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1. Áhættutaka og réttaráhrif hennar 

1.1 Inngangur 

Það er meginregla í íslenskum skaðabótarétti að tjónþoli ber tjón sitt sjálfur nema skilyrði 

skaðabótareglna til að fá tjónið bætt séu uppfylltar.
1
 Til að tjónvaldur beri skaðabótaábyrgð á 

tjóni sem hann veldur á hagsmunum annars manns þarf tjóninu í fyrsta lagi að vera valdið 

með ólögmætum hætti, í öðru lagi þurfa að vera lágmarkstengsl milli hinnar bótaskyldu 

háttsemi og tjónsins og í þriðja lagi þurfa hagsmunirnir að njóta lögverndar.
2
 Til þess að 

háttsemi teljist ólögmæt má hún ekki réttlætast af hlutlægum ábyrgðarleysisástæðum. 

Hlutlægar ábyrgðarleysisástæður í íslenskum skaðabótarétti eru neyðarvörn, neyðarréttur, 

óbeðinn erindisrekstur, samþykki og áhættutaka.
3
 Annað skilyrði sem verður að vera fyrir 

hendi er að þessi háttsemi sé talin saknæm, það er viðhöfð af gáleysi eða ásetningi.
4
 

Ásetningur er þegar maður veldur viljandi tjóni eða tjónvaldi eru afleiðingar háttsemi sinnar 

fyllilega ljósar og aðhefst samt.
5
 Gáleysi er þegar maður gætir ekki þeirrar varkárni sem ætlast 

má af honum við tilteknar aðstæður.
6
 Ásetningur hefur þó ekki mikla þýðingu þegar kemur að 

skaðabótaskyldu, enda nægir gáleysi almennt til bótaskyldu.
7
 Þessi skilgreining hefur þó 

aðeins þýðingu þegar bótaábyrgð er reist á sakarreglunni, enda er ólögmæti eitt af skilyrðum 

hennar.
8
 Þegar bótaábyrgð er reist á hlutlægum bótareglum er ólögmæti ekki skilyrði 

bótaábyrgðar og framangreind útlistun getur ekki átt við.
9
  

 Hlutlægar ábyrgðarleysisástæður í íslenskum skaðabótarétti eiga sér langa sögu og sem 

rekja má allt aftur til þjóðveldisaldar. Í ritgerð þessari er sjónum beint að áhættutökuákvæðum 

Jónsbókar og Grágásar. Ritgerðin skiptist aðallega í tvo meginhluta. Í þeim fyrri er fjallað um 

þýðingu ákvæðanna og gildissvið þeirra á þeim tíma þegar þau voru sett. Í seinni hlutanum er 

greint frá þróun áhættutöku og gildi ákvæðanna í nútímarétti.  

 

1.2 Hugtakið áhættutaka 

Áhættutaka kallast það þegar tjónþoli, meðvitaður um áhættuna, leggur sjálfan sig eða 

hagsmuni sína í hættu.
10

 Það getur verið þegjandi samþykki að bera áhættu.
11

 Inntak 

                                                 
1
 Viðar Már Mattíasson: Skaðabótaréttur, bls. 38. 

2
 Viðar Már Mattíasson: Skaðabótaréttur, bls. 38. 

3
 Viðar Már Mattíasson: Skaðabótaréttur, bls. 38. 

4
 Viðar Már Mattíasson: Skaðabótaréttur, bls. 141. 

5
 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur –kennslubók fyrir byrjendur, bls. 20. 

6
 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur –kennslubók fyrir byrjendur, bls. 82. 

7
 Viðar Már Mattíasson: Skaðabótaréttur, bls. 53. 

8
 Viðar Már Matttíasson: ,,Áhættutaka á undanhaldi?”, bls. 47. 

9
 Viðar Már Matttíasson: ,, Áhættutaka á undanhaldi?”, bls. 47. 

10
 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur –kennslubók fyrir byrjendur, bls. 82. 
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áhættutöku er óljóst og hefur að mestu leiti byggst á dómaframkvæmd og viðhorfum 

fræðimanna.
12

 Áhættutaka er nátengt öðrum hugtökum í skaðabótarétti eins og eigin sök 

tjónþola og samþykki og eru mörkin á milli þessara hugtaka oft á tíðum óljós. Gilt samþykki 

hefur þau réttaráhrif að athöfn sem ollið hefur tjóni telst lögmæt gagnvart þeim sem bundinn 

er af samþykkinu.
13

 Um eign sök tjónþola gilti lengi sú regla að tjónþoli sem sýnt hafði af sér 

saknæma háttsemi, þótti hafa fyrirgert öllum bótarétti sínum.
14

 Nú á dögum gildir sú regla að 

skaðabótakröfu tjónþola megi lækka eða fella niður allt eftir meðábyrgð hans.
15

 Ekki er til 

almenn lögfest regla um áhættutöku tjónþola, en finna má í ýmsum sérlögum ákvæði er fjalla 

um slíkt.
16

  

 

1.3 Réttaráhrif áhættutöku 

Eins og áður segir getur reynst erfitt að draga skýr mörk milli áhættutöku, samþykkis og eigin 

sakar tjónþola. Þýðing samþykkis virðist samt ekki vera mikil ef marka má íslenska 

dómaframkvæmd, enda verður að telja sjaldgæft að líkamstjóni sé valdið í skjóli samþykkis.
17

 

Margt verður þó að teljast líkt með áhættutöku og reglum um eigin sök tjónþola. Meginreglan 

um ,,compensatio culpæ” var ríkjandi hér á landi.
18

 Samkvæmt henni var ekki lagt mat á sök 

aðila heldur féll bótaréttur tjónþola sjálfkrafa niður ef um sök hans var að ræða.
19

 Sá munur 

var á framkvæmdinni að ef eigin sök tjónþola var hverfandi þá skertist bótarétturinn ekki.
20

 

Reglan fól þannig í sér annað hvort fullan bótarétt eða engan bótarétt.
21

 Þessi eldri 

framkvæmd laganna sést berlega í Hæstaréttadómi, Hrd. 1937, bls. 288. þar sem deilt var um 

bótaskyldu vélsmiðju vegna galla við uppsetningu tækjabúnaðar sem leiddi til líkamstjóns 

starfsmanns. Hæstiréttur sló því föstu að uppsetning búnaðarins hefði í raun verið 

ófullnægjandi en segir síðan: ,,.. verður að telja, að sök fyrirsvarsmanns áfrýjanda á því 

hvernig fór, sé svo veruleg, að ekki séu skilyrði fyrir hendi til að dæma stefnda að greiða 

skaðabætur.” Í skaðabótarétti nú á dögum gildir sú regla að skaðabótakröfu tjónþola megi 

                                                                                                                                                         
11

Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur –kennslubók fyrir byrjendur, bls. 82. 
12

