 2006. Samkvæmt örorkumati var talið að það hefði verið 

tímabært að leggja mat á afleiðingar slyssins að liðnum þremur árum frá slysdegi. Hæstiréttur 

taldi rétt að leggja til grundvallar að unnt hefði verið að meta afleiðingar slyssins á fyrri hluta 

ársins 2000. Taldi rétturinn að gögn um heimsóknir tjónþola til læknis árið 2001 bæru með 

sér að ástand hans hafi verið svipað um langt skeið og að ekki hafi verið að vænta sérstakra 

breytinga. Þá kemur eftirfarandi fram í niðurstöðu dómsins: 

Við úrlausn um það annars vegar hvenær áfrýjandi fékk vitneskju um kröfu 
sína og hins vegar hvenær hann átti þess fyrst kost að leita fullnustu hennar 
verður ekki eingöngu litið til huglægrar afstöðu hans, en bæði skilyrðin þurfa 
að vera fyrir hendi til þess að áðurnefndu ákvæði umferðarlaga um fjögurra 
ára fyrningartíma verði beitt.126 

Taldi Hæstiréttur semsagt að tjónþoli hafi ekki hnekkt líkum á því að hafa ekki síðar 

en á miðju ári 2001 vitað um kröfu sína í merkingu 99. gr. umfl. Á því tímamarki, hefði 

tjónþoli jafnframt getað hafist handa við fullnustu kröfu sinnar, með því að afla nauðsynlegra 

læknisvottorða og í framhaldi af því, örorkumats. Lagði Hæstiréttur til grundvallar að þetta 

hefði verið unnt að gera áður en árið 2001 var á enda. Hófst fyrningarfrestur 99. gr. umfl. því 

þann 1. janúar 2002 og var krafan talin fyrnd þegar málið var höfðað.  

 Af framangreindum dómi má ráða að Hæstiréttur líti svo á að seinna skilyrði 99. gr. 

umfl. teljist uppfyllt þegar tjónþoli getur lokið gagnaöflun um kröfuna, t.a.m. með því að afla 

læknisvottorðs og örorkumats, og hefja aðgerðir við að fylgja henni eftir. 

                                                        
126 Hrd. 29. janúar 2009 í máli nr. 71/2008, kafli II, mgr. 1. 
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7.3.2 Hrd. 13. nóvember 2008 í máli nr. 77/2008 
Niðurstaða Hæstaréttar í Hrd. 13. nóvember 2008 í máli nr. 77/2008 er í samræmi við 

niðurstöðuna í Hrd. 29. janúar 2009 í máli nr. 71/2008, um hvenær telja beri að seinna 

skilyrði 99. gr. umfl. teljist uppfyllt. Í niðurstöðu Hæstaréttar kemur eftirfarandi fram: 

Fallist verður á með stefndu að meta verði málsatvik út frá hlutlægum 
mælikvarða þegar metið er hvenær kröfuhafi telst fyrst hafa átt þess kost að 
leita fullnustu kröfu sinnar. Miðað við framangreinda niðurstöðu 
yfirmatsmanna verður að telja að áfrýjandi hefði átt að geta lokið gagnaöflun 
um kröfuna á árinu 2001 og verður því lagt til grundvallar að hún hafi átt þess 
kost að leita fullnustu hennar á því ári. Hófst fyrningarfrestur samkvæmt 99. 
gr. umferðarlaga því í lok árs 2001.127 

7.3.3 Hrd. 18. mars 2010 í máli nr. 378/2009 
Í Hrd. 18. mars 2010 í máli nr. 378/2009 kemur eftirfarandi fram í niðurstöðu Hæstaréttar: 

Samkvæmt þessu hefst hinn lögmælti fjögurra ára fyrningartími við lok þess 
almanaksárs er tjónþoli telst hafa fengið vitneskju um kröfuna, ef hann telst þá 
hafa átt þess kost að leita fullnustu hennar. Talið verður að til hins síðarnefnda 
skilyrðis heyri að tjónþola hafi mátt vera orðið ljóst umfang þess líkamstjóns 
sem bóta er krafist fyrir.128 

Í dóminum lítur Hæstiréttur svo á að í seinna skilyrði 99. gr. umfl. felist að tjónþola 

hafi mátt vera orðið ljóst umfang þess líkamstjóns sem bóta er krafist fyrir. Halda má því 

fram að tjónþoli viti um umfang líkamstjóns síns þegar t.d. læknisvottorð liggur fyrir. Má því 

ætla að dómurinn sé í samræmi við tvo fyrrnefndu dóma réttarins, annars vegar Hrd. 29. 

janúar 2009 í máli nr. 71/2008 og hins vegar Hrd. 13. nóvember 2008 í máli nr. 77/2008, 

þrátt fyrir að orðalag Hæstaréttar hafi ekki verið nákvæmlega hið sama í umræddum dómi.  

Í framangreindum dómum í kafla 7.3, virðist Hæstiréttur líta svo á að skilyrðin tvö í 

99. gr. umfl., þ.e. annars vegar að kröfuhafi hafi fengið vitneskju um kröfu sína og hins vegar 

að hann hafi átt þess kost að leita fullnustu hennar, séu tvö aðskilin skilyrði, sem bæði þurfi 

að vera uppfyllt til að fyrningarfresturinn byrji að líða. Það er hins vegar ekki unnt að sjá að 

greint sé á milli þessara tveggja skilyrða í öðrum dómum sem fjallað hefur verið um.  

