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Sönnun tjóns og aðferðafræði við ákvörðun bótarfjárhæðar vegna brota á 
samkeppnislögum 44/2005 
 

Útdráttur 

Samkeppnisreglum er ætlað að stuðla að samkeppni á markaði með það fyrir augum að 
hámarka velferð neytenda. Þegar samkeppnisreglur eru brotnar getur það valdið verulegu tjóni, 
bæði fyrir samfélagið í heild og fyrir einstaka neytendur. Ekki er að finna í samkeppnislögum 
nr. 44/2005 eða öðrum settum lögum nein sérstök ákvæði um skaðabætur til handa þeim sem 
hafa orðið fyrir tjóni vegna samkeppnisbrota. Gilda því um tjónið almennar reglur um 
skaðabætur utan samninga.  

Í þessari ritgerð verður kannað hvaða aðferðir helst hafa verið notaðar til að sanna 
umfang tjóns og aðferðafræði dómstóla við ákvörðun bótafjárhæða. Megináhersla verður lögð 
á íslenskan rétt en vegna skyldleika íslenskra samkeppnisreglna við Evrópurétt verður ekki hjá 
því komist að gera stuttlega grein fyrir þróun mála í Evrópu. Gerð verður grein fyrir þeim 
dómum sem fallið hafa fyrir Hæstarétti Íslands og leitast við að greina hvaða aðferðafræði 
rétturinn hefur notast við til að ákvarða bótafjárhæð. Einnig verður kannað hvort núverandi 
réttarstaða er viðunandi og hvort almennar reglur skaðabótaréttarins veiti tjónþolum nægilega 
réttarvernd, eða hvort úrbóta er þörf. 

Helstu niðurstöður þessarar ritgerðar eru þær að Hæstiréttur hefur í dómaframkvæmd 
sinni oft tekið tillit til þeirrar erfiðu sönnunarstöðu sem er í slíkum málum og slakað nokkuð á 
sönnunarkröfum. Almennar reglur skaðabótaréttarins virðast því veita nokkuð ásættanlega 
réttarvernd. Tjónþolar standa engu að síður frammi fyrir því að sönnun á umfangi tjóns er mjög 
erfið. Talsverðar réttarbætur er þó að finna í tilskipun 2014/104/ESB sem gætu bætt stöðu 
tjónþola talsvert, yrði hún innleidd í íslenskan rétt, sem hefur ekki verið gert þegar þessi orð 
eru skrifuð. 
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Proof of damage and quantifying harm for breaches of the Competition Act, No. 
44/2005	

 
Abstract 

Competition rules are intended to promote competition with a view to maximizing consumer 
welfare. Breaches of competition rules can cause substantial damage both for the community 
as a whole and for individual consumers. Neither the Competition Act No. 44/2005 nor any 
other legislative acts contain any specific provisions for compensation to those who have 
suffered damage due to breaches of competition rules. Such cases are therefore subject to the 
general rules for non-contractual damages. 

This essay will examine the methods which have mainly been followed in proving the 
extent of damage Quantification of harm. The main emphasis will be placed on Icelandic law, 
while due to the relation of Icelandic competition rules to European law, a brief analysis of 
developments in Europe is inevitable. An account will be given of those judgments which have 
been delivered by the Supreme Court of Iceland in an attempt to identify the methodology used 
by the Court to determine the amount of compensation. It will also be explored whether the 
current legal situation is acceptable and whether the general rules of tort provide sufficient 
legal protection for injured parties, or whether improvements are needed. 

The main conclusions of this paper are that in its judicial practice, the Supreme Court 
has often taken into account the difficulty of proof in such cases and somewhat relaxed the 
burden of proof. The general rules of tort therefore seem to provide a relatively acceptable level 
of legal protection. Nevertheless the injured parties are faced with the fact that proving the 
extent of damage is very difficult. Notable provisions towards legal reform may, however, be 
found within Directive 2014/104/EU that might improve the status of the injured party if 
implemented into Icelandic law, which has not been done at the time of this writing. 
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1. Inngangur 
Viðfangsefni þessarar BA ritgerðar er aðferðafræði við útreikning á tjóni vegna brota á 

samkeppnislögum. Leitast verður við að kanna réttarstöðu þeirra sem telja sig hafa orðið fyrir 

tjóni vegna brota á samkeppnislögum og vilja fá tjón sitt bætt úr hendi tjónvalds. Engar 

sérreglur er að finna í íslenskum rétti um skaðabætur vegna samkeppnisbrota og gilda því 

almennar reglur um skaðabætur utan samninga. Skoðað verður hvaða kröfur eru gerðar til 

tjónþola um að sanna tjón sitt og verður aðferðafræði dómstóla við ákvörðun bótafjárhæðar 

sérstaklega tekin til skoðunar. Megináhersla verður lögð á íslenskan rétt en vegna skyldleika 

íslenskra samkeppnisreglna við evrópurétt verður ekki hjá því komist að gera stuttlega grein 

fyrir evrópurétti.  

Í öðrum kafla verður fjallað almennt um samkeppnisrétt og samkeppnislög nr. 44/2005, 

hlutverk laganna og markmið og hverjar afleiðingar af samkeppnisbrotum geta verið. Í þriðja 

kafla verður fjallað um þá þróun sem hefur átt sér stað í evrópurétti á undanförnum árum. 

Kannaðir verða tveir grundvallardómar sem fallið hafa fyrir Evrópudómstólnum og hvaða 

þýðingu úrlausnir Evrópudómstólsins hafa almennt fyrir íslenskan rétt. 

Í fjórða kafla verður skoðað hvaða aðferðum er helst beitt til þess að reikna út tjón 

vegna samkeppnisbrota. Í fimmta kafla verður kastljósinu beint að íslenskum rétti og fjallað 

verður um almennar reglur skaðabótaréttarins. Þá verður fjallað um sönnun tjóns og skoðað til 

hvaða sönnunargagna er helst litið fyrir íslenskum dómstólum. Loks verða teknir til skoðunar 

þeir dómar sem hafa fallið fyrir íslenskum dómstólum þar sem reynt hefur á bótarétt vegna 

samkeppnisbrota. 

Í sjötta kafla verður leitast við að svara þeirri spurningu hvort núverandi réttarstaða sé 

viðunandi eða hvort breytinga sé þörf. Tekin verður til skoðunar ný tilskipun 

Evrópusambandsins um skaðabætur í samkeppnismálum sem hefur verið innleidd í evrópskan 

samkeppnisrétt. Kannað verður hvaða breytingar hún mun hafa í för með sér fyrir íslenskan 

rétt verði hún innleidd.  
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2. Samkeppnisréttur 
2.1 Almennt um samkeppnisrétt 
Í sinni einföldustu mynd er samkeppnisreglum ætlað að vernda samkeppni með það fyrir 

augum að hámarka velferð neytenda. Slíkar reglur má finna í löggjöf víða um heim og fer 

fjölgandi þeim löndum sem sett hafa sérstakar reglur til að vernda samkeppni. Þessi fjölgun 

ríkja sem taka upp samkeppnisreglur í löggjöf sína er talinn vera til marks um að virk 

samkeppni á markaði þyki almennt vera til hagsbóta fyrir neytendur.1 Samkeppni á markaði 

má skilgreina á þann hátt að um sé að ræða ástand þar sem framleiðendur eða seljendur keppast 

um viðskipti neytenda á markaðinum,2 gjarnan með þeim hætti að bjóða lægra verð, meiri gæði 

eða betra vöruúrval en samkeppnisaðilar. Samkeppni er almennt talin leiða af sér aukna 

skilvirkni, lægri verð til neytenda, aukna nýsköpun og fleiri valkosti fyrir neytendur.3 Almennt 

ríkir samstaða um það að virk samkeppni sé sú leið sem best er til þess fallin að auka 

hagkvæmni og stuðla þannig að aukinni velferð og hagsæld almennings.4 

 
2.2 Samkeppnislög nr. 44/2005 
Samkeppnisréttur er tiltölulega ung fræðigrein innan íslenskrar lögfræði.5 Fyrirmyndina að 

íslenskum samkeppnisrétti er helst að finna í samkeppnislöggjöf Evrópusambandsins (ESB).6 

Fyrstu íslensku samkeppnislögin voru lög nr. 8/1993, þau tóku við af lögum nr. 56/1978 um 

verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti. Í almennum athugasemdum við 

frumvarp að lögunum kemur fram að ástæðan fyrir lagasetningunni hafi verið aukin þýðing 

virkrar samkeppni í því að vinna að hagkvæmari nýtingu framleiðsluþátta þjóðfélagsins, og 

jafnframt að stuðla að efnahagslegum framförum. Einnig segir að ein meginástæða 

lagasetningarinnar hafi verið að samræma íslenska samkeppnislöggjöf þeim reglum sem giltu 

í aðildarríkjum ESB vegna þátttöku Íslands í Evrópska efnahagssvæðinu (EES).7  

 Árið 2005 voru samþykkt á Alþingi samkeppnislög nr. 44/2005 (SML). Lögin voru sett 

meðal annars í þeim tilgangi að innleiða í íslenskan rétt tvær reglugerðir ESB. Annars vegar 

reglugerð ráðsins nr. 1/2003 um framkvæmd samkeppnisreglna og hins vegar reglugerð ráðsins 

nr. 139/2004 um eftirlit með samfylkingum, oftast nefnd samrunareglugerðin. Voru 

																																																								
1	Richard Wish og David Bailey, Competition Law (8. útg., Oxford University Press 2015) 1. 
2 Sama heimild 4. 
3 Sama heimild 19. 
4 Heimir Örn Herbertsson, „Mega keppinautar hvorki hittast, heyrast né sjást?“ (2004) 57 Úlfljótur 103, 104. 
5 Grétar Dór Sigurðsson, „Möguleikar á skaðabótum vegna brota á 10. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005“ (2009) 
Úlfljótur 97, 98. 
6 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 883 – 590. mál. 
7 Alþt. 1992, A-deild, þskj. 9 – 9. mál. 
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reglugerðirnar teknar upp í EES-samninginn árið 2004. Miklar breytingar höfðu orðið á 

evrópskum samkeppnisrétti og þótti nauðsynlegt að samræma íslenskan rétt þeim evrópska 

vegna aðildar Íslands að EES-samningnum.8  

 Með lögum nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið var EES-samningurinn lögfestur 

á Íslandi, með samningnum varð Ísland hluti af sameiginlegum innri markaði ESB. Reglur ESB 

um fjórfrelsið urðu þar með hluti af íslenskum rétti.9 Afleidd löggjöf eins og reglugerðir og 

tilskipanir sem settar eru af stofnunum ESB á þeim sviðum sem snertir þá þætti sem 

samningurinn tekur til verður hluti af honum.10 Helstu markmið með samningsgerðinni voru 

að mynda öflugt og einsleitt efnahagssvæði í Evrópu sem grundvallist á sambærilegum reglum 

og samkeppnisskilyrðum.11 Ráða má af ofangreindu að skyldleiki íslenskra og evrópskra 

samkeppnisreglna er mikill og líklegt er að litið verði til evrópskrar framkvæmdar þegar túlka 

á íslenskar samkeppnisreglur.12 

 

2.2.1 Bannreglur 10. og 11 gr. samkeppnislega nr. 44/2005 
Í 10. og 11. gr. SML. er að finna mikilvægustu bannreglur íslensks samkeppnisréttar. Í 10. gr. 

er kveðið á um bann við öllum samkeppnishamlandi samningum, samþykktum og samstilltum 

aðgerðum á milli fyrirtækja í samkeppni, t.d. um verð, framleiðslutakmarkanir, 

markaðsskiptingu ofl. Í 11. gr. sml. er bann lagt við því að fyrirtæki misnoti markaðsráðandi 

stöðu sína. Greinarnar eru í samræmi við ákvæði 53. og 54. gr. EES-samningsins og 81. og 82. 

gr. Rómarsáttmálans.13  

 

2.3 Skaðsemi samkeppnisbrota og ávinningur af þeim 
Hér að framan er talað um þau fjölmörgu jákvæðu áhrif sem virk samkeppni er talin hafa á 

markaðinn og að samkeppni sé almennt til hagsbóta fyrir samfélagið. Að sama skapi má gera 

ráð fyrir því að þegar röskun verður á samkeppni geti það haft alvarleg áhrif og valdið 

neytendum og samkeppnisaðilum miklu tjóni. Röskun á samkeppni getur meðal annars falið í 

sér að markaðsráðandi fyrirtæki misnoti stöðu sína, hreki smærri keppinauta sína af markaði 

eða hindri að ný fyrirtæki nái fótfestu á markaðinum. Þá getur röskun á virkri samkeppni verið 

																																																								
8	Alþt. (N.6). 
9 Davíð Þór Björgvinsson, EES-Réttur og landsréttur (Bókaútgaáfan Codex 2006) 31. 
10 Sama heimild, 35. 
11 Sama heimild, 41. 
12 Heimir Örn Herbertsson( N. 4) 106. 
13 Alþt. (N. 6).  
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fólgin í því að keppinautar á markaði eigi með sér samráð.14 Þegar fyrirtæki brjóta gegn 

samkeppnislögum er það oftast gert með það að markmiði að hagnast. Þannig geta fyrirtæki 

selt vörur sínar eða þjónustu á hærra verði, eða í það minnsta komist hjá því að lækka verð.15 

Þegar fyrirtæki brjóta samkeppnisreglur leiðir það til þess að þeim markmiðum sem unnið er 

að með virkri samkeppni er stefnt í voða. Þetta leiðir til samfélagslegs taps, auk þess sem 

fjármunir færast úr vasa neytenda og til þeirra sem hafa brotið samkeppnislög.16  

Ekki er að finna í samkeppnislögum, öðrum íslenskum lögum eða reglum neinar 

leiðbeiningar um hvernig meta skuli skaða sem samkeppnishömlur hafa valdið og ávinning af 

þeim .17 Á vettvangi ESB og Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) hafa verið gerðar 

nokkrar rannsóknir á því hvert tjón samfélagsins af samkeppnisbrotum getur verið og hver sé 

mögulegur ávinningur af samkeppnisbrotum. Í skýrslu sem gefin var út af framkvæmdastjórn 

ESB árið 2013 kom fram að í 93% tilfella leiðir samráð af sér hærra verð en ef samkeppni hefði 

verið virk, og að verð hefði hækkað allt að 40%18  

 
2.4 Réttarúrræði vegna samkeppnisbrota 
Til að markmiðum samkeppnislaga um að vernda virka samkeppni og auka þannig hagsæld 

verði náð þurfa að vera til staðar einhvers konar réttarúrræði vegna brota á reglunum. Segja má 

að tvenns konar réttarúrræði séu til staðar vegna slíkra brota. Annars vegar opinber úrræði sem 

felast í heimild samkeppniseftirlitsins til að leggja stjórnvaldssektir á þau fyrirtæki sem brjóta 

bannreglur laganna, slíkar sektir geta numið allt að 10% af ársveltu síðasta rekstrarárs brotlegs 

fyrirtækis sbr. 37. gr. sml. Það getur varðað stjórnendur eða starfsmenn fyrirtækis allt að sex 

ára fangelsisvist að taka þátt í samkeppnisbrotum sbr. 1. mgr. 41. gr. a. sml. Hins vegar eru 

einkaréttarleg úrræði sem þeir sem hafa orðið fyrir tjóni vegna samkeppnisbrota geta beitt. 

Þessi úrræði felast fyrst og fremst í möguleikanum á að gera skaðabótakröfur á hendur þeim 

sem hafa gerst brotlegir við samkeppnisreglur og fylgja þeim eftir fyrir dómstólum ef með þarf. 

Einnig koma til greina úrræði eins og að freista þess að leita til sýslumanns um að sett verði 

																																																								
14 Samkeppniseftirlitið, „Umsögn Samkeppnisefirlitsins um tilskipun 2014/104/EB“  (16. febrúar 2016) 2, 
http://www.samkeppni.is/media/umsagnir-2016/Umsogn-4-2016-Tilskipun-2014_104_ESB.pdf skoðað 11. maí 
2017. 
15 Frank Maier-Rigaud og Ulrich Schwalbe, Quantification of antitrust damages, (Competition damages actions 
in the EU) 213.  
16 Sama heimild. 
17 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 28. október 2004 í máli nr. 21/2004, 848. 
18 European Commission, „PRACTICAL GUIDE: QUANTIFYING HARM IN ACTIONS FOR DAMAGES 
BASED ON BREACHES OF ARTICLE 101 OR 102 OF THE TREATY ON THE FUNCTIONING OF THE 
EUROPEAN UNION“ (European Comission 11. júní 2013), 142-143. 
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lögbann til að stöðva háttsemina að minnsta kosti til bráðabrigða, ekki verður fjallað frekar um 

þessi úrræði, heldur verður einungis litið til skaðabótaúræðisins. 