 Viðar Már Mattíasson: Skaðabótaréttur, bls. 127 
13

 Arnljótur Björnsson: skaðabótaréttur –kennslubók fyrir byrjendur, bls. 81. 
14

 Viðar Már Mattíasson: Skaðabótaréttur, bls. 128. 
15

 Viðar Már Mattíasson: Skaðabótaréttur, bls. 128. 
16

 Indriði Þorkelsson: ,,Eigin sök tjónþola”, bls. 129-130. 
17

 Viðar Már Mattíasson: Skaðabótaréttur, bls. 129. 
18

 Indriði Þorkelsson: ,,eigin sök tjónþola”, bls. 128 
19

 Indriði Þorkelsson: ,,eigin sök tjónþola”, bls. 128 
20

 Indriði Þorkelsson: ,,eigin sök tjónþola”. Úlfljótur 1.tbl. 1984, bls. 128 
21

 Indriði Þorkelsson: ,,eigin sök tjónþola”. Úlfljótur 1.tbl. 1984, bls. 128 
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lækka eða fella niður vegna eigin sakar og eru stundum beinar lagaheimildir þessu til 

grundvallar.
22

  

Þessi þróun er í takt við þróun réttarframkvæmdar á sviði áhættutöku. Í skaðabótarétti 

voru réttaráhrif áhættutöku eitt sinn þau að sá sem áhættu tók missti allan rétt til bóta úr hendi 

meints tjónvalds.
23

 Fjöldi Hæstaréttardóma hafa gengið um áhættutöku og hvort einstaklingur 

hafi fyrirgert bótarétti sínum vegna þessa. Dómarnir varða aðallega mál þar sem tjónþoli hefur 

þegið far með ölvuðum ökumanni. Dæmi um þetta má finna í Hæstaréttadómi, Hrd. 1996, bls. 

3120 (453/1994), þar sem getið er átta dómafordæma og vísað er til dómavenju vegna 

áhættutöku tjónþola. Einnig hafa gengið dómar um áhættutöku í íþróttum og leikjum. Í 

dönskum rétti hefur þátttaka í íþróttum þau réttaráhrif að tjónþoli glatar öllum bótarétti og 

hefur dómur, UFR. 1948, bls. 181. mikið fordæmisgildi á því sviði.
24

 Í því máli sótti 

knattspyrnuleikmaður mótherja sinn um bætur vegna líkamstjóns er hann hlaut í viðureign 

þeirra. Þrátt fyrir að sýnt var fram á ódrengilegan leik tjónvalds var hann sýknaður á þeim 

rökum að um gáleysi hefði verið að ræða og háttsemin ekki umfram það sem tjónþoli mátti 

búast við. Dönsk dómaframkvæmd er samt ekki með öllu einsleit á sviði áhættutöku og hafa 

viðhorf danskra fræðimanna hneigst í þá átt að áhættutaka kunni fremur að leiða til 

takmörkunar á bótarétti í hlutfalli við ábyrgð tjónþola á tjóni en algjörs brottfalls bótaréttar.
25

 

Erfitt er að draga ályktanir af íslenskri dómaframkvæmd að þessu leyti og er ástæðan hversu 

fáir dómar hafa gengið og hversu óskýr mörk meðábyrgðar og áhættutöku eru.
26

  

Eina vissa dómaframkvæmdin á sviði áhættutöku er þegar tjónþoli verður fyrir líkamstjóni 

sem farþegi í bifreið með ölvuðum ökumanni. Lengi vel þýddi það algjöran missi bótaréttar. 

Hins vegar var hinn 25. október 2001 kveðinn upp í Hæstarétti Íslands Hrd. 2001, bls. 3451 

(129/2001), en þar var tekist á um bótarétt stúlku sem hafði tekið sér far með ölvuðum og 

ökuréttindalausum ökumanni. Hæstiréttur vék frá 32 ára dómaframkvæmd réttarins og byggði 

niðurstöðu sína á mati á áhættutöku stúlkunnar, sbr. 2. mrg. 88.gr. umferðarlaga nr. 50/1987 

og lækkaði bætur hennar um tvo þriðju. Lítill vafi er á fordæmisgildi þessa dóms, sem 

dæmdur var af sjö dómurum. Telja verður að þýðing þessa dóms sé að tjónþoli muni ekki 

fyrirvarlaust glata bótarétti sínum vegna eign áhættu heldur verði það háð mati hverju sinni 

hvort og hversu mikinn hluta tjónþoli beri tjón sitt sjálfur.
27

 Dómur Hæstaréttar frá 11. 

                                                 
22

 Viðar Már Mattíasson: Skaðabótaréttur, bls. 128. 
23

 Arnljótur Björnsson: ,,áhættutaka farþega í bifreið með ölvuðum ökumanni”, bls. 1-2. 
24

 Viðar Már Mattíasson: Skaðabótaréttur, bls. 130. 
25

 A.Vindking Kruse: Erstatningsretten, bls. 46. 
26

 Viðar Már Mattíasson: Skaðabótaréttur, bls. 130-131. 
27

 Viðar Már Matttíasson: ,, Áhættutaka á undanhaldi?”, bls. 58. 
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nóvember 2004, Hrd. 2004, bls. 4261 (243/2004) rennur stoðum undir þá ályktun.
28

 Í því máli 

krafðist stúlka bóta vegna slyss sem hún varð fyrir sem farþegi í bifreið með ölvuðum 

ökumanni. Hæstiréttur féllst á það með héraðsdómi að slysið yrði rakið til ölvunar 

ökumannsins og hún hafi sýnt af sér stórkostlegt gáleysi með því að taka sér far með honum, 

en þótti það ekki nægilegt til að svipta hana öllum bótarétti. Hæstiréttur leit meðal annars til 

ungs aldurs hennar og til þess að hún hafði setið í bíl með ökumanninum fyrr um nóttina án 

óhappa. Voru bætur hennar lækkaðar vegna áhættutöku á grundvelli 2. mrg. 88. gr. 

Umferðarlaga og hún látin bera þrjá fjórðu hluta tjóns síns sjálf.  

