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Útdráttur  

Ritgerð þessi ber heitið „Áhrif meðábyrgðar á bótarétt eftirlifenda. Er ástæða til breytinga?“ 

Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á þau áhrif sem meðábyrgð hefur á bótarétt og þá 

aðallega á bótarétt eftirlifenda. 

Í upphafi ritgerðarinnar er gerð grein fyrir skaðabótarétti almennt, markmiði og 

hlutverki skaðabótareglna og hvaða skilyrði þurfa að vera uppfyllt svo skaðabótaskylda stofnist. 

Því næst er reglum um samsömun gerð skil. Meginþungi rigerðarinnar fer í umfjöllun um 

meðábyrgð. Að fyrstu er vikið að því hvaða reglur gilda almennt um meðábyrgð og til hvaða 

þátta er horft við mat á meðábyrgð. Að því loknu er fjallað nánar um þau áhrif sem meðábyrgð 

hefur á einstaka sviðum, svo sem við umferðar- og vinnuslys. Þegar aðili deyr koma til skoðunar 

bætur vegna andláts. Ef viðkomandi hefur látið lífið í skaðabótaskyldu slysi, þarf að skoða 

hverjir eiga rétt á bótum vegna missis framfæranda og hvort meðábyrgð hins látna skerði bætur 

til eftirlifenda. Markmiðið með ritgerðinni er að skoða hvaða áhrif meðábyrgð hefur á bótarétt 

eftirlifenda og hvort réttur þeirra eigi að vera ríkari en bótaréttur hins látna hefði verið. Einnig 

hvort það skipti máli að vátrygging sé til staðar þegar bótaréttur eftirlifenda er metinn. Í 

ritgerðinni er umfjöllun um 2. mgr. 24. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 og leitað svara við því 

hvernig ákvæðið er túlkað í dómaframkvæmd. Farið verður yfir sambærileg ákvæði í dönskum 

og norskum lögum og þau borin saman við íslenskan rétt.  

Niðurstöður ritgerðarinnar eru í meginatriðum þær að meðábyrgð þess, sem lætur lífið í 

skaðabótaskyldu slysi, hefur áhrif þegar bætur vegna missis framfæranda eru ákvarðaðar, þar 

sem eftirlifendur eru samsamaðir með hinum látna. Þrátt fyrir almennu lækkunarheimildina í 

24. gr. skbl. hefur heimildinni afar sjaldan verið beitt í réttarframkvæmd og aldrei þegar kemur 

að eftirlifendum. Ýmis rök eru fyrir því að háttsemi hins látna ætti ekki að hafa áhrif til 

skerðingar þegar kemur að skaðabótum fyrir eftirlifendur og benda helstu niðurstöður 

ritgerðarinnar til þess að tilefni sé til endurskoðunar á þann veg að skaðabætur til eftirlifenda 

ættu að standa sjálfstætt óháð meðábyrgð hins látna.  
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Abstract  

The name of this thesis is „The role of co-liability on survivors’ rights to compensation. Is there 

a reason for change?“. The main aim of the thesis is to shed light on the effect of co-liability on 

rights to compensation and mainly on survivors’ rights to compensation.  

 To begin with, the thesis explains the law of tort in general, the purpose and role of tort 

rules and what conditions must be met for liability to arise. Next, the rules of identification are 

explained and then the main focus of co-liability is covered in detail. First, reference is made to 

what rules generally apply to co-liability and what factors are relevant and considered in the 

assessment of co-liability. Second, the effects of co-liability in individual areas, such as in 

traffic and occupational-related accidents are discussed in more detail. In cases where the 

claimant dies, compensation for death is examined and if the person has died in a compensable 

accident, it must be examined who is entitled to compensation for the loss of a provider and 

whether co-liability of the deceased reduces compensation to survivors. The aim of the thesis 

is to examine what effect co-liability has on survivors‘ rights to compensation and whether or 

not their rights should be equal to or more than the deceased‘s rights would have been, had he 

lived. The thesis also explores if insurance availability is an important factor when assessing 

survivors’ rights to compensation. Finally, the thesis discusses 2. paragraph of article 24. of 

Tort Law no. 50/1993 and seeks to answer how it is interpreted and applied in law. Comparable 

articles from Danish and Norwegian law are reviewed and compared to Icelandic law.  

 The main conclusions of the thesis are that the co-liability of a person that dies in a 

compensable accident has an effect when the compensation for the loss of a provider is 

determined. That is, the survivors are identified with the deceased. Notwithstanding the general 

reduction authority in article 24. of Tort law. The authority has rarely been used in legal 

proceedings and never in cases of survivors’ compensation. Based on the arguments highlighted 

in the thesis the main findings suggest that there is a reason to change future proceedings and 

that survivor’s compensation should be independent of the deceased’s co-liability.   

 

 

 

  



iv 

 

Formáli  

Ritgerð þessi er lokaverkefni til fullnaðarprófs við lagadeild Háskólans í Reykjavík og markar 

lok laganáms sem ég hef stundað frá árinu 2015. Áhugi minn á skaðabótarétti kviknaði strax á 

fyrstu önn laganámsins og hefur hann vaxið með aukinni þekkingu eftir því sem náminu hefur 

undið fram.  

Hugmyndin að rannsóknarefni ritgerðarinnar var þróuð og mótuð í samráði við 

leiðbeinanda minn, dr. Guðmund Sigurðsson. Kann ég honum mínar bestu þakkir fyrir 

leiðsögnina og gott samstarf. Hvatning hans var ómetanleg á tímum þegar aðstæður í heiminum 

og á heimili mínu voru erfiðar vegna heimsfaraldurs Covid-19. Einnig vil ég þakka Ingibjörgu 

Evu Þórisdóttur, vinkonu minni, fyrir ráðleggingar, yfirlestur og ekki síst hvatningu, á meðan 

vinna við ritgerðina stóð yfir. Ömmu minni, Sólveigu Karlsdóttur, vil ég þakka fyrir hjálp með 

þýðingu norsks og dansks réttar, sem varð til þess að nú hefur hún hefur nú brennandi áhuga á 

áhrifum meðábyrgðar á bótarétt eftirlifenda.  

Samnemendur mínir og kærar vinkonur, Margrét, Alexandra, Bryndís og Jenný, sem ég 

kynntist í laganáminu, gerðu námsárin að frábæru tímabili í lífi mínu. Samtöl mín við þær um 

lögfræði, námið, lífið og tilveruna hafa aukið þekkingu mína og veitt mér gleði.  