3. Skaðabætur vegna samkeppnisbrota 
3.1 Evrópa 
Í Evrópu kemur það tiltölulega seint til sögunnar að mögulegt sé að krefjast skaðabóta vegna 

samkeppnisbrota. Sögulega séð hefur almennt verið lögð meiri áhersla á hin opinberu 

réttarúrræði en einkaréttarleg úrræði í Evrópurétti.19 Þessum málum hefur verið háttað með 

talsvert öðrum hætti í Bandaríkjunum þar sem litið er öðrum augum á hlutverk skaðabóta en 

gert er í íslenskum rétti og í rétti flestra Evrópuríkja. Er þar átt við að skaðabótareglum í 

Bandaríkjunum er ætlað að hafa refsihlutverk, en ekki aðeins að bæta það tjón sem tjónþoli 

hefur orðið fyrir, eins og tíðkast að jafnaði í Evrópu. Í Bandaríkjunum eru það hin 

einkaréttarlegu úrræði sem þykja vera mikilvægasta verkfærið til að sjá til þess að 

samkeppnisreglum sé framfylgt.20  

Árið 2001 reyndi á það í fyrsta skipti fyrir Evrópudómstólnum (ECJ) hvort 

aðildarríkjum ESB væri skylt að gera þeim sem hafa orðið fyrir tjóni vegna samkeppnisbrota 

kleift að krefjast skaðabóta vegna tjóns síns. Sama ár sló ECJ því svo föstu að tjónþolar ættu 

rétt á skaðabótum vegna brota á 101. og 102. gr. TFEU í máli Courage Ldt. gegn Crehan.21 Því 

var slegið föstu af ECJ árið 1974 að samkeppnisreglur Rómarsáttmálans hefðu bein réttaráhrif 

í aðildarríkjunum. Það var þó ekki fyrr en árið 2001 að rétturinn komst að þeirri niðurstöðu í 

máli Courage gegn Crehan að þessi beinu réttaráhrif hefðu þá þýðingu að þeir sem verða fyrir 

tjóni vegna samkeppnisbrota eiga rétt á skaðabótum.22  

Gerð var sérstök athugun á því hversu algengt það væri í aðildarríkjum ESB að 

einkaaðilar krefðust skaðabóta vegna samkeppnisbrota. Niðurstaðan var sú að aðeins hefðu 

verið höfðuð 60 skaðabótamál vegna brota á samkeppnislögum fram til ársins 2004. Komust 

skýrsluhöfundar að þeirri niðurstöðu að þetta réttarúrræði væri talsvert vanþróað í evrópskum 

rétti.23 Mikil þróun hefur átt sér stað í Evrópurétti síðustu árin, til dæmis með útgáfu grænbókar 

																																																								
19	Alison Jones, Private Enforcement of Antitrust Law in the EU, UK and USA (Oxford University Press 1999) 
79. 
20 Herbert Hovenkamp, Federal antitrust policy : the law of competition and its practice (st. Paul Minnesota 
2005) 602. 
21 Wish og Bailey (n. 1) 314. 
22 European Commission, „Competition policy brief-The Damages Directive“ 2. 
http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2015/001_en.pdf  skoðað 20. apríl 2017. 
23	Denis Waelbroeck, Donald Slater og Gil Even-Shoshan, Study on the conditions of claims for damages in 
case of infringement of EC competition rules, Comparative Report (Ashurst 2004) 1, 
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/comparative_report_clean_en.pdf , skoðað 20. apríl 
2017. 
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árið 2005 sem var ætlað að koma auga á þær hindranir sem stæðu í vegi fyrir bótakröfum.24Ári 

síðar kom út Hvítbók sem ætlað var að koma með tillögur að réttarbótum á þessu sviði. 25 Þessi 

vegferð, sem er talsvert einfölduð hér, endaði með setningu tilskipunar nr. 104/2014 um 

skaðabætur vegna samkeppnisbrota sem aðildarríkin höfðu frest til 27. desember 2016 til að 

leiða inn í landsrétt sinn.26 Nánar verður fjallað um möguleg áhrif þessarar tilskipunar á 

íslenskan rétt í sjötta kafla.  

 
3.1.2 Dómaframkvæmd Evrópudómstólsins 
Í dómi ECJ í máli BRT. gegn SABAM sló rétturinn því föstu að 101. og 102. gr. hefðu bein 

réttaráhrif í landsrétti aðildarríkjanna.27 Með beinum réttaráhrifum er átt við að einstaklingar 

og lögaðilar geta byggt rétt sinn beint á tilteknum ESB-reglum í samskiptum sínum við hið 

opinbera og jafnvel sín á milli.28  

 Í dómi ECJ í máli Courage Ldt. gegn Crehan var deilt um einkasölusamning milli 

kráareiganda á Bretlandi og brugghúss sem sá honum fyrir bjór. Á Bretlandseyjum tíðkast að 

brugghús eigi fjölda kráa sem þau svo leigja til rekstraraðila, með þeim skilyrðum að 

leigjendurnir kaupi meirihlutann af þeim bjór sem þeir selja af leigusalanum. Crehan þessi 

hafði skrifað undir 20 ára leigusamning á krá af brugghúsinu Courage Ldt. og skuldbundið sig 

til þess að kaupa tiltekið lágmarksmagn af bjór. Kráin lenti í fjárhagskröggum og hélt Crehan 

því fram að ástæðan væri að brugghúsið seldi öðrum krám, sem ekki voru í sams konar 

samningssambandi, bjór á lægra verði. Í máli þar sem brugghúsið krafðist greiðslu vegna 

vanefnda á leigusamningnum hafði Crehan uppi gagnkröfu á hendur brugghúsinu til greiðslu 

skaðabóta, þar sem hann taldi að með þessum einkasölusamningi væri brotið gegn 101. gr. 

TFEU.29 Tvær hindranir stóðu í vegi fyrir því að krafa Crehans um skaðabætur næði fram að 

ganga fyrir enskum dómstólum. Í fyrsta lagi hafði 101. gr. TFEU. verið túlkuð með þeim hætti 

í enskum rétti að hún verndaði aðeins þriðja aðila, þ.e. annað hvort keppinauta eða neytendur, 

en ekki þá sem sjálfir voru aðilar að hinum ólögmæta samningi. Í öðru lagi gátu aðilar að 

ólögmætum löggerningum ekki krafist bóta frá öðrum samningsaðilum, vegna ákvæða í 

																																																								
24 European Commission, Green Paper-Damages actions for breach of the EC antitrust rules, COM (2005) 
0672, 3.. 
25 European Commission, White Paper on Damages for breach of the EC antitrust rules, COM (2008) 165 
26 European Commission (n. 23) 1. 
27 Mál C-127/73 Brt. g. Sabam. 
28 Davíð Þór Björgvinsson (n. 9) 141.  
29 Mál C-453/99 Courage Ldt. gegn Crehan. 
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enskum lögum. Þar með var krafa Crehans um bætur fallin um sjálfa sig samkvæmt enskum 

rétti, þar sem hann var sjálfur aðili að samningnum.30 

Evrópudómstóllinn tók mál Crehans fyrir. Í dómi sínum segir ECJ að þeim markmiðum 

sem stefnt er að með 101. gr. TFEU væru stefnt í voða ef ekki væri mögulegt að krefjast 

skaðabóta vegna tjóns sem hefur orðið vegna samninga eða annarrar samkeppnishamlandi 

háttsemi. Þá kemur fram í dóminum að slíkur réttur myndi efla og styrkja evrópska 

samkeppnislöggjöf og hafa fælandi áhrif á markaðinn að brjóta samkeppnisreglur. Með þeim 

hætti getur rétturinn til skaðabóta lagt sitt af mörkum til að viðhalda virkri samkeppni í ESB. Í 

dómi sínum segir rétturinn að þeir sem hafi orðið fyrir tjóni vegna brota á 101. eða 102. gr. 

TFEU ættu rétt á að fá tjón sitt bætt að fullu.31 Segja má að þessi dómur hafi valdið 

straumhvörfum í einkaréttarlegum úrræðum vegna brota á 101. og 102. gr. TFEU.32 

Í dómi ECJ í máli Manfredi gegn Lloyd hafði hópur neytanda farið í mál við 

tryggingafélög sem höfðu gerst brotleg við ítalskar samkeppnisreglur, og krafðist skaðabóta. 

Tók rétturinn undir þau sjónarmið sem komu fram í Crehan að þeir aðilar sem hafa orðið fyrir 

tjóni vegna samkeppnisbrota ættu rétt á fullum bótum vegna tjónsins og að verða eins settir og 

ef tjónið hefði ekki orðið. Rétturinn taldi að með fullum bótum væri ekki einungis átt við það 

að bæta ætti beint fjárhagslegt tjón, heldur einnig bætur vegna hagnaðarmissis auk réttar til 

vaxta. Þá taldi rétturinn að til þess að markmiðum 101. gr. TFEU væri náð að fullu, væri 

nauðsynlegt að sá sem verður fyrir tjóni geti krafist bóta.33 

Dómafordæmi Evrópudómstólsins geta haft mikla þýðingu fyrir íslenskan rétt. Þegar 

Ísland gerðist aðili að EES varð það í raun hluti að samevrópsku lagakerfi, meðal annars á sviði 

samkeppnisréttar.34 Samkvæmt meginreglunni um einsleitni eiga sams konar reglur að gilda á 

öllu evrópska efnahagssvæðinu á þeim sviðum sem falla undir EES-samninginn. En það er ekki 

nóg að reglurnar séu eins, heldur þarf að tryggja að þær séu túlkaðar á sama hátt og að þeim sé 

eins beitt. Þess vegna er gert ráð fyrir því þegar ákvæðum EES-samningsins er beitt, sé litið til 

úrskurða Evrópudómstólsins, sbr. 6. gr. EES-samningsins.35  Hafa verður í huga að 

Evrópudómstóllinn hefur ekki það hlutverk að útdeila bótum til þeirra sem hafa orðið fyrir tjóni 

																																																								
30	Assimakis p. Komninos, „Private enforcement in the EU with emphasis on damages actions“ Ioannis Lianos 
og Damien Geradin (ritstj.), Handbook on European Competition Law: Enforcement and Procedure (Edward 
Elgar2013) 237-238. 
31 Courage Ldt. gegn Crehan, para 26-27. 
32 Wish og Bailey (n. 1) 315.  
33 Mál C-295/2004 til C-298/04 Manfredi ofl.  g. Lloyd. 
34 Davíð Þór Björgvinsson (n. 9) 15. 
35 Sama heimild 233. 
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vegna brota á samkeppnisreglum. Heldur kemur það í hlut dómstóla í hverju aðildarríki fyrir 

sig að meta hvort sannað er að tjón hafi orðið og ákvarða um bætur vegna þess. 

4 Ákvörðun bótafjárhæðar 
4.1 Almennt 
Þegar tjónþoli hefur sýnt fram á að skilyrði sakarreglunnar sé uppfyllt, þarf hann að sanna 

umfang þess fjárhagslega tjóns sem hann hefur orðið fyrir. Jafnvel þó ekki sé deilt um að brotið 

hafi verið gegn samkeppnislögum, getur það reynst örðugt fyrir þann sem telur sig hafa orðið 

fyrir tjóni að sanna umfang tjónsins. Þessir erfiðleikar skerða möguleika tjónþola á því að fá 

tjón sitt bætt að fullu,36 eða að tjónþoli verði eins settur og ef ekkert tjón hefði orðið, sem er 

eitt meginmarkmið skaðabótareglna.37 Til að sanna umfang tjóns þarf að bera saman tvær 

atburðarásir. Annars vegar markaðsaðstæður eins þær voru meðan samkeppnisbrotin stóðu yfir 

og hins vegar þá atburðarás sem hefði orðið ef samkeppnisreglur hefðu ekki verið brotnar.38 

Til að átta sig á því hvernig markaðsaðstæður hefðu þróast nákvæmlega ef samkeppnisreglur 

hefðu ekki verið brotnar, þarf að taka tillit til fjölmargra þátta. Ómögulegt er að segja með 

fullkominni vissu hvernig tiltekinn markaður hefði þróast. Mjög margir óvissuþættir eru til 

staðar og er slíkt mat oftast miðað við ímyndaðar aðstæður.39  

 Til þess að reikna út hvernig hefði verið umhorfs á markaði ef samkeppni hefði verið 

virk hefur verið notast við fimm aðferðir, sem allar hafa það markmið að spá fyrir um hvernig 

aðstæður á markaði hefðu þróast ef samkeppnisreglur hefðu ekki verið brotnar. Þessar aðferðir 

eru ekki formlega hluti af íslenskum rétti, heldur hefur verið notast við þær í Evrópurétti. Vegna 

skyldleika íslenskra samkeppnisreglna við samkeppnisrétt ESB verður þó að gera ráð fyrir að 

þær hafi að minnsta kosti talsvert leiðbeiningargildi.  

 
4.2 Yfirfærsla á tjóni (e. passing on effect) 
Það er mögulegt að þeir sem hafa orðið fyrir tjóni vegna samkeppnisbrots hafi verið í þeirri 

aðstöðu að geta takmarkað tjón sitt með því að velta tjóninu yfir á sína viðskiptavini neðar í 

viðskiptakeðjunni. Best er að útskýra þetta með dæmi. Ef hveitiframleiðendur ættu í samráði 

um að hækka verð á hveiti til bakaría væru bakaríin í þeirri aðstöðu að geta hækkað verð á 

brauðum til viðskiptavina sinna.40 Ef upp kæmist um samráðið og bakaríin færu í skaðabótamál 

þarf að spyrja þeirrar spurningar hver hafi í raun orðið fyrir tjóni og hvert tjónið er. Vaknar 

																																																								
36Grétar Dór Sigurðsson (n. 5) 135.  
37 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I-Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 47. 
38 European Commission (n. 19) 10.  
39 Sama heimild. 
40	European Commission (n. 19) 49. 
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einnig sú spurning hvort hveitiframleiðendurnir ættu að geta varist skaðabótakröfu bakaranna 

með að halda því fram að bakararnir hafi ekki orðið neinu fjárhagslegu tjóni þar sem þeir hafi 

velt verðhækkunum yfir á sína viðskiptavini. Ef svarið við þessari spurningu er nei er líklegt 

að bakaríin fái bætur án þess að hafa orðið fyrir tjóni, það er að þau hagnast á tjóninu. Ef svarið 

er hins vegar já þarf að hafa það í huga að eftir því sem neðar er komið í viðskiptakeðjuna 

verður erfiðara reikna út eiginlegt tjón. Tjón hvers og eins getur verið það smátt að ekki borgi 

sig að standa í málarekstri til að endurheimta tjónið. Og niðurstaðan verður sú að ávinningurinn 

af brotinu verður eftir í vasa hveitiframleiðendanna.41 Ekki hefur beinlínis reynt á þetta fyrir 

íslenskum dómstólum. 

 Tekið er á þessu í tilskipun ESB nr. 104/2014 þar sem segir í 12. gr. að hver sá sem 

hefur orðið fyrir tjóni vegna samkeppnisbrota, hvort sem það er beinn eða óbeinn 

viðskiptavinur, á rétt á bótum. Samkvæmt 13. gr. eiga aðildarríki að tryggja að í landsrétti 

þeirra sé ákvæði sem heimilar fyrirtækjum að bera fyrir sig yfirfærsluvörninni.42 

 
4.3 Aðferðir við útreikning á bótafjárhæð 
4.3.1 Fyrir og eftir útreikningur (e. before and after approach) 
Þessi aðferð felur í sér að gerður er einfaldur samanburður á verði. Verð á því tímabili sem 

samkeppnisreglur hafa verið brotnar er borið saman við verð á tímabilunum fyrir og/eða eftir. 

