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Ágrip 

Í ritgerð þessari mun höfundur fjalla um þau skilyrði sem þarf að uppfylla til þess að 

börn geti borið skaðabótaábyrgð af tjóni á grundvelli sakarreglunnar. Sakarreglan er 

meginregla í skaðabótarétti og hún mælir fyrir um að menn beri almennt ábyrgð á 

tjóni sem þeir valda með saknæmum eða ólögmætum hætti, séu ekki til staðar 

afsökunarástæður, s.s. æska eða skortur á andlegu heilbrigði.  
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1. Inngangur 
 

Í ritgerðinni verður skaðabótaábyrgð barna skoðuð á grundvelli dóma og annarra réttarheimilda 

auk skrifa fræðimanna. Fjallað verður um almenn skilyrði þess að börn geti orðið bótaskyld 

samkvæmt sakarreglunni. 

Rannsóknarspurning verkefnisins er eftirfarandi: 

Við hvaða aldur geta börn borið ábyrgð á skaðverkum sínum í íslenskum rétti og hvernig fer matið 

á ábyrgðinni fram? 

Dómstólar hafa átt ríkan þátt í því að mynda jafnt sem móta reglur í skaðabótarétti en margar 

meginreglur greinarinnar eru ólögfestar. 

 Sakarreglan er lögð til grundvallar er saknæmi barna er metið. Reglur um lágmarksaldur barna til 

að geta borið skaðabótaábyrgð er þó hvergi að finna í íslenskri löggjöf. 

Athyglisvert þykir að viðmið við sakarmat hvað varðar aldur eru ekki fastmótuð í íslenskum 

skaðabótarétti. Hvergi má finna í lögum hvaða aldri einstaklingur þarf að hafa náð til þess að vera 

sakhæfur en í refsirétti er barni ekki gert að sæta refsingu ef það er yngra en 15 ára þegar 

verknaðurinn var framinn sbr. 14. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Danskur réttur verður 

borin saman við niðurstöður íslenskra dómstóla þar sem íslensku skaðabótareglurnar eru að stórum 

hluta innleiddar frá Danmörku. Lækkunarreglur skaðabótalaganna verða lagðar til grundvallar til 

þess að varpa ljósi á hvaða atvik koma til álita við beitingu þeirra er börn eiga í hlut. Höfundi þykir 

athyglisvert að sjá að lækkunarregla íslensku skaðabótalaganna er almenn regla sem tekur ekki 

sérstaklega til barna heldur er það matskennt hverju sinni. 

Þar sem reglum um lágmarksaldur barna til að bera skaðabótaábyrgð er ekki til að dreifa er 

sakarreglan lögð til grundvallar við mat á saknæmi þeirra. Af þessu leiðir að í ritgerðinni verður 

aðallega fjallað um sakarregluna sem bótagrundvöll. 

Í upphafi ritgerðarinnar verður fjallað almennt um skaðabótarétt, þróun og tilgang hans og 

bótagrundvöll, því næst um sakarregluna, ásamt sakhæfi og bótahæfi með börn sérstaklega í huga. 

Í fjórða kafla verður fjallað um meðábyrgð ásamt samsömun. Í 5. kafla verður fjallað 

lækkunarreglur í réttarheimildum Danmerkur og Íslands og endað á samantekt. 
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Við vinnslu ritgerðarinnar verður byggt á lögfræðilegri aðferðarfræði (dogmatískri aðferð) en í 

henni felst að rannsaka og greina dóma, þ.e. hvernig dómstólar beita og túlka réttarheimildir.  

2.  Almennt um skaðabótarétt  

Skaðabótaréttur er ein af undirgreinum fjármunaréttar og alla jafna takmarkast efni hans við 

skaðabætur utan samninga. Skaðabótaréttur öðlaðist ekki sess sem sjálfstæð fræðigrein fyrr en 

seint á 19. öld. Straumhvörf urðu með setningu nýrra refsilaga í Noregi árið 1842 og fylgdi 

Danmörk í kjölfarið 1866. Skaðabótarétturinn hefur þá sérstöðu að meginreglur hans eru 

ólögfestar, sem leiðir til þess að reglurnar mótast og þokast áfram með dómaframkvæmd fremur 

en settum lögum. Fræðigreinin fjallar um réttindi einstaklinga jafnt sem lögaðila til skaðabóta 

vegna tjóns sem þeir kunna að hafa orðið fyrir þegar þeir standa utan samninga.1 

2.1 Þróun skaðabótaréttar 

Reglur íslenska skaðabótaréttarins eru að mestu leyti innleiddar frá Danmörku. Skaðabótaréttur 

eins og hann kemur fyrir í dag er vart eldri en 150 til 200 ára. Skaðabótaréttur þróaðist með 

setningu nýrra refsilaga í Noregi og Danmörku. Í kjölfarið þróaðist greinarmunur á refsirétti og 

skaðabótarétti sem varð þess valdandi að skaðabótaréttur öðlaðist sess sem sjálfstæð fræðigrein 

eftir að hafa verið leyst frá refsirétti. Þessi þróun náði fótfestu á Íslandi með lögfestingu almennra 

hegningarlaga 1869 sem voru einnig tekin upp að mestu leyti að danskri fyrirmynd. Talið er að 

vegna þjóðfélagsgerðarinnar á Íslandi hafi ekki reynt á skaðabótareglur utan samninga af nokkru 

ráði. og staðfestir dómaframkvæmd að það var ekki fyrr en á seinni hluta 19. aldar sem bera fór á 

skaðabótamálum utan samninga, sem voru þá í tengslum við útgerð eða gæsluvarðhald að ósekju.2  

2.2 Hlutverk og tilgangur skaðabótareglna 

Ágreiningur hefur verið um langt skeið varðandi hvaða hlutverki skaðabótareglur eigi að þjóna. 

Þegar fjallað er um hlutverk skaðabóta er brýnt að gefa því gaum að reglurnar eru margslungnar 

og eru hluti af regluverki sem gildir í samfélaginu. Ógerlegt er að lýsa hlutverki þeirra án tillits til 

                                                
1 Eiríkur Jónsson, Viðar Már Matthíasson. (2015). Bótaréttur. Bls. 27 
2Eiríkur Jónsson, Viðar Már Matthíasson. (2015). Bótaréttur. Bls. 27 
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regluverksins í heild sinni með afgerandi hætti. Meginhlutverk skaðabótareglna hefur almennt 

verið talið tvíþætt. Hið fyrra er að þeim sem orðið hefur fyrir tjóni sé veitt fjárhagsleg uppreisn 

með það að markmiði að gera þann sem fyrir tjóni varð eins settan fjárhagslega og hann hefði verið 

ef tjón hefði ekki orðið. Seinna hlutverkinu má síðan skipta í sérstök og almenn varnaðaráhrif. Þau 

sértæku fela í sér þau áhrif sem greiðsla skaðabóta hefur á háttsemi bótaskylds tjónvalds svo hann 

muni hegða sér á þann hátt í framtíðinni að hann valdi ekki tjóni. Þau almennu fela í sér að sú 

almenna vitneskja manna um tilvist skaðabótareglna og þeirra greiðslna sem stofnast getur til 

vegna brota á þeim hafi almenn áhrif á að menn hagi sér með þeim hætti að þeir valdi ekki tjóni.3 

2.3 Skaðabætur innan og utan samninga 

Í norrænni lögfræði hefur almennt verið venja að meðhöndla reglur skaðabóta í tveimur greinum 

lögfræðinnar, annars vegar kröfurétti og hins vegar skaðabótarétti. Kröfurétturinn fjallar um 

skaðabætur innan samninga er vanefndir hafa átt sér stað á samningum, þ.e. samningsábyrgð. Hins 

vegar er skaðabótaábyrgð utan samninga sem á ekki upptök sín vegna vanefnda á samningi. 

Iðulega er um að ræða málsatvik þar sem ekki er að finna réttarsamband milli aðilana heldur 

stofnast það eingöngu við hina bótaskyldu háttsemi.4 Ekki er um auðugan garð að gresja í íslenskri 

dómaframkvæmd þar sem börn eru gerð skaðabótaskyld eða meðábyrg á eigin tjóni innan 

samninga og er ástæðan sú að börn undir 18 ára aldri ráða sér ekki sjálf og geta þar af leiðandi ekki 

gerst aðilar að samningi né ráðið sig til vinnu, sbr. dóm Hrd. frá 1. desember 2011, í máli nr. 

125/201. 

 Málavextir voru á þá leið að 15 ára barn slasaðist í vinnu við uppskipun hjá Eimskip. 

Stefnandi byggði á því að tjónþoli hefði ekki haft aldur til að vinna slíka vinnu og á 

þeim grundvelli væri Eimskip (hér eftir stefndu). ábyrgir. Stefndi vildi meina að 

ábyrgðin væri hjá tjónþola sjálfum eða föður tjónþola með vísan í að faðir tjónþola 

hefði mátt vita hverskonar vinnu drengurinn væri að inna af hendi.  

Í dómnum sagði orðrétt: 

                                                
3 Eiríkur Jónsson, Viðar Már Matthíasson. (2015). Bótaréttur. Bls. 47 
4 Eiríkur Jónsson, Viðar Már Matthíasson. (2015). Bótaréttur. Bls. 41 



  

  
 

10  

 

Skiptir engu máli í þessu samhengi þótt stefnanda og forráðamanni hans hafi verið 

kunnugt um hvers konar starfsemi fór fram hjá stefnda, er stefnanda og forráðamanni 

hans hafi verið kunnugt umhvers konar starfsemi fór fram hjá stefnda, er stefnandi réð 

sig í vinnu, enda skýrt að ábyrgðin er atvinnurekandans, sbr. orðalag 60. gr. nefndra 

laga þess efnis að „börn megi ekki ráða til vinnu. 

Ekki er því þó þannig farið að ekki megi ráða börn til vinnu undir 15 ára aldri, samkvæmt lögum 

um aðbúnað og hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980 og í reglugerð um vinnu og 

barna unglinga nr. 426/1999, sem sett er með stoð í lögnum. Gilda ákvæði X kafla laga nr. 46/1980 

um vinnu einstaklinga innan 18 ára aldurs. Í 2. mgr. 59. gr. laganna mælir fyrir um að barn er 

einstaklingur undir 15 ára aldri eða sem er í skyldunámi. Í 60. gr. laganna er það meginregla að 

ekki sé heimilt að ráða börn til vinnu. Þó eru tilvik um undantekningar þar sem heimilt er að ráða 

börn til vinnu, sbr. a-c liði ákvæðisins. Þar kemur fram að heimilt er að ráða börn til léttari starfa 

sem hafa náð 14 ára aldri.  

 Það sem skaðabætur innan og utan samninga eiga sameiginlegt er að bæta tjónþola tjón sitt. 

Sakarreglan er almennt lögð til grundvallar þrátt fyrir að bætur innan samninga geti orðið til við 

aðrar athafnir.5 

Bótagrundvöllur 

Í skaðabótarétti getur bótagrundvöllur skapast á forsendum sakarreglunnar, hlutlægrar ábyrgðar, 

vinnuveitendaábyrgðar eða sakarlíkindareglunnar. Með bótagrundvelli er átt við þá reglu sem á 

við um grundvöll skaðabótaábyrgðar. Ekki getur stofnast til skaðabótaábyrgðar nema að 

bótagrundvöllurinn fullnægi þeim skilyrðum sem gerðar eru til hverrar reglu fyrir sig.7 

 

                                                
5 Viðar Már Matthíasson. (2005) skaðabótaréttur. BLS 47 finna heimild í nýju bókinni. 
7 Eiríkur Jónsson, Viðar Már Matthíasson. (2015). Bótaréttur. Bls. 93 
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3. Sakarreglan 

3.1 Almennt 

Uppruna sakarreglunnar má rekja til Rómarréttar eða Lex Aquila, sem voru reglur um bótaábyrgð 

utan samninga.  

Reglan kom fyrst inn í íslenskt réttarkerfi með Landnámu eftir að hafa þróast í Evrópu. 

Nútímahugmyndir um beitingu reglunnar eru að mestu innleiddar úr dönskum rétti og ber túlkun 

reglunnar þess sterk merki.8 Þótt sakarreglan hafi ekki verið lögfest á Íslandi þá staðfestir 

dómaframkvæmd án nokkurs vafa mikilvægi hennar. 