7.3.4 Hrd. 13. nóvember 2014 í máli nr. 319/2014 
Í Hrd. 13. nóvember 2014 í máli nr. 319/2014, sem einnig er reifaður í kafla 7.2.3, kemur 

eftirfarandi fram í niðurstöðu Hæstaréttar um skilyrðin tvö í 99. gr. umfl.:  

Við úrlausn þess hvenær stefnda fékk vitneskju um kröfu sína annars vegar og 
hvenær hún átti þess fyrst kost á að leita fullnustu hennar hins vegar verður 
ekki eingöngu litið til huglægrar afstöðu hennar, en bæði skilyrðin þurfa að 

                                                        
127 Hrd. 13. nóvember 2008 í máli nr. 77/2008, kafli III, mgr. 2.  
128 Hrd. 18. mars 2010 í máli nr. 378/2009, mgr. 5.  
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vera fyrir hendi til að fjögurra ára fyrningarfresturinn hefjist, sbr. dóma 
Hæstaréttar 29. janúar 2009 í máli nr. 71/2008 og 2. apríl 2009 í máli nr. 
418/2008.129 

Hæstiréttur fjallar ekki meira um skilyrðin tvö í dóminum og segir einungis að 

tjónþoli hafi ekki fyrr en á árinu 2010 getað gert sér grein fyrir að hún hafi hlotið þau 

varanlegu mein af slysinu sem um ræðir. Miðað við það hvernig Hæstiréttur fjallar um 

skilyrðin tvö í 99. gr. umfl. í dóminum mætti líta svo á að bæði skilyrðin teljist uppfyllt þegar 

tjónþoli er talinn geta gert sér grein fyrir að hann hafi orðið fyrir varanlegu tjóni. Hið sama 

má segja um niðurstöðu Hæstaréttar í Hrd. 2. apríl 2009 máli nr. 418/2009, sem reifaður er í 

kafla 7.2.2. Teljast því bæði skilyrði 99. gr. umfl. uppfyllt, og byrjar því fyrningarfresturinn 

að líða, þegar tjónþoli er talinn hafa vitneskju um að hafa hlotið varanlegt líkamstjón.130  

7.4 Ályktanir af dómaframkvæmd um 99. gr. umfl.  
Frá árinu 2000 virðast vátryggingafélögin í mörgum tilfellum halda því fram að upphaf 

fyrningarfrestsins sé t.d. á slysdeginum sjálfum eða á stöðugleikapunkti eftir slysdag sem var 

oft löngu áður en læknismeðferð var lokið og enn óljóst hvort afleiðingar slyss væru 

varanlegar. Í mörgum af dómum Hæstaréttar náðu félögin þessari túlkun fram og er 

upphafspunktur fyrningarfrestsins því í þeim tilfellum miðaður við þann tímapunkt þegar 

heilsufar tjónþola varð stöðugt og/eða tímabært var að leggja mat á varanlegar afleiðingar 

slyss. Sú stefna, sem þeir dómar virðast marka, er nokkuð ströng í garð tjónþola. Viðar 

Lúðvíksson veltur því upp í fyrrnefndri  grein  sinni  „Upphaf  fyrningarfrests  samkvæmt  99.  gr.  

umferðarlaga   nr.   50/1987“,   hvort   ákvæðið   hefði   ekki   verið   orðað   þannig,   að   bótakröfur  

skyldu  fyrnast  „…á  fjórum  árum  frá  lokum  þess  almanaksárs  þegar  heilsufar  kröfuhafa  varð  

stöðugt…“  ef  það  hefði verið vilji löggjafans.131 Það er vart hægt að segja að orðalag 99. gr. 

umfl., um að miða upphaf fyrningarfrestsins við vitneskju tjónþola um kröfu sína, merki að 

miða eigi upphafspunktinn við tímamarkið þegar heilsufar tjónþola varð stöðugt, þó svo að 

við það tímamark bætist sanngjarn frestur fyrir tjónþola til að afla mats og undirbúa 

kröfugerð sína.  

Í Hrd. 23. október 2008 í máli nr. 661/2007, var fyrrnefndri túlkun á 99. gr. umfl. 

hafnað og var upphafspunktur frestsins miðaður við komu tjónþola til sérfræðings. Á þeim 

tímapunkti var talið að tjónþola hafi fyrst mátt vera ljóst að hún hafi hlotið varanlegt mein af 

slysinu. Í síðari dómum Hæstaréttar virðist rétturinn þannig falla frá fyrrnefndri stefnu sinni 

                                                        
129 Hrd. 13. nóvember 2014 í máli nr. 319/2014, mgr. 3. 
130 Í Hrd. 12. febrúar 2004 í máli nr. 276/2003 sem reifaður er í kafla 7.1.4, virðist sem að tímamörk skilyrðanna 
í 99. gr. umfl. falli saman í dóminum og má því halda því fram að ekki sé um tvö sjálfstæð skilyrði að ræða. 
131 Viðar Lúðvíksson (n. 92) 609–610. 
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og miðar upphafspunkt fyrningarfrestsins við þann tímapunkt þegar tjónþoli hefur vitneskju 

um að hafa orðið fyrir varanlegu líkamstjóni. Telja má að sú nálgun Hæstaréttar sé mun 

sanngjarnari og meira í samræmi við orðalag 99. gr. umfl. heldur en ef upphafspunktur 

fyrningarfrestsins sé miðaður við stöðugleikapunktinn eða þegar tímabært varð að meta 

varanlegar afleiðingar slyss.  

Í dómunum þar sem upphafspunktur fyrningarfrestsins er miðaður við það tímamark 

þegar tjónþoli hefur vitneskju um að hafa hlotið varanlegt líkamstjón, er matið huglægt 

fremur en hlutlægt, þ.e. hvenær megi telja að ytri atvik hafi fært tjónþola vitneskju um kröfu 

hans. Þegar upphafspunktur fyrningarfrestsins er hins vegar miðaður við stöðugleikapunkt 

eða hvenær tímabært varð að meta varanlegar afleiðingar slyss þá er matið hlutlægt.132 Er rétt 

að farið verði varlega í að líta einungis til hinna hlutlægu þátta.  

Þá virðist Hæstiréttur ekki í öllum tilvikum greina á milli tveggja skilyrða 99. gr. 

umfl., þ.e. annars vegar að kröfuhafi hafi fengið vitneskju um kröfu sína og hins vegar að 

hann hafi átt þess kost að leita fullnustu kröfunnar. Þannig virðast tímamörk skilyrðanna 

almennt falla saman í dómum Hæstaréttar. Þegar tjónþoli er talinn hafa öðlast vitneskju um 

að hann hafi orðið fyrir varanlegu líkamstjóni þá virðist Hæstiréttur líta svo á að tjónþoli eigi 

kost á að leita fullnustu kröfu sinnar og bæði skilyrði 99. gr. vsl. því uppfyllt á því tímamarki. 