 

2. Þróun lagasetningar á Íslandi 

Eftir að Ísland varð lögbundið þjóðfélag árið 930 varð landnemum ljóst að þörf væri á 

lögbundnu ríkisvaldi.
29

 Alþingi var stofnað og því gefið bæði dómsvald og löggjafarvald.
30

 

Um uppruna hinna fyrstu íslensku laga segir að maður að nafni Úlfljótur hafi verið sendur til 

Noregs til að semja lögin, voru þau lög kennd við hann og nefnd Úlfljótslög.
31

 Lögin voru 

aldrei færð í letur en varðveittust í munnlegri geymd frá einni kynslóð til annarrar.
32

 

Íslendingabók Ara Þorgilssonar hins fróða greinir frá því að Bergþór Hrafnsson, 

lögsögumaður á árunum 1117 til 1122, hafi gert það nýmæli að lögin skyldu rituð á bók og er 

þessi lagaskrá það fyrsta sem vitað er um að ritað hafi verið á íslensku.
33

 Lagahandrit þetta 

var nefnt Hafliðaskrá. Hafliðaskrá er með öllu glötuð og óvíst hve mikið af henni er varðveitt 

í öðrum lagahandritum. Að sögn Ara fróða var ritaður í lögunum Vígslóði og er sennilegt að 

hann beri svipmót með Vígslóða Grágásar.
34

 Með tímanum urðu svo til umfangsmiklar 

lagaskrár, af þeim hafa tvær varðveist.
35

 Þær eru varðveittar í tveimur handritum Konungsbók 

sem er frá því um 1250 og Staðarhólsbók frá því um 1260.
36

 Lög þjóðveldisins kallast Grágás. 

Sú meginregla kemur fram í lögréttuþætti konungsbókar Grágásar að gildandi lög skulu verða 

það sem í skrám stendur.
37

 En ef misræmi er milli skráa skulu skrár biskupa ganga framar.
38

 

                                                 
28

 Viðar Már Mattíasson: Skaðabótaréttur, bls. 133. 
29

 Ólafur Lárusson: Lög og saga, bls. 119. 
30

 Ólafur Lárusson: Lög og saga, bls. 119. 
31

 Ólafur Lárusson: Lög og saga, bls. 119. 
32

 Ólafur Lárusson: Lög og saga, bls. 120. 
33

 Gunnar Karlsson, Kristján Sveinsson og Mörður Árnason: Grágás, bls. viiii. 
34

 Gunnar Karlsson, Kristján Sveinsson og Mörður Árnason: Grágás, bls. viiii –x. 
35

 Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir, bls. 110. 
36

 Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir, bls. 110. 
37

 Sigurður Líndal. Lög og lagasetning í íslenska þjóðveldinu, bls. 128.  
38

 Ólafur Lárusson: Lög og saga, bls.123. 
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Þessi ákvæði voru sett í kringum 1130 þar sem margar ósamhljóða lagaskrár voru komnar í 

umferð.
39

 

Íslendingar gengu Noregskonungi á hönd með Gamla sáttmála 1262 til 1264.
40

 Magnús 

lagabætir lét svo á árunum 1271 til 1277 endurskoða alla löggjöf Noregs.
41

 Þáttur í því var að 

senda Íslendingum nýjar lögbækur.
42

 Sú fyrri Járnsíða var lögtekin í áföngum árin 1271 til 

1273 og var að öllum líkindum samin eftir norskri lögbók sem nú er glötuð og hét 

Gulaþingsbók eða Frostaþingslög.
43

 Bókin var send hingað til lands 1271 en fékk dræmar 

undirtektir og aðeins lögleidd að hluta.
44

 Við samningu hennar var tekið lítið mið af 

íslenskum aðstæðum og hinum þjóðlega rétti og þar að auki var hún illa samin og óvönduð.
45

 

Fljótlega kom í ljós að Járnsíða myndi gefast illa og réðst Magnús konungur í að samin yrði 

ný og endurbætt lögbók fyrir Ísland.
46

 Afraksturinn af því verki var Jónsbók.
47

 Jónsbók kennd 

við Jón Einarsson, sem telst einn af aðalhöfundum hennar, var lögtekin á Alþingi 1281.
48

 

Bókin er samblanda af norskum og íslenskum rétti og er unnin uppúr Grágás, Járnsíðu, Lands- 

og Bæjarmannalögum Magnúsar konungs.
49

 Í Jónsbók gætti meiri áhrifa laga þjóðveldisins en 

þrátt fyrir það varð talsverð breyting á réttarskipan landsins.
50

 Jónsbók náði fljótlega miklum 

vinsældum og hefur með tímanum orðið ein áhrifamesta bók í réttarsögu Íslendinga.
51

 

Jónsbók gilti að meginefni til hér á landi allt fram á 18. öld með þeim breytingum sem urðu 

með Stóradómi 1562 og reskripti 1734.
52

 

 

3. Áhættutaka fyrr á tímum 

3.1 Konungsbók Grágásar, Vígslóða, 34. kafli  

3.1.1 Almennt um refsiákvæði Grágásar 

Í íslenskum nútímarétti hefur verið greint á milli þrenns konar réttarvörslu, varnarvörslu, 

bótavörslu og refsivörslu.
53

 Á þjóðveldisöld var hins vegar ekki auðvelt að greina milli 

                                                 
39

 Ólafur Lárusson: Lög og saga, bls.123. 
40

 Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir, bls. 113. 
41

 Sigurður Líndal: ,,Lögfesting Jónsbókar 1281”, bls. 203 
42

 Sigurður Líndal: ,,Lögfesting Jónsbókar 1281”, bls. 203. 
43

 Sigurður Líndal: ,,Lögfesting Jónsbókar 1281”, bls. 203. 
44

 Sigurður Líndal: ,,Lögfesting Jónsbókar 1281”, bls. 182. 
45

 Páll Sigurðsson: Svipmyndir úr réttarsögu, bls. 18. 
46

 Páll Sigurðsson: Svipmyndir úr réttarsögu, bls. 18 
47

 Páll Sigurðsson: Svipmyndir úr réttarsögu, bls. 18. 
48

 Björn Þorsteinsson og Sigurður Líndal: Saga Íslands III, bls. 43-44.  
49

 Björn Þorsteinsson og Sigurður Líndal: Saga Íslands III, bls. 43. 
50

 Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir, bls. 114. 
51

 Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir, bls. 114. 
52

 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 14 
53

 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi á þjóðveldistímanum, bls. 7. 



  7 

þessara þriggja réttarvörsluþátta.
54

 Ákæruvaldið var í höndum tjónþola en hann sá einnig um 

framkvæmd refsingar, þó að hann gæti stundum notið aðstoðar opinbers aðila.
55

 Meginreglan 

var að ríkisvaldið það er dómstólar ákváðu refsingar fyrir afbrot.
56

 Lög og venjur leyfðu 

einnig vissar réttarvörsluathafnir sem telja verður til refsivörslu.
57

 Lög þjóðveldisins veittu 

mönnum mikið frjálsræði til að semja um sættir vegna afbrota og var nærvera handhafa 

ríkisvaldsins ekki nauðsynleg til slíks.
58

  

Samkvæmt reglum Grágásar var sök ekki skilyrði þess að krafa um greiðslu niðgjalda eða 

vígbóta næði fram að ganga.
59

 Engar reglur voru um gildi huglægrar afstöðu við ákvörðun 

bóta en ljóst er að hafi athafnir verið lögmætar hafi þær ekki leitt til bótaskyldu né refsinga.
60

 

