
  

 
 

 
 

 
BA í lögfræði 

 
 
 
 

Meðábyrgð tjónþola 
Dómaframkvæmd með tilliti til  

23. gr. a skaðabótalaga nr. 50/1993 
 
 
 
 

Janúar, 2020 

Nafn nemanda: Rannveig Sif Kjartansdóttir 

Kennitala: 171095-3369 

Leiðbeinandi: Þóra Hallgrímsdóttir 



 
 

i 
 

Útdráttur  

Í þessari ritgerð verður meðábyrgð tjónþola á sviði skaðabótaréttar tekin fyrir. Almenna reglan 
um meðábyrgð tjónþola er ólögfest og byggir á áralangri venju. Efni hennar kveður á um að 
tjónþoli skuli bera tjón sitt sjálfur í samræmi við þá ábyrgð sem hann ber á því. Hins vegar er 
víða í lögum að finna undantekningar frá almennu reglunni. Þar á meðal ákvæði 23. gr. a 
skaðabótalaga nr. 50/1993 sem kveður á um heimild til að lækka eða fella niður skaðabætur 
vegna líkamstjóns starfsmanns, eða missis framfæranda, ef hann hefur af stórkostlegu gáleysi 
eða ásetningi átt þátt í að tjónsatburður varð.  
 Meginefni ritgerðarinnar er í raun tvíþætt: Annars vegar að gera grein fyrir meðábyrgð 
tjónþola almennt. Fyrst verður gert grein fyrir bótagrundvellinum, helstu skaðabótareglum og 
hugtökum sem hafa þýðingu við mat á meðábyrgð. Hins vegar er meginefni ritgerðarinnar að 
skoða réttarframkvæmd Hæstaréttar með tilliti til 23. gr. a skaðabótalaga nr. 50/1993 sem er 
hlutlæg ábyrgðarregla. Með gildistöku ákvæðisins var gerð krafa um hærra saknæmisstig svo 
að starfsmanni, sem varð fyrir líkamstjóni í starfi, yrði gert að sæta meðábyrgð á tjóni sínu. Því 
verður lögð sérstök áhersla á hvað ráða megi af dómaframkvæmd Hæstaréttar fyrir og eftir 
gildistöku ákvæðisins.  
 Helstu niðurstöður sýna það að með gildistöku ákvæðisins hafi réttarstaða starfsmanna, 
sem verða fyrir líkamstjóni í starfi vegna slyss sem þeir kunna að bera einhverja ábyrgð á 
sjálfir, styrkst til muna. Það sem virðist vega hvað þyngst í mati Hæstaréttar á meðábyrgð á 
grundvelli fyrrgreinds ákvæðis, er hvort tjónþoli hafi notað tiltækan öryggisbúnað við starfið 
eða ekki. Þar að auki má ráða af dómaframkvæmd að Hæstiréttur virðist leggja mat á það hvort 
tjónþola hafi mátt vera hættan sem stafaði af verkinu ljós, með tilliti til aldurs, menntunar og 
starfsreynslu. 
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Abstract 
The subject of this essay is claimant’s co-liability in the field of tort law. The general 
principle of claimant’s co-liability is nowhere to be found in tort law and is based on years of 
practice. The content of the principle is that the claimant should bear his damage in 
accordance with the responsibility he has for it. However there are some exceptions from the 
general rule. Including Article 23 to the Tort Damages Art no. 50/1993 that states claimant’s 
co-liability in work-related injuries. According to the provision, compensation may be 
reduced or cancelled by employee’s injury, or loss of provider, if he or she has, through 
complete negligence or intent, participated in the event of a damage. 
 The essence of the essay is twofold. On the one hand to discuss the general principle 
of claimant’s co-liability. At first it will discuss the compensation basis, the main tort rules 
and terms that are relevant to claimant’s co-liability. On the other hand to examine the 
Supreme court’s judgements in regards to Article 23, which requires complete negligence or 
intent of the employee to be co-liable. Therefore it emphasizes the Supreme court’s 
judgements before and after amendment. 
 The main conclusion indicates that with the amendment of Article 23 the legal status 
of the employee improves substantially. The Supreme court seems to emphasize whether the 
employee was using any kind of a safety equipment that he was required to use. Additionally 
the Supreme court seems to evaluate whether the employee could have seen the risk 
beforehand in terms of age, education and work experience. 
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1. Inngangur  

Skaðabótaréttur er, með nokkurri einföldun, grein innan lögfræðinnar um það hvenær tjón er 

skaðabótaskylt. Á sviði skaðabótaréttar í íslenskum rétti er í gildi ólögfest regla um meðábyrgð 

tjónþola. Efni hinnar almennu reglu kveður á um að tjónþoli skuli bera tjón sitt sjálfur í 

samræmi við þá ábyrgð sem hann ber á því.1 Meginmarkmið ritgerðarinnar er í raun tvíþætt: 

Annars vegar að gera grein fyrir meginatriðum almennu reglunnar um meðábyrgð tjónþola, 

ásamt því að velta upp þeim álitaefnum sem kunna að rísa við beitingu hennar. Almenna reglan 

er ekki fortakslaus þar sem meðábyrgð er víða í lögum háð því að háttsemi tjónþola teljist til 

stórkostlegs gáleysis eða ásetnings. Því er meginmarkmið ritgerðarinnar hins vegar að skoða 

réttarframkvæmd Hæstaréttar í málum þar sem reynir á meðábyrgð tjónþola í vinnuslysum, á 

grundvelli 23. gr. a skaðabótalaga nr. 50/1993 (hér eftir skbl.).  

 Eðli málsins samkvæmt þarf bótagrundvöllur að vera fyrir hendi svo að meðábyrgð 

tjónþola komi til álita. Því verður í öðrum kafla ritgerðarinnar gert grein fyrir bótagrundvelli 

skaðabótaábyrgðar. Með bótagrundvelli er átt við þau frumskilyrði skaðabótaréttar sem verða 

að vera fyrir hendi og þeirri skaðabótareglu sem á við um skilyrðin hverju sinni. Gert verður 

grein fyrir hugtökum og helstu bótareglum skaðabótaréttarins, sem eru sakarreglan, reglan um 

vinnuveitandaábyrgð, hlutlæg ábyrgð, sakarlíkindareglan og aðrar skaðabótareglur.  

 Þrátt fyrir að bótagrundvöllurinn sé fyrir hendi er ekki þar með sagt að tjónþoli eigi rétt 

á fullum skaðabótum. Í þriðja kafla ritgerðarinnar verður vikið að almennri umfjöllun um 

ólögfestu regluna um meðábyrgð tjónþola. Líkt og að ofan greinir er inntak hinnar almennu 

reglu að tjónþoli skuli bera tjón sitt sjálfur í samræmi við þá ábyrgð sem hann ber á því. Bætur, 

sem tjónþoli ætti því alla jafna rétt á, skerðast vegna meðábyrgðar hans á tjóninu. Gert verður 

grein fyrir sögulegri þróun meðábyrgðar, helstu þáttum sem hafa áhrif við mat á meðábyrgð, 

sem og réttarreglum sem gilda um áhrif meðábyrgðar tjónþola. Þar að auki verður vikið að 

samanburði á reglum sem gilda um meðábyrgð tjónþola við norrænan rétt. 

  Í fjórða kafla ritgerðarinnar verður umfjöllun svo afmörkuð við dómaframkvæmd 

Hæstaréttar í málum þar sem reynt hefur á meðábyrgð tjónþola í vinnuslysum. Tekin verða til 

skoðunar mál sem Hæstiréttur fékk á borð til sín á árunum 2004-2018. Á því tímabili tók 23. 

gr. a skbl. gildi í lok desember 2009. Ákvæðið er svohljóðandi:  

                                                        
1 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I (Codex 2015) 409. 
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Nú verður starfsmaður fyrir líkamstjóni í starfi sínu og skerðist þá ekki réttur hans 
til skaðabóta vegna meðábyrgðar nema hann hafi af stórkostlegu gáleysi eða 
ásetningi átt þátt í að tjónsatburður varð. 

Ef starfsmaður sem 1. mgr. tekur til deyr af völdum tjónsatburðar skulu bætur sem 
greiðast þeim er misst hafa framfæranda ekki skerðast vegna meðábyrgðar hins 
látna, nema hann hafi átt þátt í dauða sínum af stórkostlegu gáleysi eða ásetningi. 

Fyrir gildistöku ákvæðisins byggðist meðábyrgð tjónþola í vinnuslysum á almennu ólögfestu 

reglunni um meðábyrgð og var þar með háð einföldu gáleysi, en með gildistökunni var 

meðábyrgð starfsmanna háð stórkostlegu gáleysi eða ásetningi. Því verður lögð sérstök áhersla 

á dómaframkvæmd Hæstaréttar um meðábyrgð tjónþola í vinnuslysum með tilliti til þess hvað 

það er sem leiðir til meðábyrgðar, annars vegar fyrir gildistöku 23. gr. a skbl., og hins vegar 

eftir gildistöku.  

 Út frá þeirri réttarþróun sem hefur orðið á síðustu árum með lögfestingu 23. gr. a skbl. 

verða síðan helstu niðurstöður dregnar saman í fimmta kafla ritgerðarinnar með samanburði á 

dómaframkvæmd Hæstaréttar fyrir og eftir gildistökuna.  

 

2. Bótagrundvöllur 

Í upphafi er tilefni til að gera grein fyrir bótagrundvelli skaðabótaábyrgðar. Bótagrundvöllurinn 

samanstendur af frumskilyrðum skaðabótaréttar og þeirri skaðabótareglu sem á við um skilyrði 

eða bótagrundvöll skaðabótaábyrgðar hverju sinni. Með frumskilyrðum skaðabótaábyrgðar er 

átt við hlutlæg skilyrði sem verða að vera til staðar svo að skaðabótaábyrgð komi til álita. Þessi 

hlutlægu skilyrði eru að tjón liggi fyrir, að sá sem verður fyrir tjóni sé ekki samsamaður því, 

að tjóni sé valdið með athöfn og að háttsemi sé ólögmæt.2  

Yfirleitt er miðað við að fjórar reglur leggi grundvöllinn að skaðabótaábyrgð. Þær eru: 

Sakarreglan, reglan um hlutlæga ábyrgð, reglan um vinnuveitandaábyrgð og 

sakarlíkindareglan. Til þess að skaðabótaábyrgð komi til álita þarf þeim skilyrðum, sem eiga 

við samkvæmt þeirri reglu sem gildir um bótagrundvöllinn í hverju tilviki fyrir sig, að vera 

fullnægt.3 Því þarf aðili sem telur sig hafa orðið fyrir tjóni að sýna fram á að bótagrundvöllur 

sé fyrir hendi til að eiga rétt á skaðabótum. Með öðrum orðum þarf tjónþoli að sýna fram á að 

frumskilyrði skaðabótaábyrgðar séu til staðar, ásamt því að ein af fyrrgreindum fjórum reglum, 

eða aðrar lögfestar skaðabótareglur, eigi við um tilvikið. Í þessum kafla verður vikið nánar að 

                                                        
2 sama heimild 56. 
3 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Codex 2005) 137. 
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þeim reglum sem leggja grundvöllinn að skaðabótaábyrgð til að öðlast frekari skilning, enda 

eðli málsins samkvæmt kemur ekki til meðábyrgðar tjónþola án þess að bótagrundvöllur sé 

fyrir hendi. 

 

2.1 Sakarreglan 

Meginreglan um bótagrundvöllinn í íslenskum rétti er bundin því skilyrði að einstaklingur ber 

ekki skaðabótaábyrgð á tjóni nema það verði rakið til sakar hans. Sú regla hefur ýmist verið 

nefnd saknæmisreglan, almenna skaðabótareglan, culpa-reglan eða sakarreglan, en stuðst 

verður við það síðastnefnda í þessari ritgerð.4 

  Sakarreglan er algengasti bótagrundvöllur skaðabótaábyrgðar, ásamt því að hún gildir 

um bótagrundvöllinn nema lög kveði á um annað eða sérstakar ástæður.5 Meginreglan er 

ólögfest í íslenskum rétti. Þrátt fyrir að hana sé ekki að finna í settum lögum, þá er fjöldi ákvæða 

í íslenskum lögum sem miðar að tilvist hennar. Ásamt því hafa dómstólar beitt henni svo lengi 

að enginn vafi leikur á um efni hennar. Hún er ein af mikilvægum óskráðum réttarreglum.6 

Almenn skilgreining sakarreglunnar hljóðar svo: 

 
Maður ber skaðabótaábyrgð á tjóni, sem hann veldur með saknæmum og 
ólögmætum hætti, enda sé tjónið sennileg afleiðing af hegðun hans og raskar 
hagsmunum sem verndaðir eru með skaðabótareglum. Það er og skilyrði að 
sérstakar huglægar afsökunarástæður eigi ekki við um tjónvald, svo sem æska eða 
skortur á andlegri heilbrigði.7 
 

Flestir þættir reglunnar skipta miklu máli í skaðabótarétti en öll skilyrði hennar þurfa að vera 

fyrir hendi til þess að maður verði dæmdur bótaskyldur eftir sakarreglunni.8 Því snúast flest 

skaðabótamál um að sýna fram á að öllum skilyrðum reglunnar sé fullnægt, það er saknæmi, 

ólögmæti, orsakatengsl og sennileg afleiðing. Nánar verður vikið að þessum skilyrðum í 

þessum kafla. 

 

                                                        
4 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur: kennslubók fyrir byrjendur (Hið íslenska bókmenntafélag 1988) 53. 
5 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 1) 93. 
6 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur: kennslubók fyrir byrjendur (n. 4) 53–54. 
7 Viðar Már Matthíasson (n. 3) 140. 
8 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur: kennslubók fyrir byrjendur (n. 4) 54. 
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2.1.1 Saknæmi 

Algengast er í framkvæmd að deilt sé um sakarskilyrðið, enda vilja sumir fræðimenn meina að 

það sé kjarni sakarreglunnar.9 Saknæmi varðar huglæga afstöðu tjónvalds til þeirrar háttsemi 

sem olli tilteknu tjóni. Með huglægri afstöðu er átt við þau atriði sem varða skynjun manns til 

ýmissa atriða sem skipta máli að lögum.10 Þannig telst tjónvaldur hafa hagað sér með 

saknæmum hætti ef hann veldur tjóni af ásetningi eða gáleysi. Í skaðabótarétti hefur það nánast 

enga þýðingu að greina á milli ásetnings og gáleysis, þar sem meginreglan er sú að einfalt 

gáleysi nægir til skaðabótaábyrgðar. Þrátt fyrir það hefur það fræðilega þýðingu að gera 

greinarmun til skilnings á hinni huglægu afstöðu tjónvalds.11  

  

2.1.1.1 Gáleysi 

Í skaðabótarétti er meginreglan sú að einfalt gáleysi nægir til skaðabótaábyrgðar. Með gáleysi 

(culpa) er vísað til þeirrar saknæmu hegðunar sem rekja má til huglægrar afstöðu tjónvalds. 

Huglæga afstaðan felst ekki í vilja hans til að valda tjóni, heldur í vilja hans til að viðhafa 

tiltekna háttsemi sem leiðir til tjóns.12 Í skaðabótarétti merkir þannig hugtakið hegðun sem felur 

í sér umtalsverðar líkur á að tjón verði.   