Ég þakka fjölskyldu og vinum sem hafa stutt mig í gegnum námið og ekki síst í 

ritgerðarsmíðum. Móður minni, Gunnhildi Viðarsdóttur og tengdamóður, Sigrúnu Rögnu 

Jónsdóttur, þakka ég fyrir alla hjálpina á tímum sem reynt hefur á. Mín helsta hvatning er og 

verða alltaf börnin mín, Signý Harðardóttir og Sölvi Harðarson. Þau eiga miklar þakkir skildar 

fyrir þolinmæði og skilning á meðan á náminu stóð. Að endingu þakka ég manninum mínum, 

Herði Harðarsyni, fyrir en hann hefur gert mér þetta allt saman kleift. 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

Efnisyfirlit 

Lagaskrá ................................................................................................................................................ vii 

Dómaskrá ............................................................................................................................................... ix 

1. Inngangur ....................................................................................................................................... 1 

2. Skaðabótaréttur ............................................................................................................................. 3 

2.1 Markmið og hlutverk skaðabótareglna .......................................................................................... 4 

2.2 Skaðabætur utan samninga ............................................................................................................ 4 

2.3 Hlutlæg skilyrði skaðabótaábyrgðar .............................................................................................. 5 

2.3.1. Tjón þarf að liggja fyrir ......................................................................................................... 6 

2.3.2. Tjónþoli er annar en tjónvaldur ....................................................................................... 7 

2.3.3. Tjóni valdið með athöfn .................................................................................................. 7 

2.3.4. Ólögmæt háttsemi ............................................................................................................ 8 

2.4. Bótagrundvöllur ............................................................................................................................ 9 

2.5 Gáleysi og ásetningur ............................................................................................................ 10 

2.5.1 Gáleysi .................................................................................................................................. 11 

2.5.2 Stórkostlegt gáleysi og ásetningur ........................................................................................ 13 

3. Samsömun .................................................................................................................................... 14 

4. Meðábyrgð ................................................................................................................................... 16 

4.1. Almennt um meðábyrgð ............................................................................................................. 16 

4.1.1. Saknæmisstig tjónþola ......................................................................................................... 18 

4.1.2. Saknæmisstig tjónvalds ....................................................................................................... 20 

4.1.3. Hætta sem stafar af háttsemi ................................................................................................ 21 

4.1.4. Orsakatengsl og sennileg afleiðing ...................................................................................... 21 

4.2. Nánar um réttaráhrif meðábyrgðar ............................................................................................. 22 

4.2.1. Réttaráhrif meðábyrgðar í umferðarslysum ......................................................................... 22 

4.2.2. Réttaráhrif meðábyrgðar í vinnuslysum .............................................................................. 27 

4.3. Bætur vegna andláts .............................................................................................................. 29 

4.4. Almennt um áhrif meðábyrgðar á bótarétt eftirlifenda ............................................................... 31 

4.5. Almenna lækkunarheimildin í 24. grein skaðabótalaga ............................................................. 36 

4.5.1 Almennt ................................................................................................................................ 36 

4.5.2.  Beiting 2. mgr. 24. gr. í framkvæmd .................................................................................. 40 

4.6. Áhrif meðábyrgðar á bótarétt eftirlifenda þegar bætur eru greiddar úr vátryggingum ............... 42 

5. Niðurstöður .................................................................................................................................. 49 

Heimildaskrá ......................................................................................................................................... 54 

 

 



vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vii 

 

 Lagaskrá 

 

Íslensk lög:  

Almenn hegningarlög nr. 19/1940 

Siglingalög nr. 34/1985 

Lög um skaðsemisábyrgð nr. 25/1991 

Skaðabótalög nr. 50/1993 

Lög um greiðslu ríkissjóðs á bótum til þolenda ofbeldis nr. 69/1995 

Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997 

Lög um loftferðir nr. 60/1998 

Lög um neytendakaup nr. 48/2000  

Lög um lausafjárkaup nr. 50/2000 

Lög um sjúklingatryggingu nr. 111/2000 

Lög um fasteignakaup nr. 40/2002 

Lög um vátryggingasamninga nr. 30/2004 

Lög um félagslega aðstoð nr. 99/2007 

Lög um almannatryggingar nr. 100/2007 

Lög nr. 124/2009 um breytingu á skaðabótalögum nr. 50/1993, með síðari breytingum.  

Lög um slysatryggingar almannatrygginga nr. 45/2015 

Lög um ökutækjatryggingar nr. 30/2019 

 

Brottfallin íslensk lög:  

Umferðarlög nr. 40/1968 

Umferðarlög nr. 50/1987 

 

Lögskýringargögn:  

Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. nr. 596. – 326. mál.  

Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. nr. 189. – 170. mál.  

 

 



viii 

 

Norsk lög:  

Lov om skadeserstatning nr. 26/1969  

Lov om ansvar for skade som motorvogner gjer nr. 3/1961 

 

Dönsk lög:  

Lov om arbejdsskadesikring nr. 422/2003 

Lov om yrkeskadeforsikring nr. 65/1989 

Færdseloven nr. 1324/2018 

Lov om erstatningsansvar nr. 1070/2018 

 

Erlend lögskýringargögn:  

Noregur  

Innst. O. nr. 92, „Innst. O. nr. 92. Instilling fra justiskomiteen om lov om endringer i 

erstatningslovgivningen (ansvar for dyr, regress, lemping m.m. og endringer i bilansvarslova).“ 

(1984-1985) 

 

Danmörk 

Betækning om erstatningsrett og forskikring for skader opstaet ved benyttelse af motordrevne 

koretojer 1985 

<https://www.elov.dk/media/betaenkninger/Betaenkning_om_erstatning_og_forsikring_f

or_skader_opstaaet_ved_benyttelse_af_motordrevne_koeretoejer.pdf> skoðað 30. mars 

2021. 