Gert er ráð fyrir því að verðið á samanburðartímabilinu gefi sanna mynd af því hvernig 

verðmyndun hefði verið ef samkeppnisreglur hefðu ekki verið brotnar. Til þess að 

samanburðartímabilið gefi rétta mynd af því hvernig verð hefði þróast, þurfa markaðsaðstæður 

á samanburðartímanum að vera mjög líkar. Taka verður til skoðunar hvernig verðmyndun hefur 

átt sér stað og hvernig samkeppnisaðstæður hafa almennt verið á samanburðartímabilinu. Hefur 

til dæmis orðið breyting á framboði og eftirspurn, hefur verið skortur eða umframboð á 

markaðinum, hafa mögulegir samkeppnisaðilar horfið eða nýir komið inn, eða gætir jafnvel 

áhrifa fákeppni á samanburðartímanum. Öll þessi atriði og fleiri geta valdið því að verðmyndun 

á samanburðartímanum gefi ekki rétta mynd af því hvernig aðstæður hefðu þróast.43  

Í frumathugun Samkeppnisráðs vegna samráðs olíufélaganna var gerð athugun á því 

hvort hækkun á einingaframlegð ætti mögulega aðrar skýringar en þá að olíufélögin höfðu átt 

í ólögmætu samráði. Var bent á nokkur atriði sem hefðu getað orsakað aukna einingaframlegð, 

																																																								
41 Wish og Bailey (n. 1) 317. 
42 Sama heimild 318. 
43 Emily Clark, Mat Hughes og David Wirth, Study on the condition of claims for damages in case of 
infringement of EC competition rules-Analysis of economic models for the calculation of damages (Ashurst 
2004) 17-18. 
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til dæmis lækkun á innkaupsverði, aukin hagræðing í flutningum til landsins, hagstæðari 

fjármögnun og lækkun á kostnaði vegna innflutningshafnar og birgðastöðva.44 Í málinu mældi 

Samkeppnisstofnun aukna framlegð sem mismun hærri einingaframlegðar árin 1998 til 2001, 

og lægri einingaframlegðar árin 1995 til 1997. Höfðu olíufélögin ýmislegt við þetta að athuga, 

til dæmis var djúpri efnahagslægð að ljúka á fyrri hluta samanburðartímabilsins, en á seinni 

hlutanum var mikill vöxtur. Kröfur um arðsemi eigin fjár fyrirtækja jukust og laun hækkuðu. 

Hækkun framlegðar milli tímabilanna hafi því verið eðlileg afleiðing af markaðsaðstæðum en 

ekki afleiðing samráðs.45 Olíufélögin bentu meðal annars á að hluta af aukningu framlegðar á 

milli tímabilanna hafi mátt rekja til þess að fram til ársins 1996 var launakostnaður vegna 

umboðsmanna félaganna á landsbyggðinni dreginn af framlegð í bókhaldi félaganna. Eftir 

skipulagsbreytingar árið 1997 hafi kostnaður við umboðsmenn verið færður í bókhald sem 

rekstrarkostnaður utan framlegðar. Þetta hafi leitt til þess að framlegð hafi aukist milli tímabila. 

Þá bentu olíufélögin á að mikill munur gæti verið á framlegð eftir því hvernig gengi krónunnar 

sveiflast á milli tímabila, til dæmis hafi bandaríkjadalur styrkst umtalsvert á árunum 1995 til 

2001, en þegar þannig árar megi búast við óvenju hárri framlegð.46 Þessi málflutningur 

olíufélaganna sýnir vel hversu margir óvissuþættir eru til staðar við val á samanburðartímabili, 

og hversu mikil líkindi þurfa að vera á milli tímabilanna til að samanburðurinn verði 

marktækur.  

Aðferðin gerir ráð fyrir því að verð á markaðinum hefði haldist stöðugt á öllu 

tímabilinu. Erfitt er að sýna fram á að markaðsaðstæður hefðu verið með þessum hætti. Eins 

áður eru fjölmörg atriði sem geta haft áhrif á verðmyndun á heilbrigðum markaði. Ef litið yrði 

framhjá þessum þáttum er hætta á því að áhrif samkeppnisbrotsins séu ekki nægilega aðskilin 

frá öðrum áhrifaþáttum.47 Það er einnig mikilvægt þegar aðferðinni er beitt að tekið sé tillit til 

þess að neytendur á markaðinum geta verið ólíkir. Kaupgeta getur verið ólík á milli einstakra 

hópa á mörkuðunum. Það er hugsanlegt að meiri verðhækkanir hafi komið til á afmörkuðum 

hlutum markaðarins, þar sem kaupgeta neytenda var meiri. Til þess að útreikningurinn sé 

nákvæmur þarf því að fara fram nokkuð ítarleg greining á því hver kaupgeta neytenda er hjá 

einstökum hópum. Sé þetta ekki gert, heldur einungis litið til meðalverðs á 

																																																								
44 Ákvörðun Samkeppnisráðs nr. 21/2004, 28. október 2004, Mögulegar aðrar skýringar á hækkun 
einingaframlegðar, 878. 
45 Sama heimild, 884. 
46 Sama heimild 890-891.	
47	Sama heimild, 18. 
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samanburðartímabilunum, verður hætta á því að útreikningurinn gefi ekki rétta mynd af 

verðmyndun á markaðinum.48 

 Notast hefur verið við fyrir og eftir aðferðina fyrir íslenskum dómstólum. Það var til 

dæmis gert í máli Reykjavíkurborgar gegn olíufélögunum. Í málinu taldi Reykjavíkurborg sig 

hafa orðið fyrir tjóni vegna ólögmæts samráðs olíufélaga við útboð vegna kaupa borgarinnar á 

olíuvörum fyrir fyrirtæki sín. Til að sanna tjón sitt bar Reykjavíkurborg saman umsamin verð 

í útboðinu árið 1996 þar sem olíufélögin höfðu átt í samráði og annað útboð árið 2001 þar sem 

áhrifa samráðsins gætti ekki. Í forsendum sínum taldi rétturinn að þessi leið til að reikna út tjón 

væri út af fyrir sig fær, enda yrði ekki ætlast til þess af tjónþola að hann byggði útreikninga 

sína á öðrum upplýsingum en voru honum tiltækar. Hæstiréttur taldi þó að ekki væri unnt að 

taka til greina útreikninga þar sem byggt var á þeim forsendum að afsláttur sem veittur var með 

útboðinu 1996 hefði einnig gilt í útboðinu 2001. Rétturinn taldi að ekkert lægi fyrir um það að 

viðskiptin hefðu verið með þessum hætti allan tímann, og taldi útreikninginn rangan að þessu 

leyti.49 Þessi niðurstaða Hæstaréttar leiðir nokkuð vel í ljós þá galla sem felast í notkun fyrir 

og eftir aðferðarinnar. Þær upplýsingar sem byggt er á við útreikning þurfa að byggja á því að 

aðstæður á samanburðartímabilum séu mjög sambærilegar.50  

 Einnnig var notast við aðferðina í máli Sigurðar Hreinssonar gegn olíufélögunum. Í 

málinu dæmdi rétturinn bætur að álitum. Í þrautavarakröfu Sigurðar byggðu útreikningar hans 

á tjóninu á samanburði á aukningu á einingaframlegð við sölu á hverjum bensínlítra. Í 

kröfugerð sinni bar Sigurður saman tímabilið 1998-2001 meðan samráðið stóð yfir við 

tímabilið 1993-1995 þegar áhrifa samráðsins gætti ekki. Báru matsmenn saman fyrrnefnd 

tímabil og komust að þeirri niðurstöðu að ávinningur vegna samráðsins hafi numið 467 

miljónum króna eða 7,8% af framlegð á árunum 1993-1995. Töldu matsmennirnir að ekki væri 

sannað með óyggjandi hætti að aukinn ávinningur af bensínsölunni væri afleiðing af 

samráðinu. Á grundvelli þessara útreikninga dæmdi Hæstiréttur bætur að álitum.51  

 Af ofangreindu má ráða að helst komi til greina að beita þessari aðferð þegar ljóst er 

hversu lengi samkeppnisbrot hefur staðið yfir og það liggur fyrir að brotið hafi haft veruleg 

áhrif á verðmyndun á markaðinum.  

	

	

																																																								
48 Sama heimild. 
49 Hrd. 7. febrúar 2008 í máli nr. 142/2007. 
50 Grétar Dór Sigurðsson (n. 5) 138.  
51	Hrd. 20. apríl 2007 í máli nr. 309/2007. 



	 12	

4.3.2 Samanburðaraðferð (e. yardstick approach) 

Með þessari aðferð er borinn saman markaður þar sem grunur leikur á að samkeppnisreglur 

hafi verið brotnar og annar sambærilegur markaður þar sem ekki gætir áhrifa 

samkeppnisbrotsins. Hér getur mögulega verið um að ræða markað með sömu vöru á öðru 

landsvæði, eða markað með ólíka vöru á sama landsvæði og talið er að samkeppnisreglur hafi 

verið brotnar. Samanburðarmarkaðurinn þarf að búa við sambærilegar samkeppnisaðstæður 

hvað varðar framboð, eftirsspurn og fleira svo hægt sé að álykta á þann veg að hærra verð á 

öðrum markaðinum sé afleiðing þess að samkeppnisreglur hafi verið brotnar. Eftir því sem 

aðstæður eru ólíkari á milli markaðanna tveggja, verður örðugra að koma auga á hvaða áhrif 

samkeppnisbrotið hafi haft á verð á markaðinum, og þar af leiðandi verður erfiðara að sannfæra 

dómstóla um að hægt sé að byggja á slíkum samanburði við útreikning tjóns.52  

 Í máli Dala-Rafns gegn olíufélögunum byggði tjónþoli útreikning sinn meðal annars á 

samanburðaraðferðinni. Útreikningur hans fól í sér samanburð við olíumarkaðinn í Færeyjum, 

þar sem Dala-Rafn taldi að aðstæður væru algerlega sambærilegar við íslenska markaðinn. 

Landfræðileg lega landanna væri svipuð, sölu- og dreifingarkostnaður væri svipaður á þeim 

afmarkaða markaði sem um ræddi, og olíufélögin bæði í Færeyjum og á Íslandi notuðu sömu 

byrgja í viðskiptum sínum. Lá fyrir í málinu matsgerð dómkvaddra matsmanna þar sem 

markaðsaðstæður í löndunum voru bornar saman. Niðurstaða þeirra var að Færeyjar væru ekki 

heppilegasti samanburðarmarkaðurinn, þar ríkti fákeppni og ekki væri með vissu hægt að slá á 

föstu áhrifum hennar á markaðinn. Taldi héraðsdómur í málinu að ekki væri hægt að byggja á 

matsgerðinni þar sem hún væri ekki nægilega afdráttarlaus og samanburðurinn því ekki 

byggður á nógu traustum grunni. Hæstiréttur sýknaði olíufélögin af kröfunum.53  

 Mjög margir óvissuþættir eru til staðar sem draga úr áreiðanleika þessarar aðferðar, til 

dæmis er ekki tekið tillit til áhrifa fákeppni eins og raunin var í máli Dala-Rafns. Vanalega er 

þessari aðferð beitt í aðstæðum þar sem vörumarkaðurinn er sá sami en þó landfræðilega 

staðbundinn, þ.e. að á tilteknum svæðum gætir áhrifa samkeppnisbrota en á öðrum svæðum er 

samkeppni virk. Við þessar aðstæður getur verið mögulegt að bera saman verð á svæðunum 

tveimur til þess að komast að því hvernig verð hefði þróast ef samkeppnisreglur hefðu ekki 

verið brotnar.54 Líklegt má telja að þessari aðferð verði helst beitt samhliða annarri aðferð og 

þá til þess að renna styrkari stoðum undir hana.55  

																																																								
52 Clark, Hughes og Wirth (n. 44) 19. 
53 Hrd. 6. maí 2010 í máli nr. 245/2009. 
54	Sama heimild. 
55 Grétar Dór Sigurðsson (n. 5). 139. 
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4.3.3	Kostnaðarreikningur	(e.	cost	based	approach) 

Með þessari aðferð er upplýsinga um framleiðslukostnað aflað hjá fyrirtæki sem hefur gerst 

brotlegt við samkeppnisreglur og á grundvelli þessara upplýsinga er metið hver eðlileg 

framlegð sé af hverri seldri einingu, miðað við eðlilegar samkeppnisaðstæður.56 Þessara 

upplýsinga er aflað með því að skoða bókhaldsgögn fyrirtækjanna, til dæmis ársreikninga, 

skattaframtöl og önnur skjöl.57 Þessi aðferð er ekki gallalaus frekar en hinar, hún gerir til dæmis 

ráð fyrir því að framleiðslukostnaður af hverri einingu haldist stöðugur allan tímann sem 

samkeppnisreglur hafa verið brotnar. Það getur verið vandasamt að ákvarða hvað er eðlileg 

framlegð, jafnvel þó öll nauðsynleg gögn liggi fyrir. Taka verður tillit til allra þátta sem 

mögulega geta haft áhrif á framlegð, til dæmis fjármagnskostnaðar. Ýmsar ástæður geta verið 

fyrir því að framlegð af starfsemi fyrirtækja sé meiri en gengur og gerist hjá öðrum fyrirtækjum 

á sams konar markaði. Aukin framlegð gæti til dæmis stafað af skilvirkari framleiðsluháttum 

en hjá keppinautum, það er hugsanlegt að nýsköpun hafi átt sér stað sem skýrir aukna framlegð, 

fyrirtækið gæti hafa tekið áhættu í rekstrinum sem hefur skilað sér í aukinni framlegð.58 

 Í máli Dala-Rafns gegn olíufélögunum var í varakröfu byggt á kostnaðarreikningi. 

Dala-Rafn mat ávinning olíufélaganna með því að bera saman þróun einingaframlegðar á 

árunum 1996 til 2001 við meðal ávinning á árunum 1993 til 1995. Byggði Dala-Rafn á 

upplýsingum frá olíufélögunum. Héraðsdómur taldi að unnt væri að byggja ákvörðun 

bótafjárhæðar á þessum útreikningum en Hæstiréttur sagði skýringar með útreikningunum ekki 

nægilega skýra til að hægt væri að byggja á þeim. 

 Í máli Sigurðar Hreinssonar gegn olíufélögunum var einnig byggt á kostnaðarreikningi 

í þrautavarakröfu. Í kröfugerðinni var byggt á því að aukin framlegð olíufélaganna sýndi fram 

á umfang þess tjóns sem Sigurður taldi sig hafa orðið fyrir af völdum samráðsins. Var því 

haldið fram að þessari aukningu á framlegð hefði verið náð með samráði en ekki voru lagðir 

fram neinir útreikningar um það hvað gæti talist eðlileg framlegð. Héraðsdómur vísaði kröfunni 

frá þar sem ekki lágu fyrir nein gögn um það hversu stór hluti af aukningunni væri til kominn 

af samráðinu. Hæstiréttur staðfesti þessa niðurstöðu með vísan til forsendna héraðsdóms.59 Til 

þess að unnt sé að byggja á kostnaðarreikningi til að reikna út fjárhagslegt tjón er ljóst að þau 

gögn sem liggja til grundvallar slíkum útreikningi þurfa að vera mjög nákvæm.  

																																																								
56 Clark, Hughes og Wirth (n. 44) 19. 
57 Grétar Dór Sigurðsson (n. 5) 140. 
58 Clark, Hughes og Wirth (n. 44) 21. 
59	Grétar Dór Sigurðsson (n. 5) 141. 
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4.3.4 Verðspáraðferð (e. price prediction approach)  
Verðspáraðferðin felur í sér hagfræðilegt mat á áhrifum samkeppnisbrots. Útbúið er 

hagfræðilíkan þar sem spáð er fyrir um hvernig verð á markaði hefði þróast ef 

samkeppnisreglur hefðu ekki verið brotnar. Segja má að þessi aðferð sé eins konar íburðarmeiri 

útgáfa af fyrir og eftir aðferðinni og samanburðaraðferðinni. Við gerð hagfræðilíkansins er 

notast annars vegar við upplýsingar um markaðinn frá tímabili þar sem áhrifa 

samkeppnisbrotsins gætti ekki (e. residual model). Hins vegar eru borin saman tvenn ólík 

tímabil (e. dummy variable model).60 Kosturinn við þessa aðferð er að með henni er tekið tillit 

til fleiri þátta en gert er með fyrir og eftir aðferðinni og samanburðaraðferðinni, þannig er 

auðveldara að koma auga á og einangra þær afleiðingar sem samkeppnisbrotið hefur haft á 

markaðinn.61  

 Þegar gerður er samanburður milli tveggja tímabila er stuðst við ýmsar upplýsingar um 

verð á markaðinum og þau atriði sem geta haft áhrif á verðmyndun. Þegar aðferðinni er beitt 

eru settar upp tvær jöfnur, önnur jafnan gerir ráð fyrir áhrifum samkeppnisbrots á verðið en hin 

ekki. Í fyrri jöfnunni er miðað við þann ávinning sem að meðaltali má vænta af samráði, og er 

hlutfall þessa ávinnings reiknað af verði sem gildir á markaðinum. Með þessu er mögulegt að 

áætla meðal verðhækkun sem samkeppnisbrotið hefur valdið. Í seinni jöfnunni er ekki tekið 

tillit til áhrifa brotsins, heldur er verðið reiknað út á grundvelli þeirra þátta sem almennt hafa 

áhrif á verðmyndun.62 Sé mikill munur á útkomum á grundvelli þessara jafna, er gert ráð fyrir 

því að muninn megi skýra með áhrifum brotsins.63 

 Með síðari aðferðinni liggja aðeins til grundvallar upplýsingar um verðmyndun á 

tímabili þegar áhrifa samkeppnisbrotsins gætir ekki. Upplýsingarnar eru þá notaðar til þess að 

spá fyrir um hvernig verðið hefði þróast ef samkeppnisreglur hefðu ekki verið brotnar. 