Verður því ekki talið að um tvö aðskilin skilyrði sé í raun að ræða, en í þeim fáu dómum sem 

Hæstiréttur fjallar um skilyrðin sem tvö sjálfstæð skilyrði og skilur þannig á milli þeirra, má 

álykta að seinna skilyrðið teljist uppfyllt þegar tjónþoli getur lokið gagnaöflun um kröfuna og 

hafið aðgerðir við að fylgja henni eftir.  

 Tekið skal fram að lokum, að eftir að hafa rannsakað dóma um upphaf fyrningarfrests 

skv. 99. gr. umfl., þá má ljóst vera að það er vandkvæðum bundið að setja fram algilda reglu 

um við hvaða tímamark ber að miða upphaf fyrningarfrestsins. Eðlilega eru málsatvik 

almennt ólík, sem óneitanlega getur ráðið því hvenær talið er að fjögurra ára fyrningarfrestur 

skv. 99. gr. umfl. hefjist. 

  

                                                        
132 sama heimild 614. 
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8. Niðurstöður 
Megintilgangur þessarar rannsóknar var annars vegar að skoða hver upphafspunktur 

tilkynningarfrests skv. 1. mgr. 124. gr. vsl. sé, og hvernig orðalag ákvæðisins hefur verið 

túlkað í dóma- og úrskurðarframkvæmd, einkum í ljósi dóma Hæstaréttar Íslands og úrskurða 

úrskurðarnefndar í vátryggingamálum. Á hinn bóginn var tilgangurinn ekki síður að kanna 

hver upphafspunktur fyrningarfrests sé talinn vera, og hvaða merkingu Hæstiréttur hefur lagt 

í orðalag 99. gr. umfl., hvað varðar upphaf fyrningarfrestsins. Markmið rannsóknarinnar var 

að kanna hvort í raun sé um sama upphafspunkt að ræða, með þeim afleiðingum að 

tilkynningarfresturinn annars vegar og fyrningarfresturinn hins vegar, byrja að líða á sama 

tímapunkti, einkum í ljósi dóma- og úrskurðarframkvæmdar. 

Tilgangur tilkynningarfrestsins er fyrst og fremst að koma í veg fyrir óþarfa kostnað, 

sem falla kann á vátryggingafélögin, sökum þess að ekki er tilkynnt um tjón í tæka tíð, þ.e. að 

vátryggingafélögin getið takmarkað kostnað sinn vegna öflunar gagna svo meta megi tjón 

með fullnægjandi hætti. Vátryggingafélögin hafa hagsmuna að gæta af því að geta lokið 

uppgjöri vátryggingarbóta svo fljótt sem auðið er.133 Segja má að þetta hafi í raun verið helsta 

ástæðan fyrir því að ákvæði um eins árs tilkynningarfrest voru lögfest. Fyrningarfrestur er 

hins vegar sá frestur sem tjónþoli nýtur, svo hann sjálfur geti með raunhæfu móti haft uppi 

bótakröfu á hendur vátryggingafélagi, sem kann að vera bótaskylt gagnvart honum. Þegar 

tjónþoli hefur uppi bótakröfu sína innan fyrningarfrests, þá er félagið búið að eiga kost á að 

leggja til hliðar fjármagn til greiðslu á mögulegri bótakröfu tjónþola, enda var því tilkynnt um 

tjónið innan eins árs tilkynningarfrests. Ástæður sem liggja að baki fyrningarfresti eru meðal 

annars þær að erfitt getur reynst að færa sönnur á gamla kröfu og vandasamt kann að vera 

fyrir dómstóla að meta réttmæti slíkra krafna.134 Líkt og sjá má þá er tilgangur og eðli þessara 

tveggja fresta ólíkur, og ákvæði 1. mgr. 124. gr. vsl. um tilkynningarfrest því í raun óskylt 

fyrningu krafna. Ákvæði 1. mgr. 124. gr. vsl. er í raun einungis regla um réttaráhrif þess að 

tjónþoli sinni ekki tilkynningarskyldu sinni og er reglan því annars eðlis en fyrningarreglur. 

Hætta er hins vegar á því að dómstólar geri ekki greinarmun á eðli frestanna, líkt og 

niðurstaða rannsóknarinnar ber að nokkru leyti með sér.  

Af framangreindu er ljóst að þrátt fyrir að tjónþoli hafi tilkynnt vátryggingafélaginu 

frá atvikum sem krafa hans er reist á, þá þarf hann engu að síður að gæta að því að hafa uppi 

kröfuna á hendur vátryggingafélaginu innan fyrningarfrestsins. Tilkynningarfresturinn er 

þannig í raun einungis frestur til að tilkynna um vátryggingaratburð, óháð því hvort tjónþoli 
                                                        
133 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 215-204. mál, athugasemdir við 51. gr.  
134 Sigríður Logadóttir og Ásta Magnúsdóttir (n. 94) 140–141. 
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muni fylgja kröfu sinni eftir eða ekki. Hins vegar má halda því fram að ef tjónþoli tilkynni 

um vátryggingaratburð til vátryggingafélagsins þá séu auknar líkur á því að hann muni fylgja 

eftir kröfu sinni á hendur félaginu, og í flestum tilvikum innan fjögurra ára fyrningarfrests. 

Má því halda því fram að fyrningarfresturinn hafi í raun minni hagnýta þýðingu eftir tilkomu 

tilkynningarfrestsins. Þótti því enn áhugaverðara að rannsaka sérstsaklega upphaf 

tilkynningarfrests, með samanburði við upphaf fyrningarfrests. 

  Tilkynningarfrestur skv. 1. mgr. 124. gr. vsl. byrjar að líða þegar vátryggður eða sá 

sem  á  rétt  til  bóta  fær  „vitneskju  um  atvik  sem  krafa  hans  er  reist  á“, líkt og segir í ákvæðinu. 