 

 

  



ix 

 

Dómaskrá  

 

Dómar Hæstaréttar Íslands:  

Hrd. 19. júní 1953 í máli nr. 161/1952 

Hrd. 21. mars 1974 í máli nr. 83/1973 

Hrd. 1. júlí 1977 í máli nr. 18/1976 

Hrd. 17. mars 1978 í máli nr. 167/1976 

Hrd. 17. október 1989 í máli nr. 119/1988 

Hrd. 6. apríl 1995 í máli nr. 55/1992 

Hrd. 21. mars 1996 í máli nr. 419/1994 

Hrd. 24. október 1996 í máli nr. 453/1994 

Hrd. 20. mars 1997 í máli nr. 140/1996   

Hrd. 2. apríl 1998 í máli nr. 8/1998 

Hrd. 14. maí 1998 í máli nr. 406/1997 

Hrd. 11. júní 1998 í máli nr. 360/1997 

Hrd. 10. desember 1998 í máli nr. 109/1998 

Hrd. 21. janúar 1999 í máli nr. 210/1998  

Hrd. 4. febrúar 1999 í máli nr. 250/1998 

Hrd. 4. mars 1999 í máli nr. 235/1998 

Hrd. 9. mars 2000 í máli nr. 443/1999 

Hrd. 25. október 2001 í máli nr. 129/2001 

Hrd. 31. janúar 2002 í máli nr. 303/2001 

Hrd. 7. mars 2002 í máli nr. 292/2001 

Hrd. 22. maí 2002 í máli nr. 463/2002 

Hrd. 19. desember 2002 í máli nr. 277/2002 

Hrd. 1. apríl 2004 í máli nr. 385/2003 

Hrd. 30. september 2004 í máli nr. 50/2004 

Hrd. 16. desember 2004 í máli nr. 287/2004 

Hrd. 18. janúar 2007 í máli nr. 474/2005 

Hrd. 15. febrúar 2007 í máli nr. 120/2006 

Hrd. 15. nóvember 2007 í máli nr. 184/2007 

Hrd. 10. júní 2010 í máli nr. 646/2009 

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



x 

 

Hrd. 13. október 2011 í máli nr. 665/2010 

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

Hrd. 21. mars 2012 í máli nr. 623/2012 

Hrd. 24. maí 2012 í máli nr. 7/2012 

Hrd. 14. júní 2012 í máli nr. 549/2011 

Hrd. 20. september 2012 í máli nr. 38/2012 

Hrd. 28. febrúar 2013 í máli nr. 536/2012 

Hrd. 6. júní 2013 í máli nr. 62/2013 

Hrd. 17. desember 2013 í máli nr. 466/2013 

Hrd. 27. febrúar 2014 í máli nr. 626/2013 

 

Dómar héraðsdómstóla:  

Héraðsdómur Reykjavíkur 23. nóvember 2020 í máli nr. E-1620/2018 

Danskir dómar:  

U. 1974.86 

U. 1988.321 Ø 

U. 1993.785 

U. 2003.339 

U. 2008.1322 V 

Norskir dómar:  

Rt. 1990, s. 829 

Rt. 1993, s. 1399 

Rt. 1997, s. 149 

Rt. 2007, s. 1777 

Rt. 2008, s. 453  

Rt. 2014, s. 1192 

Rt. 2015, s. 141 



xi 

 

HR – 2016-803-A 



1 

 

1. Inngangur 

Skaðabótareglur hafa tvíþættan tilgang. Annars vegar þann að menn fái tjón sitt bætt, verði þeir 

fyrir skaða. Hins vegar að menn gæti að sér, til þess að valda ekki öðrum tjóni.1 Afstaða 

fræðimanna og dómstóla hefur verið sú að skaðabótaskylda leiði til þess að einungis þeir sem 

teljast hinir eiginlegu tjónþolar, það er verða sjálfir fyrir tjóni á líkama eða eru eigendur muna 

sem verða fyrir tjóni, geti átt rétt til skaðabóta. Þeir sem verða fyrir tjóni við það að annar maður 

(hinn eiginlegi tjónþoli) verður fyrir tjóni, eiga almennt ekki rétt til bóta.2 Allnokkrar 

undantekningar er þó að finna frá þessari meginreglu. Vægi þeirra hefur aukist á síðustu 

áratugum.3 Sem dæmi má nefna 12. til 14. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993.4 Samkvæmt 

fyrrnefndum greinum skal sá, sem skaðabótaábyrgð ber á dauða annars manns, greiða þeim sem 

misst hefur framfæranda bætur eftir atvikum. Þeir, sem geta átt rétt til bóta vegna missis 

framfæranda, eru einkum maki og börn þess sem farist hefur af völdum líkamstjóns.5 Bætur 

taka til þess fjártjóns sem eftirlifendur verða fyrir vegna missis framfærslu hins látna.6 

Þótt fyrir liggi að skilyrðum bótaskyldu sé fullnægt eftir sakarreglunni, reglunni um 

vinnuveitendaábyrgð eða öðrum skaðabótareglum getur tjónþoli glatað rétti sínum til skaðabóta 

vegna meðábyrgðar sinnar. Ef eigin sök tjónþola leiðir til skerðingar á bótarétti, að hluta eða 

öllu leyti, getur það sama átt við um eftirlifendur í þeim tilfellum þar sem tjónþoli lætur lífið.7 

Í ákvæðum 12. til 14. gr. skbl. er ekki sérstaklega minnst á að skerða skuli bótarétt eftirlifenda 

vegna háttsemi hins látna. Þó hefur lengi verið talin regla í íslenskum skaðabótarétti að svo beri 

að gera.8 Ef skaðabótaskylda hefur stofnast vegna líkamstjóns, þá eru eftirlifendur samsamaðir 

með hinum látna og háttsemi hans í aðdraganda slyssins.9 Samsömun merkir að háttsemi hins 

látna hefur sömu réttaráhrif fyrir eftirlifendur eins og ef hinir síðarnefndu hefðu viðhaft hana 

sjálfir.  

Almenna reglan er sú að einfalt gáleysi dugir til að skerða bætur tjónþola vegna 

meðábyrgðar. Þróunin hefur verið sú að lagaákvæði mæla fyrir um að stórfellt gáleysi þurfi að 

koma til svo að bætur skerðist. Dæmi um slík ákvæði eru 4. mgr. 4. gr. laga um 

ökutækjatryggingar nr. 30/2019 þar sem fjallað er um umferðarslys og 23. gr. a. skbl. þar sem 

 
1 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur: Kennslubók fyrir byrjendur (Bókaútgáfa Orators 1999) 25. 
2 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfa Codex 2015) 392. 
3 sama heimild, 392. 
4 Hér eftir skammstöfuð skbl. 
5 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur: Kennslubók fyrir byrjendur (Bókaútgáfa Orators 1999) 154. 
6 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfa Codex 2015) 401-402. 
7 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfa Codex 2005) 384. 
8 sama heimild, 107. 
9 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfa Codex 2015) 64.  
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fjallað er um meðábyrgð starfsmanna vegna líkamstjóna í vinnuslysum. Í forsendum 