Mismunurinn á milli þess verðs sem er á markaðinum og þess verðs sem útreikningurinn spáir 

fyrir um, telst sýna fram á áhrif samkeppnisbrotsins.64 

 Með verðspáraðferðinni eru aðstæður rannsakaðar nokkuð ítarlega. Samt sem áður 

getur ýmislegt komið til sem getur rýrt gæði hennar. Til dæmis er sama vandamál til staðar og 

í hinum aðferðunum þar sem gert er ráð fyrir að ekki hafi orðið miklar breytingar á 

samanburðarmarkaðinum á tímabilinu. 

																																																								
60 Clark, Hughes og Wirth (n. 44) 21. 
61 Sama heimild, 22. 
62 Sama heimild. 
63 Grétar Dór Sigurðsson (n. 5) 142. 
64	Grétar Dór Sigurðsson (n. 5) 142. 
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4.3.5 Hagfræðileg greining (e. theoretical modeling - simulation approach) 
Með beitingu þessarar aðferðar er markaður þar sem samkeppnisreglur hafa verið brotnar 

greindur með aðferðum hagfræðinnar. Aðferðin er gjarnan notuð til að rannsaka hegðun 

fyrirtækja á fákeppnismarkaði. Fyrirtæki sem starfa á fákeppnismarkaði eiga auðveldara um 

vik að fylgjast með hvað keppinautar þeirra aðhafast. Þess vegna getur verið að háttsemi sem 

lítur út fyrir að vera ólögmætt samráð sé aðeins afleiðing af fákeppni. Hagfræðileg greining 

getur gagnast við mat á því að hvaða marki hækkun á verðlagi eigi sér skýringar í fákeppni 

annars vegar og ólögmætu samráði hins vegar. Við greininguna er aðferðum hagfræðinnar beitt 

til þess að sjá fyrir áhrif samkeppnisbrota á verðmyndun með því að notast við upplýsingar um 

aðstæður á markaði og hegðun fyrirtækja. Með aðferðinni er reiknað út hvert eðlilegt verð sé 

miðað við fákeppnisaðstæður og það borið saman við aðstæður á samráðsmarkaði, og þannig 

fundið út mögulegt tjón.65  

4.3.6 Samantekt 
Allar þessar aðferðir eiga það sameiginlegt  að margir óvissuþættir eru til staðar sem geta rýrt 

niðurstöður á þann hátt að erfitt yrði að sannfæra dómstóla um að þær gefi rétta mynd af því 

hvernig aðstæður hefðu þróast ef samkeppnisreglur hefðu ekki verið brotnar. Erfitt er að sanna 

að útreikningur sem er grundvallaður á þessum aðferðum endurspegli það tjón sem hefur orðið 

vegna samkeppnisbrots. Þær hafa allar sína kosti og galla og sennilega nýtast þær best sé þeim 

beitt hver með annarri.66 Önnur aðferð sem mögulegt er að notast við er að byggja kröfugerð á 

aukningu á hagnaði sem verður til hjá fyrirtæki vegna samkeppnisbrots. Þessi aðferð hefur 

verið notuð við kröfugerðir í íslenskri dómaframkvæmd, samanber dóma Hæstaréttar í málum 

Reykjavíkurborgar og Vestmannaeyjabæjar gegn olíufélögunum.  

5 Íslenskur réttur 
5.1 Almennar reglur skaðabótaréttarins 
Ekki er að finna í samkeppnislögum ákvæði um skaðabætur vegna samkeppnisbrota, gilda því 

almennar reglur um skaðabætur utan samninga um tjónið. Samkvæmt almennum reglum 

skaðabótaréttarins getur ekki komið til skaðabótaábyrgðar nema þau skilyrði sem eiga við um 

bótagrundvöllinn í hverju tilviki séu uppfyllt. Sakarreglan er sú meginregla sem helst er talin 

gilda í íslenskum rétti. Hún er meginregla í tvennum skilningi; annars vegar í þeim skilningi 

að skaðabótaábyrgð er oftast reist á henni,  hins vegar gildir sakarreglan  um bótagrundvöllinn 

																																																								
65 sama heimild, 143. 
66 sama heimild, 145. 
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nema annað sé ákveðið í lögum, eða sérstakar ástæður krefjist þess.67 Sakarreglan hefur verið 

skilgreind með eftirfarandi hætti: 
Maður ber skaðabótaábyrgð á tjóni, sem hann veldur með saknæmum og ólögmætum hætti, enda 
sé tjónið sennileg afleiðing af hegðun hans og raskar hagsmunum sem verndaðir eru með 
skaðabótareglum. Það er og skilyrði að sérstakar huglægar afsökunarástæður eigi ekki við um 
tjónvald, svo sem æska eða skortur á andlegri heilbrigði.68 

 

Talið er að sakarreglan feli í sér tvö meginskilyrði. Í fyrsta lagi þarf að vera um að ræða 

háttsemi sem talin er óforsvaranleg út frá hlutlægu sjónarmiði. Í öðru lagi þarf háttsemin að 

teljast hafa verið viðhöfð af ásetningi eða gáleysi.69 

 Þegar gerð er krafa um skaðabætur þarf tjónþoli að sanna að hann hafi orðið fyrir tjóni 

og hvert tjón hans sé. Þá þarf hann að sanna að tjónið verði rekið til háttsemi sem tjónvaldur 

ber ábyrgð á. Takist það ekki getur almennt ekki komið til skaðabótaábyrgðar. Sönnunarbyrði 

um þessi atriði hvílir að jafnaði á tjónþola.70 Samkvæmt þessu hvílir sönnun um fjárhæð tjóns 

á tjónþola. Geti hann ekki lagt fram gögn sem sýna hvert tjón hans er, gildir sú meginregla að 

bótakrafa verður ekki tekin til greina. Oft getur verið ógerningur að afla sönnunargagna um 

umfang tjóns. Verða þá ekki gerðar fyllstu kröfur um sönnun.71  

Hægt er að finna í íslenskri dómaframkvæmd dæmi um það að slakað hafi verið á 

kröfum um að tjónþoli sanni umfang tjóns síns. Til að þetta sé mögulegt þarf tjónþoli að sanna 

að bótagrundvöllur sé fyrir hendi og líklegt sé að hann hafi orðið fyrir tjóni. Tjónþoli þarf því 

að sanna að það hafi orðið tjón, aðstæður séu með þeim hætti að erfitt sé að sanna nákvæma 

fjárhæð tjóns, og að tjónþoli hafi gert allt það sem hann gat til að afla sönnunargagna um tjón 

sitt. Við slíkar aðstæður eru dæmi um að dómstólar dæmi bætur að álitum.72 Dæmi um þetta er 

dómur Hæstaréttar í máli Líkkistuvinnustofu Eyvindar Árnasonar. Þar sem sönnun um 

raunverulegt umfang tjónsins var örðug þótti réttinum eðlilegt að dæma bætur að álitum.73 Það 

er þó ljóst að þetta á við í undantekningartilvikum, og meginreglan er sú að tjónþoli verður að 

sanna tjón sitt. Annars væri aukin hætta á því að tjónþolar fengju hærri bætur en sem tjóni 

þeirra nemur.74  

																																																								
67	Sama heimild. 
68 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur (Bókaútgáfa Orators 1999) 58. 
69 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 141. 
70 Arnljótur Björnsson, „Sönnun í skaðabótamálum“ (2007) Tímarit Lögfræðinga, 3. 
71 Sama heimild 18. 
72	Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 38) 208. 
73 Dómur Hæstaréttar í máli nr. 29/1994. 
74 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 38) 209. 
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5.2 Hlutverk og markmið skaðabótareglna 
Það er almennt talið að skaðabótareglur hafi tvíþætt hlutverk. Annars vegar bótahlutverk og 

hins vegar varnaðarhlutverk. Með bótahlutverkinu er ætlunin að gera þá sem hafa orðið fyrir 

tjóni eins setta fjárhagslega og ef tjónið hefði ekki orðið. Með varnaðarhlutverki er bæði átt við 

almenn og sérstök varnaðarhlutverk. Hið sérstaka varnaðarhlutverk felst í því að sá sem hefur 

valdið tjóni og þarf þess vegna að greiða skaðabætur, muni í framtíðinni forðast það að valda 

tjóni. Í hinu almenna varnaðarhlutverki skaðabótareglna felst að almenn vitneskja manna um 

skaðabótareglur hafi þau áhrif að þeir forðist að valda tjóni.75 

 

5.3 Almennar reglur um sönnun tjóns 
Hugtakinu sönnun er oft lýst þannig að takist hafi að sanna tiltekna staðreynd eða staðhæfingu 

um staðreynd, þegar svo góð rök hafa verið færð fyrir henni eftir heilbrigðri skynsemi að 

almennt verði litið svo á að staðhæfingin sé rétt.76 Í 1. mgr. 44. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð 

einkamála (eml.) segir að dómari skeri úr því hverju sinni eftir mati á þeim gögnum sem hafa 

komið fram í máli hvort staðhæfing um umdeild atvik teljist sönnuð, enda bindi fyrirmæli laga 

hann ekki sérstaklega um mat í þessum efnum. Þessi regla er nefnd reglan um frjálst 

sönnunarmat. Sannfæra verður dómara með því að leggja fram sönnunargögn um að tiltekin 

staðhæfing sé rétt.77 Í öðrum þætti eml. kemur fram á hvaða sönnunargögnum sé unnt að byggja 

fyrir íslenskum dómstólum. Þessi gögn eru til dæmis skýrslur málsaðila og vitna fyrir dómi, 

matsgerðir dómkvaddra matsmanna og skjöl eða aðrir áþreifanlegir munir.78 Sönnunin getur 

verið bæði bein sem varðar það atriði sem þarf að sanna, eða óbein sem lýtur að annarri 

staðreynd. Þegar hún telst sönnuð er talið að það feli í sér líkur á að hin sé einnig sönnuð.79 Þær 

aðstæður geta verið fyrir hendi að það sé erfitt eða útilokað að afla beinnar sönnunar um 

staðreyndir máls. Geta verið ýmsar ástæður fyrir þessu, sönnunargögn gætu hafa eyðilagst eða 

að ekki sé hægt að finna vitni.80 Það getur skipt miklu máli varðandi sönnun í skaðabótamálum, 

hvorum aðilanum það stendur nær að tryggja að tiltekin staðreynd sé sönnuð, og hvorum 

aðilanum er auðveldara um vik að sanna þetta atriði. Hæstiréttur hefur margsinnis í úrlausnum 

sínum lagt sönnunarbyrðina um tiltekið atriði á þann sem stóð það nær að sanna að atvik hafi 

																																																								
75 Sama heimild, 49.  
76 Arnljótur Björnsson (n. 77) 5 . 
77 Markús Sigurbjörnsson, Einkamálaréttarfar (Handrit til kennslu við lagadeild Háskólans í Reykjavík 2003) 
220. 
78 Grétar Dór Sigurðsson (n. 5) 120.  
79 Eiríkur Tómasson, „Sönnunn og sönnunarbyrði-Fyrri hluti“ (Úlfljótur 1987)246, 247. 
80 Arnljótur Björnsson (n. 69) 7. 
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verið með tilteknum hætti.81 Í máli Sigurðar Hreinssonar segir í niðurstöðum Hæstaréttar að 

olíufélagið hafi haft í fórum sínum öll nauðsynleg gögn um verðmyndun á bensíni, það stæði 

félaginu því nær samkvæmt almennum reglum einkamálaréttarfars að sýna fram á að samráðið 

hafi ekki haft þýðingu fyrir aukningu á framlegð.82 

Þegar krafist er skaðabóta vegna missis hagnaðar vegna verkframkvæmda er 

sönnunarstaða tjónþola talsvert erfið, líkt og þegar reynir á skaðabótaábyrgð vegna 

samkeppnisbrota. Í 119. gr. laga. nr. 120/2016 um opinber innkaup kemur fram að hafi reglur 

verið brotnar samkvæmt lögunum sé kaupandi skaðabótaskyldur vegna þess tjóns sem fyrirtæki 

verður fyrir. Þarf fyrirtæki að sýna fram á að það hafi átt raunhæfa möguleika á því að verða 

valið til að framkvæma verkið. Þá segir að bótafjárhæð skuli miðast við kostnað við að taka 

þátt í útboðinu. Að öðru leyti skuli farið eftir almennum reglum skaðabótaréttarins. Þarf því að 

uppfylla skilyrði sakarreglunnar. Fjártjónið er þá missir þess hagnaðar sem fyrirtækið hefði 

getað vænst ef það hefði fengið verkið. Það er ljóst að sönnun á nákvæmri fjárhæð 

hagnaðarmissis er oft erfið. Vegna þessarar erfiðu sönnunarstöðu hafa dómstólar í einhverjum 

tilfellumslakað á kröfum um sönnun á umfangi tjóns ef sýnt hefur verið fram á að það hafi 

orðið tjón hafi orðið þó umfang tjónsins verði ekki sannað nákvæmlega.83  

Velta má því fyrir sér hvort í gildi séu sérreglur um sönnunarmat og sönnunarbyrði í 

skaðabótamálum vegna samkeppnisbrota. Oft hefur það verið sannað að brotið hafi verið gegn 

samkeppnisreglum, og stundum hefur brotið beinlínis verið viðurkennt. Ágreiningurinn er þá 

um það hvort brotið hafi í raun valdið tjóni, og enn fremur hvert umfang tjónsins er. Eins og 

fyrr segir hvílir sönnunarbyrðin á þeim sem heldur því fram að hann hafi orðið fyrir tjóni. Í 

samkeppnislögum er ekki að finna ákvæði sem kveður á um það hvernig sönnun er háttað 

vegna brota á lögunum og má því ganga út frá því að almennar reglur um sönunarbyrði gildi 

um brot á lögunum. Taka verður tillit til þess að brotin geta náð yfir langt tímabil, mikil leynd 

hvílir yfir þeim og fyrirtæki eru í þeirri aðstöðu að eyða sönnunargögnum. Þess vegna má gera 

ráð fyrir því að ef sönnunargögn hníga afdráttarlaust að því að brotið hafi verið gegn 

samkeppnislögum, þá verði fyrirtækið að sýna fram á að öðruvísi hafi háttað til en gögnin 

benda til.84  

																																																								
81 Sama heimild, 9-10. 
82 Hrd. 30. apríl 2007 í máli nr. 309/2007. 
83 Eiríkur Elís Þorláksson, „Tjón vegna missis hagnaðar við verkframkvæmdir. Um dóm Hæstaréttar 20. 
september 2012 í máli nr. 416/2011“ (2013) 9 Tímarit Lögréttu 33, 39. 
 