 Hugtakið er hvergi skilgreint í settum lögum né lögskýringargögnum en á mörgum 

stöðum er vísað til þess. Með tíð og tíma hafa myndast ólögfestar réttarreglur um efni 

hugtaksins, þá aðallega fyrir tilstilli réttarframkvæmdar og fræðilegrar umfjöllunar. Fræðimenn 

á sviði skaðabótaréttar hafa skilgreint hugtakið með eftirfarandi hætti:13 

 
Tjóni er valdið af gáleysi, ef háttsemi tjónvalds hefur, vegna þess að hann hefur 
ekki sýnt þá varkárni, sem ætlast mátti til af honum, vikið frá því, sem telja má 
viðurkennda háttsemi samkvæmt því sem ákveðið er í lögum, fordæmum, venju 
eða eftir öðrum viðmiðum í skaðabótarétti.14 
 

Ef tjón orsakast af öðrum ástæðum en gáleysi (eða ásetningi), það er af tilviljun eða 

óhappatilviki, leiðir það almennt ekki til skaðabótaábyrgðar. Tilviljun eða óhappatilvik gera 

                                                        
9 sama heimild. 
10 Viðar Már Matthíasson (n. 3) 139. 
11 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 1) 124. 
12 Viðar Már Matthíasson (n. 3) 146. 
13 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 1) 102. 
14 sama heimild. 
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það að verkum að tjónþoli getur ekki krafist skaðabóta eftir reglum skaðabótaréttarins, sem 

gera sök að skilyrði bótaskyldu.15 

 Við mat á gáleysi var lengi vel miðað við ímyndaða hegðun hins gegna og skynsama 

manns (bonus pater familias). Þá var lagt mat á það hvernig hinn gegni og skynsami maður 

hefði hagað sér við tilteknar aðstæður. Ef háttsemi tjónvalds við sömu aðstæður vék frá þeirri 

hegðun lá fyrir að hann bæri skaðabótaábyrgð.16 Viðmiðunin við bonus pater familias-

mælikvarðann, við mat á gáleysi hefur verið gagnrýnd af fræðimönnum, einkum á síðustu 

áratugum. Því hefur meðal annars verið haldið fram að hún standist ekki þar sem hinn gegni 

og skynsami maður gerir líka mistök.17  

 Í seinni tíð hafa því skapast forsendur til þess að víkja frá bonus pater familias-

mælikvarðanum við gáleysismatið. Þar með hefur matið færst frá því að meta hvað tjónvaldur 

vissi eða mátti vita, yfir í að leggja áherslu á að meta hinn hlutlæga þátt saknæmis, það er 

háttsemina sjálfa. Með hlutlægu mati er lögð áhersla á hvort tiltekin háttsemi, sem leiðir til 

tjóns, feli í sér frávik frá viðurkenndri háttsemi sem á sér stoð í skráðum hátternisreglum, 

fordæmum dómstóla eða annarra úrlausnaraðila eða venjum.18 Ef um frávik er að ræða hefur 

tjónvaldur hegðað sé andstætt skráðum hátternisreglum og þar með ekki viðhaft nægilega 

aðgæslu, það er sýnt af sér gáleysi. Í raun er því dregin sú ályktun að huglæga þættinum sé 

fullnægt, þar sem líkamlega háttsemin er andstæð fyrirmælum í skráðum hátternisreglum.19  

 

2.1.1.2 Stórkostlegt gáleysi 

Líkt og fyrr greinir er meginreglan sú að einfalt gáleysi nægir til þess að skaðabótaábyrgð sé 

stofnuð. Hins vegar er víða í lögum gerð krafa um stórkostlegt gáleysi sem skilyrði 

meðábyrgðar, til að mynda í 23. gr. a. laga nr. 50/1993 um skaðabætur (hér eftir skbl.). Í slíkum 

tilvikum hefur það þýðingu að greina á milli almenns gáleysis og stórkostlegs gáleysis. 

Stigsmunur er á einföldu gáleysi og stórkostlegu gáleysi en skilin þar á milli eru ekki alltaf ljós. 

Talið hefur verið stórkostlegt gáleysi þegar um alvarlegra frávik frá þeirri háttsemi sem 

tjónvaldi bar að viðhafa samkvæmt skráðum hátternisreglum en ef um almennt gáleysi væri að 

ræða.20 Matið á því hvort gáleysi sé stórkostlegt er atviksbundið. Með stórkostlegu gáleysi þarf 

                                                        
15 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur: kennslubók fyrir byrjendur (n. 4) 16. 
16 Viðar Már Matthíasson (n. 3) 149. 
17 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 1) 105. 
18 Guðmundur Sigurðsson, „Vinnuslys, slysatrygging sjómanna.“ (2004) 1 Tímarit Lögréttu 34, 27. 
19 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 1) 107. 
20 Viðar Már Matthíasson (n. 3) 161. 
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tjónþoli ekki að vera meðvitaðri um möguleika á tjóni, þó það sé vissulega algengara en þegar 

almennt gáleysi á við.21 

 

2.1.1.3 Ásetningur 

Ásetningur varðar huglæga afstöðu tjónvalds á verknaðarstundu sem lítur að ókomnum 

afleiðingum. Um ásetningsverk er að ræða ef tjónvaldur var meðvitaður, eða mátti vita, að tjón 

myndi mjög líklega verða af háttsemi hans en kaus engu að síður að viðhafa hana.22 Þrátt fyrir 

að tjónvaldur hafi hvorki viljað né ætlað sér að valda tjóni, telst hann sekur um ásetningsverk 

ef honum mátti vera ljóst að hegðun hans myndi óhjákvæmilega eða langlíklegast leiða til 

tjóns.23 

 Á sviði skaðabótaréttar hefur skilgreining hugtaksins miðast við tjónsbrot. Þar með 

hefur eftirfarandi skilgreining verið lögð til grundvallar:24 

 
Það er ásetningur, ef hinn brotlegi vill koma því til vegar, sem refsiákvæði lýsir 
afbrot (tilgangur), ef hann álítur það óhjákvæmilega afleiðingu verknaðar síns 
(óhjákvæmileg afleiðing), eða hann álítur yfirgnæfandi líkur á því, að afleiðingin 
komi fram (líkindaásetningur), og loks ef hann álítur að afleiðing kunni að koma 
fram, en hann hefði engu að síður framið verknaðinn, þótt hann hefði talið víst, að 
afleiðingin kæmi fram (dolus eventualis: skilyrt afbrigði), eða þá hinn brotlegi 
lætur sér í léttu rúmi liggja, hvort afleiðingin kemur fram (dolus eventualis: jákvæð 
afstaða til brots).25 
 

Ásetningur er almennt ekki gerður að skilyrði bótaskyldu innan skaðabótaréttar. Almennt nægir 

einfalt gáleysi til skaðabótaábyrgðar og því hefur aðgreining milli ásetnings og gáleysis litla 

þýðingu í skaðabótarétti.26 Hins vegar er í sumum lögum gerð krafa um hærra saknæmisstig, 

það er ásetning sem skilyrði meðábyrgðar. Sem dæmi má nefna 23. gr. a skbl. þar sem 

meðábyrgð tjónþola getur komið til ef ásetningur er fyrir hendi.27 Hafi tjónþoli verið meðvaldur 

að tjóni sínu af ásetningi fellur réttur hans til skaðabóta niður. 

 

                                                        
21 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 1) 118. 
22 sama heimild 124. 
23 Viðar Már Matthíasson (n. 3) 165. 
24 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 1) 124. 
25 Viðar Már Matthíasson (n. 3) 165. 
26 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 1) 123 124. 
27 Skaðabótalög nr. 50/1993. 
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 2.1.2 Ólögmæti 

Ólögmæti er eitt af skilyrðum sakarreglunnar ásamt því að vera eitt af frumskilyrðum 

skaðabótaábyrgðar. Til þess að skaðabótaábyrgð sé stofnuð er almennt áskilið að sú háttsemi 

sem veldur tjóni sé ólögmæt, það er hlutlægt skilyrði sakar. Hugtakið hefur verið skilgreint 

bæði með jákvæðum og neikvæðum hætti. Í seinni tíð hafa fræðimenn þó nálgast skilgreiningu 

hugtaksins með neikvæðum hætti. Þannig telst háttsemi sem veldur tjóni á hagsmunum sem 

almennt leiðir til skaðabótaskyldu ekki ólögmæt ef hún er réttlætanleg af hlutlægum 

ábyrgðarleysisástæðum. Með öðrum orðum ber tjónvaldur þannig ekki skaðabótaábyrgð á tjóni 

sem hann veldur, þar sem háttsemi hans er réttlætanleg og þar með ekki ólögmæt. Hinar 

hlutlægu ábyrgðarleysisástæður eru fyrst og fremst neyðarvörn, neyðarréttur, óbeðinn 

erindisrekstur, samþykki og áhættutaka.28  

 

2.1.3 Orsakatengsl 

Óhjákvæmilegt skilyrði fyrir skaðabótarétti, á grundvelli sakarreglunnar sem og annarra 

skaðabótareglna, er að orsakatengsl sé milli tjóns og þeirrar háttsemi sem bótaábyrgð styðst 

við.29 Með öðrum orðum þarf tjónvaldur að viðhafa tiltekna háttsemi sem veldur því tjóni sem 

tjónþoli verður fyrir, það er að orsök séu á milli háttsemi og tjóns.30  

 Til að leysa úr ágreiningi um orsakatengsl hafa menn sett fram svokallaða 

skilyrðiskenningu. Með skilyrðiskenningunni eru bornar saman tvær atburðarrásir: Annars 

vegar hvað hefði gerst ef tiltekin háttsemi hefði ekki verið viðhöfð og hins vegar þá atburðarrás 

sem í raun varð. Ef fyrri atburðarrásin leiðir ekki til tjóns er gengið út frá því að orsakatengsl 

séu á milli háttseminnar og tjónsins.31 Skilyrðiskenninguna má samkvæmt þessu orða á þennan 

hátt: „Orsök atburðar er sá verknaður (atvik), að hefði honum verið sleppt, þá hefði atburðurinn 

ekki gerst.“32 Hins vegar þarf að hafa í huga að ekki er unnt að beita skilyrðiskenningunni í 

öllum tilvikum. Nokkrir fyrirvarar hafa verið settir á kenninguna og eru mjög skiptar skoðanir 

meðal fræðimanna í hvaða tilvikum hægt sé að beita henni.33 

 

                                                        
28 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 1) 71. 
29 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur: kennslubók fyrir byrjendur (n. 4) 87. 
30 Viðar Már Matthíasson, „Um orsakatengsl og reglur um takmörkun á umfangi skaðabótaábyrgðar“ (2002) 4 
Tímarit lögfræðinga 311, 312. 
31 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 1) 342. 
32 Jóhannes Sigurðsson, „Orsakasamband í skaðabótarétti“ (1990) 2 Úlfljótur 93, 97. 
33 sama heimild. 
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2.1.4 Sennileg afleiðing  

Sennileg afleiðing er óhjákvæmilegt skilyrði skaðabótaábyrgðar sem verður að vera fyrir hendi 

óháð því hvaða skaðabótaregla á við um bótagrundvöllinn, það er skilyrðið á jafnt við um 

sakarregluna og aðrar víðtækar bótareglur. Inntak þess er að skaðabótaskylda tjónvalds 

takmarkast við sennilegar afleiðingar saknæmrar og ólögmætrar háttsemi. Skaðabótaábyrgðin 

tekur þannig til fyrirsjáanlegra afleiðinga háttseminnar, en almennt er tekið mið af því hvort 

tjónvaldur hefði mátt átta sig á afleiðingunum þegar háttsemin var viðhöfð. Þar með verður 

hann ekki skaðabótaskyldur vegna afleiðinga sem eru tilviljunarkenndar eða ófyrirséðar.34 

 

2.2 Vinnuveitandaábyrgð 

Reglan um vinnuveitandaábyrgð er grundvallarregla í íslenskum rétti og á fyrirmynd sína úr 

erlendri löggjöf. Reglan er ekki lögfest í íslenskum rétti en þó er inntak hennar óumdeilt og á 

sér stoð í ýmsum ákvæðum settra laga.35 Megininntak reglunnar er að vinnuveitandi ber 

skaðabótaábyrgð á tjóni sem starfsmaður hans veldur, með saknæmum og ólögmætum hætti, í 

tengslum við starfið. Vinnuveitandaábyrgðin telst til víðtækra bótareglna, enda verður 

vinnuveitandinn bótaábyrgur þrátt fyrir að eiga enga sök í tjóninu. Þar að auki skiptir ekki máli 

hvort sá sem fyrir tjóni verður sé utanaðkomandi aðili eða samstarfsmaður tjónvalds.36  

 Helstu rök fyrir reglunni um vinnuveitandaábyrgð eru í fyrsta lagi að vinnuveitandi 

stendur almennt fyrir starfseminni og hefur af henni fjárhagslegan ágóða. Því sé litið á 

vinnuveitanda og starfsmenn sem eina heild, einkum frá sjónarhorni tjónþola, að það eigi ekki 

að skipta hann máli hvor þeirra olli tjóni. Í öðru lagi hefur vinnuveitandi boðvald og er almennt 

betur settur fjárhagslega til að bæta skaðabótaskylda háttsemi. Þar að auki hefur vinnuveitandi 

möguleika á að kaupa ábyrgðartryggingu eða velta ábyrgðarkostnaði yfir á viðskiptamenn sína, 

til dæmis með hærra verði. Einnig hefur reglan í för með sér varnaðaráhrif með þeim hætti að 

vinnuveitandi vandi valið vel á starfsmönnum og leiðbeiningum til þeirra.37 Staða tjónþola er 

almennt talin tryggari en ef reglan væri ekki til, þar sem hann á meiri möguleika á að fá 

fullnustu skaðabótakröfu sinnar úr hendi vinnuveitandans en frá starfsmanninum.38 

 Reglan um vinnuveitandaábyrgðina er almennt bundin þremur skilyrðum. Í fyrsta lagi 

fellur ábyrgð ekki á vinnuveitanda nema að tjón verði rakið til saknæmrar hegðunar 

                                                        
34 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 1) 363. 
35 Viðar Már Matthíasson (n. 3) 256. 
36 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur: kennslubók fyrir byrjendur (n. 4) 90. 
37 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 1) 264. 
38 sama heimild 265. 
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starfsmanns. Þar er sök starfsmanns metin eftir sakarreglunni. Þegar vinnuveitandi ber 

bótaábyrgð vegna saknæmrar hegðunar starfsmanns, ber starfsmaðurinn í venjulegum tilvikum 

skaðabótaábyrgð gagnvart tjónþola eftir sakarreglunni. Í öðru lagi verður tjónið að vera valdið 

við framkvæmd starfsins eða í nánum tengslum við starfið. Í þriðja lagi verður vinnuveitandi 

að hafa boðvald yfir þeim starfsmanni sem olli tjóni. Það er að segja að hann hafi rétt til að 

ráða framkvæmd vinnunnar, þar á meðal að honum sé heimilt að ráða og segja upp starfsmanni, 

gefa honum fyrirskipanir, leiðbeiningar og líta eftir því hvernig vinnan fer fram.39 Almennt 

hefur víðtæk túlkun á orðunum starfsmaður og vinnuveitandi verið lögð til grundvallar.40 

 