Hæstaréttar í Hrd. 13. október 2011 í máli nr. 665/2010, komu þau sjónarmið að nokkru leyti 

fram. Það er að meira þurfi til en almennt gáleysi svo að samsömun verði beitt við missi 

framfæranda. Þetta kann að benda til þess að almenna reglan sé hugsanlega að þróast í átt til 

þeirrar réttarstöðu sem lagaákvæði, sem krefjast stórfellds gáleysis, mæla fyrir um.10 Til 

viðbótar er að finna í 24. gr. skbl. almenna lækkunarreglu. Hún kveður á um að fella megi 

skaðabótaábyrgð niður ef ábyrgðin yrði hinum bótaskylda svo þungbær, að ósanngjarnt megi 

telja eða álíta verði að öðru leyti skerðingu eða niðurfellingu sanngjarna, vegna mjög 

óvenjulegra aðstæðna. Samkvæmt greininni er horft til þess hve mikið tjónið er, eðli 

bótaábyrgðar, aðstæðna tjónvalds, hagsmuna tjónþola, vátrygginga aðila og annarra atvika. Í 2. 

mgr. greinarinnar kemur fram að það megi að nokkru eða öllu leyti líta fram hjá því að tjónþoli 

sé meðvaldur að tjóni ef skilyrði 1. mgr. eru uppfyllt. Regla þessi á einnig við um kröfu þess er 

misst hefur framfæranda sem var meðvaldur að eigin dauða. 

Markmiðið með ritgerðinni er meðal annars að fjalla um og leitast við að svara 

eftirfarandi rannsóknarspurningum um áhrif meðábyrgðar á bótarétt eftirlifenda. Sértækar 

rannsóknarspurningar eru eftirfarandi: 

1. Hvaða áhrif getur háttsemi þess sem lætur lífið í skaðabótaskyldu slysi haft á bótarétt 

eftirlifandi maka og barna? 

2. Á bótaréttur eftirlifenda að vera ríkari en bótaréttur hins látna? 

3. Skiptir máli að það sé vátrygging til staðar þegar bótaréttur eftirlifenda er metinn? 

Þá kemur fram í athugasemdum, með frumvarpi því sem varð að skaðabótalögum hér á 

landi, að íslenskar réttarreglur séu reistar á norrænum grunni. Vegna þessa verður leitast við að 

bera saman lagaumhverfi og dómaframkvæmd á Íslandi við það sem tíðkast í Noregi og 

Danmörku, eftir því sem við á.11 Að lokum verður skoðað sérstaklega, í tengslum við 

framangreindar rannsóknarspurningar, hvaða áhrif hin almenna lækkunarregla 24. gr. skbl. 

hefur á bótarétt eftirlifenda. 

Í öðrum kafla verður fjallað um skaðabótarétt almennt. Rætt verður um markmið og 

hlutverk skaðabótaréttar og hlutlæg skilyrði, bótagrundvöll og saknæmi. Í þriðja kafla 

ritgerðarinnar verður í stuttu máli fjallað um samsömun með áherslu á samsömun milli þess 

látna og þeirra sem misst hafa framfæranda. Í fjórða kafla verður fjallað um meðábyrgð og litið 

til helstu þátta sem koma til skoðunar við matið á meðábyrgð tjónþola. Verður svo fjallað nánar 

 
10 sama heimild, 65. 
11 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. nr. 596. – 326. mál, 3621. 
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um réttaráhrif meðábyrgðar í vinnuslysum og umferðarslysum. Þá verður áhrifum meðábyrgðar 

á bótarétt eftirlifenda gerð skil með tilvísan í norskan og danskan rétt. Því næst er fjallað um 

almennu lækkunarheimildina í 24. gr. skbl. og beitingu hennar í framkvæmd. Að lokum, í kafla 

4, verður vikið að bótarétti eftirlifenda með tilliti til þess þegar vátryggingar eru til staðar. Að 

endingu verða, í niðurstöðum ritgerðarinnar, dregnar ályktanir og helstu niðurstöður hennar 

kynntar.  

 

2. Skaðabótaréttur 

Fyrr á árum var skaðabótarétturinn nánast eina úrræði tjónþola til að fá tjón sitt bætt úr hendi 

annarra. Í gegnum tíðina hafa svo smám saman komið til sögunnar önnur bótaúrræði; bæði 

vátryggingar og almannatryggingar.12 Þörfin fyrir fjárhagslegt öryggi er mikil í 

velferðarþjóðfélagi. Tjónþoli sem verður fyrir því, að vinnugeta hans skerðist til frambúðar, 

ræður í fæstum tilfellum við þá tekjuskerðingu sem verður vegna þess.13 

Margir eru líftryggðir sem leiðir til þess að þeirra nánustu geta átt rétt til bóta úr 

líftryggingunni þegar viðkomandi deyr. Það fer eftir gildandi vátryggingaskilmálum. Verði 

öðrum kennt um andlátið, eiga eftirlifendur meðal annars rétt á miskabótum, bótum vegna 

útfararkostnaðar og bótum vegna missis framfæranda. Slysatryggingar almannatrygginga 

gegna mikilvægu hlutverki þegar kemur að bótum vegna banaslysa. Víða í íslenskum lögum er 

að finna ákvæði um rétt til bóta vegna andláts. Sem dæmi má nefna skaðabótalög nr. 50/1993, 

lög um almannatryggingar nr. 100/2007, lög um félagslega aðstoð nr. 99/2007, lög um 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997 og lög um 

slysatryggingar almannatrygginga nr. 45/2015. Um vátryggingar gilda lög nr. 30/2004 um 

vátryggingasamninga.  