Til samanburðar byrjar fyrningarfrestur skv. 99. gr. umfl. að líða „frá   lokum   þess  

almanaksárs sem kröfuhafi fékk vitneskju um kröfu sína og átti þess fyrst kost að leita 

fullnustu  hennar“.  Orðalag ákvæða um tilkynningarfrest annars vegar og fyrningarfrest hins 

vegar virðist ekki heppilegt, sérstaklega í ljósi þess hve oft rís ágreiningur um upphaf 

frestanna. Helst reynir á upphaf tilkynningarfrests og fyrningarfrests þegar um líkamstjón er 

að ræða þar sem afleiðingar tjónsins koma ekki strax í ljós. Um mjög huglæg og matskennd 

tímamörk er að ræða, og hefur það leitt til þess að óvissa hefur ríkt með hvaða hætti eigi að 

skýra ákvæði um tilkynningarfrest annars vegar og fyrningarfrest hins vegar. Velta má fyrir 

sér hvort hægt væri að komast hjá þeirri óvissu með skýrari reglum um upphafstíma 

tilkynningarfrests annars vegar og fyrningarfrests hins vegar, t.a.m. með því að miða 

upphafstíma frestanna við einhvers konar hlutlægari mælikvarða en nú er gert. Telja má að 

þar sem að um líkamstjón er að ræða, og atvik hvers og eins máls eru ólík, þá gæti reynst 

erfitt að ákveða upphafstímann með hlutlægum hætti. Slíkt hlýtur að bjóða uppá ósanngjarnar 

niðurstöður í einstaka málum. Verður því að telja að það fylgi því ákveðinn kostur, og 

beinlínis  sé  nauðsynlegt,  að  hafa  ákvæði  sem  þessi  „opin“ og að skoða þurfi hvert mál fyrir 

sig. Ókosturinn hins vegar, við   að   hafa   ákvæðin   eins   „opin“   og   raun ber vitni, er sá að 

tjónþolar virðast telja hag sínum best borgið með því að leggja ágreining sinn um upphafsdag 

tilkynningarfrests annars vegar og fyrningarfrests hins vegar fyrir dómstóla eða ÚÍV, með 

tilheyrandi kostnaði og óþægindum.  

Hæstiréttur hefur leyst úr fimm málum þar sem reyndi á upphaf tilkynningarfrestsins 

skv. 1. mgr. 124. gr. vsl. Með dómunum hefur Hæstiréttur að nokkru leyti lagt línurnar um 

hvernig túlka beri ákvæði vsl. um tilkynningarfrest, þó að dómarnir geti ekki talist tæmandi 

um þau álitaefni sem varða tilkynningarfrestinn. Af nýjasta dómi Hæstaréttar, Hrd. 21. maí 

2015 í máli nr. 10/2015, þar sem reyndi á upphaf tilkynningarfrests skv. 1. mgr. 124. gr. vsl., 

má ráða að miða eigi upphafspunkt tilkynningarfrestsins við það tímamark þegar tjónþoli er 

talinn hafa öðlast vitneskju um að hann hafi orðið fyrir varanlegu líkamstjóni. Það er aftur á 
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móti mjög huglægt mat hvenær talið er að tjónþoli hafi vitneskju um varanlega áverka sína. 

Þar sem atvik í hverju og einu máli eru ólík er afar erfitt að setja fram algilda reglu um við 

hvaða tímamark eða atvik ber að miða í þessum efnum. Við mat á því hvenær tjónþoli er 

talinn hafa vitneskju um varanlegar afleiðingar slyss þá virðist þó t.a.m. skipta máli hvenær 

hann leitar til sérfræðings.  

Þá hefur ÚÍV einnig leyst úr fjölda mála um upphaf tilkynningarfrests og ákveðnar 

línur hafa verið lagðar varðandi úrlausn slíkra mála. Af úrskurðum nefndarinnar frá 22. 

október 2009 til ársins 2016 má ráða að upphafspunktur tilkynningarfrestsins skv. 1. mgr. 

124. gr. vsl. hefjist þegar tjónþoli er talinn hafa öðlast vitneskju um varanlegar afleiðingar 

slyss. Það getur verið á tjónsdegi, þegar tjónþoli fær greiningu sérfræðings á líkamstjóni sínu 

eða þegar tjónþoli fer í aðgerð vegna áverka, svo eitthvað sé nefnt. Má því segja að úrskurðir 

nefndarinnar séu í samræmi við dóma Hæstaréttar um tilkynningarfrest. Ekki er þó alltaf ljóst 

af úrskurðum nefndarinnar hvenær upphafspunktur tilkynningarfrestsins sé talinn byrja að 

líða. Verður að telja það ábótavant í ljósi þess að málsaðilar, sem í flestum tilfellum eru 

ólöglærðir aðilar, eiga rétt á að fá skýra niðurstöðu í máli sínu. 

Þrátt fyrir þennan fjölda af dómum og úrskurðum er enn spurningum ósvarað hvað 

varðar tilkynningarfrestinn. Hæstiréttur hefur t.d. ekki svarað því hvort um einn eða tvo 

upphafstímapunkta kunni að vera að ræða, þegar tjónþoli verður fyrir tímabundinni 

óvinnufærni og varanlegu tjóni. Þá verður áhugavert að fylgjast með dómaframkvæmd í 

náinni framtíð, og hvort Hæstiréttur muni halda þeirri afstöðu sinni eftir, að miða upphaf 

tilkynningarfrestsins við það tímamark þegar tjónþoli er talinn hafa vitneskju um varanlegar 

afleiðingar slyss, og við hvaða tímapunkta Hæstiréttur muni miða í þeim efnum.  

Varðandi upphaf fyrningarfrestsins var sérstaklega tekið til skoðunar fyrningarákvæði 

99. gr. umfl., sem er efnislega samhljóða 29. gr. eldri vsl. Reynt hefur mikið á skýringu 

orðanna  „frá  lokum  þess  almanaksárs  sem  kröfuhafi  fékk  vitneskju  um  kröfu  sína  og  átti  þess  

fyrst  kost  að  leita   fullnustu  hennar“ í dómum Hæstaréttar. Í síðari dómum réttarins þar sem 

reynir á upphaf fyrningarfrests skv. 99. gr. umfl. telur rétturinn upphafspunkt 

fyrningarfrestsins í mörgum tilvikum vera tímapunktinn þegar tjónþoli vissi eða mátti vita að 

hann hafi orðið fyrir varanlegum afleiðingum slyss. Á þeim tímapunkti er talið að tjónþoli 

hafi í skilningi laganna, öðlast vitneskju   um   „kröfu   sína“.   Í   nýjasta   dómi   Hæstaréttar   um  

upphaf tilkynningarfrests kemst Hæstiréttur að því að tjónþoli er talinn hafa vitneskju um 

„atvik   sem   krafa   hans   er   reist   á“, þegar hann er talinn hafa vitneskju um varanlegt 
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líkamstjón.135 Virðist Hæstiréttur því ekki gera greinarmun á því að hafa vitneskju um kröfu 

sína annars vegar og að hafa vitneskju um atvik sem krafa er reist á hins vegar. 