2.3 Hlutlæg ábyrgð 

Víðtækasta skaðabótareglan um bótagrundvöllinn er reglan um hlutlæga ábyrgð. Til ábyrgðar 

kemur á grundvelli reglunnar, án tillits til þess hvort tjón verður takið til sakar. Þannig að 

tjónvaldur verður ábyrgur á grundvelli hlutlægrar ábyrgðar þótt hann hafi ekki sýnt af sér 

saknæma háttsemi.41 Hér er átt við hreina hlutlæga ábyrgð sem gengur lengra en sú bótaábyrgð 

sem reist er á hlutlægri ábyrgð. Sem dæmi má nefna regluna um vinnuveitandaábyrgð sem 

bundin er því hlutlæga skilyrði að starfsmaður sýni af sér sök. Vegna þessa er ekki unnt að 

segja að hún sé hrein hlutlæg ábyrgð. Með hreinni hlutlægri ábyrgð verður tjón ekki rakið til 

saknæmrar hegðunar.42 

 Við beitingu reglunnar nýtur tjónþoli mikils hagræðis þar sem hann þarf ekki að sanna 

að tjón sé afleiðing saknæmrar hegðunar. Hins vegar þarf hann að sýna fram á að skilyrði 

hlutlægu ábyrgðarinnar liggi fyrir. Skilyrðin geta verið mismunandi en meginskilyrði fyrir 

beitingu reglunnar er orsakatengsl, það er að orsök séu á milli tjónsins og þeirrar háttsemi sem 

hlutlæg ábyrgð nær til.43 Því má segja að gildissvið reglna um hlutlæga ábyrgð takmarkist oftast 

við tiltekna háttsemi eða tiltekna starfsemi. Algengt er að lagaákvæðin sem leggja hlutlæga 

ábyrgð á aðila taki eingöngu til tjóns sem hlýst að vel skilgreindum hættueiginleikum.44 Því til 

útskýringar má nefna 88. gr. umferðalaga nr. 50/1987 (hér eftir umfl.) þar sem hlutlæga 

ábyrgðarreglan takmarkast við notkun skráningarskylds vélknúins ökutækis. Dómstólar og 

fræðimenn hafa því leitast við að skýra hvaða háttsemi telst til notkunar skráningarskylds 

                                                        
39 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur: kennslubók fyrir byrjendur (n. 4) 92. 
40 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 1) 267. 
41 sama heimild 217. 
42 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur: kennslubók fyrir byrjendur (n. 4) 100. 
43 Arnljótur Björnsson, „Bótaskylda án sakar“ (1984) 1 Tímarit lögfræðinga 6, 7. 
44 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 1) 219. 
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ökutækis. Þannig nægir tjónþola almennt að sýna fram á að tjón hafi hlotist af notkun þess, það 

er orsakatengslin.45  

 Íslenskir dómstólar fallast almennt ekki á hlutlæga skaðabótaábyrgð án sérstakrar 

lagaheimildar, þrátt fyrir eldri dómaframkvæmd. Þess í stað hafa þeir látið reyna á strengri 

túlkun sakarreglunnar. Einnig hafa þeir stundum beitt sönnunarreglum tjónþola í vil, sem getur 

nánast leitt til sömu niðurstöðu og ef um hlutlæga ábyrgð væri að ræða, það er ef sérstökum 

lagaheimildum er ekki að dreifa.46 

 

2.4 Sakarlíkindareglan 

Sakarlíkindareglan er ein af víðtæku ábyrðarreglum skaðabótaréttar. Reglan hefur verið lögfest 

í íslenskum rétti og byggist inntak hennar á því að sönnunarbyrði fyrir háttsemi sem olli tjóni 

hafi ekki verið saknæm hvílir á tjónvaldi, eða þeim sem ábyrgð ber á honum.47 Þannig má 

efnislega segja að sakarlíkindareglan sé afbrigði sakarreglunnar. Sönnunarbyrðin snýst 

einfaldlega við og hvílir því á tjónvaldi í stað tjónþola. Þrátt fyrir skyldleika reglunnar við 

sakarregluna getur ábyrgð hennar verið allt eins víðtæk og hlutlæg ábyrgð.48 Þýðing 

sakarlíkindareglunnar hefur minnkað í skaðabótarétti og hefur hún verið á undanhaldi í 

íslenskum rétti, þrátt fyrir að vera enn lögfest á nokkrum sviðum.49  

  

2.5 Aðrar skaðabótareglur 

Við umfjöllun um meðábyrgð tjónþola er tilefni til að gera grein fyrir öðrum víðtækum 

ábyrgðarreglum sem leggja grundvöll skaðabótaábyrgðar. Þar á meðal má nefna ábyrgð 

samkvæmt umferðarlögum nr. 50/1987, lögum um sjúklingatryggingu nr. 111/2000 og ábyrgð 

samkvæmt lögum um skaðsemisábyrgð nr. 25/1991 sem vikið verður nánar að hér í þessum 

kafla. 

 

2.5.1 Skaðabótaábyrgð samkvæmt lögum um sjúklingatryggingu nr. 111/2000 

Á grundvelli víðtækrar ábyrgðar getur komið til skaðabótaábyrgðar samkvæmt lögum nr. 

111/2000 um sjúklingatryggingu. Lögin kveða á um skaðabótarétt þeirra sem teljast, 

                                                        
45 sama heimild 217. 
46 sama heimild 253. 
47 sama heimild 326. 
48 sama heimild. 
49 sama heimild 330. 
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samkvæmt lögunum, sjúklingar sem verða fyrir líkamstjóni eða geðrænu tjóni af völdum starfa 

þeirra sem lögin taka til í heilbrigðisþjónustu hér á landi. Þar að auki kveða lögin um 

skaðabótarétt þeirra sem misst hafa framfæranda vegna sömu tjónsatvika.50  

 Með vísan til 1. mgr. 1. gr. laganna þarf tjón að hljótast í tengslum við rannsókn eða 

sjúkdómsmeðferð á heilbrigðisstofnun, í sjúkraflutningum eða hjá heilbrigðisstarfsmanni sem 

starfar sjálfstætt og hlotið hefur löggildingu landlæknis.51 Tilgangur laganna er að veita 

sjúklingum ríkari rétt til skaðabóta en öðrum sem verða fyrir tjóni og jafnframt auðvelda þeim 

að ná fram rétti sínum, meðal annars vegna þess að erfitt getur reynst sjúklingum að sanna tjón 

sitt vegna læknisfræðilegra álitamála. Í lögunum er að finna réttarreglur sem fela í sér mikilvæg 

frávik frá almennum reglum skaðabótaréttar, það er að því sem varðar rétt tjónþola til 

skaðabóta.52 

 Í 2. gr. laga um sjúklingatryggingu kemur fram að bætur skulu greiddar óháð því hvort 

reglur skaðabótaréttarins leiddu til skaðabótaábyrgðar eða ekki, ásamt því kemur fram til hvaða 

tjóns lögin taka.53 Með öðrum orðum skiptir ekki máli hvaða skaðabótaregla leggur 

bótagrundvöllinn, svo lengi sem tjónið má að öllum líkindum rekja til þeirra atriða er greinir í 

1.-4. tl. greinarinnar. Bótaskilyrði sem koma fram í 2. gr. eru byggð á því að aðeins skuli greiða 

bætur fyrir tjón sem hefði mátt komast hjá með því að haga rannsókn eða meðferð með öðrum 

hætti en gert var.54 Þrátt fyrir að samkvæmt orðalagi ákvæðisins hvíli sönnunarbyrði um 

orsakatengsl milli tjóns sem sjúklingur verður fyrir og háttsemi, verður að telja að slakað sé á 

sönnun um orsakatengsl ef vafi leikur á um þau.55  

 

2.5.2 Skaðabótaábyrgð samkvæmt lögum um skaðsemisábyrgð nr. 25/1991 

Á grundvelli víðtækrar ábyrgðar getur komið til skaðabótaábyrgðar samkvæmt lögum um 

skaðsemisábyrgð nr. 25/1991. Umrædd ábyrgð hvílir á framleiðanda og dreifingaraðila vöru 

þegar tjón, á öðrum hlut eða líkamstjón, hlýst af venjulegri notkun vörunnar sem rekja má til 

ágalla hennar.56 Tilgangur laganna er að tryggja aðilum, sem verða fyrir líkamstjóni af völdum 

vöru sem er framleidd eða dreift af framleiðanda og dreifingaraðila, bótarétt. Við beitingu 

reglna um skaðsemisábyrgð er ekki gerð krafa af hálfu hins bótaskylda eða starfsmanns hans 

                                                        
50 Lög um sjúklingatryggingu nr. 111/2000. 
51 sama heimild. 
52 Viðar Már Matthíasson (n. 3) 453. 
53 sama heimild 256. 
54 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 836 - 535 mál. 
55 Viðar Már Matthíasson (n. 3) 456. 
56 Alþt. 1990, A-deild, þskj. 36 mál. 
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um saknæmi eða ólögmæti. Hins vegar er áskilnaður samkvæmt 1. gr. laganna að vara sem 

hinn bótaskyldi framleiðir eða dreifir sé haldin ágalla.57 Þannig er skaðabótaábyrgðin 

samkvæmt lögunum bundin þeim skilyrðum að varan sé seld í atvinnuskyni og að hún sé haldin 

ágalla. Það er að varan sé ekki svo örugg sem með réttu mætti vænta eftir öllum aðstæðum, 

samanber 5. gr. laganna.  

 Almennt ber tjónþola að sýna fram á orsakatengsl milli ágalla og tjónsins.58 Ef vara er 

ekki haldin ágalla kemur ekki til skaðabótaábyrgðar. Með þeim hætti er skaðsemisábyrgðin 

eins konar afbrigði af hlutlægri ábyrgð, þar sem ágalli þarf að vera fyrir hendi auk almennra 

skilyrða skaðabótaábyrgðar.59  

 

3. Meðábyrgð tjónþola 

3.1 Almennt 

Þrátt fyrir að bótagrundvöllur sé fyrir hendi, samkvæmt sakarreglunni eða öðrum víðtækari 

skaðabótareglum, geta verið þær aðstæður uppi að réttur tjónþola til skaðabóta skerðist að 

nokkru eða öllu leyti. Í slíkum tilvikum hefur tjónþoli með saknæmum hætti átt þátt í að tjón 

varð eða vegna annarra sambærilegra atvika. Sú regla sem hér um ræðir er hin ólögfesta regla 

um meðábyrgð tjónþola.60  

 Inntak almennu reglunnar er á þá leið að tjónþoli skuli bera tjón sitt sjálfur í samræmi 

við þá ábyrgð sem hann ber á því,61 það er að meta skuli sök hvors aðila fyrir sig við bótaskylt 

tjón og lækka bætur hlutfallslega miðað við sök tjónþola.62 Með þeim hætti getur tjónþoli sem 

meðvaldur var að tjóni sínu þurft að sæta skerðingu skaðabóta, eða eftir atvikum ef tjónþoli á 

alla sök á tjóni sínu þurft að sæta algjörs brottfalls skaðabóta. 

 Lengi vel hefur verið venja fyrir því að tala um eigin sök tjónþola í íslenskri lögfræði 

en samhliða því hefur hugtakið meðábyrgð verið notað. Telja má að rökréttara sé að styðjast 

við hugtakið meðábyrgð í ljósi þess að ábyrgð tjónþola kann að hvíla á hlutlægri ábyrgð, það 

er án tillits til sakar og því getur verið villandi að nota orðin eigin sök.63 Því verður stuðst hér 

við hugtakið meðábyrgð, þrátt fyrir að í flestum tilvikum sé vísað til eigin sakar. 

                                                        
57 Lög um skaðsemisábyrgð nr. 25/1991. 
58 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 1) 241. 
59 Viðar Már Matthíasson (n. 3) 527. 
60 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur: kennslubók fyrir byrjendur (n. 4) 114. 
61 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 1) 409. 
62 Indriði Þorkelsson, „Eigin sök tjónþola“ (1984) 33 Tímarit lögfræðinga 106, 129. 
63 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 1) 410. 
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 Reglur um meðábyrgð tjónþola hafa töluverða hagnýta þýðingu líkt og 

dómaframkvæmd ber með sér64, en gert verður grein fyrir dómaframkvæmd í fjórða kafla. Í 

þessum kafla verður vikið að sögulegri þróun og röksemdum fyrir meðábyrgð. Í kjölfarið 

verður hugað að helstu þáttum er hafa áhrif við mat á meðábyrgð tjónþola og síðar settum 

réttarreglum um áhrif meðábyrgðar tjónþola. Því næst verður vikið að þýðingu sakar þriðja 

manns, áhættutöku og meðábyrgðar tjónþola án sakar. Að endingu verður svo vikið að 

tjónstakmörkunarskyldu tjónþola. 

 

3.2 Söguleg þróun og röksemdir fyrir meðábyrgð 

Reglan um meðábyrgð á rætur sínar að rekja til Rómaréttar, nánar tiltekið til reglunnar 

„compensatio culpæ“. Samkvæmt reglunni jafnaðist sök hvors aðila út. Þannig fór aldrei fram 

sjálfstætt mat á sök hvors aðila fyrir sig heldur féll bótaréttur tjónþola niður að fullu ef um sök 

af hans hálfu var að ræða.65 Þar að auki eru önnur þekkt réttaráhrif úr réttarsögunni, til að 

mynda úr germönskum rétti. Í germönskum rétti fór heldur ekki fram neitt sjálfstætt mat á sök 

aðila, en þó hafði sú breyting orðið að bótaréttur tjónþola féll ekki niður líkt og í Rómarrétti, 

heldur hafði háttsemi tjónþola þær afleiðingar að bótaréttur hans skertist um helming.66   

 Hér á landi gilti sama regla fram til fyrri heimsstyrjaldar. Þó hafði hún tekið þeim 

breytingum að lagt var nokkurs konar sakarmat á sök hvors aðila um sig. Við beitingu reglunnar 

fékk tjónþoli engar skaðabætur ef hann sýndi af sér eigin sök, nema í þeim tilvikum er sök 

tjónvalds var mun meiri en sök tjónþola. Í slíkum tilvikum er tjónvaldur sýndi af sér það mikla 

sök að hann átti meginsök á tjóni, þá átti tjónþoli rétt til fullra skaðabóta. Með þeim hætti fékk 

tjónþoli ýmist allt eða ekkert. Þessi beiting hefur verið nefnd meginsakarkenningin, það er að 

sá aðili er ber meginsök á tjóni ber ábyrgð þrátt fyrir smávægilega eigin sök tjónþola.67  

 Á 19. öldinni áttu sér stað miklar breytingar í evrópskum rétti. Til að mynda voru gerðar 

breytingar á þágildandi siglingalögum nr. 56/1914. Þar komu meðal annars inn ný ákvæði um 

ábyrgð á árekstri skipa. Með þeim breytingum var ákveðið að bótaábyrgð færi eftir sök beggja 

eða allra skipa. Svofellt ákvæði var í 2. mgr. 255. gr. laganna:68 

 
Nú er sökin beggja megin, og skulu þá hinir seku bæta skaðann að réttri tiltölu við 
sök hvers þeirra. Ef atvik lágu svo til árekstrarins, að ekki verður byggð á þeim 

                                                        
64 sama heimild. 
65 Indriði Þorkelsson (n. 62) 128. 
66 sama heimild. 
67 Viðar Már Matthíasson (n. 3) 374. 
68 Indriði Þorkelsson (n. 62) 128. 
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skipting skaðabótanna í ákveðnum hlutföllum, þá bæta hinir seku tjónið að jöfnum 
hlutum.69 
 

Með þessari lagabreytingu hófst þróun í íslenskum rétti um hlutfallslega skiptingu tjóns vegna 

eigin sakar tjónþola. Reglunni um meðábyrgð var fyrst beitt með lögjöfnun frá fyrrgreindu 