Skaðabótaréttur eru því aðeins hluti af íslenskum bótarétti þar sem tjónþoli getur átt rétt 

á bótum frá öðrum stoðum bótaréttarins. Því er mikilvægt að horfa á bótaréttinn í heild sinni 

þegar fjallað er um bótarétt þess sem orðið hefur fyrir líkamstjóni.14  

 

 
12 Arnljótur Björnsson, „Yfirlit yfir bótakerfi á Íslandi“ (1981) árgangur (34) Úlfljótur 17, 17.  
13 Guðmundur Sigurðsson, „Vinnuslys, slysatrygging sjómanna. Er um bótaskylt slys að ræða?“ (2004) árgangur 

(1) Tímarit Lögréttu 11, 12.  
14 Guðmundur Sigurðsson ,,Mat á varanlegum afleiðingum líkamstjóna“ (2006) árgangur (3) Tímarit Lögréttu 

101, 102. 
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2.1 Markmið og hlutverk skaðabótareglna 

Tjónsatburður getur haft í för með sér skerðingu á lögvörðum hagsmunum. Þessir hagsmunir 

geta bæði verið fjárhagslegir og ófjárhagslegir. Í skaðabótarétti er fjallað um það hvenær tjón 

er skaðabótaskylt og að hvaða marki.15 Meginreglan er sú að sá sem verður fyrir tjóni, þarf að 

bera það tjón sjálfur. Að uppfylltum ákveðnum skilyrðum getur tjónþoli þó fengið tjón sitt bætt 

úr hendi annarra.16 Almennt hefur verið talið að markmið skaðabótareglna sé tvíþætt. Annars 

vegar hafi þær bótahlutverki að gegna en hins vegar varnaðarhlutverki.17 Í bótahlutverkinu felst 

að veita á tjónþola fullar bætur fyrir þann skaða sem af tjóni hlýst. Það er, að leitast er við að 

gera tjónþola eins settan fjárhagslega og hann var, áður en tjónsatvik varð.18 Tjónþoli á hins 

vegar ekki að verða betur settur fjárhagslega eftir tjónsatburð. Það er, hann á ekki að hagnast á 

tjóni sínu.19 Varnaðaráhrif skaðabótaréttar geta verið bæði sérstök og almenn. Viðar Már 

Matthíasson skilgreinir sérstök varnaðaráhrif með þeim hætti að þau feli það í sér að sá, sem 

bótaskyldur er og þarf að greiða skaðabætur, muni láta það hafa áhrif á háttsemi sína framvegis, 

þannig að hann forðist í framtíðinni að valda tjóni. Með almennum áhrifum er svo átt við að 

almenn vitneskja manna, um tilvist skaðabótareglna, hafi áhrif á háttsemi þeirra. Hugsunin er 

þannig sú að viti menn að tiltekin háttsemi geti leitt til skaðabótaábyrgðar, muni þeir forðast að 

viðhafa slíka háttsemi framvegis.20  

 

2.2 Skaðabætur utan samninga 

Í norrænni lögfræði hefur það tíðkast lengi að fjalla um reglurnar um skaðabætur í tveimur 

greinum lögfræðinnar, kröfurétti og skaðabótarétti. Í kröfurétti er fjallað um skaðabætur innan 

samninga, það er réttur til skaðabóta vegna vanefnda á samningi. Dæmi um lagabálka, sem 

fjalla um skaðabætur innan samninga, eru lög um lausafjárkaup nr. 50/2000, lög um 

fasteignakaup nr. 40/2002 og lög um neytendakaup nr. 48/2000.21 Í skaðabótarétti er fjallað um 

reglurnar um skaðabætur. Þær eiga ekki rót sína að rekja til vanefnda á samningi, heldur er um 

tilvik að ræða þar sem réttarsamband stofnast fyrst við hina skaðabótaskyldu háttsemi. 

Aðgreining á skaðabótum innan og utan samninga hefur þýðingu, meðal annars fyrir þær sakir 

að samningssambandið hefur áhrif á efni skaðabótareglnanna og er beitt með öðrum hætti eða 

á öðrum forsendum en í kröfurétti.  

 
15 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 33. 
16 Bo von Eyben og Helle Isager, Lærebog í erstatningsret (6. útg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007) 1.  
17 Viðar Már Matthíasson,  Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 60. 
18 sama heimild, 595. 
19 sama heimild, 61. 
20 sama heimild, 63-64. 
21 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 41. 
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Efni fræðigreinarinnar skaðabótaréttar er þó alla jafna takmarkað við skaðabætur utan 

samninga. Í þeim tilvikum, þar sem tjónþoli og sá sem bótaábyrgð ber eru bundnir samningi, 

gilda oft sérstakar reglur sem víkja frá skaðabótareglum utan samninga. Er þá yfirleitt talað um 

samningsábyrgð eða skaðabætur innan samninga.22  

Í málum, þar sem samningsaðilar deila, er ekki óalgengt að ábyrgð sé lögð á 

samningsaðila vegna athafnaleysis. Það gerist þá vegna þess að aðili hefur látið hjá líða að að 

efna samningsskyldur sínar. Það er hins miklu sjaldgæfara þegar dæmt er um sök í 

skaðabótamálum utan samninga.23  

Skilin á milli þess hvort um skaðabætur innan eða utan samninga er að ræða eru ekki 

alltaf skýr. Sem dæmi um óskýr skil má nefna sérfræðiábyrgð. Hér er átt við skaðabótaskyldu 

sjálfstætt starfandi sérfræðinga á borð við lögmenn, endurskoðendur, lækna, tannlækna og 

löggilda fasteignasala.24 Í framangreindum tilvikum er vissulega í gildi samningur milli 

sérfræðings og skjólstæðings. Þrátt fyrir að samningur sé fyrir hendi, yrði tjón skjólstæðings 

við það að sérfræðingurinn vanefndi samninginn almennt ekki bætt á grundvelli kröfuréttar, 

heldur skaðabótaréttar. Sjá í þessu samhengi dóm Hæstaréttar  4. febrúar 1999 í máli nr. 

250/1998. Líkamstjón fellur einnig undir skaðabótarétt, jafnvel þótt það eigi rætur að rekja til 

samningssambands aðila. Til dæmis ef lækni verða á mistök við veitingu heilbrigðisþjónustu. Í 

tilvikum, þar sem læknamistök eiga sér stað, gilda lög um sjúklingatryggingu nr. 111/2000. 

Einnig verður líkamstjón, sem starfsmaður verður fyrir í vinnu sinni í þágu vinnuveitanda, bætt 

samkvæmt reglum skaðabótaréttar, jafnvel þótt ráðningarsamband sé fyrir hendi. Telst þetta 

eðlilegt með tilliti til þess að ekki er hægt að heimfæra líkamstjón, sem tjónþoli verður fyrir í 

vinnu í þágu vinnuveitanda, sem vanefnd á samningi.25  

 

2.3 Hlutlæg skilyrði skaðabótaábyrgðar 

Þegar fjallað er um skilyrði skaðabótaábyrgðar er iðulega verið að vísa til þess hvort 

bótagrundvöllur sé fyrir hendi. Það er, hvort bótaskilyrði samkvæmt einni af eftirtöldum fjórum 

reglum um bótagrundvöll séu uppfyllt. Þessar reglur eru: sakarreglan, reglur um hlutlæga 

ábyrgð, reglan um vinnuveitendaábyrgð og sakarlíkindareglan. Auk þess geta verið fyrir hendi 

lögbundnar bótareglur sem kunna að byggjast á fleiri en einni af þessum meginreglum. 

