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1 Inngangur 

Í ritgerð þessari verður kannað hver réttarstaða tjónþola er ef hann telur sig eiga rétt á 

viðbótargreiðslum úr hendi hins bótaskylda eftir uppgjör þeirra á milli. Lok kröfuréttinda geta 

borið að með ýmsum hætti og kröfuréttindum sem stofnast með bótaskyldu atviki utan 

samninga er iðulega lokið án þess að málið komi til kasta dómstóla. Þá næst oft og tíðum 

samkomulag milli aðila þar sem tjónið er gert upp.
1
 Í þeim tilfellum er oft gefin út 

fullnaðarkvittun frá þeim bótaskylda til tjónþola sem sönnun um að tjónþoli taki við 

greiðslunni og að hinn bótaskyldi fallist á að greiða hana.
2
 Við þessar aðstæður er einnig talað 

um svokallað fullnaðaruppgjör.
3
 Áhrif fullnaðaruppgjörs eru talin þau að kröfuhafi gefi til 

kynna að með samþykki um fullnaðaruppgjör muni hann ekki krefjast frekari greiðslu.
4
 

Almennt mætti því ætla að kröfuréttarsambandi sé lokið fyrir fullt og allt eftir 

fullnaðaruppgjör. Sú kann ekki alltaf að vera raunin, en fyrirvarar við fullnaðaruppgjör gætu 

haft áhrif á rétt tjónþola til frekari bóta.
5
  

Í skaðabótarétti gildir sú meginregla að tjónþoli skuli fá fjártjón sitt að fullu bætt, hvorki 

meira né minna.
6
 Meginregla þessi gefur til kynna að ef í ljós kemur eftir uppgjör að tjón 

tjónþola er meira en gengið var út frá þegar tjónið var gert upp ætti hann engu að síður að fá 

það sem út af standi bætt. Styðst það einnig við grunnreglu kröfuréttar að kröfuhafi eigi rétt til 

fullra efnda kröfu sinnar sem styðst við meginreglu íslensks samningaréttar að samninga skuli 

halda (l. pacta sunt servanda).
7
 Þá myndi skuldari almennt auðgast á kostnað kröfuhafa sem 

nemur eftirstöðva skuldarinnar ef viðbótarkrafa yrði ekki tekin til greina og því er að 

meginstefnu í gildi sú regla að kröfuhafi eigi rétt til viðbótargreiðslu.
8
  

Í 11. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 (Hér eftir skammstöfuð skbl.) er heimild til handa 

tjónþola að taka upp ákvörðun um bætur fyrir varanlegan miska eða varanlega örorku að 

ákveðnum skilyrðum uppfylltum.
9
 Þrátt fyrir útgáfu fullnaðarkvittunar virðist að með 11. gr. 

skbl. hafi verið lögfest ákvæði um undantekningu frá því að kröfuréttarsambandinu sem 

stofnaðist í upphafi hafi í raun verið lokið fyrir fullt og allt. Ákvæðið kann að virðast til þess 

ætlað að tjónþoli geti átt möguleika á að fá allt tjón sitt bætt.  

                                                 
1
 Sjá nánar málsatvik í dómum í 6. kafla ritgerðar þessarar. 

2
 Lögfræðiorðabók með skýringum bls. 153 um „fullnaðarkvittun: fyrirvaralaus viðurkenning kröfuhafa.“ 

3
 Benedikt Bogason: „Réttur kröfuhafa til viðbótargreiðslu og fullnaðarkvittun“, bls. 135. 

4
 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason: Kröfuréttur – þættir, bls. 119. 

5
 Vísast til 4. og 6. kafla ritgerðar þessarar um fyrirvara. 

6
 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur: kennslubók fyrir byrjendur, bls 175. 

7
 Valgerður Sólnes: „Um rétt kröfuhafa til viðbótargreiðslu og þýðing fullnaðarkvittana“, 

http://hdl.handle.net/1946/13337  
8
 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason: Kröfuréttur – þættir, bls. 129. 

9
 Eiríkur Jónsson: „Endurupptaka samkvæmt 11. gr. skaðabótalaga“, bls. 210. 
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Meginreglan um viðbótarkröfur, 11. gr. skbl. og fyrirvarar við fullnaðaruppgjör getur því 

allt komið til skoðunar þegar réttur tjónþola til frekari greiðslna úr hendi hins bótaskylda eftir 

uppgjör er metin. Til þess að kanna réttarstöðu tjónþola við þessar aðstæður nánar verður 

byrjað á að draga upp mynd af réttindum tjónþola við lok bótakrafna. Í kafla 3 verður vikið að 

viðbótarkröfum og almennum skilyrðum þeirra og í 4 kafla fjallað um fullnaðarkvittanir og 

fyrirvara við bótakröfur. Í kafla 5 verður leitast við að skýra áhrif 11. gr. skbl. á réttindi 

tjónþola til að taka upp kröfuréttarsambandið á ný. Í kafla 6 verður vikið að dómaframkvæmd 

og horft til þess hvort og á hvaða veg fyrirvarar hafa áhrif á réttindi tjónþola til frekari 

greiðslna eftir uppgjör bótakrafna. Verður m.a stuðst við dóma héraðsdóms, Hæstaréttar og 

notast við hina venjubundnu lögfræðilegu aðferðafræði 

 

2 Réttur tjónþola eftir skaðabótaskylt atvik utan samninga 

2.1 Persónubundinn réttur tjónþola 

Almenn skilgreining á því hvernig kröfuréttindi renna undir lok hefur verið sett fram á þann 

veg að krafa er efnd og tilvist hennar þar með lokið þegar innt hefur verið af hendi það 

verðmæti sem kröfuhafi átti rétt á.
10

 Í ljósi umfjöllunarefnis ritgerðarinnar er athyglisvert í 

skilgreiningunni að sú greiðsla eða verðmæti sem þarf að koma til svo kröfuréttarsambandinu 

ljúki er réttur kröfuhafa. Þegar kemur að skaðabótum hefur verið litið svo á að skaðabætur 

eiga í grundvallaratriðum að standa undir tapi tjónþola vegna bótaskylds atviks.
11

  

Einstaklingar eru ólíkir og erfitt getur verið að áætla umfang tjóns þeirra samkvæmt skbl. 

hverju sinni og hvaða afleiðingar tjón hefur haft í för með sér fyrir þá. Líkt og segir í 

greinargerð með frumvarpi til skaðabótalaga nr. 50/1993 gildir meginregla skaðabótaréttar 

þ.e. að bætur skuli sníða eftir tjóni hvers einstaklings fyrir sig.
12

 Þá segir til dæmis í kafla 4.2 í 

greinargerð með frumvarpinu um bætur fyrir varanlega örorku að við ákvörðun örorkubóta 

skuli miða við raunveruleg áhrif sem líkamstjón hefur á getu til að afla tekna og skuli líta til 

þeirra tækifæra sem tjónþoli hafði til að afla sér vinnu.
13

 Þetta undirstrikar að mat á varanlegri 

örorku og þar með áhrifum tjóns á tekjuöflunarhæfni einstaklings er persónubundið og því 

ljóst að réttur tjónþola til greiðslu er matskenndur í hvert sinn en ekki fastmótaður og 

ákveðinn.  

 

                                                 
10

 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason, Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I – efndir kröfu, bls. 97. 
11

 Bernhard Gomard: Moderne erstatningsret, bls. 1. 
12

 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3650. 
13

 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3626. 
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2.2 Utanaðkomandi þættir við mat á rétti tjónþola  

Niðurstöður mats á því hvaða varanlegu afleiðingar tjónþoli glímir við eftir tjónsatvik geta 

einnig verið háðar því hver framkvæmir matið og er í því samhengi bent á Hrd. 1999, bls. 

1666 (454/1998). Í málinu voru þrír dómkvaddir matsmenn fengnir til að meta varanlegan 

miska og varanlega örorku en töldu tveir þeirra að varanleg örorka tjónþola væri 100% en sá 

þriðji 50%. Af framangreindu má glögglega sjá að það getur skipt sköpum fyrir rétt tjónþola 

hver framkvæmir mat á ástandi hans. 

Þá getur einnig skipt máli varðandi bótarétt tjónþola samkvæmt niðurstöðu matsgerðar á 

hvaða tímapunkti matið er framkvæmt. Vísast til Hrd. 13. júní 2013 (9/2013) þar sem tjónþoli 

hafði fengið bætur árið 2003 vegna umferðarslyss sem hann hafði lent í árið 1999. Til 

grundvallar lágu matsgerð frá árinu 2002 og álit örorkunefndar frá árinu 2003. Tjónþoli 

krafðist síðar frekari bóta á grundvelli matsgerðar sem var aflað árið 2010 og féllst dómurinn 

á þá kröfu tjónþola. Enginn fyrirvari var gerður á milli aðila við uppgjör bóta árið 2003 heldur 

var byggt á skilyrðum 11. gr. skbl. í málinu og voru þau talin uppfyllt. Í ljósi niðurstöðu 

málsins má draga þá ályktun að tjónþoli geti átt rétt á viðbótargreiðslum úr hendi hins 

bótaskylda þrátt fyrir að 11 ár séu liðin frá slysi ef það liggur fyrir fullnægjandi matsgerð og 

skilyrði 11. gr. skbl. eru uppfyllt. Tímamark mats á líkamlegum afleiðingum er því eitt þeirra 

atriða sem getur haft áhrif á rétt tjónþola til aukinna greiðslna úr hendi hins bótaskylda. Að 

því sögðu verður ekki talið óeðlilegt að fyrirvarar séu gerðir við uppgjör bótakrafna.  

Eftir stendur hvort fyrirvarar hafi raunveruleg áhrif á rétt tjónþola til viðbótargreiðslna úr 

hendi hins bótaskylda og verður vikið nánar að því í köflum 4 og 6.  

 

3 Viðbótargreiðslur 

3.1 Almennt um viðbótargreiðslur 

Það telst meginregla kröfuréttar að kröfuhafi sem hefur ekki fengið fullar efndir getur krafist 

viðbótargreiðslu úr hendi skuldara.
14

 Hér verður vikið að því við hvaða aðstæður skuldari geti 

komist hjá meginreglunni um að greiða viðbótarkröfur. Ef það liggur fyrir kemst betri mynd á 

hver réttarstaða tjónþola til frekari bóta kann að vera. 