Sakarreglan, oft nefnd hin almenna skaðabótaregla, er sú regla sem oftast er byggt á við ákvörðun 

bótagrundvallar í íslenskum rétti. Reglan er ólögfest meginregla sem gildir í hvívetna nema lög 

eða sérstakar aðstæður mæli fyrir um annað. Þrátt fyrir að regluna sé ekki að finna í lögum er hún 

án efa ein þýðingarmesta réttarreglan í íslenskum rétti.9 

Sakarreglan er almennt skilgreind með eftirfarandi hætti: 

Maður ber skaðabótaábyrgð á tóni sem hann veldur með saknæmum eða ólögmætum 

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

verndaðir eru með skaðabótareglum. Það er og skilyrði að sérstakar hlutlægar 

afsökunarástæður eigi ekki við um tjónvald, svo sem æska eða skortur á andlegu 

heilbrigði. 

Framangreind skilyrði verða að vera uppfyllt til þess að maður verði dæmdur samkvæmt 

reglunni.  

Þótt sakarreglan sé ekki lögfest þá hefur dómaframkvæmd staðfest mikilvægi og tilurð hennar, 

þá eru ákvæði í íslenskum lögum sem staðfesta að sök sé grundvöllur skaðabótaábyrgðar, sbr. 

t.d. 89. gr. umferðarlaga o.fl. Inntak reglunnar er hins vegar ekki að finna í þessum ákvæðum.10 

                                                
8 Arnljótur Björnsson. (1999). Skaðabótaréttur. Bls. 42 
9 Eiríkur Jónsson, Viðar Már Matthíasson. (2015). Bótaréttur. Bls. 93 
10 Eiríkur Jónsson, Viðar Már Matthíasson. (2015). Bótaréttur. Bls. 93 
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3.2. Saknæmi 

Saknæmi er sameiginlegt heiti yfir ásetning (dolus) og gáleysi (gulpa). Skilgreiningin á ásetningi 

vísar til þess að maður var meðvitaður eða mátti vita að háttsemi hans myndi leiða til tjóns, þ.e. 

tjónvaldur lét sér í léttu rúmi liggja að háttsemi hans myndi leiða til tjóns. Ásetningur er ekki 

skilyrði til hægt sé að fella skaðabótaskyldu á tjónvald. 11 

Gáleysi er hins vegar huglæg afstaða manns til þess að valda tjóni. Ekki vilja til þess að valda tjóni 

heldur vilja til þess að viðhafa háttsemi sem getur leitt til tjóns.12 

Aðgreining gáleysis og ásetnings í skaðabótarétti er að mestu merkingarlaus, en hátt gáleysisstig 

eins og stórkostlegt gáleysi gefur tjónþola frekari rétt til þess að fara fram á bætur, en hann hefði 

átt ef einungis hefði verið um að ræða gáleysi eða ásetning.13 Mikilvægt er að gera greinarmun á 

gáleysi og óhappatilviki þar sem óhappatilvik leiða aldrei til bótaskyldu samkvæmt 

sakarreglunni.14 

 

3.3. Bonus Pater 

Við mat á því hvernig tjónvaldur hefði átt að haga sér í aðstæðum hefur lengi verið venja fyrir því 

í íslenskum rétti að horfa til þess hvernig gegn og skynsamur maður, bonus pater familias, hefði 

átt að haga sér í aðstæðunum. Þannig eru gjörðir tjónvalds mátaðar með hlutlægum hætti við það 

hvernig hefðu verið æskileg viðbrögð eða hvort að viðkomandi hefði átt að geta vitað hvernig átti 

að haga sér. Bonus Pater hegðar sér þannig í samræmi við skráðar eða æskilegar hátternisreglur og 

eftir atvikum eðlilegum fordæmum og venju. Ef hegðun tjónvalds samræmist ekki því sem ætla 

mátti að bonus pater familias hefði hagað sér í aðstæðunum þá er almennt talið að til bótaábyrgðar 

gæti komið.15 Bonus pater mælikvarðinn er þó þeim annmarka háður sökum þess að hann varð til 

við allt aðrar þjóðfélagsaðstæður. Ekki er hægt að áætla að nokkur manneskja hafi þekkingu á 

öllum sviðum mannslífsins og því hefur bonus pater mælikvarðinn verið rýmkaður og gerður að 

svonefndum vir optimus. Það þýðir að þegar til álita kemur hvort ákvarða eigi skaðabótaskyldu 

                                                
11 Eiríkur Jónsson, Viðar Már Matthíasson. (2015). Bótaréttur. Bls. 124-125 
12 Eiríkur Jónsson, Viðar Már Matthíasson. (2015). Bótaréttur. Bls. 125 
13 Eiríkur Jónsson, Viðar Már Matthíasson. (2015). Bótaréttur. Bls. 110 
14 Eiríkur Jónsson, Viðar Már Matthíasson. (2015). Bótaréttur. Bls. 96 
15 Eiríkur Jónsson, Viðar Már Matthíasson. (2015). Bótaréttur. Bls. 105-107 
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hefur bonus pater familias verið skapaður fyrir mismunandi svið, t.a.m. ef tjón hlýst af störfum 

sjómanna, lögfræðinga eða lækna. 16 

3.4. Bótahæfi 

Bótahæfi er hæfi manns, að lögum, til að bera skaðabótaábyrgð. Almennt eru ung börn ekki talin 

geta gert sér grein fyrir afleiðingum gjörða sinna og því ekki talin sakhæf, sem leiðir til þess að 

þau eru ekki bótahæf. Ekki er að finna ákvæði í settum rétti um lágmarksaldur barna er varða 

bótahæfi og því ekki hjá því verið komist að leggja sakarregluna til grundvallar til þess að meta 

skaðabótaábyrgð þeirra. 17 

Bonus pater mælikvarðinn er lagður til grundvallar, þ.e. hvort venjulega þroskað barn á sama 

aldurskeiði og sá sem tjóninu olli, hafi getað gert sér grein fyrir því að viðkomandi hegðun væri 

hættuleg og um leið gert sér grein fyrir afleiðingum hennar og þar með saknæminu. Þannig er mat 

á saknæmi barns metið hlutlægt út frá því hverju hefði mátt búast við af því í aðstæðunum.18 

Alkunna er að flest börn eru farin að hafa stjórn á gjörðum sínum, sem þó leiðir ekki endilega til 

að þau átti sig á afleiðingum háttsemi sinnar. Það liggur fyrir að um sex til sjö ár gömul börn hafi 

öðlast færni til þess byggja mat og niðurstöður í vaxandi mæli á rökhugsun. Matið grundvallast á 

að skynjun og skilningur barna á aldrinum tveggja til sex ára er ýmsum takmökunum háð, sem 

leiðir til þess að þau taka ákvörðun fyrst og fremst út frá því hvað þau sjá fyrst og því ekki fær um 

að byggja á rökrænum ályktunum. Vegna þessa eru þau aðeins fær um að skoða þá hlið á málinu 

sem nær fyrst athygli þeirra þá eiga þau ekki auðvelt með að rekja atburði fram og til baka í 

huganum, sem leiðir til þess að börn sex ára og yngri eru ekki líkleg til þess að skilja 

hættueiginleika hegðunar sinnar til hlítar.19 Danskir dómstólar hafa þó dæmt börn til þess að bera 

allt tjón sem þau ollu þrátt fyrir að vera  einungis 4 og 6 ára, sbr. dóm UFR 1989, bls. 278. 

Atvikum var þannig háttað að tveir bræður þá 4 og 6 ára klifruðu yfir girðingu sem 

umlukti minkabú og hleyptu 1882 dýrum út. Talsvert tjón hlaust af, t.a.m. týndust 260 

dýr og feldur margra  þeirra laskaðist. Allar upplýsingar um dýrin glötuðust því dýrin 

                                                
16 Eiríkur Jónsson, Viðar Már Matthíasson. (2015). Bótaréttur. Bls. 105-106 
17 Eiríkur Jónsson, Viðar Már Matthíasson. (2015). Bótaréttur. Bls. 105-106 
18 Viðar Már Matthíasson. (2005). Skaðabótaréttur. Bls. 149 
19 Hrafnhildur Ragnarsdóttir. (1993). Sálfræðibókin. Bls. 50 
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höfðu ekki verið merkt sínum búrum. Ef horft er á þennan dóm út frá bonus pater 

mælikvarðanum er fráleitt að svo ung börn með eðlilegan þroska hafi mátt vita 

afleiðingar gjörða sinna, sérstaklega í ljósi þess að meira en helmingur tjónsins var 

vegna þess að upplýsingar um dýrin glötuðust. 

Sambærilegt mál þar sem börn voru ekki fundin skaðabótaskyld vegna vanþekkingar má sjá í 

dómi UFR 1966, bls. 767 

Í þessum dómi voru tvö börn 7 og 8 ára gömul sem fóru inn í minkabú þrátt fyrir 

fortölur foreldra sinna. Þau sinntu ekki banninu, og orsakaði heimsókn þeirra að 

læður misstu fóstur, átu unga sína og misstu getu til þess að mjólka þeim.  Margir 

yrðlingar drápust vegna þessa. Börnin voru sýknuð af skaðabótakröfu eiganda búsins 

á þeim forsendum að þau hafi ekki verið upplýst um viðkvæmni minkalæða á 

meðgöngur. 

Málin eru sambærileg en í fyrra málinu voru börnin yngri en samt sem áður dæmd 

skaðabótaskyld. 

Í Hæstarétti á Íslandi hefur farið fram sambærilegt mat, þ.e. hvort að barn hefði getað áttað sig, 

eða mátti vita um þær afleiðingar sem háttsemi þess gæti haft í för með sér. Í dómi Hrd. frá 26. 

mars 2009 í máli nr. 263/2008,  

 málsatvik voru á þá leiða að 11 ára stúlka greind með Asperger heilkenni skellti 

rennihurð á höfuð kennara í bræðikasti. Kennarinn hlaut af þessu skaða og fór í 

skaðabótamál vegna slyssins. Í niðurstöðu dómsins kom eftirfarandi fram: 

B var nýorðin 11 ára þegar að sá atburður er fjallað er um átti sér stað. Af því sem 

framan er rakið þekkti hún muninn á réttu og röngu og ekkert í málinu bendir til þess 

að fötlun hennar hafi skert dómgreind hennar eða vitsmunaþroski hennar hafi verið 

almennt minni en hjá börnum á sama aldri. Ekkert liggur fyrir í  málinu að B hafi ætlað 

að skella hurðinni á stefnanda í umrætt sinn heldur líklegar að hvatvísi hennar hafi 

ráðið þar för eða reiði vegna þess að henni hafði sinnast við skólabræður sína. A hinn 

bóginn mátti vera ljóst, að sú háttsemi hennar að loka hurðinni með afli eins og legið 
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hefur verið föstu að hún gerði, væri hættuleg og hlaut hún að gera sér grein fyrir því 

hversu alvarlegar afleiðingar sú háttsemi gat haft í för með sér. 

Af þessu má ráða að það var mat dómsins að hún hefði mátt vita að það gæti haft slæmar afleiðingar  

að skella hurðinni af afli í höfuð kennarans. Stúlkan var dæmd skaðabótaskyld gagnvart 

kennaranum sökum háttsemi sinnar. Sérstaklega var tekið fram í dómnum að dómskröfur hennar 

voru ekki á því reistar að hún hefði ekki mátt gera sér grein fyrir hættunni sem fólst í því að skella 

hurðinni á höfuð kennarans með þessum hætti. 

Til samanburðar má skoða dóm Hrd. frá 20. september 2008 í máli nr. 645/2011 

Málavextir voru þeir að nýlega orðinn 10 ára drengur  sem hafði nýverið verið  

greindur með ADHD, hljóp á fullri ferð og kastaði sér á stuðningsfulltrúa sem sat við 

kennaraborð í skólanum. Skýrt var tekið fram í gögnum málsins að drengurinn væri 

með ADHD sem hefði  ýmiskonar fylgifiska svo sem hegðunarfrávik, eins og 

hvatvísi og hreyfióróleika. Ekki var horft til til þessa raskana í niðurstöðu dómsins. 