ákvæði yfir á árekstur bifreiða. Með þeim hætti byggði Hæstiréttur ekki á almennri ólögfestri 

reglu um meðábyrgð, heldur reisti niðurstöður sínar á skráðum lagareglum. Með tíð og tíma 

fór Hæstiréttur Íslands að beita reglum um meðábyrgð tjónþola án beinnar lagastoðar og bætur 

voru ákvarðaðar eftir sök hvors aðila.70 Meðábyrgð tjónþola byggir þannig á áralangri 

dómvenju og gildir hvort sem krafa tjónþola hvílir á sakarreglunni eða öðrum reglum um 

víðtækari ábyrgð, enda bregður reglum um meðábyrgð víða fyrir í íslenskum rétti.71  

 Helstu rökin fyrir reglum um meðábyrgð tjónþola eru að þær hindri að tilviljanir einar 

ráði því á hverjum tjón lendir. Þar að auki hafa fræðimenn lagt ýmis önnur sjónarmið til 

grundvallar. Þau eru að reglur um meðábyrgð tjónþola hafi varnaðarsjónarmið, bótasjónarmið 

og réttlætissjónarmið, þó erfitt geti reynst að meta vægi slíkra sjónarmiða.72 Andlag reglna um 

meðábyrgð getur tekið til ófjárhagslegs tjóns sem og fjártjóns.73 

  

3.3 Helstu þættir er hafa áhrif á meðábyrgð tjónþola  

Meðábyrgð tjónþola gildir hvort sem bótagrundvöllur hins bótaskylda hvílir á sakarreglunni 

eða öðrum reglum um víðtækari ábyrgð, enda bregður reglum um meðábyrgð víða fyrir í 

íslenskum rétti.74 Í þeim tilvikum þegar mat er lagt á meðábyrgð tjónþola hefur eftirfarandi 

skilgreining verið lögð til grundvallar: 

 
Segja má, að um sé að ræða eigin sök (eða meðábyrgð á grundvelli víðtækra 
ábyrgðarreglna), ef háttsemi tjónþola er þannig, að hann hefði orðið bótaskyldur 
gagnvart þriðja manni vegna tjóns, sem hann hefði valdið honum með 
háttseminni.75 
 

Þessi skilgreining passar oft en þó hentar hún alls ekki alltaf, til dæmis í tilvikum þar sem erfitt 

er að meta hvort tjón verði rakið til athafnaleysis tjónþola. Í slíkum tilvikum er ekki víst hvort 

háttsemin hefði leitt til bótaskyldu hans ef hann hefði valdið þriðja manni tjóni. Þar með fer 

                                                        
69 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 1) 411. 
70 Viðar Már Matthíasson (n. 3) 375. 
71 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur: kennslubók fyrir byrjendur (n. 4) 115. 
72 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 1) 412. 
73 Indriði Þorkelsson (n. 62) 134. 
74 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur: kennslubók fyrir byrjendur (n. 4) 115. 
75 Viðar Már Matthíasson (n. 3) 378. 
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mat á eigin sök ekki í öllum tilvikum saman við mat á því hvort háttsemi hefði bakað honum 

bótaskyldu ef hann hefði með háttseminni valdið þriðja manni tjóni.76 Því hefur önnur 

skilgreining á eigin sök verið lögð til grundvallar við mat á meðábyrgð tjónþola: 

 
Unnt er að segja, að líkur séu fyrir því, að um eigin sök sé að ræða, ef tjónþoli, með 
því að setja sjálfan sig í hættu fyrir að verða fyrir tjóni, setur aðra í hættu á því að 
valda tjóni og þar með baka sér bótaábyrgð.77 
 

Þegar til álita kemur hvort tjónþoli kunni að bera meðábyrgð á tjóni sínu er það hinn bótaskyldi 

er ber sönnunarbyrði fyrir því að skilyrðum meðábyrgðar sé fullnægt.78 Við mat á meðábyrgð 

eru ýmsir þættir sem hafa áhrif sem tilefni þykir að rekja hér að neðan í stuttu máli. 

 

3.3.1 Sakarmat  

Í þeim tilvikum er meðábyrgð kemur til álita hefur saknæmisstig tjónþola mesta þýðingu við 

mat á því hvort skerða eigi rétt hans til skaðabóta. Almenn skoðun fræðimanna er sú að mat á 

sök tjónþola fari að meginstefnu til samkvæmt sakarreglunni.79 Matinu á sök tjónþola er 

almennt háttað með svipuðum hætti og þegar sök tjónvalds er metin, það er að sömu atriði hafa 

þýðingu og skipta máli við mat á sök almennt. Við sakarmatið skal miða við það tímamark er 

tjónsatvik átti sér stað.80 Þar að auki er matið háð aðstæðum og eftir því sem þekking og reynsla 

manna er meiri, því meiri kröfur eru gerðar til þeirra. Einnig getur aldur þess er verður fyrir 

tjóni haft áhrif á sakarmatið.81 

 Einnig skiptir sök tjónvalds máli. Saknæmisstig tjónvalds er alltaf metið eitt og sér, en 

ekki með samanburði við sök annarra. Þar sem meðábyrgð tjónþola er alltaf háð framgöngu 

tjónvalds er saknæmisstig tjónþola vegið saman við saknæmisstig tjónvalds. Út frá þeim 

samanburði fæst niðurstaða um hlutfall meðábyrgðar tjónþola.82 

 

3.3.2 Orsakatengsl og sennileg afleiðing 

Reglur um meðábyrgð tjónþola, sem og aðrar skaðabótareglur, eru bundnar því óhjákvæmilega 

skilyrði skaðabótaábyrgðar að orsakatengsl og sennileg afleiðing séu á milli háttsemi og tjóns. 

                                                        
76 sama heimild. 
77 sama heimild. 
78 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 1) 414. 
79 Indriði Þorkelsson (n. 62) 141. 
80 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 1) 415. 
81 Indriði Þorkelsson (n. 62) 142. 
82 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 1) 417. 
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Því kemur einungis til álita að beita reglum um meðábyrgð tjónþola ef sýnt er fram á að 

orsakatengsl og sennileg afleiðing sé á milli háttsemi tjónþola og tjóns.83  

 Háttsemi tjónþola þarf þannig að hafa orsakað tjón hans, þó er ekki hægt að skipta tjóni 

á grundvelli orsakar. Í tilvikum meðábyrgðar er um að ræða tvær orsakir sem saman leiða til 

tjóns. Það er samt ekki hægt að tala um orsakirnar sem „sjálfstæðar“ tjónsorsakir, því eðli 

málsins samkvæmt ef tjónvaldur hefur ekki orsakað neitt tjón getur tjónþoli ekki borið nein 

meðverkandi orsök.84 Skipting tjóns fer eftir sök aðila en ekki eftir orsakareglum, en í vissum 

tilfellum má ætla að þetta tvennt blandist saman. Samkvæmt hinni svokölluðu 

aðalorsakakenningu er reynt að finna meginorsök tjóns og leitast við að gera hana eina ábyrga.  

Aðalorsakareglan er ekki óalgeng í norskum rétti og telja sumir fræðimenn að ef notast sé við 

regluna verði að taka mið af sakarstærð aðila. Með þeim hætti haldist aðalsök og aðalorsök 

tjónsins því í hendur.85 

 Háttsemi tjónþola þarf einnig að vera sennileg afleiðing, þar sem meginreglan er sú að 

menn bera ekki ábyrgð á öllum afleiðingum gerða sinna heldur bara þeim sem telja má 

sennilegar. Tjónþola verður eða má vera ljóst að athafnir hans eða athafnleysi auki hættuna á 

því að tjón verði. Meðábyrgðin tekur þannig til fyrirsjáanlegra afleiðinga háttseminnar.86  

 

3.3.3 Hætta sem stafar af háttsemi 

Við mat á meðábyrgð hefur þýðingu hvort þeim aðila, sem viðhafði tiltekna háttsemi, hafi verið 

ljós sú hætta sem hún hafði í för með sér. Við tjón er oft mikill munur á hættu sem fylgir 

háttsemi tjónvalds og tjónþola. Ef mikill munur er á hættu sem stafar af háttsemi tjónvalds og 

háttsemi tjónþola, gæti verið að mismunandi ábyrgðarreglur gildi annars vegar um háttsemina 

og hins vegar um tjónið sem af henni leiðir. Til útskýringar má nefna hlutlæga ábyrgð sem 

hvílir á skráningarskyldu vélknúnu ökutæki en ábyrgð samkvæmt sakarreglunni um tjón sem 

kynni að leiða af háttsemi hjólreiðamanns.87 

 Mismunandi hættustig geta þó líka stafað af sérstökum aðstæðum eða háttsemi 

tjónvalds og tjónþola. Það sem hefur mikla þýðingu í slíkum tilvikum er að bera saman hættu 

af aðstæðum eða háttsemi hvors um sig. Eftir samanburð er unnt að taka ákvörðun um hvort 

tiltekin háttsemi hafi áhrif á bótaábyrgð þess er viðhafði hana. Þannig ef háttsemi tjónþola er 

                                                        
83 Viðar Már Matthíasson (n. 3) 381. 
84 Indriði Þorkelsson (n. 62) 133. 
85 sama heimild 134. 
86 sama heimild 135. 
87 Viðar Már Matthíasson (n. 3) 380. 
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til muna hættulegri en háttsemi tjónvalds kann það að leiða til lækkunar skaðabóta. Almennt 

eru gerðar meiri kröfur til aðgæslu tjónþola ef honum er kunnugt um þá hættu sem stafar af 

völdum háttsemi tjónvalds.88 

 

3.3.4 Hlutfall eigin ábyrgðar 

Ef tjónþoli er meðvaldur að tjóni sínu, þá er það ólögfest meginregla í skaðabótarétti að réttur 

hans til bóta skerðist. Tjóni er skipt hlutfallslega milli tjónþola og tjónvalds eftir sök hvors um 

sig. Í undantekningartilvikum getur sök tjónþola verið svo mikil að hann fyrirgeri rétti sínum 

til bóta.89 Út frá samanburði á saknæmisstigum tjónþola og tjónvalds, líkt og greinir frá í kafla 

3.3.1, fá dómendur hugmynd um hlutfall meðábyrgðar tjónþola.  

 Bótafjárhæðir í eldri dómaframkvæmd voru oft lækkaðar með vísan til eigin sakar 

tjónþola, án þess að greina frá hlutfalli eigin ábyrgðar. Þar að auki var ábyrgð einnig skipt milli 

aðila í hlutföllunum 1/5, 2/5, 3/5 og 4/5, en slík skipting sést nánast ekki lengur. Við beitingu 

meðábyrgðar nú til dags er ábyrgð almennt skipt milli aðila í hlutföllunum 1/2, 1/3 eða 2/3. Af 

þeirri hlutfallaskiptingu leiðir að horft er fram hjá minniháttar eigin sök tjónþola.90 Þó kemur 

fyrir að dæmt sé í hlutföllunum 1/4 og 3/4 þótt sjaldnar sé.91  

  

3.3.5 Heimild til að líta fram hjá meðábyrgð 

Þegar meðábyrgð tjónþola kemur til álita er í undantekningartilvikum unnt að líta fram hjá 

meðábyrgð. Í 2. mgr. 24. gr. skbl. er svohljóðandi ákvæði:  

 
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. 
 

Samkvæmt ákvæðinu hefur dómari heimild til að sleppa því að lækka skaðabætur tjónþola sem 

var meðvaldur að tjóni sínu, eða lækka þær minna en ella. Beiting ákvæðisins kemur einungis 

til álita ef dómari telur að það yrði tjónþola of þungbært að beita reglum meðábyrgðar, eða ef 

það telst sanngjarnt að öðru leyti vegna verulegra óvenjulegra aðstæðna að veita tjónþola hærri 

bætur en hann ætti rétt á, samkvæmt almennum reglum um meðábyrgð. Við mat á beitingu 

                                                        
88 sama heimild. 
89 sama heimild 49. 
90 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 1) 411. 
91 sama heimild 423. 
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heimildarinnar er meðal annars litið til þess hve mikið tjónið sé, eðli bótaábyrgðar, aðstæðna 

tjónþola, hagsmuna tjónþola, vátrygginga og annarra atriða. 

 Beiting ákvæðisins er ekki alfarið bundin tilvikum um meðábyrgð tjónþola. Ákvæðið á 

einnig við þegar tjónþoli er ábyrgur eftir víðtækum ábyrgðarreglum og í þeim tilvikum er 

háttsemi tjónþola telst til áhættutöku, samanber síðari umfjöllun.92 Telja má að að dómstólar 

séu almennt tregir við að beita þessari heimild, enda um að ræða undantekningarheimild.93  

 Aðeins eitt dómafordæmi er fyrir því að Hæstiréttur hafi berum orðum beitt 2. mgr. 24. 

gr. skbl. til að komast hjá meðábyrgð tjónþola. Umræddu ákvæði var beitt í Hrd. 10. júní 2010 

í máli nr. 646/2010, þar sem tjónþoli varð fyrir slysi í Laugardalslaug þegar hann stakk sér til 

sunds frá grynnri enda laugarinnar með þeim afleiðingum að hann varð fyrir mjög alvarlegu 

líkamstjóni. Í dómnum var talið að hann hefði sýnt af sér óvarkárni en litið var fram hjá 

meðábyrgð hans á grundvelli 2. mgr. 24. gr. skbl. og voru honum dæmdar fullar bætur vegna 

slyssins. 

 

3.4 Réttarreglur um áhrif eigin sakar og meðábyrgð tjónþola 

Almennt í skaðabótarétti, þegar skaðabótaábyrgð byggist á sakarreglunni, er meginreglan sú 

að almennt gáleysi tjónþola nægir til að hann verði gerður meðábyrgur tjóni sínu. Þó er víðs 

vegar í lögum að finna ýmsar sérreglur sem víkja frá almennum reglum er lúta að meðábyrgð 

tjónþola. Þær sérreglur eru annars vegar almenn ákvæði í lögum um ákvörðun eigin sakar við 

tilteknar aðstæður, til að mynda 23. gr. a skbl. Hins vegar í þeim tilvikum þegar haldast í hendur 

sérstakar skaðabótareglur í lögum og með þeim sérstök ákvæði um meðábyrgð, til dæmis í 2. 

og 3. mgr. 88. gr. umferðalaga nr. 50/1987, 6. gr. laga um sjúklingatryggingu nr. 111/2000 og 

9. gr. laga um skaðsemisábyrgð nr. 25/1991.  

 Í þeim tilvikum er bótakrafa almennt reist á víðtækum ábyrgðarreglum sem víkja frá 

almennum reglum skaðabótaréttarins er lúta að meðábyrgð tjónþola. Í þessum kafla verða 

fyrrgreindar réttarreglur um áhrif meðábyrgðar tjónþola raktar. 