Hefnd var lögleyfð í ríkari mæli en í öðrum norrænum lögum og refsiviðurlög mun 

fyrirferðameiri en bótaúrræði.
61

 Tilgangur refsinga var að hafa fyrirbyggjandi áhrif sem og að 

veita brotaþola uppreisn fyrir þá niðurlægingu sem afbrotið hafði bakað honum.
62

 Ef gert var 

á hlut manns og hann gerði ekkert til að leita réttar síns hlaut hann fyrirlitningu annarra 

manna.
63

 Sumar ráðstafanir þjónuðu þó öðrum tilgangi, það var að bæta tjónþola það tjón sem 

hann hafði orðið fyrir.
64

 

 

3.1.2 Áhættutaka 

Í Konungsbók Grágásar er eftirfarandi regla: ,,Hvar þess er maður gengur til fangs að vilja 

sínum eða leiks, og sé hann eigi lengur að en hann vill, þá skal hann sjálfur sig ábyrgjast ef 

hinn vill honum eigi mein gera, nema hann fái örkumbl eða bana, og mest þá sem engi leikur 

sé.”
65

  

Ákvæðið er mjög ítarlegt en þröngt og á samkvæmt orðanna hljóðan einungis við þegar 

menn ganga til leiks eða fangs. Að ganga til fangs er þegar menn takast á í þeim tilgangi að 

reyna á styrk hvors annars. Lætur að leikslokum þegar annar keppanda fellur við. Til 

skýringar er vert að líta til atburðar í Kjalnesinga sögu. Þar segir frá þegar Jökull kemur til 

                                                 
54

 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi á þjóðveldistímanum, bls. 7. 
55

 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi á þjóðveldistímanum, bls. 11. 
56

 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi á þjóðveldistímanum, bls. 11 
57

 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi á þjóðveldistímanum, bls. 11. 
58

 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi á þjóðveldistímanum, bls. 11. 
59

 Einar Arnórsson: ,,Niðgjöld-Manngjöld”, bls. 202. 
60

 Einar Arnórsson. ,,Niðgjöld-Manngjöld”, bls. 202. 
61

 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi á þjóðveldistímanum, bls. 64. 
62

 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi á þjóðveldistímanum, bls. 9. 
63

 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi á þjóðveldistímanum, bls. 9. 
64

 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi á þjóðveldistímanum, bls. 11. 
65

 Grágás, Lagasafn íslenska þjóðveldisins, bls. 236. 
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Íslands í leit að föður sínum, Búa.
66

 Búi leggur ekki mikinn trúnað á sögur um frændsemi 

þeirra og vill að þeir taki fang.
67

 Segir svo: ,,þeir Búi gengu þá austur undir fjallið til laugar. 

Þar voru vellir fagrir. Síðan klæddust þeir til fangs og tókust allsterklega og gekk svo lengi að 

hvorgi féll…” 
68

 Verður ákvæðið skilið svo að það eigi ekki við um almenn slagsmál, heldur 

verða báðir aðilar að samþykkja og hafa líklegast einhverjar reglur átt við eins og bann við 

vopnaburði. Að ganga til leiks getur vísað til margvíslegra athafna sem þó eiga það allar 

sameiginlegt að menn ganga til þeirra af fúsum og frjálsum vilja og er því heimilt að ganga úr 

leiknum að eigin geðþótta. Í Finnboga sögu ramma segir eftirfarandi ,,Eftir þetta taka menn til 

leiks. Var Gunnbirni skipað í mót Jökli. Gengust þeir að fast og gerðu langa lotu og féll Jökull 

á kné.”
69

 Hér er orðið leikur notaður í sömu merkingu og að ganga til fangs, það er einhvers 

konar aflraun eða glíma. Leikur hefur einnig í nokkrum Íslendingasögum verið notaður um 

knattleik og var það raunin hvort tveggja í Egils sögu Skallagrímssonar og Gísla sögu 

Súrssonar. Ákvæðið var því einskorðað við afþreyingu sem svipar til íþróttaleikja nútímans. 

Athafnir sem frjálsir menn tóku þátt í af frjálsum hug og ótilneyddir. Báru þeir með þátttöku 

sinni áhættuna af öllum minni háttar meiðslum sem þeir kunnu að hljóta í leiknum. 

Í ákvæði Grágásar er einnig settur fyrirvari um saknæmi. Tjónvaldur verður að hafa sýnt 

af sér ásetning til brotsins til að verða skaðabótaskyldur, gáleysi dugar ekki. Hins vegar var 

gerð undantekning á þessu ef örkuml eða bani hlaust af, þá gátu öll stig saknæmis bakað 

bótaskyldu. Með örkumli er átt við meiðsl sem valda varanlegri örorku eins og útlimamissir, 

varanlegt helti, blinda o.s.frv. Í Vatnsdælasögu segir ,,Hann hjó á fót Hrómundi og veitti 

honum svo mikið sár að hann var alla ævi síðan örkumlaður  og var kallaður Hrómundur 

halti.”
70

 

Í niðurlagi ákvæðisins segir ,,Mest þá sem engi leikur sé” þýðir með almennri 

orðskýringu, sérstaklega þegar enginn leikur er. Þegar komið er út fyrir reglur leiksins þá ber 

tjónþoli með þátttöku sinni áhættuna af tjóni sem verður á hans hagsmunum. Einstaklingur 

ber samkvæmt þessu sjálfur ábyrgð á þeim skaða sem hann hlýtur ef hann ótilneyddur blandar 

sér í slagsmál annarra, eins og ef slagsmál brjótast út eftir íþróttaleik. Þetta ætti ekki að 

útiloka að fyrirvarinn um örkuml eða bana geti eftir atvikum enn átt við. Strangara sakarmat 

gæti hins vegar komið til álita. Einnig gæti komið til greina að takmarka saknæmisskilyrðið 

og gera ásetning að skilyrði refsiábyrgðar.  

                                                 
66

 Kjalnesinga saga, bls. 1458. 
67

 Kjalnesinga saga, bls. 1458. 
68

 Kjalnesinga saga, bls. 1458. 
69

 Finnboga saga ramma, bls. 662. 
70

 Vatnsdæla saga, bls. 1879. 
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Ekki liggja neinar heimildir fyrir um hagnýtt gildi þessa ákvæðis eða í hvaða mæli vísað 

var til þess í dómum. Í lagasöfnum þjóðveldisins fór lítið fyrir lögskýringum eða 

heimspekilegum vangaveltum um þörf og tilgang lagaákvæða. Ljóst er að þörfin hefur samt 

sem áður verið til staðar. Íþróttir á þjóðveldisöld voru mun hættulegri og ofbeldisfyllri en 

þekkist nú á dögum og án efa talsvert um alvarleg meiðsl. Einnig hefur það verið vel þekkt að 

menn hafi hefnt persónulegra harma sinna í leikjum og tekið harkalegra á andstæðingnum en 

efni voru til. Þetta var til að mynda raunin í Gísla sögu Súrssonar í viðureign Gísla og 