Þegar litið er til orðalags 1. mgr. 124.  gr.  vsl.  um  að  tjónþoli  þurfi  að  hafa  „vitneskju  

um  atvik  sem  krafa   hans  er   reist  á“  og  orðalags   99.  gr.  umfl.  um  að   tjónþoli  þurfi  að   hafa  

„vitneskju  um  kröfu  sína  og  átt  þess  kost  að  leita  fullnustu  hennar“,  þá  má  halda því fram að 

upphafspunktar frestanna séu á ólíku tímamarki. Þegar upphafspunktur fyrningarfrests er 

ákveðinn er ekki óeðlilegt að gera meiri kröfur til vitneskju tjónþola og hlutlægra 

sönnunargagna. Þannig má ætla að tjónþoli þurfi að hafa allar þær upplýsingar sem hann þarf 

á að halda til að geta gert kröfu, en þegar um upphaf tilkynningarfrests er að ræða þá þurfi 

tjónþoli einungis að hafa vitneskju um atvik sem krafa hans er reist á, þ.e. vitneskju um að 

hafa orðið fyrir tjóni. Af orðalagi greinanna má því halda því fram að fyrningarfresturinn 

byrji að líða á síðara tímamarki, þar sem að tjónþoli þarf bæði að vita að hann eigi kröfu og 

hann þarf að eiga þess kost að leita fullnustu hennar.  

Hæstiréttur virðist þó jafnan líta svo á að upphafspunktur fjögurra ára fyrningarfrests 

skv. 99. gr. umfl. byrji að líða á fyrra tímamarki en orðalag ákvæðisins gefur tilefni til að 

ætla. Hæstiréttur virðist þannig ekki líta svo á að tjónþoli þurfi að hafa nægar upplýsingar til 

að geta gert kröfu, til að fyrningarfresturinn byrji að líða. Hann þarf í raun einungis að hafa 

vitneskju um að hafa orðið fyrir varanlegu líkamstjóni, þegar það á við. Ekki er unnt að sjá að 

Hæstiréttur greini á milli tveggja skilyrða 99. gr. umfl., þ.e. annars vegar að kröfuhafi hafi 

fengið vitneskju um kröfu sína og hins vegar að hann hafi átt þess kost að leita fullnustu 

hennar. Í raun má halda því fram að tímamörk skilyrðanna falli einfaldlega saman í dómum 

Hæstaréttar, eða að Hæstiréttur horfi hreinlega fram hjá seinna skilyrði 99. gr. umfl. Þannig 

er ekki unnt að sjá að í dómum Hæstaréttar er varða 99. gr. umfl. að fyrningarfresturinn byrji 

að líða á síðara tímamarki en tilkynningarfresturinn skv. 1. mgr. 124. gr. vsl., vegna seinna 

skilyrðis greinarinnar um að tjónþoli þurfi að eiga kost á að leita fullnustu kröfu sinnar. Gefur 

þetta vísbendingu um að Hæstiréttur virðist horfa fram hjá orðalagi ákvæðanna og miða 

þannig upphafspunkt tilkynningarfrestsins annars vegar og fyrningarfrestsins hins vegar við 

sama tímamark, þrátt fyrir að ákvæðin séu ólík. Velta má fyrir sér hvort að framganga 

lögmanna á réttarsviðinu hafi haft áhrif á að framkvæmdin sé eins og raun ber vitni. Í þessu 

sambandi er áhugavert að nefna að í Hrd. 21. maí 2015 í máli nr. 10/2015, sem fjallar um 

upphaf tilkynningarfrests, vísar lögmaður vátryggingafélagsins til Hrd. 21. júní 2011 í máli 

nr. 661/2010 og Hrd. 12. júní 2008 í máli nr. 615/2007 við skýringu á upphafspunkti 

                                                        
135 Hrd. 21. maí 2015 í máli nr. 10/2015. 



 74 

tilkynningarfrestsins. Í þeim dómum var þó deilt um upphaf fyrningarfrests. Dómurinn er gott 

dæmi um að lögmenn virðast líta svo á að upphaf þessara tveggja fresta byrji að líða á sama 

tímamarki. Ástæða þess kann að vera sú að af dómum Hæstaréttar um fyrningarfrest annars 

vegar og tilkynningarfrest hins vegar má ráða að upphaf þessara fresta byrji að líða á sama 

tímapunkti, og að Hæstiréttur túlki því ákvæðin eins. Þannig virðist Hæstiréttur ekki gera 

greinarmun á upphafi þessara tveggja fresta þrátt fyrir að eðli þeirra sé ólíkt.  

 Að endingu er nauðsynlegt að velta því upp hvort að löggjafinn hefði ekki tekið það 

fram í lögskýringargögnum við 1. mgr. 124. gr. vsl., að upphafstímapunktur 

tilkynningarfrestsins væri sá sami og upphafstímapunktur fyrningarfrests, ef sú hefði verið 

ætlunin. Þar sem að Hæstiréttur túlkar ákvæði um upphaf tilkynningarfrestsins annars vegar 

og upphaf fyrningarfrestsins hins vegar eins, þá má velta fyrir sér hver tilgangurinn með 

tilkynningarfrestinum sé. Hægt er að hugsa sér að ef túlka ætti ákvæðin eins, þá hefði ákvæði 

um tilkynningarfrest ekki verið sett. Í raun mætti segja að það væri óþarfi að hafa sérstakt 

ákvæði um tilkynningarfrest, þar sem að það virðist vera litið þannig á að tjónþoli geti á sama 

tímapunkti og tilkynningarfresturinn hefst, haft uppi kröfu um bætur á hendur 

vátryggingafélaginu. Tjónþoli þurfi því ekki að tilkynna um tjónið sérstaklega og síðar hafa 

uppi kröfu um bætur. 