                                                 
14

 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason: Kröfuréttur – þættir, bls. 132. 
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3.2 Skilyrði og undantekningar 

Vegna meginreglunnar um rétt kröfuhafa til viðbótargreiðslu hefur verið talið að sérstakar 

ástæður þurfi að koma til svo að viðbótargreiðslu sé hafnað.
15

  

Standi skuldari í þeirri trú að hann hafi greitt skuld sína að fullu en er svo krafinn um 

viðbótargreiðslu þarf að leggja sérstakt mat á aðstæður til þess að kanna hvort meginreglan 

um rétt kröfuhafa til viðbótargreiðslna gildi eða hvort skilyrði séu til að hafna greiðslu.
16

 Þau 

atriði sem koma til skoðunar eru þrenns konar. Hið fyrsta er huglæg afstaða skuldara.
17

 Með 

því er átt við að skuldari hafi verið í góðri trú er hann efndi skuld sína og hann hafi þá hvorki 

vitað né mátt vita að greiðslan hafi ekki verið fullnægjandi.
18

 Annað atriðið er að háttsemi 

skuldara sé afleiðing af mistökum kröfuhafa.
19

 Til dæmis ef kröfuhafi tekur við greiðslu að 

ákveðinni fjárhæð, sem skuldari taldi sig eiga að inna af hendi þar sem hann nyti afsláttarkjara 

og kröfuhafi hvorki hreyfir við greiðslunni né gerir fyrirvara við móttöku hennar.
20

 Ef svo er 

hefur verið talið rétt að kröfuhafi beri þá áhættu.
21

 Þriðja atriðið er að tómlæti kröfuhafa getur 

haft áhrif.
22

 Eftir því sem lengra líður frá efndum þar til kemur í ljós að greiðsla var 

ófullnægjandi eru meiri líkur á að viðbótargreiðslu verði hafnað.
23

 Ef öllum þremur atriðum er 

fullnægt og skuldari stóð í þeirri trú að hann hafi greitt skuld að fullu þykja skilyrði til að 

hafna viðbótargreiðslu, en þó ræður heildarmat úrslitum hverju sinni.
24

 Ein helsta 

undantekning frá meginreglunni um rétt til viðbótargreiðslu er fullnaðarkvittun sem verður 

vikið að í 4. kafla. 

Líkt og fyrr segir gildir 11. gr. skbl. um endurupptöku ákvarðana vegna varanlegs miska 

og varanlegrar örorku og þar með rétt til frekari greiðslna í samræmi við það en ekki 

framangreind skilyrði samkvæmt almennum reglum kröfuréttar, enda er 11. gr. skbl. sérregla 

                                                 
15

 Valgerður Sólnes: „Um rétt kröfuhafa til viðbótargreiðslu og þýðing fullnaðarkvittana“, 

http://hdl.handle.net/1946/13337 
16

 Valgerður Sólnes: „Um rétt kröfuhafa til viðbótargreiðslu og þýðing fullnaðarkvittana“, 

http://hdl.handle.net/1946/13337 
17

 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason: Kröfuréttur – þættir, bls. 132. 
18

 Valgerður Sólnes: „Um rétt kröfuhafa til viðbótargreiðslu og þýðing fullnaðarkvittana“, 

http://hdl.handle.net/1946/13337 
19

 Valgerður Sólnes: „Um rétt kröfuhafa til viðbótargreiðslu og þýðing fullnaðarkvittana“, 

http://hdl.handle.net/1946/13337 
20

 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason: Kröfuréttur – þættir, bls. 135. 
21

 Valgerður Sólnes: „Um rétt kröfuhafa til viðbótargreiðslu og þýðing fullnaðarkvittana“, 

http://hdl.handle.net/1946/13337 
22

 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason: Kröfuréttur – þættir, bls. 147. 
23

 Valgerður Sólnes: „Um rétt kröfuhafa til viðbótargreiðslu og þýðing fullnaðarkvittana“, 

http://hdl.handle.net/1946/13337 
24

 Valgerður Sólnes: „Um rétt kröfuhafa til viðbótargreiðslu og þýðing fullnaðarkvittana“, 

http://hdl.handle.net/1946/13337 
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(l. lex specialis).
25

 Að undanskildum þeim tveimur bótaþáttum sem fram koma í 11. gr. skbl. 

mætti þá halda að réttur tjónþola á viðbótargreiðslu færi eftir almennum reglum 

fjármunaréttar.
26

 Samkvæmt greinargerð með frumvarpi skaðabótalaga nr. 50/1993 er efni 11. 

gr. skbl. í samræmi við almennar reglur fjármunaréttar.
27

  

Af öllu þessu má sjá að almennar reglur um viðbótargreiðslur og endurupptöku ættu að 

gilda um aðra bótaþætti kröfuréttarsambands hins bótaskylda og tjónþola, svo sem um kröfur 

vegna tímabundins atvinnutjóns, þjáningabætur og þess háttar, eða eftir atvikum væri hægt að 

lögjafna frá 11. gr. skbl. um þá bótaþætti.
28

 Verður nánar vikið að þessu atriði í kafla 5.2 í 

umfjöllun um þá bótaþætti sem koma til skoðunar samkvæmt 11. gr. skbl.  

 

4 Fyrirvarar og fullnaðarkvittanir við uppgjör skaðabóta  

4.1 Almennt um fyrirvara 

Almennt gildir um fyrirvara að þegar fyrirvari er gerður um rétt til frekari greiðslu kemur 

kröfuhafi í veg fyrir að sá réttur fari forgörðum.
29

 Fyrirvari hefur þá þann tilgang að koma í 

veg fyrir möguleika á skaðlegum áhrifum þagnar kröfuhafa um greiðsluna.
30

 Þau skaðlegu 

áhrif gætu helst verið að kröfuhafi glati rétti til viðbótargreiðslu úr hendi skuldara taki 

kröfuhafi athugasemdalaust við greiðslunni.
31

 Þá getur sú ásýnd skapast að ef tekið er 

fyrirvaralaust við greiðslu megi skuldari reikna með því að greiðslan sé endanleg.
32

  

 

4.2 Matskenndur réttur tjónþola til greiðslu við uppgjör bótakrafna 

Gerð hefur verið grein fyrir því í 2. kafla að greiðsla til tjónþola eftir bótaskylt atvik er 

matskennd og tekur mið af mörgum ólíkum þáttum hverju sinni. Í slíkum tilfellum þar sem 

fjárhæð greiðslu liggur ekki óumdeild fyrir, getur verið erfitt fyrir aðila að sjá hvað teljist 

endanleg greiðsla. Þá hefur verið talið að hægt sé að semja um að greiðslan sem skuldari reiði 

fram feli í sér fullar efndir.
33

 Í þeim tilvikum ætti krafan að vera endanlega fallin niður og 

                                                 
25

 Eiríkur Jónsson: „Endurupptaka samkvæmt 11. gr. skaðabótalaga“, bls. 212. Einnig 5.1.1 kafla ritgerðar, og 

Hrd. 18. september 2008 (614/2007) þar sem dómurinn tók fram að 11. gr. skbl. sé sérregla. 
26

 Eiríkur Jónsson hefur talið að ekki sé útilokað að til endurupptöku geti komið í tilvikum sem 11. gr. skbl. tekur 

ekki til þar sem ákvæðið sé talið í samræmi við almennar reglur fjármunaréttar. Sjá Eiríkur Jónsson: 

„Endurupptaka samkvæmt 11. gr. skaðabótalaga“, bls. 213. 
27

 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3651. 
28

 Eiríkur Jónsson: „Endurupptaka samkvæmt 11. gr. skaðabótalaga“, bls. 212. 
29

 Benedikt Bogason: „Réttur kröfuhafa til viðbótargreiðslu og fullnaðarkvittun“, bls. 120. 
30

 Viggo Hagstrøm, Magnus Aarbakke: Obligasjonsrett, bls. 201. 
31

 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason: Kröfuréttur – þættir, bls. 121.  
32

 Benedikt Bogason: „Réttur kröfuhafa til viðbótargreiðslu og fullnaðarkvittun“, bls. 120.  
33

 Bernhard Gomard, Torsten Iversen: Obligationsret 3. del, bls. 197. 
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fullnaðaruppgjör komið á milli aðila.
34

 Þá er gefin út fullnaðarkvittun sem hefur almennt þau 

réttaráhrif að ekki sé hægt að krefjast frekari greiðslu líkt og fyrr segir.
35

 Í fræðiritum hefur þó 

uppgjör bótakrafna verið tekið sérstaklega út fyrir sviga þegar kemur að fyrirvörum og 

fullnaðarkvittunum. Í dönskum fræðum hefur því verið haldið fram að hagsmunir tjónþola til 

þess að fá allt tjón sitt bætt vegi þyngra en hagsmunir hins bótaskylda til þess að hafa fengið 

kröfusambandinu endanlega lokið.
36

 Hins vegar hefur verið talið að gildissvið 11. gr. skbl. sé 

umtalsvert þrengra en sambærilegt gildandi ákvæði í dönskum rétti.
37

 Í grein Benedikts 

Bogasonar um rétt kröfuhafa til viðbótargreiðslu og fullnaðarkvittun, sem kom út í Tímariti 

lögfræðinga árið 2013 sagði hann um uppgjör skaðabóta: 

Um uppgjör skaðabóta vegna líkamstjóns gilda sérstakar reglur. Ef bætur hafa verið 

greiddar án fyrirvara verður uppgjör vegna varanlegs miska eða örorkubóta ekki tekið 

upp nema ófyrirsjáanlegar breytingar hafi orðið á heilsu tjónþola þannig að ætla megi að 

miskastig eða örorkustig sé verulega hærra en áður var talið, sbr. 11. gr. skaðabótalaga nr. 

50/1993. 

Er þar með tekið á þeirri stöðu ef engir fyrirvarar eru gerðir við lok skaðabótakrafna, þá gildi 

engu að síður 11. gr. skbl. um kröfuréttarsambandið og mögulega rakni það við aftur ef 

skilyrði ákvæðisins séu uppfyllt.
38

 Með þessu hefur þó hvorki verið leyst úr því hvaða áhrif 

fyrirvarar geta haft, séu þeir gerðir við lok bótakrafna, né hvaða reglur gildi ef krafa um 

endurupptöku eða greiðslu frekari bóta nær til annara atriða en 11. gr. skbl. tekur til.  

Þá hefur verið talið að skuldari geti ekki gert kröfu um fullnaðarkvittun ef minnsti vafi 

leikur á að efndir sem hann bjóði fram séu fullnægjandi.
39

 Verður þetta að teljast áhugavert 

þar sem réttur tjónþola er svo matskenndur og einstaklingsbundinn líkt og áður hefur verið 

rakið. Vísast til Hrd. 1976 bls. 212, þar sem hinn bótaskyldi hafði boðið bætur gegn því 

skilyrði að kvittað yrði fyrir þeim sem fullnaðarbótum. Í málinu komst Hæstiréttur að því að 

þar sem ekki var ljóst hverjar bætur væru hæfilegar, hafi tjónþola verið rétt að synja viðtöku 

bótanna. Má þá velta upp þeirri spurningu hvort nokkurn tíma liggi svo ljóst fyrir að efndir 

hins bótaskylda séu fullnægjandi í tilfelli skaðabóta vegna líkamstjóns en það kann að vera 

efni í aðra ritgerð. 