Þorgríms, sem nánar verður farið í síðar. Þjóðveldisöld var tími þar sem heiður og stolt voru í 

öndvegi og taldist það skylda hvers manns að vernda heiður sinn og ættar sinnar. Líkamlegt 

atgervi og hreysti skipti miklu máli eins og sést meðal annars á lýsingu Gunnars 

Hámundarsonar frá Hlíðarenda, ein af hvítu hetjum Íslendingasagnanna. Gunnar var mikill 

bardagamaður og stóðst honum enginn snúning jafnvel þó að um ofurefli væri að etja. Hann 

bar af öðrum mönnum um afl og líkamsburði að því er Njála segir og er sagt að hann hafi 

stokkið hæð sína í fullum herklæðum. Hann var afburða bogskytta og í návígi notaði hann 

atgeir sem menn telja að hafi verið langt og breitt spjót sem bæði mátti höggva og leggja 

með.
71

 Að bíða lægri hlut í viðureign við aðra menn var stór biti að kyngja fyrir menn á 

þessum tíma og því ekki ólíklegt að öllum brögðum hafi verið beitt til að koma í veg fyrir 

ósigur.  

Grágás er langt því frá að vera eina heimildin um réttarfar á þjóðveldisöld, aðrar 

fornbókmenntir Íslendinga veita einnig mikilvægar upplýsingar.
72

 Í Íslendingasögunum er að 

finna fjölmörg réttarfarsleg álitaefni og þó verkin séu nú á dögum að mestu talin skáldverk 

höfunda frá 13. öld þá hafa þau umtalsvert réttarsögulegt gildi.
73

 

Gísla saga Súrssonar er ein frægust Íslendingasagna. Á hún sér stað á 10. öld og gerist því 

í lagaumhverfi þjóðveldisins. Í Gísla sögu Súrssonar er að finna frásögn af knattleik á 

Seftjörn, þar sem áttust við auk annarra Gísli og Þorgrímur nef.
74

 Gísli er hvattur til að halda 

ekki aftur af sér í leiknum og láta þannig á það reyna hvor væri sterkari.
75

 Fer svo að 

Þorgrímur býður lægri hlut.
76

 Gísli fellir hann svo hart að skinnið gekk af hnúunum og hann 

                                                 
71

 Njála, bls. 147. 
72

 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi á þjóðveldistímanum, bls. 18. 
73

 Lúðvík Ingvarsson: Refsingar á Íslandi á þjóðveldistímanum, bls. 19. 
74

 Gísla saga Súrssonar, bls. 26-27. 
75

 Gísla saga Súrssonar, bls. 26-27. 
76

 Gísla saga Súrssonar, bls. 26-27. 
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blóðgaðist í andliti.
77

 Þorgrímur kveður við það níðvísu og tekur Gísli þá knöttinn og rekur á 

milli herða Þorgrími svo hann steypist áfram.
78

 Hætta þeir við það leikum og ganga brott.
79

 

Ef litið er nær okkur í tíma, á dóm UFR 1948, bls. 181, þar sem knattspyrnumaður var 

sýknaður af skaðabótakröfum mótherja síns á þeim rökum að harka leiksins, þótt hún færi 

gegn reglum leiksins, hafi ekki verið meiri en búast mátti við í slíkum leik. Er hugsanlegt að í 

umræddu atviki Gíslasögu hafi ekki verið sýnd meiri harka en búast mátti við á þessum tíma. 

Ákvæði Konungsbókar Grágásar, Vígslóða, um áhættutöku virðist ekki hafa komið til 

skoðunar í þessu tiltekna máli. Enda var engum stefnt vegna þessa. Þröng gildissvið 

ákvæðisins gætu verið ástæðan. 

 

3.2 13. kafli Mannhelgisbálks Jónsbókar frá 1281 

3.2.1 Almennt um refsiákvæði Jónsbókar 

Refsiákvæði Jónsbókar eru að mörgu leyti ósamstæð og óskýr.
80

 Þau eru sjálfstæð heild á sínu 

sviði og ekki hefur verið ætlunin að leita þyrfti annars skráðs réttar til skýringar á þeim.
81

 

Eiginleg refsilög Jónsbókar er að finna í Mannhelgi og Þjófabálki.
82

 Í Mannhelgi er einkum 

að finna brot er beinast að líkama manna, æru, heiðri og lífi en í Þjófabálki eru ákvæði um 

auðgunarbrot.
 83

 Ákvæði Jónsbókar eru oft atviksbundin og er tvennt mest áberandi í 

refsilöggjöfinni.
84

 Í fyrsta lagi voru refsingar taldar til þess fallnar að hræða menn frá 

afbrotum og að besta leiðin til þess sé að hafa þær sem þyngstar.
85

 Í öðru lagi kemur fram að 

refsing sé uppreisn við brotaþola og til þess fallin að draga úr hefndarþorsta hans.
86

 Í Jónsbók 

var greint á milli váðaverka og viljaverka þ.e. ásetningsbrota og gáleysisbrota.
87

 Váðaverk 

voru refsilaus við konung en þó bar að bæta tjónþola eða erfingjum hans tjónið.
88

 Bætur fólust 

í því sem nú kallsat fjársektir.
89

 Ef fjártjóni var valdið af gáleysi var það ekki bótaskylt, 

                                                 
77

 Gísla saga Súrssonar, bls. 26-27. 
78

 Gísla saga Súrssonar, bls. 26-27. 
79

 Gísla saga Súrssonar, bls. 26-27. 
80

 Þórður Eyjólfsson: Refsiréttur Jónsbókar, bls. 32 
81

 Þórður Eyjólfsson: Refsiréttur Jónsbókar, bls. 32. 
82

 Þórður Eyjólfsson: Refsiréttur Jónsbókar, bls. 32 
83

 Þórður Eyjólfsson: Refsiréttur Jónsbókar, bls. 32. 
84

 Davíð Þór Björgvinsson: Breytingar á refsilöggjöf á Upplýsingaöld á Íslandi, bls. 5. 
85

 Davíð Þór Björgvinsson: Breytingar á refsilöggjöf á Upplýsingaöld á Íslandi, bls. 5. 
86

 Davíð Þór Björgvinsson: Breytingar á refsilöggjöf á Upplýsingaöld á Íslandi, bls. 5. 
87

 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 14. 
88

 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 14 
89

 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 14 
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hvorki við konung né bótaþola.
90

 Viljaverk voru hins vegar alltaf refsiverð, að öðrum 

skilyrðum uppfylltum.
91

  

 