 

3.4.1 Meðábyrgð tjónþola samkvæmt 23. gr. a. skaðabótalaga nr. 50/1993 

Í skaðabótalögum er að finna ákvæði í 23. gr. a. laganna um meðábyrgð starfsmanns vegna 

líkamstjóns í vinnuslysum. Tilgreint ákvæði er háð stórkostlegu gáleysi eða ásetningi, sem er 

                                                        
92 Viðar Már Matthíasson (n. 3) 391. 
93 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 1) 424. 
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undantekning frá ólögfestu meginreglunni um meðábyrgð tjónþola, sem gerir ráð fyrir að 

almennt gáleysi nægi til meðábyrgðar. Ákvæði 23. gr. a. skbl. hljóðar svo: 

 
Nú verður starfsmaður fyrir líkamstjóni í starfi sínu og skerðist þá ekki réttur hans 
til skaðabóta vegna meðábyrgðar nema hann hafi af stórkostlegu gáleysi eða 
ásetningi átt þátt í að tjónsatburður varð.  
Ef starfsmaður sem 1. mgr. tekur til deyr af völdum tjónsatburðar skulu bætur sem 
greiðast þeim er misst hafa framfæranda ekki skerðast vegna meðábyrgðar hins 
látna, nema hann hafi átt þátt í dauða sínum af stórkostlegu gáleysi eða ásetningi.94 
 

Ákvæðinu var bætt inn í skaðabótalögin með breytingarlögum nr. 124/2009. Fyrir gildistöku 

ákvæðisins var réttarstaða starfsmanns, sem varð fyrir líkamstjóni við starf sitt sem hann bar 

einhverja ábyrgð á sjálfur, fremur berskjölduð. Skaðabótaábyrgðin byggðist þá á almennu 

ólögfestu meginreglunni um meðábyrgð tjónþola og því þurfti einungis almennt gáleysi til að 

gera hann meðábyrgan. Löggjafinn taldi brýna þörf á að létta þessa skaðabótaábyrgð af 

starfsmanni, því líkamstjón væru til þess fallin að hafa varanlegar afleiðingar í för með sér 

ásamt því að starfsmaður væri illa í stakk búinn að bera sjálfur ábyrgð á tjóni sínu þannig að 

bætur til hans yrðu lækkaðar. Með lagabreytingunni varð gerð krafa um hærra saknæmisstig 

og þar með styrktist réttarstaða starfsmanns er lendir í skaðabótaskyldu líkamstjóni í starfi sínu, 

sem hann kann að bera einhverja ábyrgð á sjálfur.95 

 Ákvæðið er bundið því skilyrði að tjónþoli sé starfsmaður og að hann sé í starfi þegar 

hann verður fyrir líkamstjóni. Ólíkt ólögfestu meginreglunni um meðábyrgð þarf tjónþoli ekki 

að sýna af sér almennt gáleysi til að gerast meðábyrgur, heldur þarf tjón að vera rakið til 

stórkostlegs gáleysis eða ásetnings til að tjónþoli beri meðábyrgð á tjóni sínu. Slíkt hið sama 

gildir um skaðabætur til þeirra er misst hafa framfæranda vegna meðábyrgðar hins látna.96 

Vísað er til fyrri umfjöllunar varðandi mörkin á milli almenns og stórkostlegs gáleysis, sem og 

ásetnings.  

 Skaðabótaábyrgð samkvæmt 23. gr. a. skbl. hvílir á hlutlægri ábyrgð og er bundin 

sérstökum aðstæðum sem tilgreindar eru í ákvæðinu, það er að starfsmaður verður fyrir 

líkamstjóni við starf sitt sem hann kann að bera einhverja sök á sjálfur. Bótagrundvöllur 

ákvæðisins er þannig ólíkur ólögfestu skaðabótareglunni um vinnuveitandaábyrgð sem tekur 

til tjóns þegar starfsmaður veldur þriðja manni tjóni við starf sitt. 

 

                                                        
94 Skaðabótalög nr. 50/1993. 
95 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 189 - 170 mál. 
96 Alþt. 2009, A-deild, þskj. 500 - 170 mál. 
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3.4.2 Meðábyrgð tjónþola samkvæmt umferðarlögum nr. 50/1987 

Í umferðarlögum nr. 50/1987 er að finna hlutlæga ábyrgðarreglu í 1. mgr. 88. gr. Samkvæmt 

ákvæðinu skal sá sem ábyrgð ber á skráningarskyldu vélknúnu ökutæki bæta það tjón sem hlýst 

af notkun þess, þrátt fyrir að tjónið verði ekki rakið til bilunar eða galla á tækinu eða ógætni 

ökumanns. 

 Með heimild í 2. mgr. 88. gr. umfl., sem er að nokkru sniðin eftir 2. mgr. 101. danskra 

umferðarlaga nr. 1058/2008 (færdselsloven), geta dómstólar lækkað, eða fellt niður 

skaðabætur, til þess er verður fyrir líkamstjóni sem meðvaldur var að tjóninu af ásetningi eða 

stórkostlegu gáleysi.97 Ákvæðið tekur líka til þess er missir framfæranda, ef sá sem lést var 

meðvaldur að tjóninu af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi. Í greinargerð með 2. mgr. segir:  

 
Ákvæði 2. mgr. felur í sér að dregið er úr heimild til að lækka eða fella niður bætur 
vegna líkamstjóns eða vegna missis framfæranda, þannig að lækkun eða 
niðurfelling bóta má því aðeins fara fram að sá sem varð fyrir tjóni eða lést hafi 
sýnt af sér ásetnining eða stórkostlegt gáleysi.98 
 

Þar að auki er að finna heimild í 3. mgr. 88. gr. umfl. þar sem fram kemur að bætur fyrir tjón á 

munum megi lækka eða fella niður ef sá sem varð fyrir tjóni var meðvaldur af tjóninu af 

ásetningi eða gáleysi. Þetta ákvæði samræmist almennum reglum skaðabótaréttar um eigin sök 

eða meðábyrgð tjónþola. Af þessari reglu leiðir meðal annars að sök annarra en tjónþola sjálfs 

skerðir almennt ekki skaðabótarétt hans.99  

 

3.4.3 Meðábyrgð tjónþola samkvæmt lögum nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu 

Með vísan til fyrri umfjöllunar í kafla 2.5.1 getur komið til skaðabótaábyrgðar á grundvelli 

laga nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu. Þrátt fyrir að skilyrði skaðabótaábyrgðar á grundvelli 

laganna séu fyrir hendi er ekki þar með sagt að tjónþoli eigi rétt á fullum skaðabótum. Með 

vísan til greinargerðar laganna hefur almennt gáleysi sjúklings engin áhrif á bótarétt hans.100 Í 

6. gr. laganna er hins vegar mælt fyrir um skerðingu eða niðurfellingu skaðabótaréttar ef 

sjúklingur sem verður fyrir líkamlegu eða geðrænu tjóni er meðvaldur að tjóninu af ásetningi 

eða stórfelldu gáleysi.101  

                                                        
97 Arnljótur Björnsson, Ökutæki og tjónbætur (Hið íslenska bókmenntafélag 2003) 63. 
98 Alþt. 1986, A-deild, þskj. 119. mál. 
99 Arnljótur Björnsson, Ökutæki og tjónbætur (n. 97) 62. 
100 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 836 - 535 mál. 
101 Lög um sjúklingatryggingu nr. 111/2000. 
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 Með vísan til dómaframkvæmdar Hæstaréttar á þessu sviði má áætla að meðábyrgð 

tjónþola á þessum grundvelli heyri til algjörra undantekninga, þar sem aldrei hefur reynt á 

ákvæðið fyrir rétti. Þar að auki, með vísan til greinargerðar með 6. gr., segir meðal annars 

eftirfarandi: „Þegar litið er til úrlausnar dómstóla í málum, þar sem komið hefur til álita að 

gáleysi sé stórfellt verður að ætla að mjög sjaldan reyni á ákvæði 6. gr.“102 

 

3.4.4 Meðábyrgð tjónþola samkvæmt lögum nr. 25/1991 um skaðsemisábyrgð 

Með vísan til fyrri umfjöllunar í kafla 2.5.2 getur komið til skaðabótaábyrgðar á grundvelli 

laga nr. 25/1991 um skaðsemisábyrgð. Þegar skaðabótaskylda er reist á reglum um 

skaðsemisábyrgð gilda sérstakar og rýmri reglur um réttaráhrif meðábyrgðar tjónþola. 

Samkvæmt 9. gr. laganna er heimilt að lækka eða fella niður skaðabætur ef tjónvaldur var 

meðvaldur að tjóni sínu af gáleysi eða ásetningi.103 Þannig er regla laganna um meðábyrgð 

tjónþola í samræmi við almennar reglur um meðábyrgð tjónþola. Samkvæmt greinargerð með 

9. gr. segir eftirfarandi: 

 
Ekki þykir ástæða til að nefna berum orðum að tjónþoli glatar einnig bótarétti að 
nokkru eða öllu ef fyrir hendi eru önnur atvik sem samkvæmt almennum 
réttarreglum má jafna til sakar tjónþola sjálfs. Hér skal aðeins nefnt að verði 
tjónsatvik rakið til sakar starfsmanns tjónþola verður tjónþoli almennt að þola 
skerðingu á rétti til bóta fyrir tjón sem hlaust af atvikinu.104  
 

Þrátt fyrir að tjónþoli þurfi einungis að sýna af sér almennt gáleysi til að unnt sé að gera hann 

meðábyrgan á grundvelli laganna, virðist Hæstiréttur samt sem áður taka sérstaklega fram í 

dómum sínum hærra saknæmisstig. Því til stuðnings má nefna bæði Hrd. 22. mars 2016 í máli 

nr. 386/2015 og Hrd. 2. febrúar 2017 í máli nr. 401/2016. Í báðum tilvikum voru tjónþolar að 

handleika flugelda með þeim afleiðingum að þeir urðu fyrir líkamstjóni. Hæstiréttur tekur fram 

í báðum dómunum að tjónþoli beri tjón sitt að hluta vegna stórkostlegs gáleysis. 

 

3.5 Sök þriðja manns 

Meginreglan er sú að sök þriðja manns hefur almennt ekki áhrif á bótarétt tjónþola, samanber 

almennu regluna um óskipta ábyrgð þeirra sem bótaskyldir eru vegna sama tjóns.105 Hins vegar 

                                                        
102 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 836 - 535 mál. 
103 Lög um skaðsemisábyrgð nr. 25/1991. 
104 Alþt. 1990, A-deild, þskj. 36 mál. 
105 Alþt. 1990, A-deild, þskj. 36 mál. 
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eru nokkrar undantekningar frá þeirri meginreglu. Í þeim tilvikum eiga reglur um óvirka 

samsömun við. Í reglunum felst að sá sem ekki á sjálfur sök á tjóni getur þurft að þola skerðingu 

eða brottfall bótaréttar vegna sakar annars manns sem samsamaður er tjónþola.106 Í 

skaðabótarétti eru reglur um óvirka samsömun á undanhaldi og þurfa þær að styðjast við 

lagaheimild, samning eða ótvíræð rök til að hafa réttaráhrif.107 Í dæmaskyni verða rakin nokkur 

tilvik þar sem sök þriðja manns getur haft áhrif á bótaréttinn. 

 Þegar um er að ræða réttarsamband vinnuveitanda og starfsmanns getur komið til 

óvirkrar samsömunar. Í slíkum tilvikum getur vinnuveitandi þurft að sæta lækkun á bótakröfu 

sinni á hendur tjónvaldi ef starfsmaður hans var með saknæmum hætti meðvaldur að tjóni. Með 

þeim hætti er háttsemi starfsmannsins metin sem eigin sök vinnuveitandans.108  

 Óvirkri samsömun er líka beitt þegar um er að ræða afleiddar kröfur, það er í þeim 

tilvikum er einhver eignast skaðabótakröfu tjónþola með því að bæta honum tjónið að einhverju 

eða öllu leyti. Sá sem eignast skaðabótakröfuna gæti þurft að sæta lækkun eða niðurfellingu 

skaðabóta ef tjónþoli bar meðábyrgð á tilteknu tjóni. Þannig sætir eigandi skaðabótakröfunnar 

öllum þeim mótbárum sem hinn bótaskyldi átti gagnvart tjónþola.109 

 Í íslenskum rétti er óvirkri samsömun þar að auki beitt við missi framfæranda. Reglunni 

er beitt með þeim hætti að sá sem eignast réttinn til skaðabóta, vegna missis framfæranda, getur 

þurft að sæta skerðingu eða niðurfellingu skaðabóta ef tjón verður rakið til eigin sakar 

framfærandans sem lést.110  

 

3.6 Áhættutaka 

Með áhættutöku „accept af risiko“ er átt við þá háttsemi þegar tjónþoli hefur nánast vilja til að 

setja sig eða hagsmuni sína í þá aðstöðu er yfirgnæfandi hætta liggur á að verða fyrir tjóni.111 

Tjónþoli sem verður fyrir tjóni af völdum háttsemi af því tagi fyrirgerir rétti sínum til bóta, það 

er að segja að áhættutaka tjónþola leiðir til algjörs brottfalls bótaréttar.112 

 Inntak áhættutöku er fremur óljóst. Hugtakið hefur með tíð og tíma byggst á fræðilegum 

viðhorfum ásamt því að mótast af dómaframkvæmd.113 Náin tengsl eru á milli áhættutöku og 

reglna um meðábyrgð. Mörkin þar á milli eru ekki alltaf skýr en vegna mismunandi réttaráhrifa 

                                                        
106 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 1) 425. 
107 sama heimild 60. 
108 sama heimild 426. 
109 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur: kennslubók fyrir byrjendur (n. 4) 117. 
110 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 1) 427. 
111 Indriði Þorkelsson (n. 62) 139. 
112 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 1) 80. 
113 Viðar Már Matthíasson (n. 3) 127. 
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getur verið nauðsynlegt að gera greinarmun þar á milli, það er áhættutaka fyrirgerir rétti til 

skaðabóta á meðan meðábyrgð skerðir rétt til skaðabóta.114 

 Í hinu daglega lífi taka menn alltaf á sig einhvers konar hættu. Það sem virðist skipta 

höfuðmáli við mat á því hvort sú hætta kunni að hafa áhrif á hugsanlegan skaðabótarétt, er 

hvort áhættan sé verjandi. Ef háttsemin er forsvaranleg er ekki lengur grundvöllur til þess að 

fella bótaréttinn niður, að minnsta kosti ekki að öllu leyti.115 Með vísan til dómaframkvæmdar 

Hæstaréttar er hugtakið á undanhaldi í íslenskum rétti og er beitt á sífellt færri réttarsviðum. 

Því til stuðnings má nefna dóm Hrd. 25. október 2001 í máli nr. 129/2001: 

 
Tjónþoli krafðist skaðabóta vegna slyss sem hún varð fyrir sem farþegi í bíl. 
Ökumaður bifreiðarinnar var undir áhrifum áfengis og talið var sannað að tjónþola 
hafi mátt vera ljóst að hann væri undir áhrifum. Jafnframt þótti sannað að slysið 
yrði rakið til ölvunar ökumannsins. Ágreiningur málsins laut að því hvort tjónþoli 
hefði fyrirgert rétti sínum til skaðabóta vegna áhættutöku. Fyrri dómaframkvæmd 
Hæstaréttar í sambærilegum málum hefði ekki byggst á lögfestri reglu heldur 
mótast af almennum viðhorfum og kenninum í skaðabótarétti, sem leitt hefði til 
dómvenju sem talin hefði verið bindandi. Í ljósi þróunar skaðabótaréttar hér á landi 
og annars staðar þóttu ekki efni til þess lengur að halda henni við og var niðurstaða 
málsins látin ráðast af reglum um eigin sök í 2. mgr. 88. gr. umferðalaga. 