Svo hefur verið tekið til orða um fullnaðarkvittanir að kröfuhafi geti ekki haft uppi 

viðbótarkröfu sem hann vissi eða mátti vita um þegar kvittunin var gefin út.
40

 Er þá 

                                                 
34

 Benedikt Bogason: „Réttur kröfuhafa til viðbótargreiðslu og fullnaðarkvittun“, bls. 121. 
35

 Benedikt Bogason: „Réttur kröfuhafa til viðbótargreiðslu og fullnaðarkvittun“, bls. 135. 
36

 Bernhard Gomard, Torsten Iversen: Obligationsret 3. del, bls 198. 
37

 Eiríkur Jónsson, Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 553. 
38

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 699.  
39

 Benedikt Bogason: „Réttur kröfuhafa til viðbótargreiðslu og fullnaðarkvittun“, bls. 136. 
40

 Benedikt Bogason: „Réttur kröfuhafa til viðbótargreiðslu og fullnaðarkvittun“, bls. 137. 
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skilgreining réttaráhrifa fullnaðarkvittana komin nær því sem 11. gr. skbl. gerir ráð fyrir um 

að breytingar á heilsu tjónþola eftir uppgjör þurfi að vera ófyrirsjáanlegar. Þannig mátti 

tjónþoli ekki hafa vitað að breytingar á heilsu væru væntanlegar eftir uppgjör.
 41

  

 

5 Tengsl við 11. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993  

5.1 Almennt um ákvæðið  

Vegna 11. gr. skbl. og þeirra áhrifa sem ákvæðið hefur á möguleika tjónþola til að taka upp 

kröfuréttarsamband við hinn bótaskylda á ný ber að gefa ákvæðinu gaum í ritgerð þessari. 

Ætlunin er að taka til skoðunar að hvaða marki ákvæðið veitir tjónþola rétt til endurupptöku 

og frekari greiðslna úr hendi hins bótaskylda. Sé það ljóst er auðveldara að gera grein fyrir því 

að hvaða leyti fyrirvarar hafi áhrif á kröfuréttarsambandið milli tjónþola og hins bótaskylda 

og að hvaða leyti almennar reglur um viðbótargreiðslur geta haft áhrif á rétt tjónþola.  

Ákvæði 11. gr. skbl. tekur samkvæmt orðanna hljóðan til bóta fyrir varanlega örorku og 

varanlegan miska og tryggir tjónþola rétt til endurpptöku en ekki þeim sem er bótaskyldur.
42

 

Ákvæðið er því takmarkað við þessa tvo bótaþætti og aðeins annan aðila sambandsins.
43

 Þá á 

ákvæðið aðeins við þegar ófyrirséðar breytingar hafa orðið á heilsu tjónþola en ekki aðrar 

breytingar.
 44

 11. gr. skbl. getur átt við hvort sem sambandi tjónþola og hins bótaskylda lauk 

með dómi eða samkomulagi
45

 og girðir fyrir rétt tjónþola til viðbótargreiðslna vegna 

varanlegrar örorku og varanlegs miska nema að sérstökum skilyrðum uppfylltum sem felast í 

ákvæðinu og verður nánar vikið að þeim í köflum 5.3.1 og 5.3.2. Það verður að telja 

áhugaverða réttarstöðu þar sem 11. gr. takmarkar þá rétt kröfuhafa sem hann ætti annars 

samkvæmt meginreglu kröfuréttar um viðbótargreiðslur.
46

 Að hvaða leyti verður vikið að í 

kafla 5.4. 

Í ljósi framangreinds má álykta að gildissvið 11. gr. skbl. sé afmarkað og að ákvæðið eigi 

ekki undantekningarlaust við. Samkvæmt dómaframkvæmd er 11. gr. skbl. sérregla, sbr. 

ummæli Hæstaréttar í Hrd. 18. september 2008 (614/2007) sem verður nánar vikið að í kafla 

5.2. Þýðing þess að 11. gr. skbl. sé sérregla er sú að þegar tvær reglur eða tvö lagaákvæði geta 

átt við um sama tilvik skal sérreglan gilda sem eðli málsins samkvæmt er sértækari.
47

 Yrði því 

                                                 
41

 Eiríkur Jónsson: „Endurupptaka samkvæmt 11. gr. skaðabótalaga“, bls. 218. 
42

 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 552. 
43

 A. Vinding Kruse: Erstatningsretten, 5. udgave, bls 419. 
44

 Eiríkur Jónsson: „Endurupptaka samkvæmt 11. gr. skaðabótalaga“, bls. 211. 
45

 Eiríkur Jónsson, Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 552. 
46

 Um viðbótargreiðslur vísast til kafla 3.2. 
47

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 80. 
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11. gr. skbl. látin ganga framar öðrum reglum sem lenda saman við ákvæðið. Benda má á 

ummæli í Hrd. 8. desember 2011 (242/2011), þar sem tekið var fram að um skilyrði 

endurupptöku bótaákvörðunnar, utan þeirra tilvika sem tiltekin eru í 11. gr. skbl., gildi 

almennar reglur.
48

 Verður nánar vikið að dóminum í næsta kafla. 

Það hefur verið talið heimilt að semja um betri rétt handa tjónþola en 11. gr. kveður á 

um.
49

 Því þarf að taka til nánari skoðunar hvaða rétt ákvæðið veitir tjónþola til þess að komast 

að því að hverju samningur um betri rétt en 11. gr. skbl. þarf að lúta og að hvaða leyti 

almennar reglur um viðbótargreiðslur geta átt við. 

 

5.2 Bótaþættir sem koma til endurskoðunar samkvæmt 11. gr. skbl. 

Lögfesting 11. gr. skbl. varð ekki til þess að aðrir bótaþættir en varanlegur miski og varnaleg 

örorka sem tilgreind eru í ákvæðinu geti ekki komið til endurskoðunar og verið teknir upp að 

nýju.
50

  

Líkt og rakið var í kafla 3.2 kann að vera mögulegt að krefjast endurupptöku á grundvelli 

lögjöfnunar frá 11. gr. skbl. eða á grundvelli almennra reglna. Í sambandi við þetta er vísað til 

Hérd. Rvk. 3. desember 2004 (E-2205/2004), þar sem dómurinn vísaði til frumvarps til 

skaðabótalaga og að með hliðsjón af skýringum frumvarpsins um að 11. gr. skbl. væri í 

samræmi við almennar reglur fjármunaréttarins væri ljóst að ákvæðið fæli ekki í sér tæmandi 

reglu um endurupptöku ákvörðunar bótaþátta. Í málinu var krafist bóta fyrir tímabundið 

atvinnutjón eftir uppgjör skaðabóta en fyrra uppgjör hafði miðað við að tímabundin 

óvinnufærni væri engin. Í dóminum segir að þær almennu reglur fjármunaréttar sem 11. gr. 

skbl. byggi á séu ólögfestar ógildingarreglur samningaréttar um brostnar forsendur. Þá sagði í 

dóminum: 

[..] reglurnar um brostnar forsendur geta, eðli málsins samkvæmt, að jafnaði ekki átt við 

um ákvörðun bóta fyrir tímabundið atvinnutjón vegna tímabils sem liðið er þegar 

lokauppgjör fer fram. Hins vegar eiga [..] rök 11. gr. laga nr. 50/1993, fyllilega við um 

endurupptöku bóta fyrir ófyrirsjáanlegt tímabundið atvinnutjón og þjáningar sem til 

kemur eftir að lokauppgjör hefur farið fram. Er því hér um að ræða sambærileg tilvik og 

fjallað er um í 11. gr. laga nr. 50/1993. Með hliðsjón af því að ekki er fyrir að fara 

lagaákvæðum, venjum eða fordæmum um þetta atriði er fullnægt skilyrðum að beita 11. 

gr. laga nr. 50/1993 fyrir lögjöfnun. 

Var því lögjafnað frá 11. gr. skbl. og tekin upp ákvörðun fyrir tímabundið atvinnutjón og 

tjónþola dæmdar 1.263.229 krónur auk vaxta. Tjónþoli hafði fengið bætur fyrir varanlega 

                                                 
48

 Sjá einnig Eiríkur Jónsson: „Endurupptaka samkvæmt 11. gr. skaðabótalaga“, bls. 212 og A. Vinding Kruse: 

Erstatningsretten, bls. 420 
49

 Jens Møller og Michael S. Wiisbye: Erstatningsansvarsloven med kommentarer, bls. 280. 
50

 Eiríkur Jónsson: „Endurupptaka samkvæmt 11. gr. skaðabótalaga“, bls. 213. 
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örorku og varanlegar afleiðingar samkvæmt fyrra mati og aftur vegna síðara mats þar sem 

ófyrirséðar breytingar höfðu orðið á heilsufari tjónþola. Málsaðilar deildu ekki um að tjónþoli 

hefði orðið fyrir meira tímabundnu tekjutapi en greitt hafði verið við fyrra uppgjör. Vörn hins 

bótaskylda sneri að því að engin heimild væri til að taka upp ákvörðun fyrir þann bótaþátt auk 

þess að tjónþoli hafði með fyrra uppgjöri lýst því yfir að hann félli frá frekari kröfum vegna 

slyssins. Sagði í dóminum um það atriði: 

Í samræmi við almennar reglur samningaréttar kemur endurupptaka tímabundins 

atvinnutjóns, sem orðið hefur áður en til lokauppgjörs kemur, að jafnaði því aðeins til 

greina að tjónþoli hafi gert skýran fyrirvara um þetta atriði við lokauppgjör. Í máli þessu 

er hins vegar um það að ræða þá aðstöðu að tímabundið atvinnutjón kemur til eftir að 

upphaflegt lokauppgjör bóta fer fram og eiga því önnur sjónarmið við að þessu leyti. 