Af framangreindu má halda því fram að ekki sé rétt að miða upphaf fyrningarfrestsins 

við það tímamark sem miðað er við í dómum Hæstaréttar. Fyrningarfrestur er annars eðlis en 

tilkynningarfrestur og því ólíklegt að upphaf þessara tveggja ólíku fresta sé á sama 

tímapunkti. Eðli fyrningarfrests og orðalag ákvæða um hann benda til þess að upphaf 

frestsins hefjist á síðara tímamarki. Þykir því rétt þegar tekið er mið af niðurstöðu 

rannsóknarinnar að líta þurfi meira til eðlis og tilgangs fyrningarfrests sem og orðalags 

ákvæða um fyrningarfrest, við ákvörðun um upphafspunkt frestsins. 
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Viðauki 2 
Úrskurðir úrskurðarnefndar í vátryggingamálum 
Tilkynningarfresturinn liðinn 
Úrskurður ÚÍV 9. febrúar 2010 í máli nr. 8/2010 

Úrskurður ÚÍV 7. apríl 2010 í máli nr. 73/2010  

Úrskurður ÚÍV 27. maí 2010 í máli nr. 126/2010  

Úrskurður ÚÍV 16. nóvember 2010 í máli nr. 311/2010 

Úrskurður ÚÍV 4. janúar 2011 í máli nr. 382/2010 

Úrskurður ÚÍV 25. janúar 2011 í máli nr. 403/2010  

Úrskurður ÚÍV 15. febrúar 2011 í máli nr. 12/2011 

Úrskurður ÚÍV 15. mars 2011 í máli nr. 34/2011 

Úrskurður ÚÍV 14. apríl 2011 í máli nr. 89/2011 

Úrskurður ÚÍV 19. apríl 2011 í máli nr. 117/2011 

Úrskurður ÚÍV 19. apríl 2011 í máli nr. 126/2011 

Úrskurður ÚÍV 17. maí 2011 í máli nr. 150/2011 

Úrskurður ÚÍV 24. maí 2011 í máli nr. 156/2011 

Úrskurður ÚÍV 14. júní 2011 í máli nr. 210/2011  

Úrskurður ÚÍV 16. ágúst 2011 í máli nr. 300/2011 

Úrskurður ÚÍV 14. febrúar 2012 í máli nr. 538/2011 

Úrskurður ÚÍV 3. apríl 2012 í máli nr. 48/2012 

Úrskurður ÚÍV 3. apríl 2012 í máli nr. 62/2012 

Úrskurður ÚÍV 11. apríl 2012 í máli nr. 84/2012 

Úrskurður ÚÍV 11. apríl 2012 í máli nr. 93/2012 

Úrskurður ÚÍV 22. apríl 2012 í máli nr. 159/2012 

Úrskurður ÚÍV 22. maí 2012 í máli nr. 160/2012 

Úrskurður ÚÍV 19. júní 2012 í máli nr. 214/2012 

Úrskurður ÚÍV 10. júlí 2012 í máli nr. 233/2012 

Úrskurður ÚÍV 2. ágúst 2012 í máli nr. 248/2012 

Úrskurður ÚÍV 23. október 2012 í máli nr. 388/2012 

Úrskurður ÚÍV 11. desember 2012 í máli nr. 455/2012 

Úrskurður ÚÍV 19. febrúar 2013 í máli nr. 20/2013 

Úrskurður ÚÍV 16. apríl 2013 í máli nr. 89/2013 

Úrskurður ÚÍV 16. apríl 2013 í máli nr. 97/2013 
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Úrskurður ÚÍV 16. apríl 2013 í máli nr. 100/2013 

Úrskurður ÚÍV 7. maí 2013 í máli nr. 130/2013 

Úrskurður ÚÍV 28. júní 2013 í máli nr. 197/2013 

Úrskurður ÚÍV 28. júní 2013 í máli nr. 207/2013 

Úrskurður ÚÍV 13. ágúst 2013 í máli nr. 225/2013 

Úrskurður ÚÍV 13. ágúst 2013 í máli nr. 228/2013 

Úrskurður ÚÍV 27. ágúst 2013 í máli nr. 253/2013 

Úrskurður ÚÍV 15. október 2013 í máli nr. 289/2013 

Úrskurður ÚÍV 31. október 2013 í máli nr. 319/2013 

Úrskurður ÚÍV 26. nóvember 2013 í máli nr. 348/2013 

Úrskurður ÚÍV 10. desember 2013 í máli nr. 356/2013 

Úrskurður ÚÍV 10. desember 2013 í máli nr. 390/2013 

Úrskurður ÚÍV 22. janúar 2014 í máli nr. 401/2013 

Úrskurður ÚÍV 20. desember 2013 í máli nr. 406/2013 

Úrskurður ÚÍV 16. september 2014 í máli nr. 159/2014 

Úrskurður ÚÍV 16. september 2014 í máli nr. 178/2014 

Úrskurður ÚÍV 12. ágúst 2014 í máli nr. 182/2014 

Úrskurður ÚÍV 19. ágúst 2014 í máli nr. 187/2014 

Úrskurður ÚÍV 12. ágúst 2014 í máli nr. 191/2014 

Úrskurður ÚÍV 19. ágúst 2014 í máli nr. 217/2014 

Úrskurður ÚÍV 9. september 2014 í máli nr. 222/2014 

Úrskurður ÚÍV 23. september 2014 í máli nr. 228/2014 

Úrskurður ÚÍV 23. september 2014 í máli nr. 253/2014 

Úrskurður ÚÍV 25. nóvember 2014 í máli nr. 312/2014 

Úrskurður ÚÍV 5. febrúar 2015 í máli nr. 381/2014 

Úrskurður ÚÍV 3. júlí 2015 í máli nr. 194/2015 

Úrskurður ÚÍV 15. september 2015 í máli nr. 237/2015 

Úrskurður ÚÍV 15. september 2015 í máli nr. 291/2015 

Úrskurður ÚÍV 27. október 2015 í máli nr. 353/2015 

Úrskurður ÚÍV 18. desember 2015 í máli nr. 408/2015 

Úrskurður ÚÍV 15. desember 2015 í máli nr. 416/2015 
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Tilkynningarfresturinn ekki liðinn 
Úrskurður ÚÍV 27. október 2009 í máli nr. 317/2009  