 

Með umræddum dómi var vikið frá fyrri dómafordæmum um brottfall skaðabóta vegna 

áhættutöku tjónþola. Í stað þess var lagt til grundvallar að í málum um bætur fyrir slys á manni 

gilti reglan um eigin sök, einnig í tilvikum sem hefðu verið talin til áhættutöku.116 

 

3.7 Meðábyrgð tjónþola án sakar 

Tjónþoli kann að bera meðábyrgð á tjóni sínu þrátt fyrir að hafa ekki sýnt af sér sök. Til 

meðábyrgðar tjónþola án sakar getur komið í tilvikum þar sem hann ber ábyrgð á grundvelli 

víðtækra ábyrgðarreglna, þegar og ef hann væri tjónvaldur. Þessi tilvik eru vissulega fátíð en 

til útskýringar má nefna dæmi þar sem eigandi skráningarskylds vélknúins ökutækis verður 

fyrir tjóni þegar hjólreiðamaður hjólar á ökutækið með saknæmum hætti. Tjónþoli (bílstjórinn) 

bæri ábyrgð samkvæmt víðtækum ábyrgðarreglum umferðalaga ef hann væri tjónvaldur. 

Þannig gæti eigandi bílsins þurft að bera meðábyrgð þar sem matið á eigin sök yrði að öllum 

                                                        
114 Indriði Þorkelsson (n. 62) 139. 
115 sama heimild 140. 
116 Arnljótur Björnsson, Ökutæki og tjónbætur (n. 97) 67. 
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líkindum í takt við meginregluna, það er að almennt gáleysi nægir til að hafa réttaráhrif sem 

eigin sök.117 

 Þar að auki gæti komið til meðábyrgðar tjónþola án sakar þar sem hlutlæg bótaskylda 

á við um atferli beggja aðila. Með öðrum orðum í tilviki þar sem báðir aðilar, tjónþoli og 

tjónvaldur, bera ábyrgð á grundvelli víðtækra ábyrgðarreglna. Það er vandkvæðum bundið að 

setja fram ótvíræða reglu um þetta, en þó er líklegt að tjónþoli geti ekki krafist skaðabóta fyrir 

meira en helming tjóns síns þegar ekkert er upplýst um sök.  Ekki er við neinar dómsúrlausnir 

að styðjast en þessi regla byggist á sanngirnissjónarmiði.118 

 

3.8 Tjónþoli vanrækir að gera ráðstafanir til að draga úr tjóni 

Það er almenn regla í skaðabótarétti að tjónþola ber að takmarka tjón sitt, það er að segja að 

það hvílir tjónstakmörkunarskylda á tjónþola. Reglan er ólögfest innan skaðabótaréttarins og 

minnir á margt um reglur meðábyrgðar, enda er ekki alltaf greint skýrlega þar á milli.119  

 Þrátt fyrir að þessi réttaratriði séu náskyld má greina þau í sundur með þeim hætti að 

meðábyrgð varðar atvik sem voru undanfari tjónsatburðarins, það er atvik sem áttu sér stað 

áður en tjón varð. Reglan um takmörkunarskyldu tjónþola varðar hins vegar athafnir tjónþola 

eftir að tjónið átti sér stað. Þegar tjónþoli vanrækir eða gegnir ekki skyldum sínum til að 

takmarka tjón glatar hann rétti til bóta fyrir allt það tjón er beinlínis leiðir af vanrækslunni, á 

meðan reglur um meðábyrgð leiða oftast aðeins til lækkunar bóta.120 

 Samkvæmt almennu reglunni hefur tjónþoli skyldum að gegna gagnvart hinum 

bótaskylda eftir að tjónsatburður á sér stað.  Þessar skyldur snúa að því að tjónþola ber að 

takmarka tjón sitt með ráðstöfunum sem sanngjarnt er að ætlast til að hann grípi til og þar með 

gætir hann að nokkru hagsmuna hins bótaskylda. Vanræki tjónþoli skyldur sínar að þessu leyti 

bregst grundvöllur hans til að krefjast skaðabóta fyrir það tjón sem varð vegna 

vanrækslunnar.121  

 Með ofangreindum hætti getur vanræksla tjónþola á að takmarka tjón sitt þannig haft 

áhrif á bótarétt hans. Erfitt getur þó reynst að sannreyna hversu mikinn hluta tjónsins megi 

rekja til fyrrgreindar vanrækslu, sem hefði þá varnað frekara tjóni eftir tjónsatburð. Í slíkum 

tilvikum eru bætur lækkaðar að álitum.122  

                                                        
117 Viðar Már Matthíasson (n. 3) 386. 
118 sama heimild. 
119 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 1) 429. 
120 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur: kennslubók fyrir byrjendur (n. 4) 119. 
121 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 1) 429. 
122 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur: kennslubók fyrir byrjendur (n. 4) 119. 
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3.9 Samanburður við norrænan rétt 

Framanverð umfjöllun hefur eingöngu snúið að réttarreglum er varða meðábyrgð tjónþola í 

íslenskum rétti. Hins vegar hafa íslenskar réttarreglur óneitanleg tengsl við norrænan rétt, einna 

helst þar sem Hæstiréttur Danmerkur hafði æðsta dómsvald í íslenskum málum allt fram til 

ársins 1920.123 Því verður í þessum kafla skoðuð afstaða annarra Norðurlanda, þá aðeins 

Danmerkur og Noregs, og hvernig réttarframkvæmd þeirra hefur haft áhrif á íslenskan rétt. 

3.9.1 Danmörk 

Í Danmörku eru í gildi skaðabótalög nr. 22/1984 (lov om erstatningsansvar) en líkt og í 

íslenskum rétti er meðábyrgð tjónþola byggð á ólögfestri meginreglu.  

 Í dönsku skaðabótalögunum finnst ekkert almennilegt lagaákvæði um áhrif eigin sakar. 

Í réttarframkvæmd er það þannig að í tilvikum eigin sakar vega dómstólarnir saman sök hvors 

aðila fyrir sig. Sé tjónið rakið til eigin sakar tjónþola leiðir það ýmist til lækkunar eða brottfalls 

skaðabóta, þannig að tjónþoli fær ýmist ekki fullar skaðabætur eða engar yfirhöfuð. Danskir 

dómstólar lækka skaðabætur í hlutföllunum 1/2-1/2 eða 1/3-2/3. Í tilvikum þar sem tjónþoli 

kann að bera minna en 1/3 sakar víkja dómstólarnir almennt frá meðábyrgðinni. Þannig að þrátt 

fyrir að tjónþoli kunni að bera smávægilega sök fær hann samt fullar bætur.124 

 Hvíli skaðabótaábyrgð tjónvalds ekki á sakargrundvelli, heldur á sérstökum 

lagaákvæðum sem heimila ábyrgð án sakar, eru oftast reglur í viðkomandi lögum sem segja til 

um áhrif eigin sakar tjónþola. Það getur verið ákveðinn munur á milli innihalds ákvæða, sem 

stafar einkum af sögulegri þróun.125 

3.9.2 Noregur 

Í Noregi eru í gildi skaðabótalög nr. 26/1969 (lov om skade erstatning). Þar er, ólíkt íslensku 

skaðabótalögunum, að finna reglu um meðábyrgð tjónþola. Í 1. gr. 5. kafla laganna kemur fram 

að hafi tjónþoli stuðlað að tjóni vegna eigin sakar geta skaðabætur lækkað eða fallið niður að 

svo miklu leyti sem telst sanngjarnt.126 Í slíkum tilvikum þarf samkvæmt ákvæðinu að taka tillit 

til hegðunar og mikilvægi hennar fyrir tjónið, umfangi tjóns og aðstæðna. Ákvæðið tekur ekki 

til þeirra sem eru 10 ára og yngri við tjónsatburð. 

                                                        
123 sama heimild 38. 
124 Jens Møller og Michael S Wiisbye, Erstatningsansvarsloven (6. útg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 
2002) 503. 
125 sama heimild. 
126 Peter Lødrup, Oversikt over erstatningsretten (4. útg., NW Damn & Søn 2002) 118. 
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 Þrátt fyrir að norsku skaðabótalögin geri kröfu um almennt gáleysi til að fella 

meðábyrgð á tjónþola eru ýmis frávik frá reglunni. Til að mynda er gerð krafa um stórkostlegt 

gáleysi eða ásetning í 14. gr. laga um atvinnuslysatryggingar nr. 65/1989 (lov om 

yrkeskadeforsikring) til þess að fella meðábyrgð á tjónþola.127  

 Að ofangreindri umfjöllun virtri má ætla að þrátt fyrir mismunandi aðferðafræði, þá séu 

íslenskar réttarreglur um meðábyrgð tjónþola í fullu samræmi við réttarreglur á öðrum 

Norðurlöndum. 

4. Réttarframkvæmd 

4.1 Mál sem tekin verða til skoðunar 

Í kafla þessum verður tekin til skoðunar dómaframkvæmd Hæstaréttar í málum þar sem reynt 

hefur á eigin sök eða meðábyrgð tjónþola í vinnuslysum. Markmið þeirrar skoðunar er að 

leggja mat á hvaða skilyrði þurfa almennt að vera fyrir hendi svo að Hæstiréttur fallist á eigin 

sök eða meðábyrgð tjónþola í vinnuslysum, sem og hvernig þróunin hefur verið við beitingu 

reglunnar um meðábyrgð tjónþola í skaðabótamálum með tilkomu 23. gr. a skbl. á síðustu 

árum. 

 Teknir verða til skoðunar dómar Hæstaréttar sem féllu á árunum 2004 til ársins 2018. 

Á því tímabili voru kveðnir upp dómar í samtals 125 málum þar sem reynt gat á meðábyrgð 

tjónþola. Í 51 máli var sýknað af kröfu tjónþola vegna þess að skilyrði skaðabótaábyrgðar var 

ekki fyrir hendi. Í þeim málum tókst ýmist ekki að sýna fram á sök tjónvalds, tjón var rakið til 

óhappatilviks eða vegna þess að tjón var alfarið rakið til sakar tjónþola. Verður ekki fjallað 

frekar um þá dóma, því eðli málsins samkvæmt kemur ekki til meðábyrgðar tjónþola án þess 

að skaðabótaábyrgð sé fyrir hendi. Eftir standa samtals 74 mál þar sem skaðabótaábyrgð var 

dæmd, en í 34 af þeim málum var tjónþola gert að bera hluta tjóns síns sjálfur og í 40 máli var 

ekki fallist á meðábyrgð tjónþola.  

 Flokkun dóma er því eftirfarandi: 

 

                                                        
127 Lars Olav Skårberg og Marianne Reusch, Yrkesskade (JW Cappelens Forlag 2003) 104. 
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Flokkun dóma 

 

Líkt og fyrr greinir verður í þessum kafla einungis fjallað um þá dóma þar sem reynt hefur á 

meðábyrgð tjónþola í vinnuslysum. Af þeim 79 dómum, þar sem skilyrði skaðabótaábyrgðar 

er uppfyllt, eru þar af 42 dómar um meðábyrgð tjónþola í vinnuslysum.  

 

4.2 Meðábyrgð tjónþola sem hlaut tjón í vinnuslysum 

Í samtals 42 dómum reyndi á meðábyrgð tjónþola með þeim hætti að starfsmaður varð fyrir 

líkamstjóni við starf sitt og ágreiningur lá um hvort hann kynni að bera einhverja ábyrgð á því 

sjálfur. Á tímabilinu sem til skoðunar er tók 23. gr. a skbl. gildi þann 30. desember 2009. Með 

gildistöku ákvæðisins var gerð krafa um hærra saknæmisstig tjónþola til að hann yrði gerður 

meðábyrgur tjóni sínu og tekur ákvæðið til allra tjónsatvika sem urðu eftir gildistökuna.  

Í þessum kafla verður dómaframkvæmd Hæstaréttar skoðuð með tilliti til þess hvað það 

er sem leiðir til meðábyrgðar, annars vegar fyrir gildistöku 23. gr. a skbl. og hins vegar eftir 

gildistökuna. Út frá þeim samanburði er leitast við að leiða fram úr hvað sé sameiginlegt með 

eldri dómaframkvæmd og nýrri, sem og hvaða skilyrði þurfa almennt að vera fyrir hendi svo 

Hæstiréttur fallist á meðábyrgð tjónþola í vinnuslysum.  

 

 

 

Heildarfjöldi mála:
125 dómar

Skilyrði 
skaðabótaábyrgðar 

fyrir hendi:
74 dómar

Meðábyrgð dæmd:
34 dómar

1/2 sök tjónþola:
14 dómar

1/3 sök tjónþola:
19 dómar

1/4 sök tjónþola:
1 dómur

Meðábyrgð ekki 
dæmd:

40 dómur 

Skilyrði 
skaðabótaábyrgðar 

ekki fyrir hendi:
51 dómur
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 Flokkun dóma í vinnuslysum er eftirfarandi: 

 

 
 

Flokkun dóma í vinnuslysum 

4.2.1 Dómaframkvæmd Hæstaréttar fyrir gildistöku 23. gr. a. skbl. 

Fyrir gildistöku 23. gr. a skbl. var ekki gerð krafa um stórkostlegt gáleysi starfsmanns í 

vinnuslysi svo honum yrði gert að sæta meðábyrgð á tjóni sínu. Hér verður lögð sérstök áhersla 

á dóma Hæstaréttar fyrir gildistöku 23. gr. a skbl. Dómarnir verða rannsakaðir með tilliti til 

þess hvað það sé sem leiði til meðábyrgðar tjónþola og hvort tjónþoli kunni að hafa sýnt af sér 

stórkostlegt gáleysi, þótt það komi ekki fram berum orðum í niðurstöðum Hæstaréttar. 

Áherslan liggur því eðli málsins samkvæmt á þeim dómum er tjónþoli ber helming sakar, því 

telja má líklegra en ella að tjónþoli hafi sýnt af sér stórkostlegt gáleysi þegar hann ber stærri 

hluta tjóns sjálfur. Þó er vert að taka fram að ekki er hægt að fullyrða að tjónþoli hafi ekki sýnt 

af sér stórkostlegt gáleysi í dómum er tjónþoli ber þriðjung tjóns síns sjálfur, meðal annars 

vegna þess að sök tjónvalds getur verið töluverð meiri en tjónþola og af þeim sökum ekki tilefni 

til að láta hann bera stærri hluta tjóns síns. Þrátt fyrir að tjónþoli hafi jafnframt sýnt af sér 

stórkostlegt gáleysi með háttsemi sinni. 

 Fyrst má nefna dóm Hrd. 8. desember 2005 í máli nr. 265/2005. Atvik máls voru með 

þeim hætti að tjónþoli varð fyrir vinnuslysi sem orsakaðist af ágalla á vinnupalli er var ekki í 

samræmi við þær kröfur sem gerðar voru. Fallist var á skaðabótaábyrgð gagnvart tjónþola 

vegna þess tjóns sem hann varð fyrir vegna umrædds ágalla. Hins vegar var litið til þess við 

sakarmatið að tjónþoli, sem var pípulagningarmeistari með meira en 30 ára starfsreynslu í 

iðngreininni, hafði orðið var við að vinnupallurinn var gamall og laus í sér en tilkynnti samt 

Heildarfjöldi 
dóma um 
vinnuslys: 
42 dómar

Meðábyrgð 
dæmd: 

19 dómar

1/2 sök 
tjónþola:
8 dómar

1/3 sök 
tjónþola:
11 dómar

Meðábyrgð 
ekki dæmd: 
23 dómar
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sem áður ekki ágallann til vinnuveitanda síns, sem hann hefði með réttu átt að gera samkvæmt 

2. mgr. 26. gr. laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Auk þess 

gætti hann ekki fullrar varúðar þegar hann notaðist við vinnupallinn. Því var tjónþola gert að 

bera helming tjóns síns sjálfur. Hér virðist Hæstiréttur rökstyðja niðurstöðu sína með vísan til 

starfsaldurs tjónþola og reynslu hans á tilteknu sviði. Af þeim sökum hafi tjónþola því mátt 

vera ljós sú hætta sem stafaði af völdum umrædds ágalla og þeirri vanrækslu á að tilkynna 

hann. Þrátt fyrir að tjónþoli hafi ekki gætt fullrar varúðar við starfann, þá telur höfundur hins 

vegar að háttsemi hans hafi ólíklega vikið það langt frá skráðum hátternisreglum að gáleysi 

tjónþola teldist til stórkostlegs gáleysis fremur en almenns. 