Áhugavert er að dómurinn kveður gildi fullnaðarkvittana um aðra bótaþætti en varanlegan 

miska og varanlega örorku vera slíkt að aðeins komi til álita að taka upp ákvarðanir fyrir þá ef 

skýr fyrirvari hafi verið gerður um þau atriði. Dómurinn er einnig áhugaverður þar sem 11. gr. 

skbl. tekur samkvæmt orðskýringu ákvæðisins og athugasemdum með frumvarpi til 

skaðabótalaga aðeins til varanlegra afleiðinga en lögjafnað var frá ákvæðinu um tímabundnar 

afleiðingar. Auk þess liggja nú fyrir dómar þar sem Hæstiréttur hefur talið að utan skilyrða 

11. gr. skbl. gildi almennar reglur þar sem ákvæðið sé sérregla. Um þetta hafa tveir dómar 

Hæstaréttar fordæmisgildi sem verður nú vikið að, en það eru Hrd. 8. desember 2011 

(242/2011) og Hrd. 18. september 2008 (614/2007).  

Vegna endurupptöku samkvæmt almennum reglum vísast til Hrd. 8. desember 2011 

(242/2011) þar sem vátryggingarfélag hafði fallist á endurupptöku samkvæmt 11. gr. skbl. 

vegna varanlegs miska og varanlegrar örorku. Deilt var um forsendur útreiknings varanlegrar 

örorku, nánar tiltekið hvort frádráttur greiðslna frá lífeyrissjóði og Tryggingastofnunar 

ríkisins væri heimill og hvaða árslaunaviðmið ætti að liggja til grundvallar bótaákvörðuninni. 

Sagði dómurinn að ekki væri að finna heimildir til endurupptöku bótaákvörðunar á öðrum 

forsendum eða öðrum bótaliðum en getið væri í 11. gr. skbl. og að utan þeirra tilvika giltu 

almennar reglur.
51

 Þá var talið að skilyrðum almennra reglna væri ekki fullnægt í málinu og 

að rétt hefði verið að miða við þau árslaun sem vátryggingarfélagið gerði kröfu um sem voru 

þau sömu og miðað var við í upphaflegu uppgjöri. Vísast einnig til ummæla héraðsdóms í 

málinu sem var staðfestur í Hæstarétti en þar sagði:  

                                                 
51

 Miðað við þá fullyrðingu gæti niðurstaða Hérd. Rvk. 3. desember 2004 (E-2205/2004) frekar átt að hafa verið 

sú að endurupptaka ákvörðunar um tímabundið atvinnutjón færi eftir almennum reglum en ekki lögjöfnun frá 11. 

gr. skbl. 
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Endurupptaka málsins samkvæmt 11. gr. fól ekki í sér heimild til að víkja frá því 

launaviðmiði, sem áður hafði verið gert bindandi samkomulag um, enda lýtur ákvæðið 

samkvæmt efni sínu einungis að endurmati á miska- eða örorkustigi vegna 

ófyrirsjáanlegra breytinga á heilsu tjónþola en ekki grundvelli málsins að öðru leyti.  

Hæstiréttur taldi heimilt að draga frá greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins og lífeyrissjóði 

samkvæmt 4. mgr. 5. gr. skbl. Niðurstaða málsins var sú að hvorki væri tækt að beita 

lögjöfnun né stæðu almennar reglur til þess að endurupptaka um árslaunaviðmið ætti rétt á 

sér. 

Verður nú vikið að dómi Hrd. 18. september 2008 (614/2007) varðandi niðurstöðu 

Hæstaréttar um gildi réttarreglna samningaréttar vegna endurupptöku ákvörðunar eftir 

líkamstjón og hvort það teljist ósanngjarnt að bera fyrir sig samning sem yrði ekki tekinn upp 

að nýju samkvæmt 11. gr. skbl. Í dóminum sagði að ekki verði komist fram hjá 11. gr. skbl. 

með vísan til ólögfestra reglna fjármunaréttar um brostnar forsendur eða 36. gr. laga nr. 

6/1938 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga með áorðnum breytingum þar sem 

ekki teldist ósanngjarnt eða andstætt góðri viðskiptavenju að bera fyrir sig samning sem 

verður ekki haggað eftir 11. gr. skbl. Í dóminum sagði einnig: 

Líta verður svo á að í 11. gr. skaðabótalaga sé sérregla um áhrif þess að forsendur, sem 

lagðar hafa verið til grundvallar við ákvörðun skaðabóta, reynist síðar brostnar. Getur því 

ekki komið til álita óháð þessu ákvæði að ógilda samning um uppgjör bóta með stoð í 

ólögfestum reglum fjármunaréttar um brostnar forsendur, sem áfrýjandi hefur meðal 

annars stutt kröfu sína við 

Auk þess var ekki fallist á að víkja samningnum um bætur til hliðar á grundvelli 36. gr. laga 

nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga fyrst að skilyrði 11. gr. skbl. væru 

ekki uppfyllt. Dómurinn er afdráttarlaus um að ef 11. gr. skbl. á við hafi almennar reglur um 

brostnar forsendur ekki sérstaka þýðingu.
52

 Í málinu var farið fram á að endurupptöku vegna 

hækkunar miska og varanlegrar örorku um 3 stig og var það ekki talið uppfylla skilyrði 11. gr. 

skbl. um verulega hækkun og þá var heldur ekki talinn vera grundvöllur fyrir því að víkja 

fyrra uppgjöri aðila um bætur til hliðar eða meta það ógilt.  

Miðað við framangreinda dóma Hæstaréttar virðast almennar reglur fjármunaréttar ekki 

hafa sérstök áhrif á rétt tjónþola og erfitt sé að koma slíkum málsástæðum að. Af dómunum 

virðist einnig að réttara sé að taka almennu reglurnar til skoðunar heldur en að lögjafna frá 11. 

gr. skbl. um þau atriði sem ákvæðið tekur ekki til. 

                                                 
52

 Eiríkur Jónsson: „Endurupptaka samkvæmt 11. gr. skaðabótalaga“, bls. 214. 
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Tjónþoli kann að eiga rétt til þess að taka upp að nýju ákvörðun um aðra bótaþætti en 

varanlegan miska eða varanlega örorku ef fyrirvari var gerður við tilgreindan bótaþátt.
53

 Í 

Hrd. 20. september 2001 (75/2001) krafðist tjónþoli frekari bóta um ákveðna bótaþætti en 

ekki var fallist á þá kröfu þar sem tjónþoli var talinn bundinn af fyrirvaralausu uppgjöri 

lögmanns um þá þætti sem krafan sneri að. Í dóminum var tekið fram að tjónþoli hafði gert 

fyrirvara við önnur atriði í uppgjörinu. Ákvörðun um að gera ekki fyrirvara getur þannig haft 

þýðingu þegar réttur tjónþola til frekari bóta kemur til skoðunar. Nánar verður fjallað um 

fyrirvara í kafla 6. 

 

5.3 Skilyrði 11. gr. skbl. 

5.3.1 Ófyrirsjáanlegar breytingar 

Til þess að um ófyrirsjáanlegar breytingar á heilsu tjónþola sé að ræða, svo sem kemur fram í 

orðalagi 11. gr. skbl., þarf tjónþoli bæði að sýna fram á að breytingarnar hafi orðið frá því að 

fyrra matið var gert sem og að þær hafi verið ófyrirsjáanlegar.
54

 Hæstiréttur hefur staðfest 

þetta og má í því samhengi vísa til Hrd. 6. apríl 2017 (462/2016), þar sem tjónþoli fór fram á 

endurupptöku á grundvelli nýs mats en lét hvorki meta þær breytingar á heilsufari sem hann 

hafði orðið fyrir frá fyrra mati, né hvort þær hefðu verið ófyrirsjáanlegar. Í dómsorðum segir 

meðal annars um skilyrði ófyrirsjáanleika og breytinga á heilsufari samkvæmt 11. gr. skbl.: 

Í þessu felst meðal annars að tjónþoli getur ekki leitað endurupptöku samkvæmt 

ákvæðinu, á grundvelli nýs mats um hærra miska- eða örorkustig en áður, ef hækkunina 

er ekki að rekja til breytinga sem orðið hafa, heldur til þess að hið eldra mat er oft lágt. 

Svo fór í Hrd. 5. mars 2009 (326/2008) að ekki var fallist á hækkun varanlegrar örorku úr 

60% í 80% þar sem tjónþoli hafði hvorki lagt fyrir matsmenn að meta breytingu á varanlegum 

afleiðingum líkamstjónsins né hvort þær hefðu verið ófyrirsjáanlegar. Tjónþoli var því ekki 

talinn hafa sýnt fram á að skilyrði 11. gr. um ófyrirsjáanlegar breytingar hefði verið uppfyllt 

og var kröfu hans um frekari bætur hafnað. Í Hrd. 2. febrúar 2012 (423/2011) krafðist tjónþoli 

frekari bóta vegna hækkunar á mati á varanlegri örorku úr 20% í 70% en dómurinn vísaði til 

þess að miðað við fyrirliggjandi gögn og þar sem ekki hefði verið lagt fyrir matsmann að 

leggja mat á hvort hækkunin væri vegna breytinga á heilsufari væru skilyrði 11. gr. skbl. ekki 

fyrir hendi. Því var ekki fallist á viðbótarkröfu tjónþola vegna hærra örorkustigs. 

Því nægir ekki að breyting sé á mati matsmanna heldur þarf að sýna fram á að 

grundvöllurinn fyrir breyttu mati sé ófyrirsjáanlegar breytingar á heilsu tjónþola. Ef tjónþoli 

                                                 
53

 Eiríkur Jónsson: „Endurupptaka samkvæmt 11. gr. skaðabótalaga“, bls. 217. 
54

 Eiríkur Jónsson: „Endurupptaka samkvæmt 11. gr. skaðabótalaga“, bls. 218. 
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vill krefjast bóta vegna hærra mats en lagt var til grundvallar við uppgjör er hann því 

óneitanlega í töluvert sterkari stöðu ef hann gerði fyrirvara sem lýtur að því en um það vísast 

til kafla 6.3. Að minnsta kosti tekur 11. gr. skbl. ekki til þess að síðara mat hafi verið hærra. 

Þá gæti reynt á almennar reglur fjármunaréttar um viðbótargreiðslur varðandi hvort að 

fyrra mat matsmanna á varanlegum miska og varanlegri örorku hafi verið of lágt eða 

forsendur fyrir því brostið en miðað við fyrrgreindan Hrd. 18. september 2008 (614/2007) 

verður að telja ólíklegt að sú málsástæða kæmist að, þar sem sérregla 11. gr. skbl. gengi 

framar og ætti við um þá bótaþætti. Um það að sérregla 11. gr. skbl. komi fyrst til álita vísast 

einnig til Hrd. 20. febrúar 2014 (642/2013). Þar sagði í héraðsdómi, sem staðfestur var af 

Hæstarétti, að í 11. gr. skbl. og skilyrði ákvæðisins um ófyrirsjáanlegar breytingar á heilsu 

tjónþola felist sérregla um áhrif þess að forsendur sem lagðar hafa verið til grundvallar við 

ákvörðun skaðabóta reynist síðar brostnar. Sagði svo í dóminum: 

[..] getur því ekki komið til álita að ógilda samning um uppgjör bóta með stoð í 

ólögfestum reglum fjármunaréttar um brostnar forsendur, án þess að taka fyrst afstöðu til 

þess hvort fyrir hendi séu skilyrði til að taka upp að nýju fyrri bótaákvörðun á grundvelli 

11. gr. skaðabótalaga. 