Við saknæmismat var horft til þess hvort venjulegt barn á sama aldrei hefði verið 

líklegt til að átta sig á hættueiginleikum hegðunar sinnar og var hann sýknaður á 

þeim forsendum. 

4. Meðábyrgð 

Meðábyrgð er ólögfest regla í íslenskum rétti sem vísar til meðábyrgðar tjónþola. Samkvæmt 

reglunni ber tjónþoli ábyrgð á tjóni sínu sjálfur í hlutfalli við þá ábyrgð sem hann ber í því. Þó er 

alla jafna litið fram hjá minniháttar ábyrgð þess er fyrir tjóninu verður ef þáttur tjónvalds telst 

sérlega alvarlegur. Þó reglan sé ólögfest má finna hana í ýmsum sérlögum og má þar nefna sem 

dæmi 2. mgr. 88. gr. umferðarlaga nr. 50/1987.  

Lengi vel var venja að tala um meðábyrgð sem eigin sök í íslensku réttarfari og er það gjarnan 

notað samhliða hugtakinu eigin ábyrgð. Heppilegra þykir að nota orðið meðábyrgð þar sem það 
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felur í sér rýmri merkingu en eigin sök sem hvílir oftar en ekki á víðtækari ábyrgðarreglum.20 

Hugtökin eigin sök og meðábyrgð verða notuð jöfnum höndum hér eftir. 

4.1 Bakgrunnur meðábyrgðar 

Í Rómarrétti var lengi við lýði sú regla að sá sem olli slysi varð laus undan bótaábyrgð ef tjónþoli 

hafði sýnt af sér saknæma háttsemi. Auk þess voru önnur réttaráhrif úr réttarsögunni sem sögðu til 

um ef tjónþoli hefði sýnt af sér saknæma háttsemi hefði það í för með sér helmingun á bótum til 

hans. Þessi regla gilti einnig í íslenskum dönskum lögum fram til fyrri heimsstyrjaldar. 

Afleiðingar þessa voru á þá leið að tjónþoli átti ekki rétt á skaðabótum ef hann bar eigin sök á 

tjóninu sem hann varð fyrir nema hægt væri að rekja sök tjónvalds á þá leið að hann ætti meginsök 

að tjóninu. Ef sú varð raunin fékk tjónþoli tjónið að fullu bætt. Þessi regla er nefnd 

meginsakarkenningin og var við lýði í dönskum og íslenskum rétti allt fram að fyrri heimstyrjöld. 

Ekki er að finna áreiðanlega heimild um það hvenær Hæstiréttur hóf að beita reglunni um 

hlutfallslega skiptingu á tjóni vegna meðábyrgðar eða eigin sakar án beinnar lagastoðar eins og 

tíðkast nú. 21 En sjá má í eftirfarandi dómi frá 1945 hvar reglunni er beitt. 

 Í dómi Hrd. Frá 28. febrúar 1945. í máli nr. 118/1944 voru málavextir á þá leið að 

vegfarandi (hér eftir stefnandi) hafði týnt nesti sínu á leið til vinnu í miðbæ 

Reykjavíkur, við leit að nestinu gekk hann niður Laugarveg á hægri gangstétt og sér 

nestið sitt liggja c.a. metra frá gangstéttinni. Stefnandi gekk út á götuna og þar sem 

hann beygði sig niður kom hjólreiðarmaður og ók á hann með þeim afleiðingum að 

stefnandi féll í götuna og brotnaði við það hægri lærleggsháls. Stefnandi taldi að 

hjólreiðarmaðurinn (hér eftir stefndi) bæri alla ábyrgð á slysinu þar sem hann kom 

hjólandi á hægri vegarhelmingi og að auki hefði hann haft nóg pláss þar sem umferð 

var ekki til að dreifa um þetta leyti. Að auki taldi stefnandi stefnda hafa verið á heldur 

mikilli ferð og ekki notað bjöllu til þess að gera sér viðvart. 

Stefndi kveðst hafa hjólað á vinstri vegarhelming, skyggni hafi verið gott ekki vottur 

af hálku og tunglskyn. Kveðst hann hafa séð mann ganga hröðum skrefum út á götuna 

                                                
20 Eiríkur Jónsson, Viðar Már Matthíasson. (2015). Bótaréttur. Bls. 409-410 
21 Eiríkur Jónsson, Viðar Már Matthíasson. (2015). Bótaréttur. Bls. 410-411 
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3-4 metra, því hafi hann vikið yfir á hægri helming götunnar til þess að koma í veg 

fyrir árekstur. Á þeim tímapunkti hafði stefnandi staðnæmst og beygt sig niður sem 

endaði með áðurnefndum afleiðingum.  

Niðurstaða dómsins var sú að báðir aðilar ættu sök á árekstrinum og sagði orðrétt í dómnum: 

tilliti til þess verður að telja, að stefndur eigi sök á árekstrinum, og verður því 

sýknukrafa hans ekki tekin til greina. 

Hins vegar verður að telja, að stefnandi hafi heldur eigi hagað sér svo sem honum bar, 

þar sem hann fór út á götu, þar sem vænta má mikillar umferðar, án þess að gæta vel 

að farartækjum, og auk þess staðnæmdist á götunni, sem honum bar þó sérstaklega að 

varast, sbr. ákvæði 2. mgr. 29. gr. lögreglusamþykktar Reykjavikur (sbr. og 13. gr. 

umferðarlaganna). 

Með tilvísun til alls þessa þykja báðir aðiljar eiga sök á nefndu slysi, og þykir rétt að 

skipta sök þannig, að stefnandi teljist eiga að bera ½ hluta sakarinnar, en stefndur %. 

Ber því stefndum að bæta stefnanda % hluta þess tjóns, er hann hefur hlotið. 

 

4.2 Réttaráhrif meðábyrgðar 

Meðábyrgð tjónþola hefur þau réttaráhrif að réttur tjónþola til skaðabóta skerðist og getur eftir 

atvikum fallið alveg niður þótt það síðarnefnda sé fátítt. Tjónþoli skal þó ætíð bera ábyrgð á tjóni 

sem hann olli í réttu hlutfalli við þátt sinn í tjóninu. Ef svo ber undir að háttsemi tjónvalds er metin 

sérstaklega alvarleg er mögulegt að líta framhjá meðábyrgð tjónþola að öllu leyti eða hann látin 

bera minni hlut í tjóninu heldur en þáttur hans í tjóninu gefur í skyn sbr.  

Ábyrgðinni er almennt skipt skipt í hlutföllunum 1/3, ½, eða 2/3 í íslenskum rétti, stöku sinnu þó 

í fjórðunga og enn sjaldnar í fimmtunga. Samkvæmt þessari hlutfallsskiptingu leiðir oftsinnis að 

litið er fram hjá lítilvægri eigin sök tjónþola.22 

                                                
22 Eiríkur Jónsson, Viðar Már Matthíasson. (2015). Bótaréttur. Bls. 411 
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Ástæðan sem liggur að baki reglunni um réttaráhrif tjónþola er einkanlega á þeim rökum reist að 

það skuli ekki vera tilviljunum háð á hverjum tjónið lendir. Sjónarmið eins og varnaðarsjónarmið, 

bótasjónarmið og réttlætissjónarmið búa jafnframt að baki reglunum um meðábyrgð tjónþola. Það 

getur verið erfiðleikum háð að leggja mat á vægi slíkra sjónarmiða. Bakhjarl þess að það sé ekki 

einungis tilviljunum háð hver ber ábyrgð á tjóni má taka þekkt dæmi um hjólreiðarmenn sem lenda 

í árekstri. Hvor um sig skírskotar til saknæmrar háttsemi með því að vera ekki með tilskilinn búnað 

á hjólunum eins og til að mynda ljós þrátt fyrir myrkur. Því er það í raun einungis tilviljunum háð 

hvort annar þeirra eða báðir verði fyrir muna eða líkamalegu tjóni. Ef aðeins annar þeirra verður 

fyrir tjóni myndi reglan um að meðábyrgð sem leiddi til algers brottfalls bótaréttar leiða til 

ósanngjarnrar niðurstöðu þar sem sá sem fyrir tjóninu varð yrði að bera allt tjónið einn á meðan sá 

sem kemst hjá meiðslum sleppur alfarið við alla ábyrgð, þrátt fyrir að hafa verið valdur á tjóninu 

á einhvern hátt. Ef dæmið er sett upp á þann veg að meðábyrgð tjónþola hefði engin réttaráhrif 

myndi tjónþoli fá tjón sitt að fullu bætt og sá sem slapp við meiðsl væri gert að greiða tjónþola. 

Hvorug niðurstaðan virðist sanngjörn.23 

4.3 Meðábyrgð barna 

Börn eru ekki undanskilin þegar kemur að meðábyrgð tjónþola. Með þessu er átt við að barni getur 

verið gert að bera hluta tjóns sitt sjálft vegna skaðlegrar háttsemi sem aðrir kunna að valda. Til 

þess að barn geti talist meðábyrgt þarf háttsemi þess að hafa verið saknæm, þ.e. barnið þarf að hafa 

tekið virkan þátt í þeirri atburðarrás sem leiddi til tjónsins. Sakarreglan er lögð til grundvallar þegar 

saknæmisstigið er metið, þ.e. hvernig eðlilega þroskað barn á sama aldrei hefði hegðað sér í sömu 

aðstæðum eða hvort barnið hafi á nokkurn hátt brotið gegn viðurkenndum hátternisreglum. 24 Þetta 

leiðir til þess að barn sem hegðar sér samkvæmt viðurkenndum hátternisreglum eða hegðar sér í 

samræmi við önnur börn á sama aldri eiga ekki í hættu að bætur til þeirra verði skertar eða látnar 

niður falla. Ekki er að finna sérstaka skilgreiningu á meðábyrgð barna í íslensku 

skaðabótalögunum þar sem sömu sjónarmið gilda um meðábyrgð fullorðinna og barna.  

                                                
23 Eiríkur Jónsson, Viðar Már Matthíasson. (2015). Bótaréttur. Bls. 412 
24 Viðar Már Matthíasson. (2005). Skaðabótaréttur. Bls. 412 
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Af dómaframkvæmd að ráða er nokkuð ljóst að ef þáttur barns til tjóns er lítilvægur skal ekki nota 

reglur um skiptingu ábyrgðar vegna tjóns. Hægt er að draga þá ályktun af danskri dómaframkvæmd 

að barn þarf að hafa nokkuð afdráttarlausa mynd af því hættuástandi sem skapast getur með 

háttsemi sinni til þess að uppfylla saknæmisskilyrðið.  

Í dómi, UFR. 1981, bls. 630 voru tveir drengir A sem var fjögurra ára og tíu mánaða 

gamall og B sem var sex ára og sjö mánaða gamall að leik þar sem þeir veltu 300kg. 

Steypuröri með þeim afleiðingum að það valt þó nokkra vegalengd og endaði á F. 

Áverkar F urðu til þess að hann hlaut 100% varanlega örorku eftir höfuðkúpubrot og 

ásamt heilskaða til frambúðar. Í skaðabótamáli sem var höfðað gegn drengjunum var 

talið að þeir hefðu ekki getað gert sér hugarlundum afleiðingar gjörða sinna sökum ungs 

aldurs því ekki látnir bera hluta að eigin tjóni. 

Í dómi Hrd. Frá frá 9, október 1979, í máli nr. 5/1978, voru málavextir þeir að 9 ára 

drengur var látin bera hluta tjóns síns sjálfur vegna skaða sem hann hlaut vegna 

sprengingar. Drengurinn í félagsskap með öðrum dreng brutust inn í skúr sem hafði að 

geyma sprengjuefni. Drengirnir lögðu eld að tundurkveikjunum sem fyrir voru með 

þeim afleiðingum að hann skaðaðist á hendi. Faðir annars drengsins höfðaði mál gegn 

eiganda skúrsins sem endaði með að hann var gerður skaðabótaskyldur vegna tjóns 

drengsins. Í dómnum kom fram að almennt yrði ekki talið að 9 ára drengur gerði sér 

grein fyrir hættueiginleikum tundurkveikjanna. Horft var til þess að drengirnir brutust 

inn í skúrinn til þess að nálgast efnið, og hefðu þeir mátt vita betur hvað þann lið varðaði. 