3.2.2 Áhættutaka 

Í Jónsbók voru ýmsar reglur varðandi hlutlæg skilyrði refsinga.
92

 Var það skilyrði að 

orsakatengsl væru milli háttsemi og tjóns og tjóni yrði að vera valdið á lögvörðum 

hagsmunum.
93

 Samþykki gat leitt til refsileysis, einnig þekktist að neyðarréttur og neyðarvörn 

gátu leyst undan refsingu, hefnd var stundum lögmæt.
94

 Í Mannhelgisbálki er einnig að finna 

reglur um refsileysi við lækningum ef ásetning til að valda líkamstjóni eða dauða skorti.
95

 

Einnig var óbeðinn erindisrekstur refsilaus.
96

 Mörg þessara hlutlægu refsiskilyrða hafa 

þýðingu í nútíma skaðabótarétti. Auðgunarbrot munu hafa verið refsilaus, að okri 

undanskildu, ef samþykki lá fyrir.
97

 Það sama gilti um eignarspjöll. Þó leysti samþykki eins 

sameiganda að hlut tjónvald ekki undan refsingu gagnvart hinum.
98

 Þá segir að samþykki 

leysi undan refsingu fyrir líkamstjón. ,,Nú gengur maður til leiks, fangs eða skinndráttar at 

vilja sínum, þá ábyrgist hann sik sjálft at öllu, þó at hann fái mein eða skaða af […]”
99

 Það ber 

að athuga að þótt huglæg afstaða hafi ekki skipt sköpum um það hvort háttsemi teldist 

refsilaus, þá skipti miklu við ákvörðun manngjalda, hvort víg væri unnið af ásetningi eða 

gáleysi.
100

 

Ef ákvæði Jónsbókar er skýrt samkvæmt orðanna hljóðan gæti virst sem þátttakendur í 

íþróttum séu látnir bera tjón sitt, hvort sem það er smávægilegt, örkuml eða bani, án tillits til 

aðstæðna, á grundvelli áhættutöku. Grágásarreglan er mun ítarlegri en ákvæði Jónsbókar. 

Fyrirvarinn um ásetning er numinn á brott sem og undantekning um örkuml eða bana. Í 

Jónsbókarákvæðinu er hins vegar fjölgað þeim athöfnum sem falla undir ákvæðið, skinndrætti 

er bætt við. Skinndráttur er það að togast á um skinn, líkt og í reipdrætti. Þetta myndi vera 

aflraun sem menn hafa tekið þátt í af frjálsum vilja. Hvers vegna var því þá bætt við? Af 

orðskýringum Grágásarákvæðisins má draga þá ályktun að skinndráttur hefði fallið undir 

orðið ,,leik” í því ákvæði. Lög eru lifandi og breytast í takt við áherslur samfélagsins hverju 

                                                 
90

 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 14. 
91

 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 14. 
92

 Þórður Eyjólfsson: Refsiréttur Jónsbókar, bls. 43. 
93

 Viðar Már Matthíasson: Uppruni reglna íslenzks réttar um grundvöll skaðabótaábyrgðar, bls. 218. 
94

 Viðar Már Matthíasson: Uppruni reglna íslenzks réttar um grundvöll skaðabótaábyrgðar, bls. 218. 
95

 Þórður Eyjólfsson: Refsiréttur Jónsbókar, bls. 44 
96

 Þórður Eyjólfsson: Refsiréttur Jónsbókar, bls. 44. 
97

 Þórður Eyjólfsson: Refsiréttur Jónsbókar, bls. 44 
98

 Þórður Eyjólfsson: Refsiréttur Jónsbókar, bls. 44. 
99

 Þórður Eyjólfsson: Refsiréttur Jónsbókar, bls. 44. 
100

 Viðar Már Matthíasson: Uppruni reglna íslenzks réttar um grundvöll skaðabótaábyrgðar, bls. 220. 
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sinni. Svarið gæti því verið að finna í tíðaranda þrettándu aldar, skinndráttur getur hafa verið 

vinsæl íþrótt á þeim tíma. Hverju sem því líður virðist gildissvið ákvæðisins ekki hafa víkkað 

út frá því sem var í Grágás.  

Í Jónsbókarákvæðinu hefur, eins og áður sagði, verið numinn á brott fyrirvarinn að 

ásetningur til að valda tjóni sé ávallt skaðabótaskyldur. Tæplega hefur verið ætlunin að gera 

alvarlegar líkamsmeiðingar, jafnvel morð, lögleg undir því yfirskini að um leik sé að ræða. 

Ástæðuna fyrir þessari styttingu ákvæðisins milli lögbóka getur verið að finna í notagildi 

ákvæðis Grágásar. Hugsast getur að það hafi í framkvæmd ekki verið notað um tilfelli þegar 

dauði eða örkuml áttu sér stað í leik. Líklegt verður að teljast að höfundum Jónsbókar hafi 

fundist þessum hluta ákvæðisins ofaukið þar sem öðrum lagareglum var að dreifa í slíkum 

aðstæðum. Önnur breyting sem varð á ákvæðinu um áhættutöku, með tilkomu Jónsbókar, var 

að undartekningin um að bani og örkuml séu ávallt bótaskylt, var felld niður. Ætla má að sú 

breyting eigi við sömu rök að styðjast og afnám fyrirvarans um ásetning. Þetta er háð mati 

hverju sinni ef dauði á sér stað í leik og saknæmri háttsemi annars leikmanns er um að kenna, 

getur það talist morð eða alvarleg líkamsárás. Ef dauði leikmanns er rakinn alfarið til hans 

sjálfs og hans háttsemi fellur bótaréttur niður. Í knattleik þar sem til dæmis leikmenn eða 

leikmaður sækja það fast fram gagnvart einum leikmanni að hann lætur lífið má ætla að slíkt 

sé ekki af gáleysi og því um ásetning að ræða. Ef tjónvaldur yrði sóttur til saka er ekki 

ólíklegt að ákæran hljóðaði upp á morð eða alvarlega líkamsárás og þá stuðst við viðeigandi 

lagaákvæði því til stuðnings. 

 

5. Almenn réttaráhrif  

5.1 Inngangur 

Þegar Jónsbók var rituð var Grágás mikið notuð sem heimild og er hún bein heimild í rúmlega 

eitt hundrað köflum bókarinnar.
101

 Auk þess er hún á nokkrum öðrum stöðum notuð sem 

óbein heimild.
102

 Ekki er um að villast að áhættutökuákvæði Jónsbókar er að fyrirmynd 

Grágásar og með lögtöku Jónsbókar komst það og fleira úr rétti þjóðveldisins aftur í gildi.
103

 

Landleigubálkur Jónsbókar, Rekabálkur, Landsbrigðabálkur, Kaupabálkur og Farmannalög 

giltu enn að nafninu til eitthvað fram á 20. öld en eftir það grisjuðust lögin hratt.
104

 Jónsbók 

var aldrei numin úr gildi í heild sinni.
105

 Ýmis ákvæði hennar hafa hins vegar verið felld út 

                                                 
101

 Páll Sigurðsson: Svipmyndir úr réttarsögu, bls. 19.  
102

Ólafur Lárusson: lög og saga, bls. 205.  
103

 Ólafur Lárusson: lög og saga, bls. 205. 
104

 Páll Sigurðsson: Svipmyndir úr réttarsögu, bls. 31. 
105

 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 187 
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gildi eða vanist úr lögunum.
106

 Í nýjustu útgáfu íslenskra laga hafa verið teknir kaflar úr 47 

kapítulum í Jónsbók sem gildandi lög, þar á meðal 13. kafli Mannhelgisbálks Jónsbókar frá 

1281. 