Héraðsdómur tók þá skilyrði 11. gr. skbl. fyrst til skoðunar og komst að því að ákvæðið væri 

ekki uppfyllt varðandi ófyrirsjáanlegar breytingar. Því næst leit dómurinn til þeirrar 

málsástæðu tjónþola um að forsendur fyrir upphaflegri matsgerð hefðu brostið eða reynst 

rangar. Þar sem dómurinn taldi að tjónþoli hefði sjálfur þagað yfir atriðum sem gátu skipt 

máli við gerð upphaflegrar matsgerðar var ekki talinn grundvöllur til að líta svo á að 

forsendur bótaupgjörsins hefðu brostið eða reynst rangar. Var því kröfu tjónþola um frekari 

bætur hafnað.  

Skilyrðið um ófyrirsjáanlegar breytingar á heilsu koma eðli málsins samkvæmt ekki til um 

aðra þætti heldur en varanlegan miska og varanlega örorku líkt og sjá má af Hérd. Rvk. 7. 

apríl 2016 (E-1731/2015) þar sem tjónþoli hafði gert fyrirvara við mat á tímabundnum 

afleiðingum. Sagði dómurinn að þegar slíkur fyrirvari er gerður getur hann ekki lotið að því 

að heilsa taki ófyrirséðum breytingum til hins verra síðar.
55

 Hljóti slíkur fyrirvari að fela í sér 

að ná fram breytingum á fyrirliggjandi mati. Dómurinn komst að því að félaginu hefði mátt 

vera þetta ljóst frá því að fyrirvarinn kom fyrst fram og væri tjónþola kleift að gera 

viðbótarkröfu á hendur félaginu.
56

  

                                                 
55

 Sjá einnig Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 696, þar sem segir að ólíklegt er að sérstök óvissa geti 

verið um hinar tímabundnu afleiðingar, þegar uppgjör fer fram á hinum varanlegu afleiðingum. 
56

 Í áðurgreindum Hérd. Rvk. 3 desember 2004 (E-2205/2004) var ekki gerður fyrirvari og því ekki byggt á sömu 

málsástæðu og í Hérd. Rvk (E-1731/2015). 
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5.3.2 Veruleg hækkun 

Til þess að 11. gr. skbl. veiti rétt til endurupptöku þarf einnig að sýna fram á verulega hækkun 

á miska- og/eða örorkustigi frá því að fyrri matsgerð lá fyrir.
57

 Hvað teljist verulegt 

samkvæmt ákvæðinu hefur verið skýrt með dómaframkvæmd.
58

 Mælikvarðinn er ekki 

hlutfallslegur.
59

 Það hefur verið staðfest í dómum Hæstaréttar og verða nokkrir þeirra teknir 

til skoðunar. Samkvæmt fyrrgreindum Hrd. 18. september 2008 (614/2007) dugði 3 stiga 

hækkun á varanlegum miska og 3% hækkun varanlegrar örorku ekki til, þrátt fyrir að vera 

hlutfallslega 60% hækkun á miska- og örorkustigi. Í niðurstöðu sinni vísaði dómurinn til 

eftirfarandi atriða:  

Þótt varanlegur miski og varanleg örorka áfrýjanda sé sem svarar 60% hækkun [..] verður 

samkvæmt þessu að horfa til þess að hækkunin var um þrjú stig varðandi hvorn þáttinn 

eða úr fimm í átta. Sú hækkun veður ekki talin veruleg í skilningi 11. gr. skaðabótalaga, 

sbr. meðal annars dóma Hæstaréttar 22. maí 2003 í máli nr. (514/2002) og 4. desember 

2003 í máli nr. (199/2003).
60

 

Hæstiréttur hefur því tekið afstöðu til þess að hlutfallsleg hækkun á örorkustigi og miskastigi 

um 60% verður ekki talin veruleg. Það kann að hljóma órökrétt en Hæstiréttur skýrði nánar 

hvers vegna hlutfallsleg hækkun yrði ekki lögð til grundvallar í Hrd. 30. september 2010 

(516/2009) þar sem farið var fram á frekari bætur vegna hækkunar á varanlegum miska úr 5 

stigum í 8 stig og varanlegri örorku úr 5% í 10%. Var því um að ræða tvöföldun á örorkustigi 

tjónþola. Hæstiréttur rak að við mat á því hvort miska- eða örorkustig væri verulega hærra en 

áður í merkingu 11. gr. skbl. yrði að líta til mælikvarða er spanni 100 stig og í tilfelli 

varanlegrar örorku, stiga í hundraðshlutum. Við rökstuðning þessa skilnings á 11. gr. skbl. um 

verulega hærra örorku- og miskastig segir í dóminum:  

„Þetta ákvæði skaðabótalaga styðst meðal annars við þau efnisrök að þar sem niðurstaða 

um varanlega örorku hlýtur ávallt að vera matskennd séu ekki efni til að taka 

bótaákvörðun upp að nýju nema breyting á örorkustigi sé meiri en svo að hún geti 

eingöngu ráðist af matskenndum atriðum. Hinn matskenndi þáttur örorkumats er síst 

minni við lægstu stig örorku en þegar örorkustig er hærra.“ Hélt dómurinn svo áfram: „Þá 

verður ekki talið að tjónþolum sem fyrir endurmat búa við litla örorku muni almennt séð 

meira um tiltekna hækkun bóta í krónum talið en þeim sem fyrir endurmat höfðu hærra 

örorkustig, en sá skilningur á ákvæðinu að líta eigi til hlutfallslegrar breytingar á örorku 

myndi leiða til þess að meira þurfi til endurupptöku í málum þeirra sem illa hafa slasast.“  

                                                 
57

 Eiríkur Jónsson, Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 552. 
58

 Eiríkur Jónsson: „Endurupptaka samkvæmt 11. gr. skaðabótalaga“, bls. 222. 
59

 Eiríkur Jónsson, Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 555. 
60

 Í Hrd. 22. maí 2003 (514/2002) var talið að hækkun varanlegs miska úr 15% í 20% gæti ekki talist veruleg. Í 

Hrd. 4. desember 2003 (199/2003) var talið að hækkun varanlegs miska úr 15% í 20% gæti ekki talist veruleg og 

hækkun varanlegrar örorku úr 20% í 25% gæti ekki talist veruleg. 
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Einnig vísast til Hrd. 17. nóvember 2016 (188/2016), þar sem Hæstiréttur staðfesti dóm 

héraðsdóms sem kvað á um að dómvenja væri skýr um að viðmið um hvort hækkun teldist 

veruleg yrði í stigum eða prósentum talin en ekki hlutfallslega og var vísað til dómafordæma 

því til stuðnings.
61

  

Viðmið Hæstaréttar um hvað teljist þá veruleg hækkun í skilningi 11. gr. skbl. hefur verið 

sá 100 stiga mælikvarði sem sé lagður til grundvallar og það án tillits til þess hvort sú 

breyting sé ofarlega eða neðarlega í stiganum og kom það fram í Hrd. 11. febrúar 2016 

(326/2015). Í því máli sagði einnig: „Hækkun á varanlegum miska og varanlegri örorku um 

fimm stig er að mati Hæstaréttar ekki veruleg hækkun.“ Í málinu hafði varanlegt miskastig 

tjónþola hækkað úr 13 stigum í 27 stig og varanleg örorka úr 10% í 25% og var fallist á að 

hvort tveggja teldist veruleg hækkun. Hækkun um 10 stig hefur því verið talin veruleg sbr. 

einnig Hrd. 13. júní 2013 (9/2013), þar sem hækkun varanlegs miska úr 15 stigum í 25 stig og 

varanlegrar örorku úr 25% í 35% var talin veruleg hækkun samkvæmt 11. gr. skbl.  

Til samantektar verður vikið að nokkrum dómum þar sem sýnt var fram á að 5 stig teldust 

ekki veruleg hækkun þrátt fyrir að vera tvöföldun á örorkustigi eða vera 25% hlutfallsleg 

hækkun.
62

  

Í Hrd. 22. maí 2003 (514/2002) var kröfu vegna hækkunar á varanlegum miska úr 20% í 

25% hafnað þar sem sú breyting var ekki talin veruleg í skilningi 11. gr. skbl. Þá var 

hækkun varanlegrar örorku úr 15% í 20% ekki talin veruleg í máli Hrd. 27. febrúar 2003 

(411/2002). Hvorki var hækkun varanlegs miska úr 15 stigum í 20 stig talin veruleg né 

hækkun varanlegrar örorku úr 20% í 25% í Hrd. 4. desember 2003 (199/2003). Í 

áðurnefndum Hrd. nr. 516/2009 var hækkun varanlegrar örorku úr 5% í 10% ekki talin 

veruleg. Í Hrd. 11. mars 2010 (299/2009) var hvorki hækkun úr 10 stiga varanlegum 

miska í 15 stig talin veruleg, né hækkun úr 10% varanlegri örorku í 15%.  

Af þeim málum sem hefur verið fjallað um fyrir dómstólum eru töluvert fleiri sem varða 

kröfur vegna 5% eða 5 stiga hækkunar heldur en 10 stiga eða 10% hækkunar. Það er eflaust 

ekki ósennilegt að vátryggingarfélög fallist að jafnaði frekar á kröfur tjónþola um 

viðbótargreiðslur ef hækkunin nemur 10 stigum eða 10%. Hæstiréttur hefur verið afdráttarlaus 

samkvæmt framangreindum dómum um að 5 stig og 5% hækkun rúmist ekki innan skilyrða 

11. gr. skbl. en dæmt hefur verið að 10 stig eða 10% rúmist innan skilyrða ákvæðisins. 

 

                                                 
61

 Dómafordæmin voru Hrd. 30. september 2010 (516/2009) og Hrd. 18. september 2008 (614/2007) sem eru 

reifaðir í ritgerð þessari. 
62

 Sjá áðurgreindan Hrd. 18. september 2008 (614/2007) þar sem 3 stiga hækkun á varanlegum miska og 3% 

hækkun á varanlegri örorku var ekki talin veruleg þó hækkunin væri úr 5 uppí 8 eða 60%. 
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5.4 Ályktun um 11. gr. skbl. 