Fór svo að annar drengurinn þurfti að bera hluta tjóns síns sjálfur.25 

Ákveðna þróun má greina í dómum er fallið hafa varðandi meðábyrgð barna. 

Í dómi Hrd. 1948, bls. 145 í máli nr. 110/1947 varð níu ára drengur fyrir tjóni þegar 

hann hljóp út um dyr á sláturhúsi og í veg fyrir bíl sem ekið var meðfram húsinu með 

þeim afleiðingum að fótbrotna sem olli varanlegu tjóni. Sönnun var torveld í málinu 

því ekki var færð nægjanleg sönnun fyrir því að bifreiðinni hefði verið ekið gætilega. 

                                                
25 Arnljótur Björnsson. (1999). Skaðabótaréttur. Bls. 86 
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Af þeim sökum var ökumaðurinn látin bera hallan af þeirri óvissu sem rekja mátti til 

þess. Ekki var hægt að líta fram hjá því að óvarkárni drengsins varð til þess að slys 

hlaust af. Drengurinn var látin bera 2/5 hluta tjónsins. 

 Sambærilega niðurstöðu má sjá í dómi Hrd. frá 20. mars 1953, í máli nr. 13/1952 

 Þar voru börn í feluleik er tjónþoli þá einungis sjö ára gamall hljóp úr felum beint út 

á götu með þeim afleiðingum að hann varð fyrir bíl. Sannað þótti að ökumaðurinn hafi 

ekið of hratt en varðandi háttsemi drengsins segir í dómnum: 

Stefnandinn Árni, sem var tæpra 7 ára , er slysið var, virðist hins vegar einnig hafa hagað 

sér óvarlega í umrætt sinn, með því að hlaupa svo úr felum og út á götuna, án þess að 

gæta að umferð um hana. Verður hann því talinn meðvaldur að slysinu. Með vísan til 

þess að og með hliðsjón af aldri stefnanda, er slysið varð, þykir rétt að skipta ábyrgð af 

slysi þessu þannig að stefndi bæti það ¾ hlutum, en stefnandi beri ¼ hluta sjálfur.26 

Hér er vegið saman gáleysi barnsins og aldur þess og gáleysi ökumannsins sem ók of hratt. Með 

vísan til aldurs drengsins gefur dómurinn til kynna að barn á hans aldri hefði átt að vita betur en 

að hlaupa úr felum yfir götuna og því verði hann að sæta því að bera hluta tjóns síns. Þetta er 

yngsta barn sem hefur verið látið sæta ábyrgð og bera eigin sök af Hæstarétti Íslands.27 

Til samanburðar við danskan rétt er að finna dæmi um fjögurra ára barn sem var látið bera ábyrgð 

á eigin tjóni, sbr. dóm UFR 1951, bls. 1096 

 Málavextir voru á þá leið að fjögurra ára drengur hljóp út á götu í veg fyrir 

flutningsbifreið með þeim afleiðingum að bifreiðin þurfti að sveigja frá drengnum sem 

leiddi til að hún lenti út í kanti og skemmdist. Niðurstaðan varð sú að drengnum var 

gert að greiða helming tjónsins á þeim forsendum að hann hefði mátt gera sér grein 

fyrir að háttsemi hans gæti haft hættulegar afleiðingar. 

                                                
26 Hrd. 1953, bls. 217 í máli nr. 13/1952 
27 Arnljótur Björnsson. (1999). Skaðabótaréttur. Bls. 86 
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Í dómi Hrd. frá 23. desember 1975, í máli nr. 146/1974 var rúmlega sex ára gamall 

drengur, ekki talinn bera ábyrgð vegna eigin tjóns, er hann hljóp í veg fyrir 

Olíuflutningabifreið. Aðstæður voru með þeim hætti að mikil hálka var og slæmt færi 

sem leiddi til þess að drengurinn gat ekki stöðvað sig þrátt fyrir að hafa orðið var við 

bifreiðina. Afleiðingarnar urðu að hann rann undir bifreiðina og endaði á milli fram og 

aftur hjóla hennar og hlaut hann tímabundna örorku og varanlega ófrjósemi. 

Héraðsdómur dæmdi drenginn til þess að bera hluta af eigin tjóni og bætur hans 

lækkaðar um ¼ hluta og bílstjórinn var látin bera ¾ hluta á grundvelli hlutlægrar 

ábyrgðar samkvæmt 1. mgr. 67. gr. þágildandi umferðarlaga nr. 26/1958. Hæstiréttur 

komst að þeirri niðurstöðu að sökum ungs aldurs skyldi ekki lækka bæturnar til 

drengsins og fékk hann því tjón sitt að fullu bætt frá bílstjóra bifreiðarinnar. 

Vert er að skoða dóm í sambærilegu máli við sambærilegar aðstæður þar sem barn var látið bera 

hluta að eigin sök. 

Í Hrd. 1969, 96 voru málavextir á þá leið að sjö ára stúlka hljóp út á milli tveggja 

bíla og varð fyrir vörubíl. Hálka var við gagnstéttina samkvæmt framburði 

ökumannsins ók hann eigi hraðar en 20 km. á klukkustund. Er hann kom að 

gatnamótum þeim er slysið varð höfðu menn sem voru ofan á palli vörubílsins 

barið í pallinn sem varð til þess að hann stöðvaði bílinn. Þá fyrst sá hann stúlkuna 

liggja aftan við bílinn. Héraðsdómur sýknaði ökumanninn en Hæstiréttur taldi 

ekki að hann hefði sýnt fulla aðgát við aksturinn svo hann var látin bera ¾ hluta 

tjónsins. Komst dómurinn einnig að þeirri niðurstöðu að ferð stúlkunnar hefði 

verið gáleysisleg og því var hún látin bera ¼ hluta tjónsins. 

Af þessum dómum leiðir að vegið er saman gáleysi barns og gáleysi þess er ekur bifreiðinni. Við 

matið er horft til þess hvort aðstæður kunni að vera upp sem geti haft áhrif á dómgreind barnsins 

er það hleypur út á götuna. 

Að auki má sjá að þegar þessir tveir dómar eru bornir saman að þeir eru ekki alls ólíkir. Hvort 

barnið um sig hleypur fyrir bíl, aðeins munar nokkrum mánuðum á milli þeirra í aldri. Það sem 

helst ber á milli er að annað barnið hlaut varanlega skaða og hitt ekki. Má þá leiða líkur að því að 
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Hæstiréttur taki vægara á málum  þar sem barn hlýtur varanlega skaða eins og ófrjósemi drengsins 

í þessu tilfelli. 

Sjónarmið um aðgæsluskyldu sem lögð er á börn má ekki vera of íþyngjandi en slíka afstöðu má 

sjá í dómi 

 Hrd. frá 6. nóvember 2014, í máli nr. 283/2014. Í því máli fór hjólreiðarmaður í 

skaðabótamál við 11 ára dreng vegna líkamstjóns sem hann varð fyrir þar sem hann kom 

hjólandi niður brekku þar sem drengurinn var á gangi. Rákust þeir saman með þeim 

afleiðingum að hjólreiðarmaðurinn féll af hjóli sínu og slasaðist. Hjólreiðarmaðurinn 

byggði á því að drengurinn hafði sýnt af sér saknæma háttsemi og stórfellt gáleysi, þar 

sem hann hafði ekki litið til vinstri áður en hann hélt út á götuna. Dómurinn komst að 

þeirri niðurstöðu að ósannað væri að drengurinn hefði hlaupið út á götuna því ekki hægt 

að sanna að hann hafi sýnt af sér saknæma háttsemi. Hinsvegar taldi dómurinn að 

hjólreiðarmaðurinn hefði ekki sýnt af sér nægjanlega gætni og af þeim forsendum var 

drengurinn sýknaður og hjólreiðarmaðurinn látin bera tjón sitt sjálfur. 

Við mat á meðábyrgð vísaði dómurinn til þess að drengurinn var aðeins 11 ára og gangandi 

vegfarandi og það hefði verið afar íþyngjandi að ætlast til þess að það væri alfarið á hans ábyrgð 

að vera meðvitaður um nálæga umferð. Af þessari niðurstöðu má draga þá ályktun að ekki beri að 

líta á aðgæsluskyldu 11 ára barns með sama hætti og fullorðins einstaklings.28 

Af þessum dómum má ráða að aldur barna virðist fara hækkandi hvað varðar hvað þau hefðu mátt 

gera sér grein fyrir, í málum þar sem börn hlaupa eða ganga í veg fyrir farartæki. sbr.  áðurnefndan 

dóm Hrd. nr. 146/1974 og í máli nr. 1969,96 

Í dómi Hrd. frá 22. mars 2016 í máli nr. 415/2015 þar féll 9 ára barn úr byggingakrana 

sem var staðsettur innan íbúðarhverfis. Drengurinn fór ekki í mál fyrr en mörgum árum 

seinna þar sem afleiðingar slyssins voru varalegar og komu seint fram. Dómurinn komst 

að þeirri niðurstöðu að framkvæmdarsvæðið hefði ekki verið nægilega öruggt og þar að 

auki staðsett í íbúðarbyggð og því miklar líkur til þess að börn myndu athafna sig á 

                                                
28 Hrd. nr. 283/2014 
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svæðinu við leik og varð niðurstaða Hæstaréttar að ekki væri að finna sök hjá drengnum 

og þar af leiðandi ekki látin bera hluta af tjóninu sem hlaust af. 

Samsvarandi mál er að sjá í eftirfarandi dómi. 

Í dómi Hrd. Frá 14. Nóvember 2002, í máli nr. 166/2002 voru málavextir á þá leið að 9 

ára gamall drengur(Ó) var ásamt félögum sínu við leik á nýársdag við Fylkisvöll í 

árbæjarhverfi. Þar hafði verið brenna kvöldinu áður. Ó labbaði á öskunni við 

brennukantinn með þeim afleiðingum að hann flæktist í vír spýtnabraki og féll í leifar 

brennunnar sem var enn glóandi heitt. Ó brann á báðum fótum og fingrum beggja handa. 

Íþróttafélagið Fylkir (F) hafði fengið leyfi til þess að halda brennu með því skilyrði að 

ábyrgðarmaður væri viðstaddur meðan það logaði í brennunni og öll hætta væri liðin 

hjá. Ábyrgðarmaður brennunnar J sagðist hafa verið viðstaddur brennuna til 5 um 

morgun og ítrekað fyrir börnunum um hádegisbil á nýársdag að koma ekki of nálægt. 

Þykir ljóst að ekki logaði í brennunni er Ó féll í hana en nokkuð augljóst að hita og glóð 

voru í henni. Þar sem J hafi verið ljóst að glóð var í brennunni um hádegisbilið á 

nýársdag meðan börn voru þar við leik þótti hann hafa sýnt af sér gáleysi með því að 

koma ekki í veg fyrir augljósa hættu sem af því stafaði. Niðurstaðan var sú að F og J var 

gert að bera sameiginlega fébótaábyrgð á tjóni Ó. Ó var einnig látin bera1/3 hluta tjóns 

síns sjálfum.  

Í dómnum segir m.a. ,,Áfrýjandi var rúmlega níu ár gamall þegar tjónið varð. Mátti 

hann gera sér grein fyrir því að hættulegt var að ganga í leifum brennunnar. Hann 

hefur því einnig sýnt af sér nokkuð gáleysi og þykir hæfilegt að hann beri 

þriðjung tjóns síns sjálfur.” 

Í báðum þessum dómum eru börnin 9 ára og á svæði sem er vinsælt til leikja. Í fyrri dómnum 

kemst dómurinn að þeirri niðurstöðu að svæðið væri inn í miðri íbúðarbyggð og því tilvalið 

til leikja fyrir börn og á þeim grundvelli er barnið ekki látið bera hluta af eigin tjóni. Í seinna 

málinu eru í raun sömu aðstæður uppi, Fylkisvöllurinn er einnig í miðri íbúðarbyggð og þar 

sem börn eru líkleg til að vera, og brenna eitthvað sem börn sækja í. Hér má velta upp hvort 
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afleiðingarnar hafi eitthvað með úrlausnina að gera, þ.e. að í fyrra málinu beið drengurinn 

varanlega skaða til frambúðar meðan hinn gerði það ekki. Þetta undirstrikar regluna að börn 

eru, sjaldan látin sæta meðábyrgð vegna líkamslegs tjóns og allra síður ef þau hafa ekki sýnt 

af sér stórkostlegt gáleysi. 