Úrskurður ÚÍV 29. desember 2009 í máli nr. 401/2009  

Úrskurður ÚÍV 27. október 2009 í máli nr. 325/2009 

Úrskurður ÚÍV 18. maí 2010 í máli nr. 113/2010  

Úrskurður ÚÍV 14. september 2010 í máli nr. 240/2010  

Úrskurður ÚÍV 26. október 2010 í máli nr. 282/2010  

Úrskurður ÚÍV 16. nóvember 2010 í máli nr. 307/2010  

Úrskurður ÚÍV 7. desember 2010 í máli nr. 353/2010 

Úrskurður ÚÍV 21. mars 2011 í máli nr. 53/2011 

Úrskurður ÚÍV 14. apríl 2011 í máli nr. 66/2011 

Úrskurður ÚÍV 24. maí 2011 í máli nr. 157/2011 

Úrskurður ÚÍV 21. júní 2011 í máli nr. 205/2011 

Úrskurður ÚÍV 21. júní 2011 í máli nr. 207/2011 

Úrskurður ÚÍV 16. ágúst 2011 í máli nr. 299/2011 

Úrskurður ÚÍV 1. nóvember 2011 í máli nr. 388/2011 

Úrskurður ÚÍV 1. nóvember 2011 í máli nr. 401/2011 

Úrskurður ÚÍV 16. nóvember 2011 í máli nr. 415/2011 

Úrskurður ÚÍV 26. janúar 2012 í máli nr. 509/2011 

Úrskurður ÚÍV 26. janúar 2011 í máli nr. 517/2011 

Úrskurður ÚÍV 9. mars 2012 í máli nr. 42/2012 

Úrskurður ÚÍV 30. mars 2012 í máli nr. 78/2012 

Úrskurður ÚÍV 23. október 2012 í máli nr. 395/2012 

Úrskurður ÚÍV 23. október 2012 í máli nr. 406/2012 

Úrskurður ÚÍV 19. desember 2012 í máli nr. 516/2012 

Úrskurður ÚÍV 15. janúar 2013 í máli nr. 538/2012 

Úrskurður ÚÍV 26. febrúar 2013 í máli nr. 25/2013 

Úrskurður ÚÍV 12. febrúar 2013 í máli nr. 56/2013 

Úrskurður ÚÍV 28. janúar 2014 í máli nr. 434/2013 

Úrskurður ÚÍV 14. mars 2014 í máli nr. 44/2014 

Úrskurður ÚÍV 20. maí 2014 í máli nr. 117/2014 

Úrskurður ÚÍV 19. júní 2014 í máli nr. 135/2014 

Úrskurður ÚÍV 16. september 2014 í máli nr. 242/2014 

Úrskurður ÚÍV 2. desember 2014 í máli nr. 332/2014 
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Úrskurður ÚÍV 25. ágúst 2015 í máli nr. 136/2015 

Úrskurður ÚÍV 30. júlí 2015 í máli nr. 204/2015 

Úrskurður ÚÍV 18. ágúst 2015 í máli nr. 226/2015 

Úrskurður ÚÍV 27. október 2015 í máli nr. 334/2015 

Úrskurður ÚÍV 20. október 2015 í máli nr. 348/2015 
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Viðauki 3 
Flokkun úrskurða úrskurðarnefndar í vátryggingamálum 
Upphafspunktur tilkynningarfrestsins miðast við tjónsdag 
Úrskurður ÚÍV 19. apríl 2011 í máli nr. 126/2011 

Úrskurður ÚÍV 11. apríl 2012 í máli nr. 93/2012 

Úrskurður ÚÍV 22. apríl 2012 í máli nr. 159/2012 

Úrskurður ÚÍV 10. júlí 2012 í máli nr. 233/2012 

Úrskurður ÚÍV 2. ágúst 2012 í máli nr. 248/2012 

Úrskurður ÚÍV 11. desember 2012 í máli nr. 455/2012 

Úrskurður ÚÍV 16. apríl 2013 í máli nr. 100/2013 

Úrskurður ÚÍV 28. júní 2013 í máli nr. 197/2013 

Úrskurður ÚÍV 10. desember 2013 í máli nr. 356/2013 

Úrskurður ÚÍV 20. desember 2013 í máli nr. 406/2013 

Úrskurður ÚÍV 22. janúar 2014 í máli nr. 401/2013 

Upphafspunktur tilkynningarfrestsins miðast við greiningu sérfræðings 
Úrskurður ÚÍV 27. október 2009 í máli nr. 317/2009  

Úrskurður ÚÍV 14. september 2010 í máli nr. 240/2010 

Úrskurður ÚÍV 26. október 2010 í máli nr. 282/2010  

Úrskurður ÚÍV 7. desember 2010 í máli nr. 353/2010 

Úrskurður ÚÍV 4. janúar 2011 í máli nr. 382/2010 

Úrskurður ÚÍV 19. apríl 2011 í máli nr. 117/2011 

Úrskurður ÚÍV 24. maí 2011 í máli nr. 156/2011 

Úrskurður ÚÍV 21. júní 2011 í máli nr. 207/2011 

Úrskurður ÚÍV 16. nóvember 2011 í máli nr. 415/2011 

Úrskurður ÚÍV 26. janúar 2012 í máli nr. 509/2011 

Úrskurður ÚÍV 30. mars 2012 í máli nr. 78/2012 

Úrskurður ÚÍV 22. maí 2012 í máli nr. 160/2012 

Úrskurður ÚÍV 13. ágúst 2013 í máli nr. 225/2013 

Úrskurður ÚÍV 10. desember 2013 í máli nr. 390/2013 

Úrskurður ÚÍV 14. mars 2014 í máli nr. 44/2014 

Úrskurður ÚÍV 16. september 2014 í máli nr. 159/2014 

Úrskurður ÚÍV 12. ágúst 2014 í máli nr. 182/2014 

Úrskurður ÚÍV 9. september 2014 í máli nr. 222/2014 
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Úrskurður ÚÍV 25. ágúst 2015 í máli nr. 136/2015 

Úrskurður ÚÍV 3. júlí 2015 í máli nr. 194/2015 

Úrskurður ÚÍV 15. desember 2015 í máli nr. 416/2015 

Upphafspunktur tilkynningarfrestins miðast við aðgerð tjónþola 
Úrskurður ÚÍV 11. apríl 2012 í máli nr. 84/2012 