Af öllu framangreindu virtu má sjá að skilyrði 11. gr. skbl. eru fremur þröng.
63

 Breyting á 

mati miska- eða örorkustigs um 5 stig hefur ekki verið talin falla undir skilyrði ákvæðisins 

þrátt fyrir að breytingin geti falið í sér tvöföldun á fyrra miska- eða örorkustigi. Svo virðist 

sem að breytingarnar þurfi að vera að minnsta kosti 10 stig. Breytingar verða að vera 

ófyrirsjáanlegar og ber tjónþola að sýna fram á það sem og að breytingar á heilsufari hafi átt 

sér stað frá fyrra mati og að því síðara. Ef skilyrðum 11. gr. skbl. er fullnægt er réttur til 

endurupptöku samkvæmt ákvæðinu ekki háður því hvort fyrirvari hafi verið gerður við 

uppgjör.
64

 Líkt og fyrr segir ætti tjónþola að vera heimilt að semja um betri rétt en 11. gr. 

skbl. veitir. Í sumum tilvikum gætu fyrirvarar þannig leitt til þess að viðkomandi 

kröfuréttarsambandi sé í raun ekki lokið.
65

  

Þegar áðurgreindar meginreglur um viðbótarkröfur í 3. kafla eru bornar saman við 11. gr. 

skbl. og umfjöllun hér í 5. kafla sést hversu takmarkandi 11. gr. skbl. er miðað við þann rétt 

sem meginreglan um rétt til viðbótargreiðslu á að veita kröfuhafa. Ákvæði 11. gr. gerir ráð 

fyrir ákveðnum og ströngum skilyrðum til þess að tjónþoli geti krafist frekari greiðslna úr 

hendi hins bótaskylda. Þrátt fyrir að tjónþoli geti sýnt fram á það sem sumir myndu telja 

töluverða breytingu á miska- og örorkustigi frá því að fyrra mat lá fyrir getur hann lent í því 

að eiga ekki rétt til viðbótargreiðslu og hlýtur það að teljast í andstöðu við meginreglu 

kröfuréttar um rétt kröfuhafa til fullra efnda kröfu sinnar. Rökstuðningur dómstóla fyrir þessu 

er sá að matskennd frávik frá fyrra mati eigi ekki að duga til þess að kröfuhafi geti fengið 

viðbótargreiðslu úr hendi hins bótaskylda og sú hugsun taki mið af því hve einstaklingsbundin 

og matskennd greiðsla skaðabóta sé.
66

 Ef meginreglan um viðbótargreiðslu ætti við hefði 

þurft að taka til skoðunar hverju sinni hvort um væri að ræða tómlæti tjónþola, hvort 

vangreiðsla hins bótaskylda á bótakröfu væri að rekja til mistaka tjónþola og hvort hinum 

bótaskylda hefði mátt vera ljóst að greiðslan hefði ekki verið fullnægjandi. Síðasta skilyrðið 

um að hinn bótaskyldi vissi eða hefði mátt vita að greiðsla hafi ekki verið fullnægjandi verður 

seint talin eiga við í skaðabótamálum þar sem greiðslan er yfirleitt byggð á mati sérfróðra 

aðila. Ekkert þessara atriða felst sérstaklega í 11. gr. skbl. heldur eru takmarkanir ákvæðisins 

á rétt til viðbótargreiðslna annars konar. 

11. gr. skbl. kann að vera álitin skiljanleg og fullkomlega eðlileg regla þegar dómur hefur 

gengið um kröfuréttarsambandið, sérstaklega með tilliti til reglunnar um res judicata. Res 

                                                 
63

 Eiríkur Jónsson, Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I, bls. 553. 
64

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 699. 
65

 Eiríkur Jónsson: „Endurupptaka samkvæmt 11. gr. skaðabótalaga“, bls. 233. 
66

 Sjá áðurnefndan Hrd. 30. september 2010 (516/2009) 
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judicata felur í sér að þegar dómur hefur fallið í máli sé hægt að líta svo á að málsaðilar hafi 

endanlega skorið úr ágreiningi sínum og geti þeir og þriðji aðili hagað sér í samræmi við 

niðurstöðu dómsmálsins.
67

 Er því rökrétt að þröng skilyrði séu við því að taka upp ákvörðun 

sem hefur farið fyrir dómstóla. Hins vegar þegar aðilar hafa aðeins samið sín á milli um 

ákveðið uppgjör verður að telja að 11. gr. takmarki töluvert rétt til viðbótargreiðslna sem 

kröfuhafi myndi annars hafa samkvæmt meginreglum um viðbótarkröfur. Þar kann að hafa 

áhrif að almennt eru fullnaðarkvittanir gefnar út við bótauppgjör og eins og framan greinir á 

skuldari að geta verið fullviss um að ef fullnaðarkvittun er gefin út sé kröfuréttarsambandinu 

lokið og hann hafi innt af hendi gjald sitt samkvæmt sambandinu.  

Þá kemur til álita hver niðurstaðan hefur verið í þeim málum þegar reynt hefur verið á að 

fyrirvari sem tjónþoli geri við uppgjörið veiti tjónþola betri rétt en 11. gr. skbl. 

 

6 Dómaframkvæmd þar sem fyrirvari kemur fyrir 

6.1 Almennt 

Fyrirvarar sem eru gerðir við uppgjör bótakrafna eru misjafnir og ber nokkuð á þeim í nýlegri 

dómaframkvæmd. Réttur til að gera fyrirvara við bótauppgjör er ótvíræður, samkvæmt 2. mgr. 

121. gr. laga nr. 30/2004 um vátryggingarsamninga, sbr. 24. gr. eldri laga nr. 20/1954.
68

  

Það er misjafnt hvort dómstólar hafa talið það skipta máli fyrir rétt tjónþola þegar að ekki 

hefur verið gerður fyrirvari við uppgjörið.
69 

Hæstiréttur tók sérstaklega á því að enginn 

fyrirvari hefði verið gerður við uppgjör bótakröfu í máli, Hrd. 2. febrúar 2012 (423/2011), þar 

sem tjónþoli fór fram á endurupptöku á grundvelli mats Örorkunefndar sem hafði verið aflað 

eftir að hann hafði tekið fyrirvaralaust við bótum vegna fyrra mats: 

Fékk hann greiddar skaðabætur vegna tjóns af völdum slyssins úr hendi stefnda á 

grundvelli matsgerðar 15. september 2004, án þess að gerður væri fyrirvari af hans hálfu. 

Af þeim sökum verður ofangreind krafa áfrýjanda, sem reist er á álitsgerð örorkunefndar 

28. júlí 2009, því aðeins tekin til greina gegn andmælum stefnda að skilyrði 11. gr. 

skaðabótalaga nr. 50/1993 séu fyrir hendi 

Í málinu er áhugavert að málsaðilar héldu því ekki fram sem málsástæðu að fyrirvari hefði 

ekki verið gerður við uppgjörið. Hæstiréttur tók þetta atriði út fyrir sviga í dómi sínum að 

eigin frumkvæði, eins og sjá má á framangreindu, og skýrði áhrif þess að enginn fyrirvari 

                                                 
67

 Magnús Thoroddsen: „Res judicata eður útkljáð mál“, bls 343. 
68

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 698. Sjá einnig Alþt. 2003-2004, A-deild, bls. 1150. 
69

 Sjá einning áðurnefndan Hrd. 20. september 2001 (75/2001). 

https://fj.is/?sida=log&id=148a-1993050.html#G11
https://fj.is/?sida=log&id=148a-1993050.html#G11
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hefði verið fyrir hendi.
70

 Dómurinn vísaði til þess að eina leið tjónþola til að koma kröfu sinni 

að væri samkvæmt skilyrðum 11. gr. skbl. Dómurinn veitir vísbendingu um að það gæti hafa 

skipt máli fyrir niðurstöðu málsins ef fyrirvari hefði verið gerður.  

Úrlausnarefni dómstóla lýtur eðlilega að 11. gr. skbl. og skilyrðum ákvæðisins ef enginn 

fyrirvari er til staðar.
71

 Spurningin er þá hvernig tjónþoli getur samið sig undan 11. gr. skbl. 

Verður nú vikið að þróun dómaframkvæmdar þegar kemur að fyrirvörum tjónþola við uppgjör 

bótakrafna og litið á hvað Hæstiréttur hefur talið veita tjónþola betri rétt en 11. gr. skbl. 

 

6.2 Almennur fyrirvari 

Túlkun dómstóla á fyrirvörum er háð atvikum hverju sinni þar sem allir löggerningar krefjast 

túlkunar í einni eða annari mynd.
72

 Einföldustu fyrirvararnir sem hafa komið til skoðunar fyrir 

Hæstarétti eru iðulega kallaðir almennir fyrirvarar eins og sjá má í eftirfarandi dómum.  

Í Hrd. 26. mars 2013 (604/2012) var leyst úr þýðingu eftirfarandi fyrirvara sem kom fram 

á kvittun við móttöku bótauppgjörs: „Gerður er fyrirvari við uppgjör þetta við mat á miska og 

varanlegri örorku.“ Taldi dómurinn að fyrirvarinn ætti ekki við miska samkvæmt 1. mgr. 26. 

gr. skbl. heldur að orðalag fyrirvarans og málatilbúnaður tjónþola takmarkaðist við 

varanlegan miska og varanlega örorku, líkt og gildissvið 11. gr. skbl. tekur til. Í dóminum 

kom fram að ef tjónþoli hefði talið sig eiga rétt samkvæmt 1. mgr. 26. gr. skbl. hefði honum 

verið í lófa lagið að taka það fram í fyrirvara sínum. Dómurinn kvað það ráðast af þýðingu 

fyrirvarans hver réttur tjónþola væri en einnig hvort málið væri fyrnt og hvort forsendur 

uppgjörsins hefðu brostið. Niðurstaðan var sú að tjónþoli hefði ekki sýnt fram á rétt sinn til 

frekari bóta þar sem hann hafði ekki sýnt fram á að heilsufari sínu hefði hrakað en að mati 

réttarins fólst það í fyrirvaranum.  

Eftirfarandi fyrirvari í Hrd. 20. febrúar 2014 (642/2013) var skýrður til samræmis við 

inntak 11. gr. skbl.: „Endurupptaka ofangreinds máls kemur því aðeins til álita að hún verði 

leidd af almennum réttarreglum. Félagið tekur fram að réttur til endurupptöku er háður 

ströngum skilyrðum og er því aðeins talinn koma til greina að afleiðingar slyss verði í 

verulegum atriðum aðrar og meiri en gera mátti ráð fyrir þegar fullnaðaruppgjör fór fram.“ Af 

                                                 
70

 Sjá einnig Hrd. 2003, bls 2127 (514/2002) þar sem dómurinn tók fram að tjónþoli hefði ekki gert fyrirvara við 

uppgjörið og því kæmi aðeins til endurupptöku að fullnægðum skiliyrðum 11. gr. skbl. Einnig Hrd. 7. október 

2010 (524/2009) þar sem dómurinn tók fram að ekki hafi verið gerður fyrirvari við atriði sem þegar voru 

umdeild við uppgjör og ætti tjónþoli því ekki rétt á frekari bótum síðar. Rímar það við eldri niðurstöðu Hrd. 