Af þessum dómum má ráða að ábyrgð barna kemur til greina til í kringum 6-7 ára aldur og eru því 

eins konar neðri mörk bótahæfis. Börn á þessum aldri eiga almennt að átta sig á hættunni sem 

fylgir því að ganga eða hlaupa yfir götu þar sem umferð er. Þó er einatt tekið til skoðunar hvernig 

hverju og einu atviki er háttað og því ekki útilokað að yngri börn gætu borið ábyrgð. 

Varðandi efri mörk bótahæfis má líta til dóms Hæstaréttar í máli frá 26. janúar 1946 nr. 74/1961.  

Fullorðinn maður varð fyrir tjóni af hendi 16 ára unglings. Átök áttu sér stað með 

eggvopnum .Í niðurstöðu dómsins var litið svo á að báðir aðilar bæru jafna ábyrgð á 

tjóninu en unglingurinn, var aðeins látinn bera ¼ hluta tjónsins sökum aldurs. Þrátt 

fyrir að unglingurinn væri orðinn fullra 16 ára og hann átti upptökin af leiknum, sem 

endaði með því að tjón hlaust af. 

Ábyrgðinni var varpað yfir á þann fullorðna sem tók þátt í leiknum þar sem gáleysi hans var talið 

mun alvarlegra en hjá drengnum þar sem hann átti að vita betur en að haga sér svo óvarlega í 

samskiptum við manneskju sér yngri. 

Til þess að barn geti alla jafna talist meðábyrgt í skaðabótamálum þarf það að uppfylla skilyrði 

sakarreglunar um saknæmi. Metið er hvort barnið geri sér grein fyrir því hættuástandi sem getur 

skapast með athæfi þess, en einnig er horft til þess hvernig barnið ber sig að sbr. UFR 1981, bls. 

630 kom fram að ef barn gerir sér ekki grein fyrir þeirri hættu sem skapast af því að leika sér með 

hlut þá er barnið ekki skaðabótaskylt vegna þess tjóns sem getur hlotist sbr. dóm Hrd. frá 9 

október 1979. Í máli nr. 8/1978  

Málavextir voru þeir að  9 ára drengur var talinn meðábyrgur vegna eigin tjóns er hann 

braust inn í skúr, stal þaðan sprengiefni og sprengdi það með þeim afleiðingum að 

hann slasaðist. Horfði Hæstiréttur til þess að hann hefði mátt vita að þar sem efnið var 
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lokað inni, þá hefði hann ekki mátt nálgast það og því hefði verið rétt að láta hann bera 

hluta tjóns síns. 

Þá virðast vera ákveðin neðri mörk meðábyrgðar í kringum 6-7 ára aldur og efri mörk um 

16 ára aldur eins og að framan greinir. 

4.4 Samsömun 

Með hugtakinu samsömun er átt við að skaðabótaábyrgð eins aðila afritast yfir á annan aðila. Þetta 

leiðir til þess að ábyrgðin hverfur ekki af öðrum aðilanum heldur afritast hún yfir á hinn aðilann. 

Ábyrgð B flyst yfir á A án þess að A hafi nokkuð til sakar unnið og er ábyrgð A að því leyti án 

sakar. A ber þó ekki hlutlæga ábyrgð á öllum skaðaverkum B, heldur eingöngu þeim sem B ber 

skaðabótaábyrgð, sem útleggst þá að hann ber eingöngu þá ábyrgð sem B ber, ekkert umfram. 

Samsömun snýst um að ábyrgð B afritist yfir á A og er því skilyrði að hún sé fyrir hendi til að 

samsömun geti komið til greina. Allar ábyrgðir geta flust yfir, þær einskorðast ekki við sök heldur 

getur hún verið án sakar, þ.e. hlutlæg, eða vegna áhættutöku, enda er áhættutaka í raun annað 

orðalag yfir eigin sök eða meðábyrgð.29 

Í dönskum rétti er það skilyrði að starfsmaður hafi sakarábyrgð til þess að hægt sé að flytja 

ábyrgðina yfir á vinnuveitanda, til þess að til vinnuveitandaábyrgðar geti stofnast.30 Svo ef á 

starfsmanninn leggst hlutlæg ábyrgð þá virkjast vinnuveitandaábyrgðin ekki, sbr. UFR. 1970:940 

en þar bar lögregluþjónn hlutlæga ábyrgð á tjóni sem hundur olli í málinu og var hann því dæmdur 

til þess að greiða hlutaðeigandi aðila skaðabætur  

Þetta ákvæði er að finna í 3-19-2 Dönsku lögum Kristjáns fimmta frá 1683 þar sem það er beinlíns 

skilyrði að sök starfsmanns sé fyrir hendi. Ákvæðið hefur ekki verið lögtekið á Íslandi þrátt fyrir 

að íslensku skaðabótalögin séu að fyrirmynd dönsku skaðabótalaganna, en sök er þó alltaf skilyrði 

svo til vinnuveitandaábyrgðar geti stofnast og er að finna í 23. gr. íslensku skaðabótalaganna nr. 

50/1993. Í því ákvæði kemur orðið sök fyrir þrátt fyrir að vinnuveitendaábyrgð sé ekki lögfest.31 

                                                
29 Þorsteinn Hjaltason. (2012). Tímarit lögfræðinga:Samsömun. Sótt 20. Febrúar af 

http://logfraedingur.unak.is/pistlar.asp?fid=72 
30 Þorsteinn Hjaltason. (2012). 
31 Þorsteinn Hjaltason. (2012). 
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Ástæður samsömunar eru torveldar og af ýmsu tagi, sbr. áðurnefnd vinnuveitendaábyrgð kemur til 

vegna þess að vinnuveitandinn hagnast af verkinu sem starfsmaðurinn innir af hendi og ber því að 

taka áhættuna af því. Forsendurnar er þær að hann ætti ekki að geta firrt sig ábyrgð með því að láta 

annan taka áhættuna. Samsömun getur átt við í öðrum samböndum en þeim sem við koma 

vinnuveitendaábyrgð, s.s. fjölskyldutengslum, efnahagslegum tengslum, eða hverskonar sambandi 

sem skapast á milli aðila. Áríðandi er að greina um hvers konar tjón eða kröfu er að ræða. Ber þá 

að líta til hversu náin tengsl eru á milli aðilana sem um ræðir. Rík tengsl verða að vera á milli aðila 

til þess að fallist verði á kröfu um óbeint tjón af völdum frumtjóns. Rökin fyrir samsömun eru í 

reynd náin tengsl milli aðila. 

Í dómi Hrd. frá 16. nóvember 2006, í máli nr. 237/2006 slasaðist tólf ára gömul stúlka 

(A) í umferðarslysi. Vátryggingarfélag Íslands (V) greiddi stúlkunni bætur vegna tjóns 

hennar. Foreldrar A S og D fóru fram á bætur vegna tjóns sem þau urðu fyrir vegna 

ummönnunar A. Var kröfunni mótmælt með vísan í meginreglu skaðabótaréttar um að 

einungis sá, sem slysatburður bitnar beint á, geti krafist skaðabóta úr hendi tjónvalds 

eða úr ábyrgðartryggingu hans. Niðurstaðan varð sú að fallist var á tekjutap S og D og 

voru þeim greiddar bætur. 

Þessi dómur lýsir undantekningu frá meginreglunni 

4.4.1. Virk samsömun 

Samsömun skiptis í virka og óvirka samsömun. Skýrt dæmi um virka samsömun (aktiv 

identifikation). er áðurnefnd vinnuveitendaábyrgð en henni er beitt án beinnar lagaheimildar utan 

samninga. Einnig er byggt á reglunni um virka samsömun þegar foreldrum er gert að sæta ábyrgð 

vegna skaðaverka sem unnin eru af börnum þeirra. Sakarreglan er ávallt sá grundvöllur sem byggt 

er á til að foreldri verði látið sæta ábyrgð á háttsemi barns síns, í þeim skilningi að saknæm 

vanræksla á eftirlitsskyldu þarf að eiga sér stað varðandi barnið sem á í hlut32, sbr.dóm Hrd. frá 15 

júní 1948, í máli nr. 86/1947  Í þessu  máli lést 9 ára drengur eftir að hafa fallið niður af bílskúrþaki. 

Hann hafði brotist inn í bílskúrinn. Eigandi bílskúrsins var dæmdur til að greiða útfararkostnað 

                                                
32 Þorsteinn Hjaltason. (2012). 
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drengsins, en faðir drengsins sem höfðaði málið var gert að bera ¼ hluta tjónsins vegna háttsemi 

drengsins.  

Þessi dómur sýnir að samsömun foreldra og barna getur átt sér stað þegar um er að ræða tjón 

foreldra vegna frumtjóns barnsins. 

 

4.4.2. Óvirk samsömun 

Óvirk samsömun (d. passiv identifikation) er þegar einstaklingur er bæði tjónþoli og bótaþegi. 

Í dómi Hæstaréttar frá 1. Júlí 1977, í máli nr. 18/1976 voru málavextir á þá leið að maður lést 

við köfunarstörf. Vegna vanhyggju hans voru bætur til konu hans og barns lækkaðar. Af þessum 

rökum eru leiddar reglur um samsömun milli foreldra og ólögráða barna eins og bætur vegna 

missis framfæranda.33 Í umferðarlögum nr. 50/1987 kemur fram að bætur fyrir líkamstjón eða 

missir framfæranda sé heimilt að lækka eða fella niður ef sá sem varð fyrir tjóni eða lést var 

meðvaldur að tjóninu af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi. 

4.4.3. Samsömun barna og foreldra 

 Í dómaframkvæmd má finna hvar foreldrar eru samsamaðir börnum sínum, t.d. með lækkun bóta 

þegar börn hafa sýnt af sér eigin sök, sbr. dóm Hæstaréttar frá 10. mars 1976 í máli nr. 218/1974 

 Krafa vegna ummönnunar drengs sem slasaðist var lækkuð vegna meðábyrgðar 

drengsins á tjóninu. Á þetta helst við þegar um fjártjón foreldra er að ræða. Ekki verður 

talið líklegt að barn yrði samsamað foreldrum sínum ef um líkamstjón væri að ræða en 

þess ber þó að geta að ekki er um auðugan garð að gresja í dómaframkvæmd. Þó er 

ljóst af dómaframkvæmd að réttur barns til bóta verður almennt ekki skertur þó svo að 

foreldri hafi sýnt vanrækslu við eftirlit með barni sínu sbr. dóm Hrd. frá 14. maí. 1962, 

í máli nr. 16/1962 

 en málsatvik voru á þá leið að drengur 3 ára og 10 mánaða gamall var sendur út í búð, 

og þurfti hann ekki að fara yfir götu á leið sinni. Á leið hans voru 

                                                
33 Viðar Már Matthíasson. (2005). Skaðabótaréttur. Bls. 102-103 
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hitaveituframkvæmdir sem ollu því að hann datt ofan í holu sem hafði verið grafin 

fyrir brunn. Brotnaði drengurinn á báðum höndum ofan úlnliða en orsakaði það þó 

ekki varanlega örorku. Faðir drengsins höfðaði mál á hendur Reykjavíkurborgar og 

krafðist bóta vegna líkamstjóns drengsins og að auki fjárbóta vegna ummönnunar sem 

drengurinn þurfti í kjölfarið.  

Niðurstaða Hæstaréttar varð sú að foreldrarnir bæru hlutlæga ábyrgð, sem skírskotar til að 

foreldrarnir hefðu mátt vita að hegðun þeirra gæti leitt til tjóns, og voru kröfur þeirra lækkaðar 

vegna eigin sakar. Hafnað var með skýrum hætti að lækka ætti kröfur drengsins sjálfs þótt slysið 

mætti rekja til að ábyrgðar foreldra að hluta. Þessi niðurstaða sýnir skýrt að ábyrgð foreldra afritast 

ekki yfir á barnið og kemur ekki til lækkunar bóta þess þegar um frumtjón barnsins er að ræða. 

Í dómi Hæstaréttar segir meðal annars: 

Ekki hafi verið nægilega varlegt af foreldrum G að senda út í búð meðfram jarðraskinu,  

en ekki á það að skerða rétt drengsins sjálfs til bóta fyrir ..... 