 Í Hrd. 16. nóvember 2006 í máli nr. 198/2006 voru atvik máls á þann veg að tjónþoli 

var við vinnu sína á leið með rusl í ruslagám er hann féll í hálku og skall með höfuðið á frosið 

malbik. Dómurinn féllst á skaðabótaábyrgð vinnuveitanda en við sakarmatið var hins vegar 

talið að tjónþoli hefði sjálfur átt nokkra sök á slysinu. Í niðurstöðu dómsins var vísað til þess 

að tjónþoli hefði átt að vera kunnugur aðstæðum og hefði borið að sýna ýtrustu aðgæslu. Því 

var tjónþola gert að bera tjón sitt að hálfu leyti sjálfur.  

 Velta má fyrir sér hvað Hæstiréttur eigi við með orðalaginu að tjónþoli „eigi nokkra 

sök“ á slysi. Það orðalag má sjá í nokkrum dómum Hæstaréttar fyrir gildistöku 23. gr. a skbl., 

samanber Hrd. 17. febrúar 2005 í máli nr. 371/2004 þar sem tjónþoli varð fyrir tjóni við vinnu 

þegar hann tók áhættu með að stökkva á gúmmímottu á leið sinni úr kaffistofu eftir 

morgunkaffitíma. Af þeirri háttsemi taldi Hæstiréttur að tjónþoli hefði átt nokkra sök á slysinu. 

Í niðustöðu Hæstaréttar segir:  

 
Í ljós er leitt að hvað sem öðru líður hefur áfrýjandi tekið áhættu með því að stikla 
yfir á gúmmímottuna, sem hún mátti sjá að var blaut, enda verið að þrífa hana og 
gólfið. Þegar þetta er virt verður að telja að báðir aðilar eigi nokkra sök á slysinu. 
Verður ekki gert upp á milli þeirra og teljast þeir því bera sök að jöfnu.128 
 

Af málum er vísað er til „nokkurrar sakar“ eða „nokkurs gáleysis“ tjónþola mætti draga þá 

ályktun að Hæstiréttur telji tjónþola hafa sýnt af sér meira gáleysi en flokkast til almenns 

gáleysis. Þá ályktun má rökstyðja með þeim hætti að tjónþola er gert að bera helming sakar, 

sem er hæsta hlutfall sem tjónþola er gert að bera sjálfur. Út frá þeim málum er þó ekki hægt 

að slá því föstu hvort dómurinn telji það svo mikið að það flokkist til stórkostlegs gáleysis.  

 Hins vegar í Hrd. 20. desember 2007 í máli nr. 185/2007 slasaðist tjónþoli við vinnu 

sína á fiskiskipi þegar hann var að gera við bilaða vökvaslöngu á þilfarskrana. Fallist var á 

                                                        
128 Hrd. 17. febrúar 2005 í máli nr. 371/2004. 
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skaðabótaábyrgð vinnuveitanda vegna hættulegra og ófullnægjandi vinnuaðstæðna um borð. 

Við sakarmatið var litið til þess að tjónþoli var einn af yfirmönnum skipsins og þaulvanur 

sjómaður. Því hefði honum mátt vera ljóst að varhugavert var að gera við þilfarskranann við 

umræddar aðstæður, í ljósi þess að veður var slæmt og öldugangur nokkur. Því hafi tjónþoli 

sýnt af sér nokkuð gáleysi og var hann látinn bera þriðjung tjóns síns sjálfur. Hér tekur 

Hæstiréttur fram að tjónþoli hafi sýnt af sér nokkuð gáleysi. Velta má fyrir sér hvort tjónþoli 

hafi sýnt af sér stórkostlegt gáleysi með háttsemi sinni, þrátt fyrir að dómurinn taki það ekki 

fram með berum orðum, en vegna hættulegra og ófullnægjandi vinnuaðstæðna um borð hafi 

ekki verið ástæða til að láta tjónþola bera stærri hluta tjóns síns sökum þess. 

 Í Hrd. 15. febrúar 2007 í máli nr. 370/2006 var tjónþola gert að bera tjón sitt að hálfu 

sjálfur sökum eigin sakar. Atvik máls voru þau að slökkviliðsmaður gekk aftur á bak með 

þunga súrefniskúta er hann féll um keðjur sem lágu í gangveginum með þeim afleiðingum að 

hann varð fyrir líkamstjóni. Taldi dómurinn að vinnuveitandi bæri ábyrgð vegna þeirra atvika 

sem ollu umræddu slysi. Í niðurstöðu Hæstaréttar segir: 

 
Hins vegar verður einnig að líta til þess að stefnandi þekkti vel til aðstæðna á 
vinnustaðnum og honum bar að sýna sérstaka aðgát vegna þess að hann gekk 
afturábak með þunga byrði og hann gat ekki treyst því fyrirfram að engin hindrun 
væri í gangvegi hans. Þykir hann því sjálfur eiga einnig sök á slysinu.129 
 

Við mat á eigin sök í þessum dómi, sem og fyrrnefndum dómi Hrd. 16. nóvember 2006 í máli 

nr. 198/2006, virðist Hæstiréttur líta til þess að tjónþoli hafi verið kunnugur aðstæðum eða 

þekkti vel til aðstæðna.  

 Í Hrd. 31. maí 2018 í máli nr. 423/2017 varð tjónþoli fyrir líkamstjóni við vinnuslys er 

hann féll af svölum annarrar hæðar nýbyggingar. Fallist var á skaðabótaábyrgð vinnuveitanda 

vegna þess að öryggisráðstafanir voru ekki í samræmi við kröfur laga nr. 46/1980 um aðbúnað, 

hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Það þótti nægjanlega sýnt fram á að viðeigandi 

fallvarnir hefðu komið í veg fyrir að tjónþoli gæti stigið fram af svölum inn á vinnupallinn og 

þar með komið í veg fyrir tjón. Hins vegar taldi dómurinn að tjónþola hefði mátt vera fullljós 

sú hætta sem stafaði af því að fara of nálægt brún svalanna, þar sem hann var meðvitaður um 

skort á fallvörnum. Með þeim hætti hafi tjónþoli sýnt gáleysi með tilraun sinni við að komast 

niður á vinnupall sem stóð þar til hliðar og var því gert að bera helming sakar sjálfur. 

 Í aðeins einum dómi fyrir gildistöku 23. gr. a skbl. tók Hæstiréttur fram berum orðum 

að tjónþoli hafi sýnt af sér stórkostlegt gáleysi. Atvik máls urðu fyrir gildistöku 23. gr. a skbl. 

                                                        
129 Hrd. 15. febrúar 2007 í máli nr. 370/2006. 
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og því reyndi ekki á ákvæðið, það er að ekki var gerð krafa um stórkostlegt gáleysi til gera 

tjónþola meðábyrgan. Umræddur dómur er Hrd. 14. júní 2012 í máli nr. 549/2011 og voru atvik 

máls með þeim hætti að tjónþoli lét hífa sig upp á vörubretti í 2,65 metra hæð, án allra fallvarna, 

með þeim afleiðingum að hann féll. Talið var að hættan sem stafaði af háttseminni hafi verið 

augljós og tjónþoli hefði með réttu mátt gera sér grein fyrir þeirri hættu sem stafaði af henni. Í 

niðurstöðu Hæstaréttar kom fram að tjónþoli hafi sýnt af sér stórkostlegt gáleysi með háttsemi 

sinni og vanrækt skyldu sína til að notast við viðeigandi öryggisbúnað. Hann var af þeim sökum 

látinn bera helming tjóns síns. Því virðist sem Hæstiréttur hafi við mat á meðábyrgð litið til 

þess að tjónþola hafi mátt vera ljós sú hætta sem stafaði af háttseminni, sem og að tjónþoli hafi 

ekki notast við tiltækan öryggisbúnað. 

 Af ofangreindum dómum virtum virðist sem Hæstiréttur hafi, fyrir gildistöku 23. gr. a 

skbl., litið til þess hvort tjónþola hafi verið ljós sú hætta sem stafaði af verkinu við mat á 

meðábyrgð hans. Ásamt því rökstyður Hæstiréttur niðurstöður sínar um meðábyrgð tjónþola 

með hliðsjón af starfsreynslu tjónþola, hvort hann hafi verið kunnugur aðstæðum sem og hvort 

hann hafi áður unnið tiltekið verk. Þar að auki leit Hæstiréttur til þess hvort tjónþoli hafi notað 

viðeigandi öryggisbúnaður sem tiltækur var á verkstað. 

4.2.2 Dómaframkvæmd Hæstaréttar eftir gildistöku 23. gr. a skbl.  

Hér verður umfjöllun um dóma Hæstaréttar í málum þar sem reynir á meðábyrgð starfsmanna 

á grundvelli 23. gr. a skbl. Líkt og fyrr greinir var með tilkomu ákvæðisins gerð krafa um hærra 

saknæmisstig starfsmanna í vinnuslysum svo til meðábyrgðar kæmi, það er krafa gerð um 

stórkostlegt gáleysi eða ásetning tjónþola. Eftirfarandi dómar verða skoðaðir með tilliti til þess 

hvað það sé sem leiði til meðábyrgðar tjónþola, ásamt því hvort réttarframkvæmd Hæstaréttar 

hafi tekið breytingum með lögfestingu ákvæðisins.  

 Eftir gildistöku 23. gr. a skbl. hefur Hæstiréttur fallist á meðábyrgð starfsmanna í 

vinnuslysum í nokkrum dómum. Þrátt fyrir fyrrgreinda kröfu um hærra saknæmisstig 

starfsmanna virðist sem Hæstiréttur taki sára sjaldan fram berum orðum í dómum sínum að 

tjónþoli hafi sýnt af sér stórkostlegt gáleysi. Af öllum þeim 42 dómum þar sem reyndi á 

meðábyrgð tjónþola í vinnuslysum tók Hæstiréttur aðeins fram í þremur þeirra að starfsmaður 

hafi sýnt af sér stórkostlegt gáleysi. Þar á meðal fyrrgreindum Hrd. 14. júní 2012 í máli nr. 

549/2011 en þar urðu atvik máls fyrir gildistöku 23. gr. a skbl. og því reyndi ekki á ákvæðið.  

 Í Hrd. 17. desember 2013 í máli nr. 466/2013 tók Hæstiréttur fram berum orðum í 

niðurstöðum sínum, í fyrsta sinn eftir gildistöku 23. gr. a skbl., að starfsmaður hafi sýnt af sér 

stórkostlegt gáleysi í vinnuslysi. Atvik máls voru á þann veg að tjónþoli sem var ofan í tanki 
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mykjudreifara varð fyrir líkamstjóni í starfi er hann missti meðvitund vegna eituráhrifa frá gufu 

lakkefnis. Fallist var á bótaábyrgð vinnuveitanda en vegna stórkostlegs gáleysis tjónþola, með 

því að notast ekki við viðeigandi öryggisbúnað, var honum gert að bera hluta tjóns síns sjálfur. 

Í dómi Hæstaréttar segir:  

 
Fram er komið að gagnáfrýjandi notaði ekki tiltækan öryggisbúnað á verkstað sem 
komið hefði í veg fyrir tjón. Þá ákvað hann upp á sitt einsdæmi að fara niður í 
tankinn þótt honum hafi mátt vera ljóst að af því gat stafað hætta. Með þeirri 
athugasemd en að öðru leyti með vísan til forsendna héraðsdóms verður talið að 
gagnáfrýjandi hafi sýnt af sér stórkostlegt gáleysi umrætt sinn þannig að hann beri 
tjón sitt að þriðjungi sjálfur vegna þeirrar kröfu sem hann gerir á hendur 
aðaláfrýjanda.130 
 

Samkvæmt 1. mgr. 26. gr. laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum 

skulu starfsmenn stuðla að því að starfsskilyrði innan verksviðs þeirra séu fullnægjandi hvað 

varðar aðbúnað og öryggi. Það virðist því vega þungt í mati Hæstaréttar á stórkostlegu gáleysi, 

hvort að starfsmaður vanræki þá skyldu sína samkvæmt fyrrgreindu ákvæði að nota tiltækan 

öryggisbúnað sem hefði að öllum líkindum komið í veg fyrir tjón. 

 Í Hrd. 2. júní 2016 í máli nr. 639/2015 tók Hæstiréttur fram berum orðum að tjónþoli 

hefði sýnt af sér stórkostlegt gáleysi þegar hann slasaðist við vinnu sína. Atvik máls voru á 

þann veg að tjónþoli, ásamt tveimur samstarfsmönnum, var að undirbúa svokallaða kerskel til 

hífingar, sem samkvæmt gögnum málsins var á annan tug tonna að þyngd. Við verkið hafði 

hann sett þumalfingur í gat á kerskelinni svo að hægt væri að koma kólfi í gegnum hana. Þá 

hafi hreyfing komið á kerskelina með þeim afleiðingum að þumalfingur tjónþola nánast kipptist 

af. Með hliðsjón af atvikum máls og að virtum ákvæðum laga nr. 46/1980 um aðbúnað, 

hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum var fallist á skaðabótaábyrgð vinnuveitanda. Hins vegar 

segir í niðurstöðu Hæstaréttar:  

 
Verður að fallast á það með héraðsdómi að meginástæða reglna af þessu tagi við 
hífingar lúti að því að þungir hlutir sem verið er að hífa geti sveiflast til, færst úr 
stað eða fallið niður af orsökum sem erfitt getur verið að sjá fyrir. Með þessu 
verklagi sínu braut áfrýjandi gegn reglum vinnuveitandans þótt honum hafi mátt 
vera ljóst að af því gat stafað hætta. Sýndi hann af sér stórkostlegt gáleysi umrætt 
sinn þannig rétt er að hann beri tjón sitt að þriðjungi.131 
 

                                                        
130 Hrd. 17. desember 2013 í máli nr. 466/2013 kafli II, mgr. 2. 
131 Hrd. 2. júní 2016 í máli nr. 639/2015. 
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 Við mat á meðábyrgð lítur því Hæstiréttur til þess að tjónþola hafi mátt vera ljós sú 

hætta sem stafaði af því að stinga fingri sínum inn í gat á kerskelinni. Í ofangreindum tveimur 

dómum tekur Hæstiréttur fram berum orðum í niðurstöðum sínum að starfsmaður hafi sýnt af 

sér stórkostlegt gáleysi en þeim er þó báðum aðeins gert að bera þriðjung tjóns sjálfir. Slíkar 

niðurstöður eru að vissu leyti frábrugðnar fyrri dómaframkvæmt í tilvikum þar sem tjónþoli 

sýndi af sér „nokkra sök“ eða „nokkurt gáleysi“ en var gert að bera tjón sitt að hálfu. Eftir 

gildistöku 23. gr. a skbl. virðist því sem meira þurfi að koma til svo að Hæstiréttur fallist 

almennt á að tjónþola sé gert að bera meðábyrgð á tjóni sínu að svo stórum hluta sjálfur.  