1986, bls 1128 sem féll áður en gildandi skaðabótalög voru lögfest og taldi Hæstiréttur að ástæða hefði verið 

fyrir tjónþola til að gera fyrirvara við versnun ákveðna einkenna sem lá fyrir skv. læknisfræðilegum gögnum á 

tímpunktu uppgjörs, að gætu versnað síðar. 
71

 Sjá umfjölllun kafla 4 ritgerðar. 
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 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 47. 



 
19 

orðalaginu sést að fyrirvarinn var nátengdur skilyrðum 11. gr. skbl. en þó ekki alveg eins. 

Niðurstaða málsins var sú að skilyrði 11. gr. skbl. voru ekki uppfyllt og var hinn bótaskyldi 

sýknaður. Dómurinn veitir vísbendingu um að almennir fyrirvarar bæti í raun ekki miklu við 

rétt tjónþola samkvæmt 11. gr. skbl.
73

  

Í Hrd. 20. febrúar 2014 (576/2013) var gerður eftirfarandi fyrirvari sem tjónþoli byggði á 

að veitti honum rétt til frekari bóta þar sem aflað hafði verið hærra mats en lá til grundvallar 

uppgjöri aðilanna: „Gerður er fyrirvari við mat á miska og varanlegri örorku.“ Hæstiréttur tók 

fram að þeir fyrirvarar sem lúta að sérstökum forsendum mats þyrftu að vera ótvíræðir og 

vísaði til þess að engin gögn hefðu legið fyrir um hvernig ætti að skýra fyrirvarann. Því var 

hann því skýrður til samræmis við 11. gr. skbl. um ófyrirséðar síðari breytingar á heilsufari og 

bætti fyrirvarinn engu við um rétt tjónþola samkvæmt ákvæðinu. Ljóst er af dóminum að hægt 

er að líta til fleiri atriða en aðeins orðalags fyrirvara við skýringu þeirra og kunna gögn milli 

aðila að gera þá nægilega skýra.
74

 Dómurinn hefur verið talinn hafa fordæmisgildi um túlkun 

almennra fyrirvara en í Hrd. 18. febrúar 2016 (391/2015) gerði tjónþoli eftirfarandi fyrirvara 

við fyrra uppgjör: „[..] fyrirvara um mat á varanlegum afleiðingum.“ Hæstiréttur lagði 

nákvæmlega sama skilning í þann fyrirvara og fram kom að hafi verið skilningur dómsins í 

áðurnefndum Hrd. nr. 576/2013.  

Verður að telja ljóst að álíti Hæstiréttur fyrirvara vera almennan, bætir hann engu við rétt 

tjónþola samkvæmt 11. gr. skbl. Þrátt fyrir að orðalag fyrirvaranna taki ekki beint til skilyrða 

11. gr. skbl. um að fyrirvarinn eigi við um ófyrirsjáanlegar breytingar á heilsu hefur 

Hæstiréttur ákveðið að það felist í almennum fyrirvörum. Þá þarf að taka til skoðunar hvaða 

kröfur tjónþoli þurfi að uppfylla við gerð fyrirvara til þess að geta átt rétt á að taka upp 

kröfuréttarsambandið að nýju. 

 

6.3 Sérstakur fyrirvari 

Þar sem hægt er að semja um betri rétt en 11. gr. skbl. verður að taka tillit til meginreglunnar 

um samningsfrelsi sem takmarkast þó við að samningsgerð sé ekki beinlínis bönnuð í 

lögum.
75

 Í því samhengi skal benda á að talið hefur verið að ekki megi semja um lakari rétt en 

11. gr. skbl. kveður á um og veitir ákvæðið því lágmarksrétt handa tjónþola.
76

 Af kafla 6.2 

virðist Hæstiréttur hafa tekið þá afstöðu að ákveðin skilyrði þurfi að vera uppfyllt til þess að 
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 Um 11. gr. skbl. vísast til umfjöllunar 5. kafla ritgerðarinnar. 
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 Í Hérd. Rvk. 20. febrúar 2015 (E-1357/2014) sem féll nákvæmlega ári síðar kom fram að þar sem aðeins væri 

við orðalag fyrirvara að styðjast en engin önnur gögn yrðu lágmarkskröfur um skýrleika fyrirvara ekki uppfyllt. 
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 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 25. 
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 Eiríkur Jónsson: „Endurupptaka samkvæmt 11. gr. skaðabótalaga“, bls. 213. 
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samningar, sem eiga að tryggja betri rétt en 11. gr. skbl. veitir, hafi tilætluð réttaráhrif fyrir 

tjónþola.
77

 Nánar tiltekið verða fyrirvarar við uppgjör bótakrafna að vera nægilega skýrir og 

ótvíræðir.
78

 Með þessu hefur Hæstiréttur sent ákveðin skilaboð til lögmanna að gera 

greinargóða og skýra fyrirvara ætli þeir sér að komast hjá 11. gr. skbl. Hvað það er sem felst í 

þessum skilyrðum verður því tekið til nánari skoðunar með athugun á dómaframkvæmd. 

Í Hrd. 1991, bls 449 hafði tjónþoli gert fyrirvara við móttöku bóta með því að taka fram 

að að litið væri á greiðsluna sem innborgun. Tjónþoli krafðist síðar frekari bóta á grundvelli 

þess að varanleg örorka hans hefði hækkað um 5% og komst Hæstiréttur að því að fyrirvarinn 

veitti tjónþola rétt til greiðslu í samræmi við þá hækkun. Af þessu má ráða að ef tjónþoli gerir 

grein fyrir því að greiðslan sé álitin innborgun sé það nægilega skýrt gagnvart báðum aðilum 

að greiðslan sé ekki endanlegt uppgjör og tjónþoli geti gert viðbótarkröfur síðar. Tjónþola var 

því dæmdur réttur sem hann átti ekki samkvæmt 11. gr. skbl. en bent er á að dómurinn féll 

áður en skaðabótalög nr. 50/1993 tóku gildi.  

Hæstiréttur leysti úr þýðingu eftirfarandi fyrirvara: „M. fyrirvara um óbreytt örorkustig.“ 

sem var ritaður á kvittun fyrir móttöku bóta í Hrd. 23. maí 2001 (1/2001). Í málinu krafðist 

tjónþoli frekari bóta vegna varanlegs miska, varanlegrar örorku og tímabundinnar örorku. 

Hæstiréttur túlkaði fyrirvarann svo að hann hefði aðeins lotið að óbreyttu örorkustigi og féllst 

á 5% hækkun vegna varanlegrar örorku. Kröfur vegna aukins miska og tímabundinnar örorku 

komust ekki að. Engin gögn lágu til grundvallar um frekari skýringu á þýðingu fyrirvarans en 

þrátt fyrir það var fallist á hækkun úr 25% varanlegri örorku í 30% sem rúmast ekki innan 

gildissviðs 11. gr. skbl. Fyrirvarinn hlýtur því að hafa verið nægilega skýr og ótvíræður um 

varanlegra örorku utan skilyrða 11. gr. skbl.
79

 

Í Hrd. 18. janúar 2007 (300/2006) hafði lögmaður tjónþola óskað eftir uppgjöri á 

grundvelli ákveðins mats með fyrirvara um endurmat síðar ef starfsvettvangur tjónþola myndi 

breytast. Bréfaskipti milli aðila voru einnig til staðar um það. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu 

héraðsdóms um að skýr fyrirvari hefði verið gerður í málinu. Héraðsdómur fór yfir bréfaskipti 

aðilanna og kom fram í bréfi lögmanns tjónþola, dags. 11. apríl 2003, þar sem óskað var eftir 

uppgjöri, að tjónþoli væri ósáttur við matið á varanlegri örorku sinni og tæki við bótunum 

með fyrirvara um endurmat ef tjónþoli þyrfti að starfa við almenn störf pípulagningamanna að 

nýju. Félagið greiddi bætur til tjónþola þann 30. apríl 2003 og tjáði tjónþola bréflega að um 
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 Eiríkur Jónsson, Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 556. 
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 Sjá áðurgreindan Hrd. 20. febrúar 2014 (576/2013).  
79

 Hér er grundvallarmunur á orðalagi í dómi nr. 1/2001 um að fyrirvarinn taki til: „örorkustigs“ miðað við dóma 

Hæstaréttar sem reifaðir voru í kafla 6.2 þar sem fyrirvari tók til: „mats“ þ.e ýmist mats á varanlegri örorku, 

varanlegum afleiðingum, mats á miska. 
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loka- og fullnaðaruppgjör væri að ræða og endurupptaka kæmi ekki til álita nema að skilyrði 

11. gr. skbl. væru uppfyllt. Því bréfi svaraði tjónþoli ekki og ekki lá fyrir sérstök kvittun en þó 

var óumdeilt að tjónþoli fékk greiddar rúmlega 4 milljón króna í bætur. Sagði svo í dóminum: 

Hafnað er þeirri málsástæðu stefnda að stefnandi hafi sýnt af sér vítavert tómlæti með því 

að ítreka ekki fyrirvara um kröfu um endurupptök, [..] Líta verður til þess að stefnandi 

mátti hafa nokkurn tíma til að fullvissa sig um að batahorfur væru engar og þar með að 

þær bætur - sem hann hafði móttekið 30. apríl 2003 án viðurkenningar á því að um 

fyrirvaralaust uppgjör væri að ræða af hans hálfu gætu ekki talist fullnægjandi. 

Var niðurstaða málsins sú að tjónþoli ætti rétt á frekari bótum úr hendi hins bótaskylda og var 

varanleg örorka hækkuð úr 5% í 15% og varanlegur miski hækkaði úr 8 stigum í 10. Hækkun 

varanlegrar örorku hefði rúmast innan 11. gr. skbl. en það hefði hækkun varanlegs miska ekki 

gert. Dómurinn var þó afdráttarlaus um að ekki reyndi á 11. gr. skbl. heldur reyndi á réttaáhrif 

fyrirvarans. Töluverð samskipti lágu til grundvallar milli málsaðila um merkingu fyrirvarans 

þó hann hefði ekki verið nákvæmlega ritaður á kvittun heldur gerður nokkru áður en uppgjör 

fór fram. Veitti hann því tjónþola rétt um 2 stiga hækkun varanlegs miska sem hefði ekki 

rúmast innan 11. gr. skbl. 