84	Eríkur Tómasson,„Sérsjónarmið hljóta að gilda á sviði samkeppnisréttar eins og á öðrum réttarsviðum“ 
(2004) 1 Úlfljótur  121. 
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5.4 Aðgangur að gögnum 
Það getur reynst erfitt fyrir tjónþola að sýna fram fjárhagslegt tjón sitt af völdum 

samkeppnisbrota. Þegar fyrirtæki brjóta samkeppnisreglur er það oftast gert með mikilli leynd, 

og er þeim oftast auðvelt um vik að dylja slóð sína með því að eyða sönnunargögnum. Getur 

því skipt sköpum að tjónþoli fái aðgang að þeim gögnum sem verða til við rannsókn 

Samkeppniseftirlitsins. Samkeppniseftirlitið skoðar sönnunargögn með það fyrir augum að 

kanna hvort brotið hafi verið gegn bannreglum samkeppnislaga.85 Samkeppniseftirlitið hefur 

víðtækar heimildir til þess að krefjast upplýsinga hjá fyrirtækjum á grundvelli 19. gr. sml. Þá 

er eftirlitinu heimilt  að gera húsleitir og haldleggja gögn hjá brotlegum fyrirtækjum samkvæmt 

20. gr. sml. Mögulegt er fyrir tjónþola að fá aðgang að gögnum á grundvelli stjórnsýslulaga nr. 

37/1993. Samkvæmt 15. gr. laganna á aðili máls þar sem til stendur að taka 

stjórnvaldsákvörðun rétt á því að kynna sér gögn málsins með þeim takmörkunum sem koma 

fram í 17. gr. laganna. Þá er mögulegt fyrir tjónþola að fá aðgang að gögnum hjá 

samkeppnisyfirvöldum á grundvelli 5. gr. upplýsingalaga nr.140/2012, með þeim 

takmörkunum sem koma fram í 6. til 10. gr. laganna. 

 

5.5 Íslensk dómaframkvæmd 
5.5.1 Almennt 
Ekki hafa margir dómar fallið fyrir íslenskum dómstólum þar sem krafist hefur verið skaðabóta 

vegna samkeppnisbrota. Fyrsti dómurinn féll árið 1994 í máli líkkistuvinnustofu Eyvindar 

Árnasonar. Næst reyndi á þetta fimm árum síðar í máli Árna Ingólfssonar. Síðan þá hafa nokkrir 

dómar fallið. Verða nú reifaðir þeir dómar sem fallið hafa í Hæstarétti. Verður skoðað 

sérstaklega hvaða aðferðum hefur verið beitt til að sanna umfang tjóns, og hvaða aðferðafræði 

dómstólar nota við ákvörðun bótafjárhæðar.  

 

5.5.2 Hrd. 29/1994 (Líkkistuvinnustofa Eyvindar Árnasonar gegn Kirkjugörðum 
Reykjavíkurprófastsdæma)86 
Líkkistuvinnustofa Eyvindar Árnasonar starfaði við útfararþjónustu og var aðalkeppinautur 

fyrirtækisins útfararþjónusta kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma. Með lögum nr. 21/1963 

um kirkjugarða, voru kirkjugörðum veittir árlegir tekjustofnar til að annast viðhald og rekstur 

kirkjugarða. Kirkjugarðsgjöldin notuðu kirkjugarðarnir til þess að niðurgreiða útfararþjónustu 

sína, og gátu þess vegna boðið þjónustu sína á lægra verði en keppinautar. Rétturinn taldi það 

engum vafa undirorpið að markaðshlutdeild tjónþola hefði farið lækkandi vegna þessa og að 

																																																								
85 Grétar Dór Sigurðsson (n. 5) 125.  
86	Hrd. 9. nóvember 1994 í máli nr. 29/1994.	



	 20	

kirkjugarðarnir hefðu með þessu brotið gegn 20. gr. þágildandi laga nr. 56/1978 um verðlag, 

samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti. Taldi rétturinn jafnframt að brotið hefði verið 

gegn meginreglunni um góða viðskiptahætti sbr. 26. gr. sömu laga og að Líkkistuvinnustofan 

hefði orðið fyrir tjóni.  

Í bótakröfu sinni studdist Líkkistuvinnustofan við almennar reglur skaðabótaréttar. 

Aðallega krafðist Líkkistuvinnustofan 53.618.000 króna, en til vara 45.857.500 króna. 

Þrautavarakrafa hljóðaði upp á 34.732.000 krónur og til þrautaþrautavarakrafa krafðist 

Líkkistuvinnustofan skaðabóta að áliti dómsins. Til grundvallar á bótakröfu sinni fyrir 

Héraðsdómi lagði Líkkistuvinnustofan fram greinargerð frá löggiltum endurskoðanda, sem 

taldi að leiða mætti líkur að því að Líkkistuvinnustofan hefði orðið fyrir talsverðu tjóni vegna 

þess að ekki hefði verið hægt að taka eðlilegt endurgjald fyrir þjónustu hennar á þeim tíma sem 

kirkjugarðarnir niðurgreiddu útfararþjónustuna.  Miðað var við að eðlilegt endurgjald fyrir 

þjónustuna væri kostnaður sem félli til auk eðlilegrar álagningar. Til útskýringar á því hvað 

væri eðlileg álagning var stuðst við tölur úr rekstri Líkkistuvinnustofunnar.  

Við útreikning á tjóni sínu miðaði Líkkistuvinnustofan við að meðalframlegð á hverja 

athöfn hefði verið 38.000 krónur. Líkkistuvinnustofan taldi sig hafa orðið af 1411 útförum á 

því tímabili sem kirkjugarðarnir niðurgreiddu sína þjónustu. Aðalkrafan byggði á því að tjónið 

fælist í framlegð af þessum töpuðu útförum eða 38.000x1411. Í varakröfunni var miðað við að 

framlegðin væri 32.500 krónur og í þrautavarakröfu var gert ráð fyrir því að um færri útfarir 

væri að ræða en sömu framlegð og gert var í aðalkröfu. Héraðsdómur hafði það að athuga við 

greinargerð endurskoðandans að mörkin milli fasts og breytilegs kostnaðar kynnu að vera óljós 

þegar til lengri tíma er litið. Féllst Héraðsdómur ekki á þessa útreikninga 

Líkkistuvinnustofunnar, en vísaði þess í stað í sérfræðiskýrslu sem hafði verið unnin fyrir 

kirkjugarðana, þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að til þess að báðir aðilar yrðu jafnsettir 

þyrftu kirkjugarðarnir að hækka verð um 22.500 krónur á hverja athöfn. Héraðsdómur dæmdi 

loks bætur að álitum 14.985.000 krónur. Hæstiréttur staðfesti dóm Héraðsdóms en féllst þó 

ekki á bótafjárhæð þar sem útreikningar á tjóninu voru ekki með þeim hætti að unnt væri að 

byggja á þeim. Einnig leit Hæstiréttur til þess að Líkkistuvinnustofan hefði ekki gert nóg til að 

aðlaga starfsemi sína að breyttum aðstæðum með því að draga úr kostnaði og fækka fólki. 

Hæstiréttur lækaði bótafjárhæð í 6.000.000 krónur. Það vekur athyggli að Hæstiréttur virðist í 

niðurstöðu sinni gera miklar kröfur til þess að Líkkistuvinnustofunnar takmarkaði tjón sitt með 

þeim hætti að bregðast við ólögmætum samkeppnishömlum Kirkjugarðanna með því að draga 

úr starfsemi sinni. Dómurinn er merkilegur fyrir þær sakir að með honum viðurkennir 

Hæstiréttur í fyrsta skipti skaðabótarétt vegna brota á samkeppnisreglum. 
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5.5.3 Hrd. 101/1998 (Árni Ingólfsson gegn íslenska ríkinu)87 
Árni Ingólfsson var læknir sem sinnti lækningastörfum á sjúkrahúsum og rak þar fyrir utan 

eigin læknastofu. Breytingar voru gerðar á greiðslufyrirkomulagi sjúkratrygginga þannig að 

kostnaðarsamara varð að láta framkvæma aðgerðir utan sjúkrahúsa. Árni taldi sig hafa orðið 

fyrir tjóni vegna þessa og krafðist skaðabóta úr hendi ríkisins að upphæð 16.721.000 kr. auk 

7% vaxta. Í kröfugerð sinni lagði Árni fram álit löggilds endurskoðanda þar sem gerð var 

áætlun um hverjar heildartekjur hans hefðu verið ef ekki hefði komið til breytinganna. Árið 

1991 var notað til viðmiðunar, en áhrifa breytinganna tók ekki að gæta fyrr en árið 1992. Í 

álitinu kom fram að eftir breytingarnar hefði sjúklingum fækkað og tekjur minnkað. 

Heildartekjur Árna af rekstri læknastofunnar árið 1995 hafi aðeins verið 17% af því sem þær 

voru árið 1991. Í áliti endurskoðandans voru tekjur og rekstrarkostnaður Árna vegna starfsemi 

læknastofunnar framreiknaðar á grundvelli skattaframtala frá árunum 1990-1996. Tjón Árna 

var því mismunurinn á afkomu hans annars vegar á árinu 1991 og hins vegar árunum 1993-

1995. Árni komst á ellilífeyrisaldur árið 1996 og krafðist hann því aðeins bóta til og með árinu 

1995. Þá kom fram í áliti endurskoðandans að ef reksturinn hefði fengið að dafna undir 

eðlilegum samkeppnisaðstæðum hefði hann getað selt reksturinn, það er viðskiptavild ásamt 

áhöldum og tækjum við starfslokin. 

 Héraðsdómur taldi nógu vel leitt í ljós að orsakatengsl væru á milli breytinganna á 

greiðslufyrirkomulagi sjúkratrygginga og tjóns Árna. Taldi dómurinn að íslenska ríkið hefði 

brotið gegn 1. gr. og 20. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 sem þá voru í gildi, og að ríkið bæri 

bótaábyrgð vegna þessa. Héraðsdómur dæmdi Árna bætur að álitum þar sem dóminum þótti 

ekki sýnt að tekjumissirinn yrði aðeins rakinn til breytinganna á greiðslufyrirkomulaginu. Þá 

taldi dómurinn að Árni hefði ekki gert tilraun til að takmarka tjón sitt með því að selja 

lækningatæki sín og að krafa um bætur vegna glataðrar viðskiptavildar væri ekki nægilega 

rökstudd. Héraðsdómur ákvarðaði bætur að upphæð 8.500.000 krónur.  

 Málið kom til kasta Hæstaréttar sem féllst á að þessi aukni kostnaður við að leita sér 

lækninga utan sjúkrahúsa hefði í einhverjum mæli haft áhrif á val sjúklinga á því hvar skyldi 

leita hjálpar. Aðgerðir ríkisins væru því til þess fallnar að raska samkeppnisstöðu sjálfstætt 

starfandi lækna. Taldi Hæstiréttur að bæði sjúklingum og læknum hefði verið mismunað, og 

að þessi mismunun hefði valdið tjóni á rekstri Árna svo hann ætti rétt á bótum. Hæstiréttur taldi 

að ekki væri hægt að leggja til grundvallar álit endurskoðandans við ákvörðun bótafjárhæðar 

þar sem álitið fæli ekki í sér alhliða mat á aðstöðu Árna, en hafa mætti álitið til hliðsjónar við 

																																																								
87	Hrd. 29. nóvember 1998 í máli nr. 101/1998.	
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mat á fækkun aðgerða á læknastofu Árna. Taldi dómurinn að tekjuskerðing Árna yrði ekki 

einungis rakin til aðgerða ríkisins. Þá taldi dómurinn að Árni hefði átt kost á að takmarka tjón 

sitt til dæmis með því að selja frá sér lækningatækin, og tók rétturinn undir rök Héraðsdóms að 

hafna bæri kröfu um bætur vegna viðskiptavildar og lækningatækja. Voru bætur ákvarðaðar að 

álitum 5.500.000 krónur. 

 Í þessu máli var fyrir og eftir aðferðinni beitt til þess að reikna út tjón.  Líkt og í máli 

Líkkistuvinnustofunnar sem fjallað er um hér að framan eru gerðar miklar kröfur til þess að 

tjónþoli takmarki tjón sitt. Dómstóllinn  til tjónþola um að hann takmarkaði tjón sitt. 

Héraðsdómur gerir mjög miklar kröfur til takmörkunar tjóns og Hæstiréttur virðist bæta um 

betur í dómi sínum. Í áliti endurskoðandans sem lagt var fram í málinu var það gert að 

umfjöllunarefni hvort Árni hefði mögulega getað takmarkað tjón sitt með því að hefja störf á 

sínu sérsviði hjá öðrum aðila, en bent var á að sérsvið Árna var mjög afmarkað og að Árni hafi 

náð ellilífeyrisaldri árið 1996. Erfitt er að gera sér grein fyrir því hvernig gengið hefði að selja 

lækningatækin hér á landi, eða hvort það hafi verið raunhæft að ætlast til þess að Árni seldi 

tækin úr landi.   

 

5.5.4 Hrd. 654/200688 og Hrd. 309/200789 (Sigurður Hreinsson gegn Keri hf.) 
Með ákvörðun nr. 21/200490 komst samkeppnisráð að þeirri niðurstöðu að Ker hf. og önnur 

olíufélög hefðu brotið gegn 10. gr. þágildandi samkeppnislaga nr. 8/1993 meðal annars með 

því að eiga í samráði um verðlagningu á bensíni. Ákvörðunin var staðfest af áfrýjunarnefnd 

samkeppnismála.91 Brotin voru framin á tímabilinu frá mars 1993 til desember 2001. Sigurður 

Hreinsson taldi sig hafa orðið fyrir tjóni af völdum verðsamráðsins, þar sem hann keypti bensín 

á hærra verði en hann hefði gert ef olíufélögin hefðu ekki haft samráð. Lagði Sigurður fram 

gögn um að hann hefði keypt bensín fyrir 1.180.033 krónur á bensínstöð Kers hf. á tímabilinu 

10. ágúst 1995 til 18. desember 2001. Við útreikning á tjóni sínu notaðist Sigurður við þrjár af 

þeim aðferðum sem lýst er í kafla 4.3. Byggt var á hagfræðilegri greiningu, fyrir og eftir 

aðferðinni og kostnaðarreikningi. Auk þess byggði Sigurður útreikning sinn á aukningu á 

framlegð fyrir hvern seldan bensínlítra.  

Sigurður byggði aðalkröfu sína á  hagfræðilegri greiningu, en þó á annan hátt en lýst er 

í kafla 4.3.5. Í stað þess að greina olíumarkaðinn á Íslandi sérstaklega með aðferðum 

																																																								
88	Hrd. 18. janúar 2007 í máli nr. 654/2006. 
89 Hrd. 30. apríl 2008 í máli nr. 309/2007. 
90 Ákvörðun Samkeppnisráðs nr. 21/2004, 28. október 2004 
91 Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála nr. 3/2004, 29. janúar 2005. 
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hagfræðinar, byggði Sigurður á tölfræðilegri úttekt sem hagfræðingurinn John M. Connor gerði 

á samráðsmörkuðum. Í skýrslunni komst Connor að þeirri niðurstöðu að miðgildi yfirverðs 

vegna samráðs á árunum 1991 til 2003 í Evrópu hafi verið 17 til 19%. Sigurður benti á að 

samráðið hefði staðið yfir í langan tíma og að afleiðingarnar af samráði hér á landi væru ekki 

aðrar eða minni en annarstaðar í heiminum. Miðaði Sigurður við að yfirverðið væri 18%. 

Sigurður hafði keypt bensín af Ker fyrir 1.180.033 krónur og taldi sig hafa ofgreitt fyrir það 

180.005 krónur. Stefndi, Ker, taldi að Sigurður hefði ekki bent á neina rannsókn í skýrslu John 

Connors sem sýnt gæti fram á tjón Sigurðar. Því hafi Sigurður ekki ekki sýnt fram á að hann 

hafi orðið fyrir tjóni eða að bensínlítrinn hafi verið 18% of dýr. Taldi stefndi að Sigurður hefði 

átt að biðja um að kvaddir yrðu til dómkvaddir matsmenn til að meta það hvort hann hafi orðið 

fyrir tjóni og þá hvert umfang tjónsins væri. Héraðsdómur sýknaði stefnda af aðalkröfu 

Sigurðar með þeim rökum að skýrsla Connors hafi ekki verið unnin með hliðsjón af 

olíumarkaðinum á íslandi á nokkurn hátt, og gæti því ekki talist fullnægjandi sönnun fyrir tjóni. 

Varakröfu sína byggði Sigurður útreikning sinn á því að á tímabilinu 1. janúar 1998 til 

18. desember 2001 hafði álagning á bensínlítra hækkað úr 17,70 krónum í rúmlega 24 krónur. 