Frumskilyrði skaðabótaréttar þurfa að vera uppfyllt svo að til skaðabótaábyrgðar geti stofnast. 

 
22 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur: Kennslubók fyrir byrjendur (2. útg., Bókaútgáfa Orators) 53.  
23 sama heimild, 54. 
24 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 42. 
25 sama heimild, 44. 
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Skilyrðin eru að meginstefnu til hlutlæg. Þó getur vissulega verið ákveðnum vandkvæðum 

bundið að greina á milli hins hlutlæga og huglæga þáttar.26 Áður en lengra er haldið þykir því 

tilefni til að gera grein fyrir þeim hlutlægu skilyrðum skaðabótaábyrgðar, sem þurfa að vera 

uppfyllt svo að skaðabótaábyrgð komi til álita.  

Frumskilyrði skaðabótaábyrgðar eru fjögur. Tjón þarf að hafa orðið á lögvörðum 

hagsmunum tjónþola27. Með öðrum orðum þarf tjón að liggja fyrir.28 Þá er það skilyrði að 

tjónþoli og tjónvaldur sé ekki einn og sami aðilinn. Annar en tjónþoli þarf þannig að hafa valdið 

tjóninu.29 Þá er það í þriðja lagi meginregla að tjóni hafi verið valdið með athöfn en ekki 

athafnaleysi. Vert er þó að nefna að frá síðastgreinda skilyrðinu eru fjölmargar 

undantekningar.30 Að endingu er það skilyrði að háttsemin, sem um ræðir, sé ólögmæt og að 

hlutrænar ábyrgðarleysisástæður eigi ekki við. Þar má nefna neyðarvörn, neyðarrétt, óbeðinn 

erindisrekstur, samþykki og áhættutöku.31 Í köflunum hér á eftir, 2.3.1 til 2.3.4, verður fjallað 

ítarlega um frumskilyrðin fjögur.  

 

2.3.1. Tjón þarf að liggja fyrir 

Fyrsta skilyrði skaðabótaábyrgðar er, eins og fyrr segir, að tjón í skilningi skaðabótaréttar liggi 

fyrir.32 Þegar til álita kemur hvort skaðabótaábyrgð sé fyrir hendi, þarf í upphafi að leggja mat 

á það hvort tjón hafi orðið.33 Ef þetta frumskilyrði um að tjón hafi orðið er ekki uppfyllt, leiðir 

það til þess að skaðabótakröfu vegna meints tjóns verður hafnað, sbr. til að mynda dóm 

Hæstaréttar 19. desember 2002 í máli nr. 277/2002 og dóm Hæstaréttar 15. febrúar 2007 í máli 

nr. 120/2006.  

Hugtakið tjón í skilningi skaðabótaréttar hefur verið skilgreint sem skerðing eða 

eyðilegging á lögvörðum hagsmunum, fjárhagslegum og ófjárhagslegum. Sú skilgreining á 

tjóni, sem miðað er við í skaðabótarétti, innifelur aðeins þau tjón sem eru skaðabótaskyld.34 

Afmörkun tjónshugtaksins takmarkast því af því að unnt sé að bæta tjónið með peningagreiðslu. 

Tjón í skilningi skaðabótaréttar hefur verið skilgreint með eftirfarandi hætti: ,,Skerðing 

lögvarinna hagsmuna. Tjón getur falist í skemmdum eða eyðileggingu á hlut, umráðasviptingu 

 
26 sama heimild, 55. 
27 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 595. 
28 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 55. 
29 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 595; Viðar Már Matthíasson og Eiríkur 

Jónsson, Bótaréttur I (Codex 2015) 56. 
30 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 56.  
31 sama heimild, 56. 
32 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur: Kennslubók fyrir byrjendur (Bókaútgáfan Orator 1999) 9.  
33 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 56. 
34 Páll Sigurðsson, Lögfræðiorðabók með skýringum (Bókaútgáfan Codex 2008) 439. 
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hlutar, líkamstjóni, ærumeiðingum hvers konar, skerðingu viðskiptavildar og skerðingu á 

tekjumöguleikum rekstraraðila“.35  

 

2.3.2. Tjónþoli er annar en tjónvaldur  

Það er grundvallarregla að tjónþoli má hvorki hafa valdið tjóninu sjálfur né má samsömun eiga 

við. Þetta þýðir að tjónþoli og tjónvaldur mega ekki vera einn og sami aðili. Eðli málsins 

samkvæmt getur tjónþoli ekki átt skaðabótakröfur á hendur sjálfum sér. Sjaldan hefur reynt á 

það hvort þessu skilyrði sé fullnægt enda ætti það yfirleitt ekki að vera sérstökum vandkvæðum 

bundið að skera úr um það hvort maður hefur unnið tjón á eigin hagsmunum eða ekki.36 Reglur 

um samsömun geta hins vegar leitt til þess að réttur tjónþola til skaðabóta skerðist eða falli 

niður, þrátt fyrir að um tvo sjálfstæða aðila sé að ræða. Af framangreindu leiðir, að jafnvel þótt 

fyrir liggi að tjónvaldur og tjónþoli séu ekki einn og sami aðilinn, þarf að taka til skoðunar hvort 

slík tengsl séu á milli aðila og skera úr um það hvort reglur um samsömun eigi við.37 Fjallað 

verður ítarlega um samsömun í kafla 3.  