5. Heimildir til lækkunar skaðabóta 

24. gr. Skaðabótalaga er almenn lækkunarheimild sem hljóðar með eftirfarandi hætti: 

Lækka má bótafjárhæð eða fella niður skaðabótaábyrgð ef ábyrgðin yrði hinum 

bótaskylda svo þungbær að ósanngjarnt má telja eða álíta verður að öðru leyti 

skerðingu eða niðurfellingu sanngjarna vegna mjög óvenjulegra aðstæðna. Þegar 

metið er hvort ástæða sé til að beita heimildinni skal líta til þess hve mikið tjónið er, 

eðlis bótaábyrgðar, aðstæðna tjónvalds, hagsmuna tjónþola, vátrygginga aðila og 

annarra atvika. 

 

Fleiri lágaákvæði í öðrum lagabálkum eru til þess fallnar að takmarka skaðabótaábyrgð með það 

að leiðarljósi að aðstæður geta verið mismunandi og tjón getur getur orðið við þær aðstæður sem 

lögin taka til orðið verulegt og því fylgja sérstök rök til lækkunar, einkum þegar sakir eru miklar. 

Áður en skaðabótalög nr. 50/1993 komu til sögunnar var ekki að finna lagaheimild sem kvað á um 
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lækkun skaðabóta með hliðsjón af atvikum máls.34 Þó var að finna heimild til lækkunar innan 

samninga í 2. mgr. 78. gr. lögræðislaga nr. 71/1997. Greinin hljóðar svo: 

Nú hefur hinn ólögráða maður haft svik í frammi eða á annan hátt brotið af sér við 

gerð samnings eða afhendingu umsaminna verðmæta eða hann hefur á saknæman hátt 

valdið því að hlutur hefur farið forgörðum er honum bar samkvæmt samningnum eða 

vegna riftunar hans að skila aftur og skal hann þá bæta samningsaðila sínum tjón hans. 

Dómstólar geta þó fært bótafjárhæð niður með hæfilegu tilliti til þess hve mikil sökin 

var og tjónið, til efnahags hins ólögráða manns og annarra atvika. 

Samkvæmt fræðimönnum eru ríkari kröfur gerðar til barna sem stunda leik með hættuleg áhöld. Á 

Íslandi er ekki nægjanlega mörgum dómum til að dreifa til að sjá hvort greinarmunur sé á þess 

háttar leikjum barna og þeirra sem leika sér með hefðbundnum hætti.35 

Í Hrd. Frá 23. nóvember 1959, í máli nr. 57/1959 var málum þannig háttað að drengir 

sem voru vistaðir á heimilinu Breiðavík höfðu smíðað sér boga og örvar sem þeir léku 

sér með. Þeim hafði verið bannað að skjóta af bogunum en sinntu því ekki með þeim 

afleiðingum að auga annars drengs skemmdist að mestu. Íslenska ríkið var gert 

skaðabótaskylt þar sem aðgæsluskyldu forstöðumanns í Breiðavík þótti ábótavant. 

Annað sjónarhorn má sjá í Hrd. Frá 21. Mars 1974, í máli nr. 83/1973  

þar voru málavextir þeir að E, sem var 10 ára og 7 mánaða drengur hafði smíða sér boga 

og örvar. Hann lék sér með bogann þrátt fyrir að móðir hans hafði lagt bann við því. Þegar 

hann skaut af boganum rann örin til svo hún hafnaði í auga M, sem var 5 ára með þeim 

afleiðingum að auga hans eyðilagðist. M höfðaði síðar skaðabótamál gegn E á þeim grunni 

að auga hans var með öllu ónothæft eftir slysið. Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að E 

hefði mátt að vita miðað við aldur sinn að bogi og örvar gætu verið hættulegt leiktæki. 

                                                
34 Viðar Már Matthíasson. . (2005). Skaðabótaréttur. Bls. 414  
35 Viðar Már Matthíasson. (2005). Skaðabótaréttur. Bls. 405 
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Dómurinn taldi þó að slysið hafi verið óviljaverk. E var dæmdur skaðabótaskyldur vegna þessa og 

þar sem foreldrar hans voru efnalitlir og ekki átt kost á að kaupa ábyrgðartryggingu var 

lækkunarheimild beitt með lögjöfnun út frá 2. mgr. 21. gr. þágildandi lögræðislaga. 

Þessi niðurstaða er sambærileg við dómaframkvæmd danskra dómstóla í hliðstæðum málum36, sbr. 

dóm UFR 2001, bls. 1590 

 11 ára drengur talin eiga að bera tjón sitt sjálfur af hálfu leyti eftir að hafa skotið ör af 

boga í auga 9 ára drengs þar sem það lá fyrir að hann hefði átt frumkvæðið að leiknum. 

Atvikið henti á skólalóð á skólatíma og voru drengirnir því á ábyrgð skólans. Lýsir 

þessi niðurstaða að staðfastlegra er tekið á málum er varða aðgæsluskyldu barnsins, 

eftir því sem leiktæki þeirra eru hættulegri.37 

 

5.1 Danskur réttur 

Lækkunarheimild dönsku skaðabótalaganna sem íslenska ákvæðið sækir fyrirmynd sína til er að 

finna í 24. gr. laganna og hljóðar eftirfarandi: 

Erstatningsansvar kan nedsættes eller bortfalde, når ansvaret vil virke urimeligt 

tyngende for den erstatningsansvarlige, eller når ganske særlige omstændigheder i 

øvrigt gør det rimeligt. Ved afgørelsen skal der tages hensyn til skadens størrelse, 

ansvarets beskaffenhed, skadevolderens forhold, skadelidtes interesse, foreliggende 

forsikringer samt omstændighederne i øvrigt. 

Stk. 2. Under tilsvarende betingelser som angivet i stk. 1 kan der ses helt eller delvis 

bort fra skadelidtes medvirken til skaden. Ved krav om erstatning til den, der har 

mistet en forsørger, gælder det samme om afdødes medvirken. 

Tveimur greinum var bætt við eldri skaðabótalögin með breytingartillögum nr. 389 frá 14. júní 

1995 þ.e. greinar 24 a og 24 b, sem eru sérstakar lækkunarheimildir. 

                                                
36 Viðar Már Matthíasson. (2005). Skaðabótaréttur. Bls. 407 
37 Viðar Már Matthíasson. (2005). Skaðabótaréttur. Bls. 93 
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Børns erstatningsansvar mv. 

§ 24 a. Barn under 15 år er erstatningspligtigt for skadegørende handlinger efter 

samme regler som personer over denne alder. Dog kan erstatningen nedsættes eller 

endog helt bortfalde, for så vidt det findes billigt på grund af manglende udvikling 

hos barnet, handlingens beskaffenhed og omstændighederne i øvrigt, derunder 

navnlig forholdet mellem den skadegørendes og den skadelidendes evne til at bære 

tabet og udsigten til, at skaden kan fås godtgjort hos andre. 

 

§ 24 b. En person, som på grund af sindssygdom, hæmmet psykisk udvikling, 

forbigående sindsforvirring eller lignende tilstand har manglet evnen til at handle 

fornuftmæssigt, er erstatningspligtig for skadegørende handlinger efter samme regler 

som sjælssunde personer. Dog kan erstatningen nedsættes eller endog helt bortfalde, 

for så vidt det findes billigt under hensyn til personens sindstilstand, handlingens 

beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt, derunder navnlig forholdet mellem 

den skadegørendes og den skadelidendes evne til at bære tabet og udsigten til, at 

skaden kan fås godtgjort hos andre. 

Stk. 2. Har den skadegørende ved misbrug af beruselsesmidler eller på lignende 

måde forbigående hensat sig i en sindstilstand som ovenfor nævnt, er en lempelse i 

erstatningsansvaret udelukket. 

 

Í 24. gr. a. dönsku skaðabótalagana nr. 266/2014 er mælt fyrir um í að börn undir 15 ára aldri séu 

skaðabótaskyld eftir sömu reglum og fullorðnir. Í 2. mgr. sömu greinar er að finna heimild til að 

lækka bætur eða fella þær alveg niður að svo miklu leyti sem það telst sanngjarnt að teknu tilliti 

til þroska barnsins, eðli háttseminnar og annarra aðstæðna. Auk þess er horft til getu tjónvalds og 

tjónþola til að bera tjónið og hvort tjónþoli geti fengið tjón sitt bætt annars staðar frá.38 

Samkvæmt réttinum ber barn bótaskyldu til jafns við fullorðna ef það hefur valdið tjóni af ásetningi 

eða gáleysi. Við þessar aðstæður er horft til 2. mgr. laganna hvort ástæða þykir að til að lækka 

                                                
38 Danska lagasafnið. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142959#Kap2 Sótt á vef. 06.11.2016 
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bætur eða jafnvel láta þær falla niður að fullu. Þegar meta á hvort beita á lækkunarreglunni er 

meðal annars litið til þroska barns og hins vegar er eðli tjónsatviksins skoðað. Því alvarlegra sem 

tjónið er og líklegt til að valda miklum skaða, þeim mun minni ástæða þykir til að lækka bætur. 

24. gr. a er samhljóma 63. gr. þágildandi lögræðislaga sem hafði það hlutverk að lækka 

skaðabótaábyrgð barna.39 63. gr. var brottfeld með tilkomu 24. gr. a með lögum nr. 389. Frá 14.júní 

1995.40 Með þessu var 63. gr. lögræðislaganna færð yfir í skaðabótalögin sem viðbót við hina 

almennu lækkunarreglu skaðabótalaganna. Reglan segir til um hver réttarstaða barna 15 ára og 

yngri er þegar skaðabótaábyrgð er metin.41 

Í dómi U 1983.952 V. voru málavextir þeir að tveir hópar drengja voru í grjótkasti 

hver við annan. Tæplega 10 ára gamall drengur A fékk grjót í augað sem B 12 ára 

kastaði. Haldið var fram að A 10 ára hefði verið búinn að draga sig úr leiknum þegar 

atvikið gerðist. Þótti það ekki sannað og komst dómurinn að þeirri niðurstöðu að með 

þátttöku sinni í leiknum hefði hann bakað sjálfum sér meðábyrgð. B 12 ára bar ábyrgð 

á tjóninu en það tjón var dekkað af ábyrgðartryggingu og með hliðsjón af því var 

meðábyrgð A þó lækkuð til 1/3 með lögjöfnun frá 63. gr. þágildandi lögræðislaga, sem 

nú er 24. gr. a eins og áður segir. 

Að sama skapi er horft til gáleysis eða ásetnings þegar barn veldur skaðabótaskyldu tjóni sem 

fellur undir ábyrgðartryggingu. 

Einnig er horft til möguleika tjónþolans til að bera tjón sitt sjálfur eða að fá tjón sitt bætt hjá 

tryggingarfélagi eða öðrum.  

Í dómi U. 1990.136V var fjallað um T og A sem höfðu setið að drykkju þegar A sem 

var 17 ára fær bíllykla að láni hjá T með þeim afleiðingum að hún eyðileggur bílinn. 

Tryggingarfélag T fór fram á bætur frá honum. Lækkun bótaábyrgðar var tekin til 

greina af dómnum þar sem félagsleg staða hans var bágborin auk ungs aldurs.42 

                                                
39 Møller  Jens. (1999). Bls. 440 
40 Møller Jens. (1999). Bls. 450-451. 
41 Møller Jens. (1999). Bls. 440 
42 Eyben, Bo og Isager, Helle. . (2007). Lærebog í estatninggsret. Bls. 419 
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Danskur réttur hefur hafnað skerðingu eða brottfellingu bóta þegar það liggur fyrir að 

ábyrgðartrygging sé fyrir fyrir hendi. Ef ábyrgðartryggingu nýtur ekki við er litið til hversu stórt 

tjónið er. Sjaldgæft er að litið sé til lækkunar skaðabóta í minni málum, en þegar tjónið er 

stórkostlegt þá er gripið til lækkunarheimildarinnar þar sem án hennar væri of íþyngjandi fyrir 

tjónvald.43 

5.2 Íslenskur réttur 

Eins og fram kemur hér að ofan þá er ekki kveðið sérstaklega á um skaðabótaskyldu barna í 

íslenskum rétti. Fyrir setningu skaðabótalaganna nr. 50/1993 ( hér eftir skbl). var ekki að finna 

lagastoð fyrir lækkunarheimild vegna skaðabóta, þó var að finna í 2. mgr. 78. gr. lögræðislaga nr. 