Byggði Sigurður á gögnum samkeppnisráðs þar sem kom fram að olíufélögin hefðu unnið 

markvisst að því að auka framlegð sína með því að hækka álagningu, og mætti rekja þessa 

hækkun á álagningunni beint til samráðsins. Byggði Sigurður á því að samkvæmt upplýsingum 

frá Seðlabanka Íslands sem grundvölluðust af upplýsingum frá olíufélögunnum sjálfum, hefði 

meðalálagning á hvern bensínlítra á tímabilinu frá nóvember 1996 til apríl 1997 verið 17.70 

krónur. Til þess að reikna út tjón sitt skipti Sigurður tímabilinu frá 1. janúar 1998 til 18. 

desember 2001 niður í styttri tímabil eftir því hvert kostnaðarverð var á hverjum tíma. Þá dró 

hann kostnaðarverðið frá útsöluverðinu og fann þannig út álagningu olíufélaganna á hverju 

tímabili, og frá þeirri tölu dró hann 17,70. Þessa tölu margfaldaði hann með þeim lítrafjölda af 

bensíni sem hann hafði keypt á tímabilinu. Með þessum hætti fann Sigurður út að tjón hans 

væri 34.976 krónur. Stefndi taldi að þessi rökstuðningur væri byggður á vafasömum 

forsendum. Sigurður hafi sjálfur valið sex mánaða tímabil og fundið út að meðalálagning hafi 

verið 17.70 krónur á því tímabili, og borið það saman við það tímabil sem hann krafðist bóta 

fyrir. Stefndi benti á að samráð hefði verið viðurkennt og engin breyting hefði orðið á því. Þess 

vegna sé það vandséð að ástæðan fyrir hækkun á álagningu á milli þessara tímabila sé samráð 

olíufélaganna. Stendi taldi að ekki hefði verið tekið tillit til ýmissa þátta eins og afslátta sem 

veittir voru af listaverði. Héraðsdómur sýknaði stefnda af varakröfu Sigurðar með þeim rökum 

að ekki hefði verið færð viðhlítandi sönnun fyrir því að þær forsendur sem réðu álagningu á 
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tímabilinu frá nóvember 1996 til og með apríl 1997 hefðu verið þær sömu á því tímabili sem 

Sigurður krafðist bóta fyrir.  

Við útreikning tjóns í þrautavarakröfu notaðist Sigurður við fyrir og eftir aðferðina. Var 

í kröfugerðinni borin saman framlegð af hverjum seldum bensínlítra á timabilinu 1998 til 2001 

þegar áhrifa samráðsins gætti ekki, við tímabilið 1993 til 1995. Framlegðin var reiknuð út á 

þann hátt að skoðuð var brúttóálagning og dregin frá henni afslættir, umboðslaun og rýrnun. Í 

ákvörðun Samkeppnisráðs í máli nr. 21/2004 er fjallað um einingaframlegð Kers á 

samráðstímanum. Þar kemur fram að á árunum 1993 til 1995 hafi einingaframlegð á hvern 

bensínlítra verið að meðaltali 11,32 krónur, en árin 1998 til 2001 hafi einingaframlegðin verið 

á bilinu 14,86 til 15 krónur.92 Sigurður reiknaði tjón sitt út frá því hversu stórt hlutfall viðskipta 

hans við Ker hafi verið af heildarsölu þeirra á bensíni á árunum 1998 til 2001. Sigurður byggði 

einnig á kostnaðarreikningi við útreikning í þrautavarakröfunni, en þó með öðrum hætti en lýst 

er í kafla 4.3.3. Sigurður byggði á því í kröfugerð sinni að aukin framlegð á samráðstímanum 

á hverjum seldum bensínlítra endurspegluðu tjón hans, en Sigurður lagði ekki fram neina 

útreikninga um það hvað gæti talist vera hæfileg framlegð á bensínmarkaðinum.93  Stefndi 

lagði fram í málinu matsgerð dómkvaddra matsmanna, sem gerð hafði verið að beiðni stefnda 

vegna dómsmáls sem stofnað var til ógildingar á úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála 

nr. 3/2004.  Þar kom meðal annars fram að ávinningur af bensínsölu hefði aðeins numið 7,8% 

af framlegð, sem væri það óverulegt að ekki væri hægt að halda því fram með óyggjandi hætti 

að það væri afleiðing samráðsins. Stefndi taldi að í niðurstöðum samkeppnisyfirvalda um 

orsakavalda fyrir aukinni framlegð hafi ekki verið tekið tillit til ýmissa áhrifavalda annara en 

samráðs sem hefðu getað orsakað aukna framlegð. Nánar er fjallað um þessi sjónarmið stefnda 

í kafla 4.3.1b. Héraðsdómur taldi að þegar fyrirtæki hafa með sér verðsamráð þá sé það almennt 

til þess að auka framlegð eða komast hjá lækkun. Engu að síður gætu ýmsir aðrir þættir haft 

áhrif á framlegðina. Var það því álit dómsins að Ker hefði sýnt nægilega fram á að aðrir þættir 

en samráð gætu hafa haft áhrif á aukningu framlegðar af bensínsölu. Jafnvel þó telja mætti að 

hluti aukinnar framlegðar stafaði af samráðinu, lægju engin gögn fyrir um það hversu stór sá 

hluti væri. Hefði Sigurður því ekki sýnt nægjanlega fram á umfang tjóns síns, hefði Sigurður 

til dæmis getað óskað eftir dómkvaðningu matsmanns. Taldi Héraðsdómur af þessum ástæðum 

að krafan væri vanreifuð og því bæri að vísa henni frá dómi. 

																																																								
92	Ákvörðun Samkeppnisráðs nr. 21/2004, 28. október 2004, einingaframlegð OHF, 868-870. 
93	Grétar Dór Sigurðsson (n. 5) 141.  
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Þrautaþrautavarakröfu Sigurðar um bætur að álitum dómsins var hafnað á þeim 

forsendum að til þess að bætur verði ákveðnar að álitum, verði að vera ótvírætt að tjónþoli hafi 

gert allt sem í hans valdi stendur til að sýna fram á tjón sitt. Það hafi ekki tekist. 

 Sigurður kærði frávísun Héraðsdóms á þrautavara- og þrautaþrautavarakröfum til 

Hæstaréttar, og krafðist þess að frávísun yrði hrundið og lagt yrði fyrir Héraðsdóm að taka 

efnislega afstöðu til þeirra. Hæstiréttur féllst á það með vísan til forsendna Héraðsdóms um 

þrautavarakröfuna að verulega hefði skort á að Sigurður gæti sýnt fram á tjón sitt. Taldi 

Hæstiréttur hins vegar að til þess að bætur yrðu dæmdar að álitum þyrfi að sýna fram á að 

bótagrundvöllur sé fyrir hendi og að bótakrefjandi hafi orðið fyrir tjóni. Yrði þetta sannað er 

mögulegt að dæma bætur að álitum verði ekki ætlast til þess að Sigurður færi fram 

sönnunargögn fyrir nákvæmri upphæð tjónsins. Féllst rétturinn á það að ekki hefði verið hægt 

að koma málinu í þann búning með því að afla matsgerðar, að komast mætti hjá því að dæma 

um kröfu Sigurðar um bætur að álitum. Felldi Hæstiréttur frávísun Héraðsdóms á 

þrautaþrautavarakröfunni úr gildi. 

 Málið fór því aftur fyrir Héraðsdóm Benti dómurinn á að ekki væru fyrir hendi önnur 

sérfræðigögn um það hvaða orsakavaldar þetta væru, en samkvæmt matsgerð dómkvaddra 

matsmanna sem Ker hafði lagt fram var ávinningur Kers 7,8% af framlegð. Dómurinn féllst á 

matsgerðina þar sem Sigurður hafði ekki lagt fram nein haldbær gögn að mati dómsins um að 

tjón hans hefði verið annað og meira en hægt væri að lesa úr matsgerðinni. Dómurinn lagði því 

til grundvallar að framlegð Kers af bensínsölu hefði verið að minnsta kosti 7,8% hærri en hún 

hefði verið án verðsamráðs. Voru Sigurði dæmdar bætur að álitum að upphæð 15.000 krónur. 

Hæstiréttur staðfesti héraðsdóm með vísan til forsendna hans.  

 Segja má að þetta mál Sigurðar hafi talsvert fordæmisgildi að því leyti að þar er í fyrsta 

skipti viðurkenndur skaðabótaréttur neytenda vegna brota á samkeppnisreglum. Má sjá vel 

þann vanda sem tjónþolar eiga við að etja að sýna fram á tjón sitt. Það virðist mega draga þá 

ályktun af málinu að ekki sé endilega nauðsynlegt að afla matsgerðar í þess konar málum. 

Athygli vekur að Hæstiréttur gerir matsgerð dómkvaddra matsmanna sem Ker lagði fram að 

sérstöku umfjöllunarefni. Hæstiréttur tók það sérstaklega fram í niðurstöðu sinni að Ker hafi 

sjálft ákveðið að leggja fram matsgerðina þótt hún varði ekki á neinn hátt sakarefnið, og segir 

að matsgerðin eigi ekkert erindi í þetta mál. Hæstiréttur virðist hérna vera að slá þeirri reglu 

fastri að einhverju leiti að matsgerðir sem lagðar eru fram í einu máli eigi ekki við í öðrum 

málum. Enga slíka reglu er þó að finna í íslensku einkamálaréttarfari. Tekur rétturinn fram að 

nota megi það úr matsgerðinni sem væri gagnaðila í hag, virðist rétturinn því meðhöndla 

matsgerðina eins og hún væri vitnaskýrsla. Án þess að taka nokkra afstöðu til sönnunargildis 
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matsgerðarinnar að öðru leyti, lagði Hæstiréttur matsgerðina til grundvallar við ákvörðun 

bótafjárhæðar.  

5.5.5 Hrd. 142/200794 og Hrd. 143/200795 (Reykjavíkurborg gegn olíufélögunum) 
Þessi tvö mál eru svo nátengd að til hagræðis verður fjallað um þau saman. Málavextir voru 

með þeim hætti að þann 3. júní 1996 óskaði Innkaupastofnun Reykjavíkurborgar eftir tilboði  

með útboði vegna kaupa á olíuvörum fyrir Strætisvagna Reykjavíkur og Vélamiðstöð 

Reykjavíkurborgar. Í útboðslýsingunni kom fram að árlegt magn sem keypt yrði væri 250.000 

lítrar af bensíni, 4.000.000 lítrar af gasolíu og 8.000 lítrar af steinolíu. Skeljungur hf. átti lægsta 

tilboðið og var samið við Skeljung. Í október 2002 efndi Reykjavíkurborg á nýjan leik til útboðs 

vegna kaupa á olíuvörum. Í ljós kom að talsverður munur var á tilboðunum nú miðað við 

útboðið 1996, en verð voru umtalsvert hagstæðari. Með ákvörðun Samkeppnisráðs frá 28. 

október 2004 í máli nr. 21/2004 var komist að þeirri niðurstöðu að olíufélögin hefðu átt í 

ólögmætu samráði. Í ákvörðun Samkeppnisráðs kemur fram að á fundi forstjóra olíufélaganna 

hafi verið ákveðið að Skeljungur héldi fyrri viðskiptum sínum við Reykjavíkurborg, og að 

Skeljungur myndi gera upp framlegðina af viðskiptunum við hin félögin.96 Samkomulagið 

hljóðaði upp á að Skeljungur, sem átti allan nauðsynlegan búnað vegna viðskiptanna, myndi 

sjá um viðhald, endurnýjun og bera allan kostnað af þjónustunni við Reykjavíkurborg. Hin 

félögin myndu fá í sinn hlut 0,75 krónur af hverjum seldum lítra af gasolíu, 1,125 krónur af 

bensínlítranum og 1,125 krónur af hverjum seldum lítra af steinolíu.97 Óánægja varð síðar með 

þetta samkomulag og endanleg niðurstaða sú að fyrir hvern seldan lítra af gasolíu myndu hin 

félögin fá í sinn hlut 1,31 krónu í stað 0,75 króna, og fyrir bensín og steinolíu yrði þeirra hlutur 

1,97 krónur í stað 1,125 krónur.98 

Við útreikning á bótafjárhæðinni setti Reykjavíkurborg fram tvær leiðir. Aðalkrafa 

Reykjavíkurborgar, sem hljóðaði upp á 139.072.399 krónur, var byggð á fyrir og eftir 

aðferðinni og gundvallaðist á þeirri forsendu að ef olíufélögin hefðu ekki átt í samráði í 

útboðinu 1996 hefði Reykjavíkurborg fengið hlutfallslega sama afslátt af grunnverði 

olíufélaganna og fengist hafði í útboðinu 2001 þegar samráðið hafði ekki áhrif. 

Reykjavíkurborg taldi þessa aðferð sýna fram á að löglíkur væru fyrir tjóni, og að engin 

																																																								
94	Hrd. 7. febrúar 2007 í máli nr. 142/2007. 
95 Hrd. 7. febrúar 2007 í máli nr. 143/2007. 
96 Ákvörðun Samkeppnisráðs 28. október í máli nr. 21/2004, 2.3 samkomulagið 16 september 1996, 148. 
97	Sama heimild, 2.2 Skeljungur hvetur til samstarfs, 145. 
98 Ákvörðun Samkeppnisráðs 28. október 2004 í máli nr. 21/2004, 2.3 samkomulagið 16 september 1996, 147. 
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haldbær rök hefðu verið lögð fram til að útskýra þann mun á kjörum sem buðust í útboðunum 

tveimur.  

 Varakrafa Reykjavíkurborgar að fjárhæð 72.733.904 krónur byggði á samkomulagi 

olíufélaganna um hlutdeild í framlegð vegna viðskiptanna. Reykjavíkurborg taldi að 

Skeljungur hefði ætlað sér að minnsta kosti jafnháan hlut af hverjum seldum lítra og hin tvö 

félögin áttu að fá samkvæmt áðurnefndu samkomulagi. Þannig hafi samráðið að minnsta kosti 

orðið til þess að verðið sem Reykjavíkurborg greiddi fyrir hvern lítra af gasolíu hafi verið 3,93 

krónum of hátt (1,31x3=3,93), og verðið fyrir bensínlítrann 5,91 krónu of hátt (1,97x3). 

Reykjavíkurborg keypti alls 14.003.538 lítra af gasolíu vegna Strætisvagna Reykjavíkur á 

grundvelli útboðsins. Bótakrafan var því reiknuð þannig (14.003.538x3,93=55.033.904 

krónur). Krafa vegna Vélamiðstöðvarinnar var reiknuð út á sama hátt, en alls keypti borgin 

3.000.000 lítra af gasolíu og 1.000.000 lítra af bensíni. Samtals nam varakrafa 

Reykjavíkurborgar 72.733.904 krónum.  

 Héraðsdómur taldi að Reykjavíkurborg hefði ekki tekist að sanna að sömu forsendur 

sem réðu verðlagningu í útboðinu 1996 hefðu átt við í útboðinu 2001. Reykjavíkurborg hafi 

því ekki sannað að sami afsláttur hefði verið veittur af álagningu í útboðunum tveimur. Tók 

dómurinn fram í forsendum sínum, að Reykjavíkurborg hefði ekki lagt fram nein sérfræðigögn 

um verðmyndun á olíuvörum í útboðinu 1996 heldur byggt á reikningum frá stefndu í málinu. 

Tók héraðsdómur því aðalkröfu Reykjavíkurborgar ekki til greina. 

 Kom til skoðunar varakrafa Reykjavíkurborgar. Dómurinn taldi að samkomulagið yrði 

ekki túlkað á annan hátt en að félögin hefðu talið sig hagnast á samráðinu sem næmi að minnsta 

kosti þeim upphæðum sem í samkomulaginu fólust. Einnig tók dómurinn tillit til þess að 

samkomulagið hafði verið efnt að minnsta kosti að hluta til, þar sem greiðslur höfðu þegar farið 

fram á grundvelli samkomulagsins, og yrðu þessar greiðslur ekki skýrðar með öðrum hætti en 

að um ávinning vegna samráðsins væri að ræða. Taldi dómurinn að þær upphæðir sem 

olíufélögin sammæltust um að skipta á milli sín hafi endurspeglað þá fjárhæð sem var umfram 

eðlilega framlegð. Tók dómurinn fram í forsendum sínum að olíufélögin hefðu ekki lagt fram 

nein gögn sem styddu þá afstöðu þeirra að samráðið hefði ekki haft neina þýðingu fyrir verðin 

sem félögin buðu í útboðinu. Þá lögðu félögin ekki fram nein gögn um innkaupsverð á 

olíuvörum, til dæmis fastan og breytilegan kostnað af viðskiptum sínum sem gætu gefið 

vísbendingar um það hver eðlileg framlegð af viðskiptunum gæti verið. Samkvæmt almennum 

reglum réttarfars yrðu olíufélögin að bera hallann af skorti á upplýsingum af þessu tagi. 