 

2.3.3. Tjóni valdið með athöfn   

Almennt hefur verið talið að tjóni þurfi að hafa verið valdið með athöfn. Með því er átt við að 

tjónið verði rakið til tiltekinnar athafnar tjónvalds. Athafnaleysi getur þó í vissum tilvikum leitt 

til skaðabótaábyrgðar.38 Athöfn í þessum skilningi getur bæði verið eiginleg athöfn og 

óeiginlegt athafnaleysi. Þó er ljóst að oft eru mörkin milli beinna athafna tjónvalds og 

athafnaleysis ekki skýr. Hreint athafnaleysi, einnig kallað eiginlegt athafnaleysi, leiðir ekki til 

bótaábyrgðar. Hins vegar getur óeiginlegt athafnaleysi leitt til bótaábyrgðar. Með eiginlegu 

athafnaleysi er átt við aðstæður þar sem sá, sem til álita kemur að verði skaðabótaskyldur, hefur 

ekki þau tengsl við þá atburðarás, sem leiðir til tjóns, að honum beri skylda til að bregðast við.39 

Hafi maður látið það farast fyrir að koma manni, sem er í háska staddur, til hjálpar 

jafnvel þótt honum sé það fært, bakar það honum almennt ekki skaðabótaskyldu.40 Hins vegar 

er slíkt athafnaleysi refsivert samkvæmt 221. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940.41 Með 

óeiginlegu athafnaleysi er hins vegar átt við þær aðstæður, þegar mögulegur tjónvaldur hefur 

 
35 sama heimild, 438. 
36 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 57.  
37 sama heimild, 59. 
38 Gizur Bergsteinsson, ,,Nokkur sjónarmið í skaðabótarétti“ (1963) árgangur (16) Úlfljótur 87, 93. 
39 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 67. 
40 sama heimild, 67-68. 
41 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (Háskólaútgáfan 1999) 57.  
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einhver tengsl við atburðarás sem síðar leiðir til tjóns, sem er þess valdandi að rétt er að telja 

hann skyldan til athafna. Óeiginlegt athafnaleysi getur falist í því að tjónvaldur hafi stuðlað með 

einhverjum hætti að því að koma manni í þá stöðu að tjón hafi hlotist af. Taka má sem dæmi 

skyldu þeirra, sem hafa fasteignir og aðra muni í vörslu sinni, til að gera hæfilegar ráðstafanir 

til að afstýra tjóni. Dómur Hæstaréttar frá 21. mars 1996 í máli nr. 419/1994 er dæmi um 

aðstæður þar sem óeiginlegt athafnaleysi leiddi til bótaskyldu. Í niðurstöðu Hæstaréttar segir:  

 

Verður að telja, að við þessar aðstæður hafi sérstök skylda hvílt á stefnda að gera 

viðeigandi varúðarráðstafanir til þess að koma í veg fyrir slysahættu með því að 

sandbera stéttina eða bera á hana íseyðandi efni, og var það hvorki tímafrekt né 

kostnaðarsamt. Það lét stefndi hins vegar undir höfuð leggjast. Verður að telja, 

að orsök slyssins verði rakin til þessarar vanrækslu stefnda. Leiðir þessi 

vanræksla til fébótaábyrgðar hans á slysinu. 

 

Fleiri sambærilegir dómar hafa fallið, þar sem athafnaleysi hefur leitt til bótaábyrgðar. Sem 

dæmi má taka dóm Hæstaréttar 1. apríl 2004 í máli nr. 385/2003 þar sem eigandi fasteignar var 

talinn bera bótaábyrgð þar sem hann gerði ekki viðeigandi ráðstafanir til að koma í veg fyrir 

slys.  

 

2.3.4. Ólögmæt háttsemi 

Að endingu er það gert að skilyrði að háttsemi tjónvalds sé ólögmæt og hlutrænar 

ábyrgðarleysisástæður mega ekki eiga við. Efnislegu innihaldi skilyrðisins um ólögmæta 

háttsemi tjónvalds hefur ekki verið slegið föstu hér á landi. Allt að einu er ólögmæt háttsemi 

hluti af hugtaksskilyrðum sakarreglunnar og reglunni um vinnuveitendaábyrgð. Því hefur verið 

haldið fram að ólögmæti í þessum skilningi felist í því að verknaðurinn sé andstæður 

réttarreglum.42 Skilyrðinu um ólögmæti hefur verið lýst með neikvæðum hætti. Það er að 

jafnvel þótt tjóni sé valdið á hagsmunum, sem verndaðir eru af skaðabótareglum, sé háttsemin 

ekki ólögmæt ef hún réttlætist af einhverjum hlutrænum ábyrgðarleysisástæðum. Ef hlutrænar 

ábyrgðarleysisástæður eru fyrir hendi, gera þær háttsemi lögmæta, sem annars kynni að vera 

ólögmæt. Hlutrænar ábyrgðarleysisástæður eru meðal annars neyðarvörn, neyðarréttur, óbeðinn 

erindisrekstur, samþykki og áhættutaka.43 

 
42 A. Vinding Kruse, Erstatningsretten (5. útg., Jurist og Økonomforbundets 1989) 33. 
43 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 78.  
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2.4. Bótagrundvöllur  

Meginregla skaðabótaréttar er sú að tjónþoli þarf að sitja uppi með tjón sitt sjálfur, nema honum 

takist að sanna að annar maður beri skaðabótaábyrgð á tjóni hans.44 Því hefur verið haldið fram 

að hlutverk skaðabótaréttar sé fyrst og fremst að bæta tjónþola tjón sitt með peningagreiðslu.45 

Skaðabótaábyrgð kemur þó ekki til álita nema bótagrundvöllur sé fyrir hendi og að bótaskilyrði 

þeirrar reglu sem við á séu uppfyllt. 46 Einnig þurfa áðurnefnd frumskilyrði sem farið var yfir í 

köflum 2.3.1 til 2.3.4 að vera uppfyllt.  

Að meginstefnu til koma fjórar reglur til skoðunar sem grundvöllur skaðabótaábyrgðar. 

Þær eru sakarreglan, reglur um hlutlæga ábyrgð, vinnuveitendaábyrgð og sakarlíkindareglan.47 

Meginreglan er sú að maður ber ekki skaðabótaábyrgð á tjóni, nema það verði rakið til sakar 

hans.48 Sakarreglan er ólögfest meginregla um bótagrundvöllinn. Algengast er að 

skaðabótakröfur séu reistar á henni en einnig kann að vera gerð krafa um sök þess manns sem 

krafinn er um skaðabætur, nema lög kveði á um annað eða sérstakar aðstæður séu uppi.49  

Víðtækar ábyrgðarreglur fela í sér að skaðabótaábyrgð stofnast vegna tjóns, jafnvel þótt 

sá, sem skaðabótaábyrgð ber á tjóninu, hafi ekki sýnt af sér saknæma og ólögmæta háttsemi. 

Þegar bótagrundvöllur byggist á öðrum reglum en sakarreglunni, er um víðtæka ábyrgð að 

ræða.50 Slíkar reglur eru því undantekning frá meginreglu skaðabótaréttar, sakarreglunni. 

Reglan um vinnuveitendaábyrgð er dæmi um víðtæka ábyrgðarreglu. Hún er bundin því skilyrði 

að starfsmaður sýni af sér saknæma hegðun og því er ekki um hreina hlutlæga ábyrgð að ræða. 