71/1997 lækkunarheimild sem var aðeins nýtt innan samninga.44 2. mgr. 78. gr. lögræðislaga 

hljóðar eftirfarandi: 

Nú hefur hinn ólögráða maður haft svik í frammi eða á annan hátt brotið af sér við 

gerð samnings eða afhendingu umsaminna verðmæta eða hann hefur á saknæman hátt 

valdið því að hlutur hefur farið forgörðum er honum bar samkvæmt samningnum eða 

vegna riftunar hans að skila aftur og skal hann þá bæta samningsaðila sínum tjón hans. 

Dómstólar geta þó fært bótafjárhæð niður með hæfilegu tilliti til þess hve mikil sökin 

var og tjónið, til efnahags hins ólögráða mann og annarra tilvika. 

 Í 24. gr. íslensku skbl. er að finna undantekningu en hún kemur fyrst til álita þegar því hefur verið 

slegið föstu að tjónvaldur beri skaðabótaábyrgð.45 Þetta undirskrikar að engin greinarmunur er 

gerður á því hvort barn eða fullorðinn veldur tjóninu. 1. mgr. 24. gr. laganna hljóðar svo:  

Lækka má bótafjárhæð eða fella niður skaðabótaábyrgð ef ábyrgðin yrði hinum 

bótaskylda svo þungbær að ósanngjarn má telja eða álíta verður að öðru leyti 

skerðingu eða niðurfellingu sanngjarna vegna mjög óvenjulegra aðstæðna. Þegar 

metið er hvort ástæða sé til að heimildinni skal líta til þess hve mikið tjónið er, eðlis 

                                                
43 Eyben, Bo og Isager, Helle. (2007). Lærebog í estatninggsret. Bls. 113 
44 Eiríkur Jónsson, Viðar Már Matthíasson. (2015). Bótaréttur. Bls. 568 
45 Ingunn Agnes Kro. (2014). ,,Tillit til barna með annmarka í skaðabótarétti‘‘. Bls. 280 
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bótaábyrgðar, aðstæðna tjónvalds, hagsmuna tjónþola, vátrygginga aðila og annarra 

atvika. 

Hér er auðséð að um almenna lækkunarheimild er um að ræða og getur hún átt við alla einstaklinga 

óháð aldri því hvergi kemur fram í ákvæðinu aldur tjónvalds. Í 2. mgr. reglunnar er að finna ákvæði 

sem heimilar að litið sé fram hjá meðábyrgð barna að öllu eða nokkru leyti. Aðeins hefur 

Hæstiréttur beitt ákvæðinu einu sinni skýrt þar sem litið er fram hjá meðábyrgð tjónþola í 

eftirfarandi dómi 

Í Hrd. Frá 10 júní 2010 í máli nr. 646/2009. Málavextir voru á þá leið að A stakk sér 

til sunds í grynnri enda Laugardagslaugarinnar sem olli honum 100% örorku þar sem 

hann rak höfuðið í botn sundlaugarinnar. A Höfðaði skaðabóta mál á hendur 

Reykjavíkurborgar (R) og V hf., sem sem var í forsvari fyrir ábyrgðartryggingu 

Reykjavíkurborgar. Talið var að A hafi sýnt af sér óvarkárni samkvæmt almennum 

reglum skaðabótaréttar bæri hann því meðábyrgð á eigin tjóni. A bar fyrir sig að þar 

sem skilyrði 2. mgr. 24. gr. skbl. væri fyrir hendi bæri að líta fram hjá meðábyrgð hans. 

Fallist var á skaðabótaábyrgð R á grundvelli þess að merkingum hafði verið ábótavant 

þar sem fyrirmælum var ekki fylgt eftir samkvæmt 2. mgr. 9. gr. reglugerðar nr. 

457/1998 um hollustuhætti á sund- og baðstöðum. Taldi Hæstiréttur að þar sem 

tjón hans þótti svo alvarlegt að litið var fram hjá meðábyrgð hans á grundvelli 2. mgr. 

24. gr. skbl. 

 

Í dómnum kom eftirfarandi fram: 

Óvarkárni sú, er gagnáfrýjandi sýndi í aðdraganda slyssins og leiðir til þess eftir 

almennum reglum skaðabótaréttar að hann er meðábyrgur að tjóni sínu, telst óveruleg. 

Saknæmi Reykjavíkurborgar, eiganda laugarinnar, felst í því að ekki var farið eftir 

fyrirmælum í reglugerð um greinilegar merkingar, sem þó átti að vera auðvelt án mikils 

kostnaðar. 
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Reykjavíkurborg er sveitarfélag, sem hefur vátryggt þá hagsmuni sem hér eru í húfi og 

hefur aðaláfrýjandi, gegn gjaldi, tekið að sér að bæta tjón eins og það sem hér um 

ræðir. 

Með hliðsjón af framangreindum atriðum og atvikum að öðru leyti er fallist á, með 

vísan til 2. mgr. 24. gr. skaðabótalaganna að líta beri fram hjá því að gagnáfrýjandi var 

meðábyrgur að tjóni sínu og verða honum dæmdar fullar bætur vegna slyssins. 

 

Samkvæmt almennum skaðabótareglum var A meðábyrgur á tjóni sínu, en þar sem slysið hafði 

verulega íþyngjandi afleiðingar og Reykjavíkurborg naut ábyrgðartryggingar var litið fram hjá 

meðábyrgð að fullu. Eins og áður segir er þetta eina dæmið þar sem undantekningarheimild 2. mgr. 

24. gr. skbl. er beitt með svo afgerandi hætti og staðfestir þetta tilvik hversu sérstakar aðstæður 

verða að vera fyrir hendi.46 

Þegar skilyrði 1. mgr. eru fyrir hendi má að nokkru eða öllu líta fram hjá því að tjónþoli 

er meðvaldur að tjóni. Regla þessi á einnig við um kröfu manns er misst hefur 

framfæranda sem var meðvaldur að dauða sínum.  

2. mgr. 78. gr. lögræðislaga á eingöngu við þegar um meðábyrgð tjónþola er til að dreifa og ef 

skilyrði 1. mgr. eru uppfyllt. Þetta leiðir til þess að tjónþoli getur fengið hærra hlutfall bóta heldur 

en hann hefði hlotið eftir almennum reglum. 47 

Í dómi Hrd. Frá 21. mars 1974, í máli nr. 83/1973 voru málavextir þeir að 10 ára 

drengur skaut ör úr boga með þeim afleiðingum að örin hafnaði í auga 5 ára drengs. 

Niðurstöður dómstóla urðu á þá leið að E hefði mátt gera sér ljóst vegna aldur síns að bogi og örvar 

væru hættuleg leiktæki. Í niðurstöðu dómsins sagði orðrétt: 

Einar Ólafs er 10 ára og 7 mánaða gamall, er slysið var, og er ekki annað fram komið 

en þroski hans sé eðlilegur. Honum mátti vera ljóst, að bogi og ör getur verið hættulegt 

                                                
46 Eiríkur Jónsson, Viðar Már Matthíasson. (2015). Bótaréttur. Bls. 424-425 
47 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3666-3667 



  

  
 

36  

 

leiktæki, og hann hefur viðurkennt að móðir hans Fjóla, hafi bannað honum að hafa 

bogann undir höndum og sagt honum að fara út að eyðileggja hann. Leggja verður til 

grundvallar, að slysið hafi orðið af óvilja Einars, en vegna ógæti hans við meðferð 

bogans og örvarinnar verður að leggja á hann fébótaábyrgð átjóni því, er áfrýjandi 

hefur orðið vegna slyss þessa.48 

E var dæmdur skaðabótaskyldur vegna þessa verknaðar. Lækkunarheimild var beitt með lögjöfnun 

úr frá 2. mgr. 21. gr. þágildandi lögræðislaga. Horft var til þess að foreldrar hans voru fjárhagslega 

illa staddir og höfðu ekki ábyrgðartryggingu til að dreifa.  

Niðurstaðan í ofangreindu máli er meira í takt í við sambærileg mál í danskri dómaframkvæmd, 

sbr. UFR 2001, bls.1590, þar sem 11 ára drengur var tjónvaldur í sambærilegu máli sem var 

reifaður hér að ofan. 

Þó ber að aðgæta að 3. gr. Samnings Sameinuðu Þjóðanna við beitingu reglunnar.49 Þar mælir m.a. 

fyrir um að það sem er barni fyrir bestu skuli ávallt hafa forgang, þegar félagsmálastofnanir á 

vegum hins opinbera eða einkaaðila, dómstólar, stjórnvöld eða löggjafastofnanir gera ráðstafanir 

sem varða börn. Almennu reglunni er ætlað að milda áhrif skaðabótareglna, draga úr eða fella 

alveg niður skaðabætur ef sérstök rök eru til þess. Gjarnan er rökin fyrir lækkunarreglunni 

félagslegs eðlis og ósjaldan nefnd velferðarsjónarmið. Þó það sé fyrst og fremst horft til aðstæðna 

tjónvalds með reglunni er jafnframt nauðsynlegt að horfa til hagsmuna tjónþola.50 

Horft er til ýmissa þátta við beitingu reglunnar, má þar nefna umfang tjóns, þ.e. hversu þungbært 

það væri tjónvaldi og hvort það væri ósanngjarnt að hann myndi bera tjónið einn. Einnig er eðli 

skaðabótaábyrgðar metið og er þá átt við þann grundvöll sem ábyrgðin byggir á, s.s. sakarreglunni, 

en líkurnar á að reglunni sé beitt ef um beinan ásetning tjónvalds er að ræða fara lækkandi. 

                                                
48 Hrd. 1974, bls. 345 í máli nr. 83/1973 
49 Lög nr. 18/1992 Samningur Sameinuðu Þjóðanna um réttindi barnsins. 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1992018.2c5.html. Sótt á vef 28.10.2016 
50 Frumvarp til skaðabótalaga, þskj. 596, 326. Mál Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0596.html. Sótt á vefinn 28.10.2016 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0596.html
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Aðstæður tjónvalds eru skoðaðar og þá er horft til félagslegrar jafnt sem fjárhagslegrar stöðu hans 

komið er inn á ákvæðið í eftirfarandi dómi: 51 

Í Hrd.frá 6 júní 2013 í máli nr. 62/2013 málavextir voru á þá leið að D olli árekstri með 

saknæmum hætti á bifreið sem var í eigu O. Tjónþola voru greiddar bætur af 

Alþjóðlegum bifreiðartryggingum Íslands sf. (A). A endurkrafði svo O og D um sömu 

fjárhæð. Var þetta staðfest af héraðsdómi en D áfrýjaði niðurstöðunni hvað sig varðaði. 

Hæstiréttur lækkaði kröfuna um helming skv. 1. mgr. 24. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 

(hér eftir skbl).Í dómsorði kom fram að ósannað hefði verið að D hafi vitað til þess að 

bílinn hefði ekki verið vátryggður þótt hann hafi haft hann til umráða í langan tíma, af 

framtölum síðustu þriggja ára var útséð að fjárhagur hans var bágur. Málatilbúnaður 

A vísaði til einfalds gáleysis og var fallist á það. Dómurinn leit einnig til þess að A 

hefur að lögum þann tilgang að bæta tjón, fær greitt frá vátryggingarfélögum sem veita 

ökutækjatryggingar. Þ.a.l. hefur tjónþola verið greitt að fullu. Niðurstaðan varð sú að 

krafan var lækkuð um helming samkvæmt skv. 1. mgr. 24. gr. skbl. 

Þessi dómur lýsir vel þeim aðstæðum sem eru uppi þegar það kemur til ályktunar að lækka 

skaðabætur á grundvelli lækkunarheimildarinnar. Ljóst er að reglan er notuð í þeim 

tilfellum sem um óvenjulegar aðstæður er að ræða. Óvenjulegar aðstæður vísa til 

undantekningartilvika. Dómara er þó frjálst að líta til allra atriða sem hann telur að viðkomi 

málinu. Erfitt er að segja til um hvaða atriði koma helst til álita en nefnt hafa verið atriði 

eins og mannúðarsáttmálar og auðvitað barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna að auki ef 

tjónþoli er einstaklega viðkvæmur fyrir tjóni.52 

53Ábyrgðartrygging virðist gegna veigamiklu hlutverki í skaðabótaábyrgð barna, þ.e. ef barn er 

vátryggt eður ei. Íslenskir foreldrar hafa almennt ábyrgðartryggingu til verndar tjóns sem börn 

þeirra kunna að valda sérstaklega þegar þau eru yngri en 10 ára. 