 

5.2 Grágás á síðari tímum 

Jónsbók er yngri réttarheimild en Grágás og samin að verulegu leyti eftir fyrirmynd hennar. 

Því fer ekki mikið fyrir tilvísunum Hæstaréttar til Grágásar. Þó má finna dóma þar sem slíkt 

hefur verið gert og má þar nefna dóm Hæstaréttar, hrd. 2000, bls. 1534 (12/2000). Í því máli 

voru skipstjóri og forráðamaður einkahlutafélags ákærðir fyrir brot gegn lögum nr. 57/1996 

um umgengni um nytjastofna sjávar, lögum nr. 38/1990 um stjórn fiskveiða og lögum nr. 

79/1997 um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, með því að hafa haldið til botnvörpuveiða án 

nokkurra aflaheimilda. Í sératkvæði Hjalta Torfasonar segir meðal annars: ,,Ýmis gæði skyldu 

þó vera almannaeign, þar á meðal fiskimiðin umhverfis landið, svo sem enn er mælt skýrum 

stöfum í 2. kafla rekabálks Jónsbókar og áður var eftir lögum Grágásar.” Einnig var vitnað til 

ákvæða Grágásar í Hrd. 1975, bls. 55 (65/1971), en í því máli reis ágreiningur í kjölfar sölu á 

landsvæði á Arnarvatnsheiði, um að hvaða marki silungsveiði hefði verið undanskilin sölunni 

í gömlu afsalsbréfi frá 1880. Í dómi Hæstaréttar sagði að það væri forn og ný réttarregla að 

landeigandi eigi fiskveiði í vötnum sínum, sbr. Landbrigðahátt Grágásar um veiði, 208. kap. 

Konungsbókar og 438. kap Staðarhólsbókar, og 56. kap. Landleigubálks Jónsbókar, en nú 2. 

gr. laga um lax- og silungsveiði nr. 76/1970.
107

 Í dómi Hæstaréttar, Hrd. 1992, bls. 1162 

(66/1996), sagði: ,,Í Grágásarlagasafninu er gerður glöggur munur á réttindum yfir 

eignarlöndum og afréttum. Um eignarlönd eru fyrirmæli um landamerki, sölu jarða, leigu, 

veðsetningu og fleira, er varðar eignarrétt að landi. Hins vegar lúta ákvæði Grágásar um 

afrétti (einkum I b 113, II 477, 486) einungis að beitarréttindum, svo sem upprekstri, 

haustleitum og ítölu búfjár. Á þessum málum varð ekki breyting með lögtöku Jónsbókar 1281 

(einkum Llb. 46, 51, 52 og 54).” 

Ekki er að finna nýleg dæmi þess að Hæstiréttur vísi til ákvæða Grágásar í dómum sínum 

er viðkoma skerðingu eða niðurfellingu á bótarétti tjónþola vegna eigin áhættu. Þó má leiða 

að því líkur að það sé vel mögulegt eins og sést af ofangreindum dómum. Slíkt verður samt að 

teljast hafa litla lagalega þýðingu aðra en þá að sýna fram á hversu gömul og gróin 

viðkomandi lagaregla er. Þar sem ákvæði Jónsbókar var samið að fyrirmynd Grágásar telst 

það nægilegt að vísa til Jónsbókar eða annarra lagareglna í dómum er varða áhættutöku. 

                                                 
106

 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 187. 
107

 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 112. 
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5.3 Jónsbók á síðari tímum 

Lagasöfn þessarar aldar hafa enn að geyma mörg ákvæði úr Jónsbók sem höfðu aldrei verið 

numin úr gildi og hefur Hæstiréttur iðulega vitnað til Jónsbókarákvæða í dómum sínum.
108

 

Einkum hafa þetta verið mál er snerta deilur um eignarrétt eða nytjarétt yfir landi.
109

 Þess má 

sérstaklega geta að í Hæstaréttardómi, Hrd 1972, bls. 191 (27/1970), voru úrslit í 

skaðabótamáli látin ráðast af 8. kafla Mannhelgi Jónsbókar um ,,óðs manns víg”, en það 

ákvæði er í núgildandi lagasafni.
110

 Dómur Bæjarþings Reykjavíkur í máli nr. 2707/1991 

byggði á 14. kap. kaupabálk Jónsbókar í úrlausn sinni  þegar deilt var um hlut sem seldur 

hafði verið tveimur mönnum, meðan seljandi hafði enn vörslu hlutarins.
111

 Um ákvæði 

Jónsbókar segir í dómnum: ,,grunnregla íslensks réttar um álitaefni þessa máls felst í 

svohljóðandi ákvæði 14. kapítula Kaupabálks Jónsbókar…” Af þessum dómum sést að 

Jónsbók er enn gild réttarheimild að íslenskum rétti þótt að dómum þar sem vísað er til hennar 

fari hratt fækkandi. 

Áhættutökuákvæði Jónsbókar er, líkt og fleiri ákvæði, enn í fullu gildi og hefur í nýlegum 

dómum Hæstaréttar verið vitnað til þess. Í Hrd. 2001, bls. 4134 (182/2001), voru atvik með 

þeim hætti að H varð fyrir líkamstjóni er hún og S rákust saman í skíðabrekku með þeim 

afleiðingum að H hlaut 25% varanlega örorku. Krafði hún S um skaðabætur vegna þessa. 

Engin vitni voru að slysinu, en með tilliti til áverka S og H, framburðar þeirra sjálfra og vitnis 

sem komið hafði að þeim eftir slysið, var ekki talið, að H hefði tekist að sanna, að S bæri einn 

alla sök á því, hvernig fór. Þótti því eðlilegt að skipta sök til helminga og var S dæmdur til 

greiðslu skaðabóta í samræmi við þá niðurstöðu. Hæstiréttur hafnaði þeim lagarökum 

lögmanns áfrýjanda að varúðarregla umferðarlaga nr. 50/1987 og 13. kapítula 

Mannhelgisbálks Jónsbókar um váðaverk ættu ekki við í málinu. Hæstiréttur leggur áherslu á 

að ákveðin áhætta fylgi ævinlega þátttöku í íþróttum. Annar dómur sem vert er að minnast á 

er dómur Hæstaréttar, Hrd 1976, bls. 1048 (79/1975), þar sem ökumenn tveggja bifreiða 

sveigðu í gáska hvor að öðrum og þótti sýnt að annar hefði farið að einhverju leyti yfir 

miðlínu götunnar en hinn að öllu leyti. Talið var að þetta aksturslag ökumannanna væri svo 

fráleitt að ekki væri hægt að láta annan bera meiri ábyrgð en hinn á tjóninu. Var hvor 