 Í Hrd. 15. mars 2012 í máli nr. 472/2011 var ekki fallist á meðábyrgð tjónþola á 

grundvelli 23. gr. a skbl. Atvik máls voru að tjónþoli var að vinna í frystilest í skipi er hann kól 

á fingrum og tám með þeim afleiðingum að hann missti framan af fingrum. Í dómi Hæstaréttar 

kom fram að tjónþoli hefði verið ráðinn tímabundið og væri óvanur að vinna við slíkan kulda. 

Ekki var ráðið að tjónþola hafi verið gerð sérstaklega grein fyrir þeirri hættu sem gæti stafað 

af því að vinna í svo miklum kulda, en samkvæmt gögnum máls var frostið umrætt sinn mínus 

25-30°C. Því hefði verið sérstök þörf á að fræða hann um þá hættu sem fylgir því að vinna við 

slíkar aðstæður. Því var ráðið að skortur hefði verið á lögboðnum leiðbeiningum til tjónþola 

og að verkstjórn hefði verið áfátt. Þar með var fallist á skaðabótaábyrgð vinnuveitanda og ekki 

talið tilefni til að gera tjónþola meðábyrgan á grundvelli 23. gr. a skbl., en í dómi Hæstaréttar 

segir: 

 
Kemur þá til skoðunar hvort áfrýjandi hafi átt þátt í að hann varð fyrir líkamstjóni 
greint sinn. Í 1. mgr. 23. gr. a. skaðabótalaga segir að verði starfsmaður fyrir 
líkamstjóni í starfi sínu skerðist ekki réttur hans til skaðabóta vegna meðábyrgðar 
hans, nema hann hafi af stórkostlegu gáleysi eða ásetningi átt þátt í að tjónsatburður 
varð. Hvílir sönnunarbyrði um það á stefnda og hefur sú sönnun ekki tekist.132  
 

Við mat á meðábyrgð virðist Hæstiréttur því líta til þess hvort tjónþola hefði mátt vera ljós sú 

hætta sem stafaði af háttseminni. Vegna skorts á leiðbeiningum til hans um hættuna, sem stafað 

gæti af því að vinna við umræddan kulda, hafi honum ekki verið sú hætta ljós. Höfundur telur 

að Hæstiréttur hafi ekki fundist tilefni til að gera tjónþola meðábyrgan þar sem vinnuveitanda 

tókst ekki að sýna fram á að tjónþoli hefði fengið lögboðnar leiðbeiningar og þar með ekki 

verið ljós sú hætta sem stafaði af verkinu. 

 Í Hrd. 27. febrúar 2014 í máli nr. 626/2013 var heldur ekki fallist á meðábyrgð tjónþola. 

Málsatvik voru þau að tjónþoli, sem var 64 ára vanur verkamaður, varð fyrir líkamstjóni við 

                                                        
132 Hrd. 15. mars 2012 í máli nr. 472/2011. 



 
 

34 

starf sitt þegar stigi sem hann stóð í féll niður. Talið var að verkstjórn af hálfu vinnuveitanda 

hafi verið ábótavant, þar sem tjónþoli fékk ekki fyrirmæli um hvernig vinna bæri umrætt verk 

og að stiginn sem hann notaði við verkið var ekki öruggur. Ágreiningur máls fyrir Hæstarétti 

laut aðeins að því hvort tjónþoli skyldi bera hluta tjóns síns sjálfur vegna eigin sakar. Í 

niðurstöðu Hæstaréttar virðist sem dómurinn vegi sök tjónþola saman við sök tjónvalds, en 

hann segir:  

 
Þegar virt er hve mikil sök stefnda Skinneyjar-Þinganess hf. var samkvæmt 
framansögðu í samanburði við gáleysi sem áfrýjandi kann að hafa sýnt við notkun 
umrædds stiga hefur stefndu ekki tekist sönnun þess að áfrýjandi hafi af 
stórkostlegu gáleysi átt þátt í að tjónsatburður varð og að lækka beri bætur til hans 
af þeim sökum á grundvelli 1. mgr. 23. gr. a skaðabótalaga.133 
 

Því telur höfundur að tjónþoli hafi ekki sýnt af sér stórkostlegt gáleysi í ljósi þess hve mikil 

sök vinnuveitandans var. Þess vegna hafi Hæstiréttur ekki fallist á meðábyrgð í umrætt sinn 

þar sem stórkostlegt gáleysi eða ásetningur er skilyrði fyrir beitingu 23. gr. a skbl. Svo virðist 

sem umræddur dómur sé sá eini þar sem Hæstiréttur hefur vegið sök tjónþola saman við sök 

tjónvalds við mat á meðábyrgð á grundvelli 23. gr. a. skbl.  

 Af ofangreindum dómum virtum virðist Hæstiréttur líta til ýmissa atriða við mat á sök 

tjónþola. Í þeim dómum sem fallist er á meðábyrgð eftir gildistöku 23. gr. a skbl. rökstyður 

Hæstiréttur niðurstöður sínar með þeim hætti að tjónþoli hefði mátt gera sér grein fyrir þeirri 

hættu, eða mátt vera ljós sú hætta, sem stafaði af tiltekinni háttsemi. Einnig má sjá út frá 

dómaframkvæmd Hæstaréttar eftir gildistöku 23. gr. a skbl. að með tilkomu ákvæðisins hefur 

starfsmönnum, sem verða fyrir skaðabótaskyldu líkamstjóni í starfi sem þeir kunna að bera 

einhverja sök á sjálfir, verið veitt öruggari og betri réttarstaða.  

5. Niðurstöður 

Meginmarkmið þess að skoða réttarframkvæmd Hæstaréttar var tvíþætt. Annars vegar að lesa 

út úr dómum hvaða skilyrði þurfa almennt að vera fyrir hendi svo að fallist sé á eigin sök eða 

meðábyrgð tjónþola í vinnuslysum. Hins vegar að kanna þá réttarþróun sem hefur átt sér stað 

á síðustu árum með gildistöku 23. gr. a skbl, með samanburði á dómum fyrir og eftir gildistöku 

ákvæðisins.  

 Eðli máls samkvæmt þarf skaðabótaábyrgð að vera fyrir hendi svo að til meðábyrgðar 

tjónþola komi og þar með var mikilvægt að gera grein fyrir bótagrundvelli skaðabótaábyrgðar. 
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Tjónþoli þarf almennt að sýna fram á að skilyrði skaðabótaábyrgðar sé uppfyllt, ásamt því að 

sýna fram á sök tjónvalds. Því var talið tilefni til að gera grein fyrir helstu skaðabótareglum og 

hugtökum áður en vikið var að kjarna ritgerðarinnar um meðábyrgð tjónþola. Almenna reglan 

um meðábyrgð tjónþola er sú að einfalt gáleysi nægir til meðábyrgðar. Ákvæði 23. gr. a skbl. 

er undantekning frá almennu reglunni og er hún háð stórkostlegu gáleysi eða ásetningi tjónþola, 

sem er samkvæmt kafla 3.9 í samræmi við skaðabótareglur á öðrum Norðurlöndum, þrátt fyrir 

mismunandi aðferðafræði. Út frá skoðun á réttarframkvæmd Hæstaréttar má ætla að réttarstaða 

starfsmanna sem verða fyrir tjóni í vinnuslysi hafi orðið öruggari með gildistöku 23. gr. a skbl., 

þar sem ákvæðið er undantekning frá almennu reglunni um meðábyrgð tjónþola og meira þarf 

að koma til svo tjónþola sé gert að sæta meðábyrgð.  

 Í þeim málum sem tekin voru til skoðunar virðist Hæstiréttur almennt líta til sömu atriða 

við mat á sök tjónþola fyrir og eftir gildistöku 23. gr. a skbl. Hæstiréttur hefur ekki vikið frá 

heildarmati aðstæðna hverju sinni þegar afstaða er tekin um það hvort tjónþola sé gert að sæta 

meðábyrgð á tjóni sínu. Í raun er margt sameiginlegt í þeim málum þar sem dómurinn fellst á 

meðábyrgð annars vegar fyrir gildistöku 23. gr. a skbl. og hins vegar eftir gildistökuna. Þó 

virðist sem sakarmatið sé orðið strangara og meira þurfi að koma til svo fallist sé á meðábyrgð 

tjónþola í vinnuslysum eftir gildistöku ákvæðisins.  

 Út frá þeim málum sem tekin voru til skoðunar var unnt að draga ýmsar ályktanir um 

hvaða skilyrði þurfa almennt að vera fyrir hendi svo Hæstiréttur fallist á meðábyrgð tjónþola í 

vinnuslysum. Það sem virtist vega hvað þyngst í mati Hæstaréttar á meðábyrgð var hvort 

tjónþoli hefði notað viðeigandi öryggisbúnað. Samkvæmt lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, 

hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum hvílir skylda á starfsmönnum til að gæta fyllsta öryggis 

í starfi sínu. Ef starfsmaður notast ekki við tiltækan öryggisbúnað og verður fyrir tjóni við starf 

sitt eru meiri líkur en ella að hann hafi sýnt af sér stórkostlegt gáleysi, líkt og dómaframkvæmd 

ber með sér.134 Hins vegar mætti ætla að ef öryggisbúnaður væri ekki tiltækur á verkstað myndi 

skaðabótaábyrgðin líklegast hvíla á vinnuveitanda, samanber Hrd. 3. febrúar 2011 í máli nr. 

375/2010 þar sem vinnuveitandi sinnti ekki skyldu sinni þegar hann sá tjónþola ekki fyrir 

öryggisbúnaði til að tryggja öryggi hans. Því var ekki fallist á meðábyrgð tjónþola í því tilfelli. 

 Við mat á gáleysi starfsmanns í vinnuslysum virðist Hæstiréttur almennt líta til þess 

hvort tjónþola hefði mátt vera ljós sú hætta sem stafaði af tiltekinni háttsemi.135 Svo virðist sem 

meiri kröfur séu gerðar til tjónþola ef hann er faglærður, en almennt lítur Hæstiréttur til þess 

                                                        
134 Hrd. 14. júní 2012 í máli nr. 549/2011, Hrd. 17. desember 2013 í máli nr. 466/2013. 
135 Hrd. 6. október 2005 í máli nr. 827/2005, Hrd. 14. febrúar 2008 í máli nr. 252/2007, Hrd. 14. júní 2012 í máli 
nr. 549/2011, Hrd. 14. febrúar 2013 í máli nr. 409/2012, Hrd. 2. júní 2016 í máli nr. 693/2015. 
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hvort tjónþola hafi verið ljós sú hætta sem verkið gæti haft í för með sér með tilliti til aldurs, 

menntunar og starfsreynslu.136 Í dómum þegar tjónþola er gert að sæta lækkun skaðabóta vegna 

meðábyrgðar vísar Hæstiréttur einnig ítrekað til þess að starfsmaður hafi ekki gætt fullrar 

varúðar við verkið.137 

 Í niðurstöðu Hæstaréttar í einum dómi var vegin saman sök tjónþola við sök tjónvalds 

þegar ákvörðun um meðábyrgð var tekin. Þar kom fram að í ljósi þess að sök tjónvalds var 

þeim mun meiri en gáleysi tjónþola var ekki talið tilefni til að telja háttsemi starfsmannsins til 

stórkostlegs gáleysis og því var ekki fallist á meðábyrgð. Slík röksemdarfærsla sást einungis í 

þeim dómi þegar ágreiningur laut að skiptingu sakar í vinnuslysum. Þó eru dæmi um það að 

Hæstiréttur hafi vegið sök tjónþola saman við sök tjónvalds við mat á meðábyrgð á grundvelli 

annarra hlutlægra ábyrgðarreglna, samanber Hrd. 7. mars 2013 í máli nr. 561/2012.  

 Við skoðun á dómum Hæstaréttar má sjá að í eldri dómaframkvæmd notaði dómurinn 

orðalagið „nokkur sök“ eða „nokkurt gáleysi“ tjónþola í niðurstöðum sínum við mat á 

meðábyrgð. Með orðalaginu að tjónþoli eigi „nokkra sök“ mætti draga þá ályktun að 

Hæstiréttur telji tjónþola hafa sýnt af sér meira gáleysi en það sem flokkast til almenns gáleysis, 

þar sem fallist var á helming sakar í þeim flestum. Af þeim dómum er samt sem áður ekki hægt 

að fullyrða hvort dómurinn telji gáleysið svo mikið að það flokkist til stórkostlegs gáleysis. Þar 

sem aðstæður eru ólíkar og sakarmatið er háð aðstæðum hverju sinni. Svo virðist sem 

Hæstiréttur hafi vikið frá umræddu orðalagi eftir gildistöku 23. gr. a skbl. Með gildistöku 

ákvæðisins var meðábyrgð tjónþola í vinnuslysum háð stórkostlegu gáleysi eða ásetningi. Hins 

vegar virðist Hæstiréttur frekar tregur til að taka fram berum orðum í niðurstöðum sínum að 

háttsemi tjónþola hafi verið viðhöfð af stórkostlegu gáleysi. Hæstiréttur tók aðeins fram í 

þremur dómum af þeim 42 sem til skoðunar komu að tjónþoli hafi sýnt af sér stórkostlegt 

gáleysi.  

 Að lokum má nefna að af öllum þeim dómum sem skoðaðir voru, var aðeins fallist á 

helmings ábyrgð tjónþola í dómum þar sem tjónsatvik áttu sér stað fyrir gildistöku 23. gr. a 

skbl.138 Með gildistöku ákvæðisins má því ætla að réttarstaða tjónþola, sem verður fyrir slysi í 

starfi sem hann kann að bera einhverja sök á sjálfur, hafi styrkst í ljósi þess að Hæstiréttur 

                                                        
136 Hrd. 8. desember 2005 í máli nr. 265/2005, Hrd. 20. desember 2007 í máli nr. 185/2007, Hrd. 22. október 
2009 í máli nr. 101/2009. 
137 Hrd. 16. nóvember 2006 í máli nr. 198/2006, Hrd. 15. febrúar 2007 í máli nr. 370/2006, Hrd. 2. apríl 2007 í 
máli nr. 581/2006, Hrd. 5. febrúar 2009 í máli nr. 272/2008, Hrd. 14. júní 2012 í máli nr. 30/2012, Hrd. 16. maí 
2013 í máli nr. 748/2012. 
138 Hrd. 17. febrúar 2005 í máli nr. 371/2004, Hrd. 8. desember 2005 í máli nr. 265/2005, Hrd. 16. nóvember 
2006 í máli nr. 198/2006, Hrd. 15. febrúar 2007 í máli nr. 370/2006, Hrd. 14. júní 2012 í máli nr. 30/2012, Hrd. 
14. júní 2012 í máli nr. 549/2011, Hrd. 19. desember 2012 í máli nr. 350/2012, Hrd. 31. maí 2018 í máli nr. 
423/2017. 
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virðist ekki jafn gjarn á að dæma tjónþola til að bera helming sakar sjálfur og hann var fyrir 

gildistöku 23. gr. a skbl. Því þurfi almennt meira að koma til svo Hæstiréttur fallist á meðábyrgð 

tjónþola í vinnuslysum. Þar að auki er einnig vert að nefna að af þeim dómum sem skoðaðir 

voru var tjónþola aldrei gert að sæta fjórðungs ábyrgð. Út frá þeirri niðurstöðu mætti álykta að 

Hæstiréttur líti fram hjá smávægilegri sök tjónþola þar sem hann virðist almennt ekki fallast á 

slíka sakarskiptingu í vinnuslysum.  
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