Úrskurður ÚÍV 16. apríl 2013 í máli nr. 97/2013 

Úrskurður ÚÍV 27. ágúst 2013 í máli nr. 253/2013 

Úrskurður ÚÍV 28. janúar 2014 í máli nr. 434/2013 

Úrskurður ÚÍV 25. nóvember 2014 í máli nr. 312/2014 

Úrskurður ÚÍV 15. september 2015 í máli nr. 237/2015 

Upphafspunktur tilkynningarfrestsins miðast við umboð til lögmanns 
Úrskurður ÚÍV 16. nóvember 2010 í máli nr. 311/2010 

Úrskurður ÚÍV 14. febrúar 2012 í máli nr. 538/2011 

Úrskurður ÚÍV 7. maí 2013 í máli nr. 130/2013 

Úrskurður ÚÍV 27. október 2015 í máli nr. 353/2015 

Upphafspunktur tilkynningarfrestsins miðast við óvinnufærni tjónþola 
Úrskurður ÚÍV 23. október 2012 í máli nr. 388/2012 

Úrskurður ÚÍV 19. ágúst 2014 í máli nr. 217/2014 

Úrskurður ÚÍV 23. september 2014 í máli nr. 228/2014 

Upphafspunktur tilkynningarfrests miðast við greiningu sjúkdóms 
Úrskurður ÚÍV 3. apríl 2012 í máli nr. 62/2012 

Úrskurður ÚÍV 15. september 2015 í máli nr. 291/2015 

Óljóst hvenær upphafspunktur tilkynningarfrestsins byrjar að líða 
Úrskurður ÚÍV 29. desember 2009 í máli nr. 401/2009  

Úrskurður ÚÍV 27. október 2009 í máli nr. 325/2009 

Úrskurður ÚÍV 9. febrúar 2010 í máli nr. 8/2010 

Úrskurður ÚÍV 7. apríl 2010 í máli nr. 73/2010  

Úrskurður ÚÍV 18. maí 2010 í máli nr. 113/2010  

Úrskurður ÚÍV 27. maí 2010 í máli nr. 126/2010  

Úrskurður ÚÍV 16. nóvember 2010 í máli nr. 307/2010  

Úrskurður ÚÍV 15. febrúar 2011 í máli nr. 12/2011 

Úrskurður ÚÍV 15. mars 2011 í máli nr. 34/2011 
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Úrskurður ÚÍV 21. mars 2011 í máli nr. 53/2011 

Úrskurður ÚÍV 14. apríl 2011 í máli nr. 66/2011 

Úrskurður ÚÍV 14. apríl 2011 í máli nr. 89/2011 

Úrskurður ÚÍV 17. maí 2011 í máli nr. 150/2011 

Úrskurður ÚÍV 24. maí 2011 í máli nr. 157/2011 

Úrskurður ÚÍV 16. ágúst 2011 í máli nr. 299/2011 

Úrskurður ÚÍV 16. ágúst 2011 í máli nr. 300/2011 

Úrskurður ÚÍV 1. nóvember 2011 í máli nr. 388/2011 

Úrskurður ÚÍV 1. nóvember 2011 í máli nr. 401/2011 

Úrskurður ÚÍV 26. janúar 2011 í máli nr. 517/2011 

Úrskurður ÚÍV 3. apríl 2012 í máli nr. 48/2012 

Úrskurður ÚÍV 19. júní 2012 í máli nr. 214/2012 

Úrskurður ÚÍV 23. október 2012 í máli nr. 406/2012 

Úrskurður ÚÍV 15. janúar 2013 í máli nr. 538/2012 

Úrskurður ÚÍV 26. febrúar 2013 í máli nr. 25/2013 

Úrskurður ÚÍV 12. febrúar 2013 í máli nr. 56/2013 

Úrskurður ÚÍV 16. apríl 2013 í máli nr. 89/2013 

Úrskurður ÚÍV 28. júní 2013 í máli nr. 207/2013 

Úrskurður ÚÍV 13. ágúst 2013 í máli nr. 228/2013 

Úrskurður ÚÍV 31. október 2013 í máli nr. 319/2013 

Úrskurður ÚÍV 26. nóvember 2013 í máli nr. 348/2013 

Úrskurður ÚÍV 20. maí 2014 í máli nr. 117/2014 

Úrskurður ÚÍV 19. júní 2014 í máli nr. 135/2014 

Úrskurður ÚÍV 16. september 2014 í máli nr. 178/2014 

Úrskurður ÚÍV 19. ágúst 2014 í máli nr. 187/2014 

Úrskurður ÚÍV 12. ágúst 2014 í máli nr. 191/2014 

Úrskurður ÚÍV 16. september 2014 í máli nr. 242/2014 

Úrskurður ÚÍV 23. september 2014 í máli nr. 253/2014 

Úrskurður ÚÍV 2. desember 2014 í máli nr. 332/2014 

Úrskurður ÚÍV 30. júlí 2015 í máli nr. 204/2015 

Úrskurður ÚÍV 20. október 2015 í máli nr. 348/2015 
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Úrskurður ÚÍV 25. janúar 2011 í máli nr. 403/2010  

Úrskurður ÚÍV 14. júní 2011 í máli nr. 210/2011  

Úrskurður ÚÍV 21. júní 2011 í máli nr. 205/2011 

Úrskurður ÚÍV 9. mars 2012 í máli nr. 42/2012 

Úrskurður ÚÍV 23. október 2012 í máli nr. 395/2012 

Úrskurður ÚÍV 19. desember 2012 í máli nr. 516/2012 

Úrskurður ÚÍV 19. febrúar 2013 í máli nr. 20/2013 

Úrskurður ÚÍV 15. október 2013 í máli nr. 289/2013 

Úrskurður ÚÍV 5. febrúar 2015 í máli nr. 381/2014 

Úrskurður ÚÍV 18. ágúst 2015 í máli nr. 226/2015 

Úrskurður ÚÍV 27. október 2015 í máli nr. 334/2015 

Úrskurður ÚÍV 18. desember 2015 í máli nr. 408/2015 
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