                                                
51 Eiríkur Jónsson, Viðar Már Matthíasson. (2015). Bótaréttur. Bls. 434-435 
52 Eiríkur Jónsson, Viðar Már Matthíasson. (2015). Bótaréttur. Bls. 438-439 
53 Ingunn Agnes Kro. (2014). ,,Tillit til barna með annmarka í skaðabótarétti‘‘. Bls. 281-282 
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5.3 Samantekt 

Af samanburði Danmerkur og Íslands er ljóst að ólíkt Íslandi þá hefur Danmörk lögfest sérstakar 

reglur sem eiga við um skaðabótaábyrgð barna. Auk þess hefur Danmörk lækkunarheimild sem 

þeim ber að líta til þegar börn eiga í hlut. Matið í Danmörku er heldur strangara heldur en á Íslandi. 

Í dómi UFR 1959, bls. 716, voru málavextir þeir að einungis sex ára gamall drengur var 

látin bera ábyrgð vegna íkveikju. Hann hafði hent logandi eldspýtu á gólf þar sem 

heytuggur lágu fyrir með þeim afleiðingum að það kviknaði í byggingunni. Dönskum 

dómstólum sáu ekki tilgang í því að láta meta sérstaklega hvort drengurinn gerði sér grein 

fyrir afleiðingum með háttsemi sinnar. Í dómnum virtist ábyrgðartrygging foreldra 

drengsins vega þyngra.  

Til samanburðar þá er íslenskur dómur er varðar íkveikju sex ára barna. 

Í dómi Hrd. Frá 9. maí frá 1986 í máli nr. 182/1983 þar voru tveir drengir tæplega sex 

ára. Þeim hafði áskotnaðs eldfæri heima hjá öðrum drengnum sem þeir fóru með inn í 

hús sem var í byggingu og kveiktu þeir í byggingarefni með eldspýtunum. Drengjunum 

tókst ekki að ráða niðurlögum eldsins og flúðu af hólmi. Byggingin skemmdist mikið 

og olli húseigandanum miklu tjóni. Húseigandinn fór í mál við drengina og foreldrum 

þeirra þar sem hann taldi að þeir hefðu vanrækt eftirlitskyldu með börnunum. 

Drengirnir voru sýknaðir þar sem dómurinn taldi þá ekki hafa getað gert sér grein fyrir 

afleiðingum gjörða sinna. Foreldrar drengjanna var ekki gerð að greiða skaðabætur 

þrátt fyrir að hafa skilið eldspýtur eftir þar sem auðvelt vara að ná til þeirra.  

Dómaframkvæmd í Danmörku ber þess merki að það telst til stórfellds gáleysis að fikta með eld 

sbr.dóm UFR 1959, bls. 716 sem var reifaður hér að ofan. Ekki hefur svo ungt barn verið dæmt 

skaðabótaskylt vegna íkveikju fyrir íslenskum dómstólum. 

Í dómi Ufr 1969 bls. 388 var 9 ára stúlka og 15 ára drengur sem kveiktu í húsi, voru 

þau bæði dæmd skaðabótaskyld. Krafan á hendur stúlkunni var felld niður vegna þess 

að hagsmunir húseigandans voru tryggðir en krafan á hendur drengnum var ekki látin 

niður falla þar sem hún var innan þess sem ábyrgðartrygging fjölskyldu hans bætti.  
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Samkvæmt dönskum dómum virðist nokkuð ljóst að ekki kemur til skoðunar að beita 

lækkunarheimild þegar trygginga nýtur við til þess að greiða skaðann sem börn valda. 

Í dómi Hrd. Frá 24. apríl 2002, í máli nr. 23/2002 voru málavextir að drengur á 

sextánda ári slasaðist er hann var við leik ásamt öðrum eldri dreng á sæþotu. Taldi 

rétturinn að drengirnir hefðu mátt gera sér grein fyrir að háttsemi þeirra væri hættuleg 

og gæti leitt til tjóns þar af leiðandi ætti að skipta sökinni á milli þeirra. Niðurstaðan 

varð sú að bætur eldri drengsins voru lækkaðar samkvæmt 2. mgr. 24. gr. skbl. á 

grundvelli þess að efnahagur hans var bágborin og hann naut ekki ábyrgðartryggingar. 

Af þessari umfjöllun leiðir að lækkunarheimildir og tilvist ábyrgðartrygginga eða annarra 

trygginga spila saman að því markmiði að stöðu tjónvalds sé raskað sem minnst og er það í 

samræmi við hin félagslegu velferðarsjónarmið sem meðal annars eru reifuð í greinargerð54 með 

frumvarpi sem síðar varð að lögum nr. 50/1993. Ekki er loku fyrir skotið að réttindi barnsins 

samkvæmt 3. gr. Samnings Sameinuðu þjóðanna hafi jafnframt haft áhrif. 

Í dómi U. 1990.136V, var 17 ára drengur sem ók ölvaður sem endaði með eyðileggingu 

ökutækisins. Dómurinn féllst á að beita lækkunarheimildinni á grundvelli bágborins 

fjárhags og voru forsendurnar æska, án menntunar og atvinnu.55 

Í dómi U. 1988. 786V eyðilagði 17 ára stúlka bifreið vegna ölvunar. Ekki féllst 

dómurinn á lækkunarheimild þar sem það taldist til stórkostlegs gáleysis að aka 

drukkin.56 Hvergi var tekið fram að fjárhagur hennar væri af skornum skammti enda 

hafði stúlkan vinnu ólíkt því sem kom fram í fyrri dómnum. 

Dómarnir benda ótvírætt á að tekið er sérstaklega tillit til réttinda barnsins jafnt sem 3. gr. 

Samnings Sameinuðu Þjóðanna. Augljóst er að félagsleg velferðarsjónarmið hafa mikið vægi 

þegar dómstólar meta hvort beita eigi lækkunarreglunni. 

 

                                                
54 596. Frumvarp til skaðabótalaga. http://www.althingi.is/altext/116/s/0596.html. Sótt 15.03.2017 
55 Eyben, Bo og Isager, Helle. (2007). Lærebog í estatninggsret. Bls. 404 og 419 
56 Sama heimild og að ofan. 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0596.html
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Niðurstöður 

 

Höfundur lagði upp með að skoða forsendur þess er börn eru dæmd skaðabótaábyrg eða látin bera 

hluta af eigin sök (meðábyrg) á grundvelli dóma og annarra réttarheimilda. 

Ljóst er að ekki er að finna íslenskar reglur er varða skaðabótaábyrgð barna né lágmarksaldur 

þeirra til þess að geta borið skaðabótaábyrgð. Sakarreglan er lögð til grundvallar og á hún við 

gagnvart börnum jafnt sem fullorðnum. Samkvæmt reglunni ber tjónvaldur ábyrgð á tjóni sem 

hann veldur öðrum, með saknæmum eða ólögmætum hætti enda sé tjónið sennileg orsök hegðunar 

hans. Þá er það skilyrði að ekki eigi við sérstakar huglægar afsökunarástæður, t.a.m. æska eða 

skortur á andlegu heilbrigði. Hugtakið æska þarf að skýra í hvert sinn út frá aðstæðum. Skilyrði 

þess að barn geti borið ábyrgð á eigin tjóni er að barnið skilji afleiðingar gjörða sinna. Ekki er hægt 

halda fram að börn vilji almennt valda tjóni af ásetningi, en það er ekki skilyrði að vilja valda tjóni 

til þess að uppfylla skilyrði sakarreglunnar er varðar saknæmi. Mælikvarðinn bonus pater er lagður 

til grundvallar og beitt með þeim hætti hvað eðlilega þroskað barn, á sama aldri gat vitað og 

hvernig það hefði hagað sér við sömu aðstæður. Fræðimenn greinir á um hvenær barni er fært að 

skilja afleiðingar háttsemi sinnar, svo ef háttsemi barns samræmist ekki bonus pater 

mælikvarðanum þá eru  ríkar líkur á að  það uppfylli skilyrði saknæmis.  

 

Ísland virðist vera styttra á veg komið heldur en Danmörk hvað varðar lagsetningu á 

skaðbótareglum. Danmörk hefur lögfest sérstaklega reglur er varða skaðabótaábyrgð barna, meðan 

flest allar íslensku reglurnar er varða börn eru að mestum hluta óskráðar meginreglur. Í 24. gr. 

skaðabótalaganna er að finna lækkunarreglu sem mælir fyrir um að ef tjón hafi orðið og að 

tjónvaldur beri skaðabótaábyrgð má líta til þessarar heimildar. Að baki heimildinni liggja 
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samfélagsleg markmið en hún lýtur að því, að félagslegri stöðu tjónvalds verði ekki raskað um of. 

Á íslandi er þetta almenn regla og ekki gerður greinarmunur um hvort er að ræða börn eða 

fullorðna. Aftur á móti þá eru danskir dómstólar skyldugir að meta hvort beita eigi reglunni þegar 

börn eiga í hlut. Danskir dómstólar virðast þó ekki líta til reglunnar þegar ábyrgðartryggingu nýtur 

við sbr. dómi UFR, 1969 bls. 388 þar sem stúlka og drengur báru eld að húsi og krafan á hendur 

dregnum var ekki látin niður falla þar sem hún var innan þess sem ábyrgðartryggingin fjölskyldu 

hans bætti. 

Danskir dómstólar virðast ganga heldur harðar fram í að fella skaðabótaábyrgð á börn og er yngsta 

barn til að vera dæmt til þess að greiða fullar skaðabætur á tjóni sem það olli einungis 4 ára gamalt 

sbr. UFR 1989, bls. 278. Sambærilegur danskur dómur UFR  1966 bls. 767 þar sem börnin voru 7 

og 8 ára  voru ekki talin ábyrg gjörða sinna. Í báðum þessum málum fóru börn inn í minkabú í 

óleyfi og ollu tjóni. Samkvæmt þessari niðurstöðu virðast danskir dómstólar virða að vettugi álit 

sérfræðinga en þeir hafa bent á að 4 ára barn sé ekki í stakk búið til þess að taka rökréttar 

ákvarðanir. Auk þess virðis danskur réttur gera ríkari kröfu um aðgæsluskyldu barna samkvæmt 

ofansögðu.  

Ef horft er til dómaframkvæmdar hérlendis í sambærilegum málum má sjá að Hæstiréttur  er að 

þróast í átt til danskra dómstóla hvað varðar  kröfur um aðgæsluskyldu barna sbr. dóm Hrd. í máli 

nr. 57/1959 (fyrri bogadómur) og í máli nr. 83/1973 ( seinni bogadómur). Í seinni dómnum var 10 

ára drengur og sjö mánaða látin bera fulla sök á tjóni og var þetta í fyrsta sinn í íslensku réttarfari 

sem svo ungt barn var látið axla ábyrgð með þessum hætti. Sérstaklega var tekið fram í þessu máli 

að drengurinn kæmi frá efnalítilli fjölskyldu og því myndi greiðsla bóta vera honum íþyngjandi 

þar sem ábyrgðartryggingu naut ekki við. Voru því bætur úr hendi hans lækkaðar með lögjöfnun 

2. mgr. 21. gr. þágildandi Lögræðislaga.  Ekki er mörgum dómum til að dreifa sambærilegu og 

seinni bogadómi  en málum var álíka háttað í máli nr. 263/2008 þar sem 11 ára stúlka með Asperger  

heilkenni var dæmd til greiðslu skaðabóta. Megin munurinn á þessum tveimur málum þ.e. seinni 

bogadómi og stúlkunnar var að stúlkan naut ábyrgðartryggingar.   

Að ofansögðu virðist ólíklegt að íslenskir dómstólar komi til með að dæma börn undir 6 ára aldri 

til skaðabótaábyrgðar. Kröfur um aðgæsluskyldu verður vægara eftir því sem barnið er yngra.  
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