Í Hrd. 24. október 2013 (273/2013) hafði tjónþoli gert eftirfarandi fyrirvara í bréfi til hins 

bótaskylda þar sem tjónþoli krafðist bóta:  

Við bótunum verður tekið með fyrirvara þar sem umbj.m. telur miskastig og varanlega 

örorku of lágt metna í álitsgerð Örorkunefndar og hyggst láta dómkveðja matsmenn til 

þess að meta miskastig, varanlega örorku o.fl. 

Þegar bætur voru svo greiddar þremur mánuðum síðar tók tjónþoli við bótunum en ritaði 

fyrirvara á kvittun sem var orðaður á annan veg en ofangreindur fyrirvari og sagði: „[..] vegna 

þjáninga, varanlegs miska og varanlegrar örorku.“ Auk þess sem handskrifað var fyrir ofan 

undirritun lögmanns tjónþola á þá kvittun að tekið væri við bótunum með fyrirvara. 

Hæstiréttur taldi rétt að skýra síðari fyrirvarann til samræmis við þann fyrri sem hafði komið 

fram í bréfi tjónþola þremur mánuðum áður og að hann ætti við um að álitsgerð 

Örorkunefndar hefði verið of lág. Var fallist á að tjónþoli ætti rétt á frekari bótum þar sem 

miski hafði síðar verið metinn hærri, þ.e 65 stig í stað 60 stiga. Náði tjónþoli því fram 

breytingu á rétti sínum sem myndi ekki teljast veruleg breyting samkvæmt 11. gr. skbl.
80

 Þó 

fyrirvarinn hefði ekki komið nákvæmlega fram í kvittuninni sjálfri eða uppgjörinu heldur 

bréflega þremur mánuðum fyrir uppgjörið í samskiptum tjónþola og hins bótaskylda taldi 

dómurinn að skilningur hlyti að vera milli aðilanna um hvað fólst í fyrirvaranum. Verður að 
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telja þetta til samræmis við áðurnefndan dóm Hæstaréttar nr. 300/2006 um að gögn málsins 

geti skýrt þýðingu fyrirvara. 

Í nýlegum dómi, Hrd. 1. mars 2018 (107/2017), var meðal annars deilt um gildi 

eftirfarandi fyrirvara sem kom fram í kröfubréfi tjónþola, dags. 23. mars 2006, til hins 

bótaskylda: 

Tekið verður á móti bótunum með fyrirvara um endurmat komi til þess að afleiðingar 

slyssins reynist verri en gert er ráð fyrir í fyrirliggjandi mati. Eru hér einkum höfð í huga 

[..] höfuðverkjaköst sem Ingveldur hefur átt við að glíma og rakin eru til slyssins. Þekkt 

er að slík meiðsl kunna að reynast varasöm hvað þetta varðar. 

Bætur voru greiddar tveimur mánuðum eftir að kröfubréfið var móttekið og var ritað á 

uppgjörið fyrir hönd tjónþola að það væri samþykkt: „[..] með vísan til fyrirvara í kröfubréfi 

dags. 23.06.06.“ Hæstiréttur taldi að með vísun til 23.06.06 hefði verið átt við fyrirvarann sem 

hafði verið gerður 23. mars 2006 og staðfesti túlkun héraðsdóms á þeim fyrirvara. Verður því 

vikið að túlkun héraðsdóms en þar kom fram að engin gögn lágu fyrir um skilning aðila á 

fyrirvaranum. Dómurinn lagði þann skilning í fyrirvarann samkvæmt orðalagi hans að 

tjónþoli áskildi sér rétt til frekari bóta ef í ljós kæmi að afleiðingar slyssins breyttust til hins 

verra frá því sem var þegar upphaflega matsgerðin var unnin, en hvorki að einkenni yrðu að 

versna verulega né að breytingar á einkennum yrðu að vera ófyrirséðar. Því var fallist á  

hækkun úr 10 stigum í 15 stig vegna varanlegs miska og úr 10% í 15% vegna varanlegrar 

örorku. 

 

6.4 Ályktun um fyrirvara 

Lítur því út fyrir að fyrirvari sem kemur fram bréflega, en ekki endilega í uppgjöri eða 

kvittun, og er nægilega skýr um hvaða atriði geti beðið endurskoðunar, svo sem að 

starfsvettangur tjónþola breytist eða matsgerð hafi metið afleiðingar of lágt, geti dugað til þess 

að tjónþoli eigi möguleika á betri rétt en houm er tryggður í 11. gr. skbl. Ekki virðist nauðsyn 

á að ítreka fyrirvara nákvæmlega heldur dugar að gera einfaldan eða jafnvel almennan 

fyrirvara við uppgjör ef það hefur verið skýrt miðað við samskipti aðila fyrir uppgjör í hvaða 

tilgangi tjónþoli setti fyrirvarann fram. 
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7 Niðurstöður 

Í ritgerð þessari var fjallað um möguleika kröfuhafa til þess að hafa uppi viðbótarkröfur eftir 

líkamstjón. Markmiðið með ritgerðinni var að leitast við að svara því hver réttarstaða tjónþola 

er þegar uppgjör hefur farið fram en tjónþoli telur sig eiga rétt á frekari greiðslum úr hendi 

hins bótaskylda. Þetta álitaefni var skoðað með tilliti til meginreglunnar um viðbótarkröfur, 

11. gr. skbl. og fullnaðarkvittana og eftir atvikum fyrirvara sem gerðir eru við uppgjör. Í 

fyrstu var gerð grein fyrir meingreglum um viðbótarkröfur og fjallað almennt um fyrirvara og 

fullnaðarkvittanir. Í framhaldi af því var fjallað um 11. gr. skbl. og dómaframkvæmd varðandi 

fyrirvara við uppgjör bótakrafna og ályktað um það með tilliti til almennrar umfjöllunar í 

upphafi.   

Sem fyrr segir gildir meginregla í kröfurétti að kröfuhafi skuli fá fullar efndir kröfu sinnar 

og er meginreglan um rétt kröfuhafa til viðbótargreiðslna leidd af þeirri reglu. Þá þurfi að vera 

sérstakar ástæður uppi til þess að hafna rétti kröfuhafa til viðbótargreiðslu. Veigamikil 

undantekning frá því að kröfuhafi eigi rétt á viðbótargreiðslu er ef hann hefur gefið til kynna 

með fyrirvaralausu uppgjöri, fullnaðarkvittun eða fullnaðaruppgjöri að kröfuréttarsambandinu 

sé lokið. Í þeim tilfellum er almennt ólíklegt að viðbótarkröfur tjónþola komist að.  

Ákvæði 11. gr. skbl. gildir um rétt tjónþola til frekari greiðslna úr hendi hins bótaskylda. 

Ákvæðið felur nánar tiltekið í sér að hinum bótaskylda beri ekki að greiða frekari bætur nema 

að skilyrðum ákvæðisins uppfylltum, hvort sem máli lauk með dómi eða samningi og óháð 

því hvort fyrirvari var gerður við uppgjör eða ekki. Þau skilyrði sem þarf að huga að 

samkvæmt ákvæðinu er hvort að ófyrirsjáanlegar breytingar hafi orðið á heilsu tjónþola frá 

fyrra mati sem uppgjör var byggt á, auk þess að hækkun miska- eða örorkustigs teljist 

veruleg. Þrátt fyrir meginreglu kröfuréttar um rétt á viðbótargreiðslum á tjónþoli því aðeins 

rétt á frekari bótum varðandi bótaþætti ákvæðisins að skilyrði þess séu uppfyllt, enda ákvæðið 

sérregla. Almennar reglur gætu gilt um aðra bótaþætti og hefur það verið tekið fram í dómum 

Hæstaréttar sem gerð var grein fyrir í ritgerðinni. Í því samhengi komu til skoðunar almennar 

reglur fjármunaréttar, sérstaklega meginreglan um viðbótargreiðslur og undantekning hennar 

um fullnaðaruppgjör en dómaframkvæmd er fátækleg þar sem lítið hefur reynt á þessi atriði í 

tengslum við viðbótargreiðslur vegna líkamstjóns. Dómaframkvæmd ber með sér að almennar 

reglur og meginreglan um viðbótarkröfu kröfuhafa ekki styrkt réttarstöðu tjónþola til 

viðbótargreiðslna eftir að uppgjör hefur farið fram, heldur virðast 11. gr. skbl. og fyrirvarar 

hafa mesta þýðingu fyrir tjónþola. Því kann réttur tjónþola að vera best varinn hafi hann gert 

skýran og ótvíræðan fyrirvara við bótauppgjör.  
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Ákveðin þversögn kann að felast í því að fyrirvari sé gerður við fullnaðaruppgjör og að 

fyrirvari veiti tjónþola rétt til frekari greiðslna séu skilyrði hans uppfyllt. Það stríðir gegn 

réttaráhrifum fullnaðaruppgjörs um að kröfuréttarsambandi sé með öllu lokið á þeim 

tímapunkti þar sem þá yrði líklegast hægt að koma að viðbótarkröfum síðar fyrir þann þátt 

sem fyrirvarinn snýr að. Mótast hefur sú framkvæmd, sérstaklega á undanförnum árum, um 

fyrirvara að séu þeir gerðir skal það vera í aðdraganda eða við uppgjör bótakrafna. Skulu þeir 

vera nægilega skýrir svo að ljóst sé fyrir báðum aðilum um hvað þeir snúast. Verður að vera 

hægt að ráða ótvírætt af gögnum málsins eða orðalagi fyrirvarans hver merking hans var og 

hinn bótaskyldi verður að geta áttað sig á þýðingu hans. Sé gerður fyrirvari sem dómstólar 

túlka sem nægilega sértækan og ótvíræðan getur tjónþoli alla jafna tekið málið upp að nýju ef 

skilyrði fyrirvarans eru uppfyllt óháð skilyrðum 11. gr. skbl. Slíkir fyrirvarar gera það því að 

verkum að skuldari getur ekki treyst því að hafa uppfyllt allar þær skyldur sem á honum hvíldi 

samkvæmt kröfuréttarsambandinu.  

Að framansögðu greindu er ljóst að réttur tjónþola til að hafa uppi viðbótarkröfu eftir 

uppgjör er takmarkaðri en meginreglan um rétt til viðbótargreiðslna og getur því helst komið 

til ef skilyrði 11. gr. skbl. eiga við eða ef tjónþoli hefur séð fyrir sér og gert skýran og 

ótvíræðan fyrirvara við uppgjör. 
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