Héraðsdómur dæmdi olíufélögin til að greiða Reykjavíkurborg skaðabætur að upphæð 

72.733.904 krónur. 
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 Olíufélögin áfrýjuðu til Hæstaréttar sem taldi að nægilegar líkur hefðu verið leiddar að 

því að Reykjavíkurborg hefði orðið fyrir tjóni vegna samráðsins. Um aðalkröfu 

Reykjavíkurborgar taldi rétturinn þá leið almennt færa að bera saman verð úr útboðinu 1996 

þegar olíufélögin höfðu átt í samráði, við verð sem fengust í útboðinu 2001 þegar áhrifa 

samráðsins gætti ekki, enda ekki hægt að ætlast til þess af tjónþola að hann byggi útreikninga 

sína á öðrum upplýsingum en eru honum tiltækar. Þó yrði að líta til þess að Reykjavíkurborg 

byggði á því að hún hefði fengið sama afslátt af verði í báðum útboðunum. Hæstiréttur taldi að 

ekkert lægi fyrir um það að viðskiptin hefðu verið með þeim hætti allan tímann sem 

samningurinn gilti, af þessum sökum væri ekki unnt að taka aðalkröfuna til greina. Hæstiréttur 

staðfesti héraðsdóm hvað varðar varakröfu Reykjavíkurborgar með vísan til forsendna hans.  

 Skaðabótakrafa sem Reykjavíkurborg hafði uppi vegna Strætisvagna Reykjavíkur í 

máli 143/2007 náði einungis til 1. júlí 2001, en þá var rekstri Strætisvagna Reykjavíkur hætt, 

og tók Strætó bs. við rekstrinum. Höfð var uppi sérstök bótakrafa vegna tímabilsins 1. júlí 2001 

til 31. desember 2001. Notast var við sömu aðferðir við útreikning bótafjárhæðar og voru 

Strætó dæmdar skaðabætur að upphæð 5.878.494 krónur sem var í samræmi við varakröfu 

Strætó.  

 

5.5.6 Hrd. 244/200999 (Vestmannaeyjabær gegn olíufélögunum) 
Málavextir voru með þeim hætti að vorið 1997 efndi Vestmannaeyjabær til útboðs vegna kaupa 

á olíuvörum. Óskaði bærinn eftir tilboðum frá Olíuverslun Íslands, Olíufélaginu og Skeljungi. 

Olíuverslunin og Olíufélagið svöruðu þannig að þau sæju sér ekki fært að bjóða afslátt af 

listaverði. Skeljungur bauð einnig verð samkvæmt verðskrá, en 8% afslátt af smurefnum og 20 

aura afslátt af eldsneyti fyrir hafnsögubáta. Samkeppnisstofnun hóf rannsókn á því hvort 

olíufélögin hefðu haft með sér samráð og lauk þeirri rannsókn með ákvörðun nr. 21/2004 þar 

sem Samkeppnisráð komst að þeirri niðurstöðu að olíufélögin hefðu brotið gegn 10. gr. 

samkeppnislaga nr. 8/1993.100  

 Vestmannaeyjabær taldi olíufélögin hafa valdið bæjarfélaginu tjóni og krafðist bóta. 

Aðallega krafðist Vestmannaeyjabær þess að olíufélögin yrðu dæmd til að greiða sér 

16.600.670 krónur. Til að reikna út tjón sitt byggði bærinn á samkomulagi olíufélaganna um 

að skipta með sér framlegð af viðskiptunum. Samkvæmt þessu samkomulagi átti Skeljungur 

að greiða hinum félögunum 1,33 krónu af hverjum seldum lítra af gasolíu og díselolíu og 2,01 

																																																								
99	Hrd. 6. maí 2010 í máli nr. 244/2009. 
100 Ákvörðun Samkeppnisráðs 28. október 2004 í máli nr. 21/2004, Ákvörðunarorð, 964. 
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krónur af bensínlítranum vegna viðskipta við hafnarsjóð Vestmannaeyja og bæjarsjóð. Taldi 

Vestmannaeyjabær að Skeljungur hefði að minnsta kosti reiknað sér sama hlut.Byggði bærinn 

á að þetta væri lágmark þess hagnaðar sem olíufélögin töldu sig hafa af samráðinu. Taldi 

bærinn sig því hafa ofgreitt 3,99 krónur fyrir lítrann af gasolíu og díselolíu og 6,03 krónur fyrir 

bensínlítrann. Bærinn keypti á grundvelli útboðsins 3.272.283 lítra af díselolíu, 770.157 lítra 

af gasolíu og 78.165 lítra af bensíni.  

 Héraðsdómur taldi vísbendingar um að olíufélögin hefðu skipt með sér ágóðanum af 

samráðinu ekki nægilega skýrar og að ekki væri sannað að einhverjar greiðslur hefðu farið fram 

á milli þeirra. Þó yrði ekki litið fram hjá því að félögin hefðu átt í samskiptum sem beindust að 

því að takmarka samkeppni. Taldi dómurinn að ekki yrði hjá því komist að dæma bætur í 

málinu þó að bærinn hefði ekki möguleika á að upplýsa um það hvert tjón hans var 

nákvæmlega. Voru bætur ákveðnar að álitum dómsins 10.000.000 krónur. 

 Olíufélögin áfrýjuðu dómi héraðsdóms til Hæstaréttar. Í forsendum sínum taldi 

rétturinn að þær upphæðir sem Skeljungur skyldi greiða til hinna félaganna væru að lágmarki 

það sem félögin töldu sig hagnast af samráðinu. Ekki væri ástæða til að ætla annað en að án 

samráðsins hefðu tilboð olíufélaganna í viðskiptin verið að minnsta kosti þrefalt lægri en sú 

upphæð sem Skeljungur átti að greiða hinum félögunum. Féllst Hæstiréttur á aðalkröfu 

Vestmannaeyjabæjar. Hluti kröfunnar var fyrndur og voru olíufélögin dæmd til að greiða 

Vestmannaeyjabæ 14.371.186 krónur. 

 Þessi dómur Hæstaréttar er merkilegur fyrir þær sakir að með honum staðfestir rétturinn 

að sú aðferð að reikna umfang tjóns út frá ávinningi tjónvalds er tæk, og vísar rétturinn 

sérstaklega til dóma Hæstaréttar í málum Reykjavíkurborgar og Strætó.  

 

5.5.7 Hrd. 245/2009101 (Dala-Rafn gegn olíufélögunum) 
Dala-Rafn rak fiskiskipaútgerð í Vestmannaeyjum og hafði átt í viðskiptum við olíufélögin á 

þeim tíma sem þau áttu í ólögmætu samráði á árunum 1996 til 2001. Dala-Rafn byggði á því 

að samráðið hefði náð til alls olíumarkaðarins á Íslandi, þar með talið Vestmannaeyja þar sem 

hann rak útgerð sína og var hann því bundinn að mestu leyti við að kaupa olíuvörur þar. Taldi 

hann að vegna samráðsins hefði hann greitt meira fyrir olíuvörurnar en ef eðlilegar 

samkeppnisaðstæður hefðu ríkt á markaðinum. Samráðið fólst í því að olíufélögin sammæltust 

um verðlagningu og um að minnka eða gefa ekki afslætti af gasolíu. 

																																																								
101	Hrd. 6. maí 2010 í máli nr. 245/2009. 
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 Í kröfugerð var notast við tvenns konar aðferðir til að sýna fram á umfang tjónsins, 

annars vegar samanburðaraðferðina og hins vegar kostnaðaraðferðina. Í aðalkröfu var notast 

við samanburðaraðferðina og var gerður samanburður við olíumarkaðinn í Færeyjum. Var 

byggt á því að markaðurinn fyrir olíuvörur í Færeyjum væri algerlega sambærilegur við þann 

íslenska. Landfræðileg lega landanna væri svipuð, í báðum löndunum var um að ræða markað 

fyrir gasolíu á fiskiskip og kostnaður við sölu og dreifingu á gasolíu til fiskiskipa svipaður. Þá 

benti Dala-Rafn á að í báðum löndunum notuðust olíufélög við sömu birgja, Shell og Statoil. 

Var byggt á því að íslensku olíufélögin hefðu sjálf talið sér standa ógn af olíumarkaðinum í 

Færeyjum. Beittu þau áhrifum sínum til þess að verð á gasolíu í færeyskum höfnum til íslenskra 

fiskiskipa yrði hækkað. Gerðu íslensku olíufélögin það að skilyrði fyrir áframhaldandi 

viðskiptum við Statoil að það myndi beita sér fyrir því að verð á gasolíu til íslenskra fiskiskipa 

myndi hækka.102 Samkeppnisráð taldi að lægra verð í Færeyjum hefði sett mikinn þrýsting á 

íslensku olíufélögin að lækka verð á Íslandi, og hafi tilgangurinn með því að beita áhrifum 

sínum til að hækka verð í Færeyjum verið að komast hjá því að lækka verð á Íslandi.103  

Dala-Rafn byggði á því að ef ekki hefði verið haft samráð á Íslandi hefði verð verið 

svipað og í Færeyjum. Á tímabilinu 1996 til 2001 hafi lítraverð verið að meðaltali 0,12840 

krónum lægra í Færeyjum en á Íslandi. Tjónið hafi því verið sem um nemur þeirri upphæð á 

hvern lítra sem keyptur var til útgerðinnar. Dala-Rafn taldi sig á grundvelli þessa hafa ofgreitt 

8.348.357 krónur fyrir olíuna.  

Varakröfu sína reisti Dala-Rafn á kostnaðaraðferðinni. Var byggt á því að 

einingarkostnaður (innkaupsverð, flutningskostnaður og verð á gjaldmiðli sem notaður er) sé 

fastur þar sem það magn sem olíufélögin keyptu hafi óveruleg áhrif á innkaupsverð. Þó gæti 

verið um að ræða verðsveiflur vegna heimsmarkaðsverðs og gengis. Sannað var í málinu að 

olíufélögin ákváðu árið 1996 að grípa sameiginlega til aðgerða til þess að auka framlegð.104 

Var beitt sömu aðferð og Samkeppnisráð hafði notast við í ákvörðun sinni í máli nr. 21/2004, 

þar sem Samkeppnisráð mat ávinninginn með því að bera saman þróun einingaframlegðar á 

árunum 1996 til 2001 við meðal ávinning á árunum 1993 til 1995. Byggði Dala-Rafn á 

upplýsingum frá olíufélögunum. Varakrafan var samtals 2.388.002 krónur. 

																																																								
102 Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 29. janúar 2005 í máli nr. 3/2004, Tilraunir olíufélaganna til að 
hækka verð í Færeyjum, 192. 
103 Ákvörðun Samkeppnisráðs 28. október 2004 í máli nr. 21/2004, Tilraunir olíufélaganna til að hækka verð í 
Færeyjum, 539. 
104	Sama heimild, Frekari rök fyrir mati á ávinningi á grundvelli breytinga á framlegð, 858. 
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Í niðurstöðum héraðsdóms gerði dómurinn að umfjöllunarefni matsgerð dómkvaddra 

matsmanna sem lá fyrir í málinu. Í matsgerðinni voru olíumarkaðir í Færeyjum og á Íslandi 

bornir saman. Meðal annars var stuðst við skýrslu færeyska samkeppnisráðsins, en samkvæmt 

henni mátti skýra verðmyndun á færeyska markaðinum að hluta til með því að þar gætti áhrifa 

fákeppni. Þegar matsmennirnir báru saman verð á olíuvörum var niðurstaða þeirra sú að þær 

olíuvörur sem Dala-Rafn hafði keypt til útgerðarinnar væru að jafnaði 15-30% ódýrari í 

Færeyjum. Töldu matsmenn að ekki væri hægt að útskýra þennan verðmun með atriðum sem 

varða birgja og töldu þeir óhætt að fullyrða að flutningskostnaður til landanna væri svipaður, 

en öðru gegndi um flutningskostnað innanlands þar sem aðstæður eru mjög ólíkar. Töldu 

matsmenn að Færeyjar væru ekki heppilegur samanburðarmarkaður. Taldi héraðsdómur að 

ekki væri unnt að byggja á matsgerðinni þar sem hún væri ekki nægilega afdráttarlaus auk þess 

að hún fæli í sér fyrirvara um að samanburðurinn væri byggður á nægilega traustum grunni. 

Taldi dómurinn þess vegna að Dala-Rafni hefði ekki tekist að sýna fram á tjón sitt samkvæmt 

aðalkröfu. 

Um varakröfu taldi héraðsdómur að krafan væri studd ítarlegum útreikningum sem ættu 

sér stoð í ákvörðun samkeppnisráðs. Þrátt fyrir andmæli olíufélaganna taldi dómurinn að unnt 

væri að hafa útreikninginn til hliðsjónar við ákvörðun bóta. Dæmdi Héraðsdómur olíufélögin 

til að greiða Dala-Rafni 2.300.000 krónur. 

Olíufélögin áfrýjuðu til Hæstaréttar. Í niðurstöðum sínum taldi rétturinn að þrátt fyrir 

umfangsmikla gagnaöflun hafi Dala-Rafn ekki sýnt fram á að olíufélögin hafi sérstaklega átt í 

samráði í viðskiptum við hann. Þá hafi hann ekki lagt fram gögn sem sýndu fram á það með 

óyggjandi hætti að olíufélögin hafi átt í samráði sérstaklega um verðlagningu á gasolíu til 

útgerðarinnar. Taldi rétturinn að til þess að olíufélögin gætu borið skaðabótaskyldu, hefði Dala-

Rafn þurft að sanna að olíufélögin hefðu átt beinlínis í samráði í viðskiptum við hann eða 

almennt um þær vörur sem hann keypti til útgerðarinnar. Taldi rétturinn að hvorki væri hægt 

að fallast á aðalkröfu né varakröfu að því leyti sem hún snéri að verði á gasolíu. Hvað varðaði 

varakröfuna um verðlagningu á bensíni taldi rétturinn að útreikningurinn væri háður slíkum 

annmörkum að ekki væri hægt að taka hana til greina. Sýknaði Hæstiréttur olíufélögin af 

kröfunum. 

Í þessu máli var notast við samanburðaraðferðina og kostnaðaraðferð. Í málinu virðist 

Hæstiréttur gera mjög miklar kröfur til tjónþola að hann sanni umfang tjónsins með nákvæmum 

útreikningum. Virðist rétturinn ekki vera tilbúinn til að slaka á sönnunarkröfum og víkur 

rétturinn þar að einhverju leyti frá dómaframkvæmd sinni. Fram að þessu hafði Hæstiréttur 

tekið nokkuð tillit til erfiðrar stöðu tjónþola við að sýna fram á tjón sitt nákvæmlega. Það vekur 
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athygli að í niðurstöðum sínum tekur Hæstiréttur ekki efnislega afstöðu til þeirrar aðferðar að 

bera saman íslenska markaðinn við þann færeyska. 

 

5.5.8 Hrd. 226/2013105 og 227/2013106 (Íslenska ríkið gegn olíufélögunum) 
Í málunum voru atvik með þeim hætti að árið 1996 efndi ríkið til útboða vegna viðskipta á 

olíuvörum fyrir Landhelgisgæsluna og stofnanir dómsmálaráðuneytisins og vegna kaupa á 

White Spirit fyrir Vegagerðina. Öll íslensku olíufélögin lögðu fram tilboð í viðskiptin. Ríkið 

hafnaði öllum tilboðum þar sem of lítill munur þótti vera á þeim. Í útboði vegna 

Vegagerðarinnar var farið fram á það að efnið White Spirit yrði afhent á Akureyri, Ísafirði og 

Reyðarfirði. Olíufélögin skiptust á að eiga lægsta boðið eftir landshlutum. 

Samkeppnisstofnun hóf rannsókn á því hvort olíufélögin hefðu brotið gegn 

samkeppnislögum með ólögmætu samráði. Í ákvörðun nr. 21/2004 er fjallað um þessi útboð. 