ökumaður því talinn bera ábyrgð að hálfu. Í dómi Hæstaréttar segir: ,,ekki verður fallist á það 

með áfrýjandanum Hagtryggingu hf., að dæma beri honum sýknu af kröfu stefnda á 

                                                 
108

 Páll Sigurðsson: Svipmyndir úr réttarsögu, bls. 32-33. 
109

 Páll Sigurðsson: Svipmyndir úr réttarsögu, bls. 33.  
110

 Páll Sigurðsson: Svipmyndir úr réttarsögu, bls. 33. 
111

 Páll Sigurðsson: Svipmyndir úr réttarsögu, bls. 33. 
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grundvelli ákvæða 13. kap. Mannhelgisbálks Jónsbókar, heldur fer um ábyrgð á tjóninu eftir 

ákvæðum 68. gr., 69. gr. og 2.mrg. 74. gr. umferðarlaga nr. 40/1968.”  

  

5.4 Önnur dómaframkvæmd 

Margir dómar hafa gengið undanfarin ár þar sem tekist er á um skerðingu á bótarétti tjónþola 

vegna áhættutöku. Eins og áður segir varða þeir flestir mál þar sem tjónþoli hefur tekið sér far 

með ölvuðum ökumanni. Fæstir þessara dóma vísa til ákvæða Jónsbókar til stuðnings 

niðurstöðu sinni. Í Hæstaréttardómi, Hrd. 1978, bls. 484 (147/1976), voru dæmdar bætur að 

hluta þegar stúlka tók sér far með réttindalausum ökumanni og slasaðist þegar bifreiðin 

hafnaði utan vegar. Höfðaði hún mál á hendur ökumanni og tryggingarfélagi bifreiðarinnar. 

Meðal málsástæðna stefndu var að hún hefði sjálfviljug tekið á sig þá áhættu sem því fylgdi 

að aka með svo ungum ökumanni. Hefði hún með þessari háttsemi firrt sig öllum bótarétti. Í 

Hæstarétti sagði um meinta áhættutöku: ,,það var að vísu ófyrirsjálni af áfrýjanda að fara í 

þessa ökuferð með stefnda. Þegar virt er, að stefndi hafði nokkra leikni í akstri, og með vísan 

til atvika að öðru leyti þykir réttmætt, að áfrýjandi geti sótt um helming tjóns síns.” Hvaða 

þýðingu hefur það að Hæstiréttur vísar ekki til Jónsbókar í rökstuðningi sínum fyrir þessari 

niðurstöðu og fleiri niðurstöðum Hæstaréttar? Ákvæði Jónsbókar um áhættutöku er þröngt og 

á samkvæmt orðanna hljóðan aðeins um tilvik þar sem maður gengur til leiks, fangs eða 

skinndráttar. Ákvæðið er með öðrum orðum einskorðað við áhættutöku í íþróttum. Mögulegt 

er að Hæstiréttur álíti það of langt gengið í rýmkandi lögskýringu að láta ákvæðið ná yfir 

áhættutöku til dæmis þegar þegið er far með ölvuðum ökumanni. Ef við lítum til Hrd. 1976, 

bls. 1048 (79/1975), þar sem beitningu ákvæðisins var hafnað við ákvörðun áhættutöku vegna 

háskalegs aksturslags. Velta má vöngum yfir því hvort beitingu ákvæðisins var hafnað þar 

sem ekki var um íþróttaiðkun að ræða. Verður að telja það líklegt þótt erfitt sé að fullyrða þar 

um.  

 

6. Niðurstöður 

Ljóst er að gildissvið ákvæðis 34. kafla Vígslóða Grágásar og 13. kafli Mannhelgisbálks 

Jónsbókar hefur haft þröngt gildissvið og aðeins átt við um það sem flokka má til íþrótta. 

Þannig átti þetta við um þær íþróttir og tómstundir sem menn tóku sjálfviljugir þátt í og leikið 

er samkvæmt fyrirfram ákveðnum reglum.  

Í ákvæði Grágásar var gerður fyrirvari um saknæmi og var allt líkamstjón bótaskylt ef um 

ásetning var að ræða. Undantekning var gerð um bótaskyldu ef bani eða örkuml hlaust af án 
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tillits til stig saknæmis. Leikmaður gat því orðið bótaskyldur vegna brots af gáleysi ef það 

hafði alvarlegt líkamstjón eða dauða í för með sér. Þörfin fyrir svo ítarlegt ákvæði hefur 

vafalaust verið nokkur á þjóðveldisöld þar sem leikir fólu oftar en ekki í sér einhverskonar 

aflraun. Sigurvegarinn í slíkum leik hefur þurft að yfirbuga andstæðing sinn og ekki ólíklegt 

að mikið hafi verið um alvarleg meiðsl, örkuml eða dauða. 

Í 13. kafla Mannhelgisbálks Jónsbókar var aftur á móti enginn fyrirvari gerður um 

saknæmi eða undartekningu ef örkuml eða bani hlaust af. Við fyrstu sýn mætti skýra ákvæðið 

á þá leið að leikmaður beri fulla ábyrgð á öllu líkamstjóni sem hann verður fyrir í leiknum og 

skiptir þá ekki máli þó að mótherji hans valdi honum vísvitandi meiðslum. Verður þó að fara 

varlega í að túlka ákvæðið með svo mikilli einföldun. Eftir að Íslendingar gengu 

Noregskonungi á hönd gekk í garð mikill umrótartími, ný lög voru sett og var fyrirmynd 

þeirra að stórum hluta sótt til norskra laga. Ákvæði Jónsbókar voru ekki eins atviksbundin líkt 

og ákvæði Grágásar og þörfin fyrir svo atviksbundin ákvæði minnkað. Líklegt verður að 

teljast að ásetningsbrot í leik hafi enn verið bótaskylt en stuðst við önnur lagaákvæði.  

Liðnar eru rúmar sjö aldir frá lögtöku Jónsbókar og margt hefur breyst á þeim tíma. Þó að 

lagagildi hennar hafi minnkað með tímanum þá gilda mörg ákvæði hennar enn þann dag í dag. 

13. kafli Mannhelgisbálks Jónsbókar er eitt af þeim ákvæðum sem enn er í fullu gildi og er 

það skýrt með rýmkandi lögskýringu í dómaframkvæmd. Mikillar tregðu gætir þó hjá 

dómstólum að vísa til ákvæðis Jónsbókar í dómum er varða áhættutöku. Virðast þau tilvik þar 

sem slíkt er gert enn einskorðast við mál sem varða íþróttaiðkun.  
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