Kemur þar fram að olíufélögin hafi náð samkomulagi um að Skeljungur héldi fyrri viðskiptum 

sínum við Landhelgisgæsluna,107 og að hin félögin fengju hluta af framlegð vegna 

viðskiptanna. Samkvæmt samkomulaginu áttu hin félögin að fá í sinn hlut 0,54 krónur af 

seldum lítra af skipagasolíu og 0,58 krónur af flugvélaeldsneyti.108 Sömuleiðis var það ákveðið 

að Ker (þá Olíufélagið hf.) héldi sínum fyrri viðskiptum við dómsmálaráðuneytið og hin 

félögin fengju hlutdeild í framlegð.109  

Í kröfugerð sinni byggði ríkið á matsgerð dómkvaddra matsmanna. Komust þeir að 

þeirri niðurstöðu að samanlagður hagnaður olíufélaganna af samráðinu vegna allra 

viðskiptanna fyrir Landhelgisgæsluna hafi verið að hámarki 19.433.574 krónur. Hafi því verið 

svigrúm fyrir félögin að bjóða betri kjör í útboðinu. Byggði ríkið á því að samkvæmt 

samkomulagi um skiptingu framlegðar vegna viðskiptanna hafi verið ætlunin að Skeljungur 

greiddi hinum félögunum 0,54 krónur vegna skipagasolíu og 0,58 krónur vegna 

flugvélaeldsneytis. Telja mætti  að Skeljungur ætlaði sér að minnsta kosti jafnháan hlut. Hafi 

þá verið ofgreitt fyrir skipagasolíu 1,62 krónur á lítrann (0,54x3) og 1,74 krónur vegna 

flugvélaeldsneytis (0,58x3). Vísaði ríkið til dóms Hæstaréttar í máli Reykjavíkurborgar þar 

sem rétturinn komst að þeirri niðurstöðu að hlutdeild olíufélaganna í framlegð samkvæmt sams 

konar samkomulagi væri tjón Reykjavíkurborgar. 

																																																								
105	Hrd. 24. október 2013 í máli nr. 226/2013. 
106 Hrd. 24. október 2013 í máli nr. 227/2013. 
107 Ákvörðun Samkeppnisráðs 28. október 2004 í máli nr. 21/2004, 143. 
108	Sama heimild, 147. 
109 Sama heimild, 162. 
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Vegna viðskiptanna við dómsmálaráðuneytið hafi ávinningurinn verið að lágmarki 

1.518.211 krónur og að hámarki 5.208.456 krónur. Samkvæmt matsgerð hafði ríkið ofgreitt 

fyrir bensín sem nam 4,05 krónum í janúar 1997 og 5,60 krónum í árslok 2002. Tjón ríkisins 

hafi því verið 5.208.456 krónur. Samtals krafðist ríkið því skaðabóta að upphæð 24.642.030 

króna. Olíufélögin voru sýknuð af kröfum ríkisins þar sem þær áttu rætur sínar að rekja til 

viðskipta sem áttu sér stað fyrir 29. desember 2001, eða tíu árum fyrir höfðun málsins, og voru 

því fyrndar. Í niðurstöðum sínum taldi héraðsdómur að hvorki í stefnu né matsgerð hafi verið 

færð nægileg rök til að sýna fram á að samráð olíufélaganna hefði valdið tjóni í eins langan 

tíma og ríkið gerði ráð fyrir. Gat því aðeins komið til greina að dæma bætur fyrir viðskipti sem 

áttu sér stað árin 2002 og 2003. Gert var ráð fyrir því í útboðsgögnum að samið yrði við 

lægstbjóðanda til tveggja ára með möguleika á framlengingu í tvö ár. Rétturinn taldi að ekkert 

lægi fyrir um það að samráð vegna útboðanna 1996 hefði leitt til tjóns í svo langan tíma. 

Hæstiréttur staðfesti héraðsdóm. Olíufélögin voru sömuleiðis sýknuð af kröfum ríkisins vegna 

Vegagerðarinnar þar sem kröfurnar voru eldri en 10 ára.  

 
5.5.9 Hrd. nr. 461/2016110 (Norvik gegn Högum) 
Málavextir voru með þeim hætti að þann 26. febrúar 2005 tilkynnti matvöruverslunin Krónan 

að hún hyggðist lækka verð á vörum um allt að 25%. Daginn eftir tilkynnti Bónus að það myndi 

standa við þá stefnu sína að bjóða ávallt lægsta verðið. Þá skall á verðstríð sem stóð fram á mitt 

ár 2006, meðal annars fór verð á mjólk niður í 0 krónur. Samkeppniseftirlitið ákvað að hefja 

rannsókn á því hvort Bónus hefði í „stríðinu“ misnotað markaðsráðandi stöðu sína og þannig 

brotið gegn 11. gr. sml. Í ákvörðun 64/2008 var staðfest að sú var raunin.111 Var sú ákvörðun 

staðfest af Úrskurðarnefnd samkeppnismála,112 og af Hæstarétti í máli nr. 188/2010.113 

 Krónan taldi sig hafa orðið fyrir tjóni af völdum þessarar háttsemi og gerði kröfu um 

skaðabætur. Kröfur sínar byggði Krónan á því að vegna aðgerða Bónuss hafi hún verið tilneydd 

til þess að selja mjólkurvörur í verslunum sínum undir kostnaðarverði. Tjónið hafi því verið 

mismunurinn af tekjum og kostnaðarverði (neikvæð framlegð). Í aðalkröfu og annarri 

varakröfu var miðað við tímabilið frá upphafi verðstríðsins 1. mars 2005 til ársloka 2008, enda 

hafi áhrifa verðstríðsins gætt að minnsta kosti fram að þeim tíma. Í fyrstu og þriðju varakröfu 

																																																								
110	Hrd. 30. mars 2017 í máli nr. 461/2016. 
111 Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins 19. desember 2008 í máli nr. 64/2008, 145. 
112 Úrskurður Áfrýjunarnefndar samkeppnismála 4. mars 2009 í máli nr. 2/2009, 22. 
113 Hrd. 18. nóvember 2010 í máli nr. 188/2010.	
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var hins vegar miðað við það tímabil sem rannsókn Samkeppniseftirlitsins tók til, frá 1. mars 

2005 til 30. apríl 2006. 

Í kröfugerð var aðallega krafist greiðslu skaðabóta að upphæð 218.726.487 krónur. Var 

byggt á því að tjónið væri neikvæð framlegð af mjólkurvörum sem seldar voru á tímabilinu 1. 

mars 2005 til ársloka 2008. Samkvæmt niðurstöðu dómkvaddra matsmanna sem rannsökuðu 

bókhald Krónunnar var neikvæð framlegð af seldum mjólkurvörum alls 218.726.487 krónur.  

 Fyrsta varakrafa tók til sömu vara og í aðalkröfu, það er allra mjólkurvara sem seldar 

voru á tímabilinu 1. mars 2005 til 30. apríl 2006, á því tímabili sem verðstríðið stóð yfir. 

Dómkvaddir matsmenn mátu að neikvæð framlegð á þessu tímabili hefði verið 134.647.052 

krónur. Önnur varakrafa var miðuð við sama tímabil og aðalkrafa og snéri að neikvæðri 

framlegð af 17 mest seldu mjólkurvörunum sem rannsókn Samkeppniseftirlitsins tók til. Við 

athugun matsmanna kom í ljós að neikvæð framlegð af þessum vörum hafði verið 67.918.110 

krónur. Í þriðju varakröfu var miðað við sömu vörur og í annarri varakröfu, en sama tímabil og 

og í aðalkröfu. Var það mat matsmanna að neikvæð framlegð af umræddum vörum á tímabilinu 

hefði verið 51.451.381 króna. 

 Héraðsdómur taldi að brotin hefðu greinilega verið framin í þeim tilgangi að fæla 

Krónuna og aðra samkeppnisaðila frá því að hefja samkeppni við Bónus. Brotin hafi hindrað 

Krónuna í því að styrkja stöðu sína á markaðinum. Bónus hafi að vísu verið heimilt að mæta 

samkeppninni en ekki með þeirri aðferð sem þeir gerðu, það er skaðlegri undirverðlagningu. 

Dómurinn féllst á aðalkröfu Krónunnar um að tjónið samsvaraði þeirri neikvæðu framlegð sem 

orðið hefði vegna sölu á mjólkurvörum á tímabilinu 1. mars 2005 til ársloka 2008. Var Bónus 

dæmt til að greiða Krónunni 218.726.487 krónur. 

 Bónus áfrýjaði dóminum til Hæstaréttar sem hafnaði aðalkröfu og annarri varakröfu 

Krónunnar með þeim rökum að ekki hafi verið sannað að Bónus hafi brotið gegn 11. gr. sml. 

á öðrum tíma en rannsókn Samkeppniseftirlitsins tók til. Þess vegna væri það ekki sannað að 

Bónus hafi eftir það tímabil valdið Krónunni tjóni með saknæmum hætti. Rétturinn hafnaði 

einnig fyrstu varakröfu á þeim forsendum að greining Samkeppniseftirlitsins hafi aðeins náð 

til undirverðlagningar á 17 mest seldu mjólkurvörunum, en ekki til allra mjólkurvara eins og 

byggt var á í fyrstu varakröfu. Þá kom til skoðunar þriðja varakrafa sem byggði á því tímabili 

sem athugun Samkeppniseftirlitsins náði til, og til þeirra 17 mest seldu mjólkurvara sem 

eftirlitið athugaði. Tók Hæstiréttur þessa kröfu til greina og dæmdi Bónus til að greiða 

51.451.381 krónu í skaðabætur. 

 Þessi dómur er merkilegur fyrir þær sakir að í honum eru í fyrsta skipti fyrir íslenskum 

dómstólum dæmdar skaðabætur vegna tjóns sem verður vegna brots á 11. gr. samkeppnislaga. 
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Það vekur athygli að Hæstiréttur virðist gera mun meiri kröfur til tjónþola um að sanna 

orsakatengsl milli tjóns síns og háttsemi tjónvalds heldur en gert var í héraðsdómi, sem féllst á 

útreikninga Krónunnar þó að ekki lægi fyrir sönnun á því að samkeppnisreglur hafi verið 

brotnar allt tímabilið sem krafan náði til. 

6 niðurstöður 
6.1 Tilskipun 104/2014 ESB 
Mikil umræða og þróun hefur átt sér stað á vettvangi ESB á undanförnum árum og hefur verið 

lögð aukin áhersla á að einkaréttarleg úrræði gegni veigameira  hlutverki við beitingu 101. og 

102. gr. TFEU. Afraksturinn af þessu ferli er tilskipun nr. 104/2014 ESB sem varð hluti af rétti 

aðildarríkja ESB þann 27. desember 2016. Fram að setningu tilskipunarinnar voru engar 

samræmdar reglur í gildi í aðildarríkjum um skaðabætur vegna brota á samkeppnisreglum. 

Tilskipunin felur í sér ýmsar réttarbætur, aðildarríkin skulu tryggja að í löggjöf sinni séu reglur 

sem tryggja; að löglíkur séu fyrir því að tjón hafi orðið. Reglur sem gera tjónþolum auðveldara 

fyrir að afla sönnunargagna. Þá skulu vera reglur sem tryggja sönnunargildi endanlegra 

úrlausna samkeppnisyfirvalda í skaðabótamálum. Skýrar fyrningarreglur vegna 

skaðabótakrafna. Reglur sem tryggja tjónþolum fullar bætur vegna tjóns. Reglur sem tryggja 

bætta stöðu óbeinna kaupenda.  

 Fjallað er um ákvörðun bótafjárhæðar í fimmta kafla tilskipunarinnar, í 1. mgr. 17. gr. 

segir að aðildarríkin skulu tryggja að reglur um sönnunarbyrði séu ekki með þeim hætti að þær 

geri tjónþolum sérstaklega erfitt fyrir eða útilokað að sækja sér bætur. Þá skulu vera reglur sem 

gera dómstólum kleift að dæma bætur að álitum ef sýnt þykir að tjónþoli hafi orðið fyrir tjóni, 

en skortur á sönnunargögnum gerir það erfitt eða útilokað að sanna umfang tjónsins 

nákvæmlega. Í 2. mgr. 17. gr. er kveðið á um það að löglíkur skuli vera því að samráð hafi 

valdið tjóni. Í 3. mgr. sömu greinar segir að aðildarríki skulu tryggja að dómstólar geti óskað 

eftir því við samkeppnisyfirvöld að þau aðstoði dómstóla við að meta bótafjárhæð.  

 Í fjórða kafla tilskipunarinnar er fjallað um stöðu óbeinna kaupenda, í 1. mgr. 12. gr. 

segir að aðildarríkin skulu tryggja allir þeir sem hafa orðið fyrir tjóni vegna samkeppnisbrota 

skulu eiga kost á því að krefjast bóta, þetta eigi jafnt við um beina og óbeina kaupendur. Í 5. 

mgr. sömu greinar er kveðið á um það að dómstólar skulu hafa heimildir til að leggja mat á það 

tjón sem hver og einn tjónþoli hefur orðið fyrir. Í 13. gr. segir að tjónþoli eigi að getað varist 

bótakröfu með hinni svokölluðu yfirfærsluvörn (e. passing on defence) sem fjallað er um í kafla 

4.2. Sönnunarbyrðin fyrir því að tjónþoli hafi velt tjóni sínu áfram yfir á viðskiptavini hvílir á 

tjónvaldi.  
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 Þegar þessi orð eru skrifuð er tilskipunin enn til skoðunar í sameigilegu EES-nefndinni 

og hefur tekki verið innleidd inn í íslenskan rétt og óvíst er hvort eða með hvaða hætti það 

verður gert. Samkeppniseftirlitið hvatti efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis til að beita sér 

fyrir því að tilskipuninn verði innleidd í heild sinni í íslenskan rétt. Kæmi helst til greina að 

setja sérlög um skaðabætur vegna samkeppnisbrota eða bæta við kafla í samkeppnislög nr. 

44/2005.114  

 
6.2 Er núverandi réttarstaða viðunandi eða er breytinga þörf? 
Þar sem ekki er að finna í samkeppnislögum neinar reglur um skaðabætur vegna 

samkeppnisbrota. Vaknar óneitanlega sú spurning hvort nauðsynlegt sé að setja sérreglur um 

skaðabótarétt vegna slíkra brota. Eða hvort almennar reglur skapabótaréttarins veiti eftir 

atvikum nægilega réttarvernd. Þegar sá sem telur sig hafa orðið fyrir tjóni hyggst krefjast bóta 

úr hendi tjónvalds blasir við honum það vandamál að  sanna umfang tjónsins. Jafnvel þó að 

það liggi fyrir að samkeppnislög hafi verið brotin er ekki sjálfgefið að honum takist að sanna 

að tjón hafi orðið eða hvert umfang þess er. Brotin eru að jafnaði framin með mikilli leynd og 

er brotlegum fyrirtækjum oft hægur vandi að dylja slóð sína. Þau gögn sem eru nauðsynleg eru 

til að sanna tjónið eru oft í fórum fyrirtækjanna sjálfra.  

Ef einhverja ályktun mætti draga af  dómaframkvæmd Hæstaréttar er að rétturinn hefur 

ekki stuðst við eina aðferð frekar en aðra til að komast að niðurstöðu um bótafjárhæð. Þá virðist 

rétturinn gera fremur miklar kröfur til þess að tjónþolar takmarki tjón sitt með einhverjum 

hætti, sérstaklega fyrstu árin eftir að hann viðurkenndi í fyrsta sinn bótarétt vegna brota á 

samkeppnisreglum árið 1993. Tiltölulega fáir dómar hafa fallið um þessháttar málum en þó má 

slá því föstu að íslenskir dómstólar hafi viðurkennt að bótaréttur sé fyrir hendi vegna 

samkeppnisbrota og vegna erfiðrar sönnunarstöðu hafa þeir oft slakað á sönnunarkröfum upp 

að vissu marki, og dæmt skaðabætur að álitum. Að því gefnu að sýnt hafi  verið fram á 

nægilegar líkur á því að tjón hafi orðið.   

 Helstu niðurstöður eru þær að þó að engar sérstakar reglur séu að finna í íslenskum rétti 

um skaðabætur vegna samkeppnisbrota virðast tjónþolar að mestu leiti geta treyst því að 

almennar reglur skaðabótaréttarins veiti þeim nægilega réttarvernd. Fari svo að tilskipun nr. 

104/2014 ESB verði innleidd í íslenskan rétt er ljóst að staða bótakrefjanda styrkist enn frekar.  

 

 

																																																								
114	Samkeppniseftirlitið (n. 14) 6.	
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