Reglan um hlutlæga ábyrgð eða hrein hlutlæg ábyrgð er víðtækust reglna um bótagrundvöll í 

skaðabótarétti. Með því er átt við ábyrgð án sakar. Tjónþoli þarf ekki að sýna fram á að tjóni 

hafi verið valdið með saknæmri háttsemi ef um er að ræða tjón sem er skaðabótaskylt á 

hlutlægum bótagrundvelli.  

Jafnvel þótt sök sé ekki skilyrði fyrir því að skaðabótaábyrgð stofnist, þarf að vera unnt 

að sýna fram á orsakatengsl milli þeirrar háttsemi sem hlutlæg ábyrgðarregla tekur til og þess 

tjóns sem af henni hlýst.51 Dæmi um hlutlæga ábyrgðarreglu má finna í 4. gr. laga um 

ökutækjatryggingar nr. 30/2019. Þar kemur fram að eigandi ökutækis skuli bæta tjón sem hlýst 

af notkun þess, þótt tjónið verði ekki rakið til bilunar eða galla á ökutækinu eða ógætni 

 
44 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur: Kennslubók fyrir byrjendur (Bókaútgáfan Orator 1999) 2. útg., 14.  
45 Jan Hellner og Svante Johansson: Skadestråndsrätt(6. útg., Stokkhólmur 2002) 37.  
46 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I (Bókaútgáfan Codex 2015) 93.  
47 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 61. 
48 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur: Kennslubók fyrir byrjendur (Bókaútgáfan Orator 1999) 2. útg., 57.  
49 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 93.  
50 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 221.  
51 sama heimild, 223. 
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ökumanns. Skilyrði framangreindar reglu er að tjónið hafi hlotist af notkun ökutækisins og 

iðulega er talið fullnægjandi að tjónþoli sýni fram á orsakatengsl milli notkunar ökutæksins og 

tjóns.52 

Reglan um vinnuveitendaábyrgð er víðtækari en sakarreglan að því leyti að samkvæmt 

henni er það ekki skilyrði bótaábyrgðar að sá, sem skaðabótakrafa beinist að, hafi sjálfur valdið 

tjóninu með ólögmætum og saknæmum hætti. Samkvæmt reglunni um ábyrgð vinnuveitenda á 

skaðaverkum starfsmanna sinna, ber vinnuveitandi ábyrgð á tjóni sem starfsmaður hans veldur 

með ólögmætum og saknæmum hætti. Einu gildir hvort tjónþoli er utanaðkomandi aðili eða 

samstarfsmaður tjónvalds.53 Uppfylla þarf þrjú grundvallarskilyrði svo bótaábyrgð falli á 

vinnuveitanda. Í fyrsta lagi þarf tjón að verða vegna saknæmrar háttsemi starfsmanns. Í öðru 

lagi þarf tjóni almennt að hafa verið valdið á vinnutíma54 og í þriðja lagi þarf vinnuveitandi að 

hafa boðvald yfir starfsmanninum sem um ræðir.55 

Í sakarlíkindareglunni þarf tjónvaldur að sanna að hann hafi ekki valdið tjóni með ólögmætri 

háttsemi sinni.56 Sakarlíkindareglan er því víðtæk ábyrgðarregla. Í henni felst að sönnunarbyrði 

er í raun snúið við frá því sem gildir með sakarreglunni. Í hinni síðarnefndu er gert ráð fyrir að 

tjónþoli þurfi að sýna fram á að hann hafi orðið fyrir tjóni.57 Reglan hefur verið lögfest á Íslandi 

en hefur þó verið á undanhaldi hér á landi.58 

 

2.5 Gáleysi og ásetningur 

Eins og fram hefur komið er sakarreglan meginregla hér á landi. Í henni felst að maður ber ekki 

skaðabótaábyrgð á tjóni, nema það verði rakið til sakar hans. Sök þess manns, sem krafinn er 

um bætur, er ófrávíkjanlegt skilyrði bótaskyldu.59 

Sakarreglan hefur meðal annars verið skilgreind á eftirfarandi hátt:  

Maður ber skaðabótaábyrð á tjóni, sem hann veldur með saknæmum (þ.e. af 

ásetningi eða gáleysi) 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 heilsu.60 

 
52 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 217. 
53 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur: Kennslubók fyrir byrjendur (Bókaútgáfan Orator 1999) 2. útg., 93. 
54 Á þessu geta þó verið undantekningar, t.d. ef tjónþola er falið að sinna einhverju vinnutengdu utan vinnutíma. 
55 Sigríður Logadóttir, Lög á bók: Yfirlitsrit um lögfræði (Mál og menning 2016) 411. 
56 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaúgáfan Codex 2005) 307. 
57 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 326. 
58 sama heimild, 330. 
59 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur: Kennslubók fyrir byrjendur (Bókaútgáfan Orator 1999) 2. útg., 57. 
60 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 50. 
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Tvö meginskilyrði þurfa að vera fyrir hendi svo sakarreglunni sé beitt. Annars vegar verður 

háttsemin að vera ólögmæt og hins vegar verður háttsemin að vera huglægt saknæm, sem getur 

þá verið í formi ásetnings eða gáleysis.61 Háttsemi sem er viðhöfð af ásetningi eða gáleysi er 

saknæm.62  

Þegar til skoðunar kemur hvort lækka eigi skaðabætur eða fella þær niður, kemur stig 

gáleysis einnig til skoðunar. Aðgreining á almennu og stórkostlegu gáleysi skiptir miklu máli 

og með tilkomu 23. gr. a skbl., sem bætt var við með lögum nr. 124/2009, hefur þýðing þess 

aukist. Í ákvæðinu kemur fram að verði starfsmaður fyrir líkamstjóni skerðist ekki 

skaðabótaréttur hans vegna meðábyrgðar, nema hann hafi með stórkostlegu gáleysi eða 

ásetningi átt þátt í að tjónsatburður átti sér stað.63 

 

2.5.1 Gáleysi 

Í skaðabótarétti merkir gáleysi hegðun, sem felur í sér umtalsverða hættu á að tjón verði.64 

Hugtakið hefur verið skilgreint í íslenskum skaðabótarétti á eftirfarandi hátt:  

Tjóni er valdið af gáleysi ef háttsemi tjónvalds hefur, vegna þess að hann hefur 

ekki sýnt þá varkárni sem ætlast má til af honum, vikið frá því sem telja má 

viðurkennda háttsemi samkvæmt því sem ákveðið er í lögum, fordæmum, venju 

eða eftir öðrum viðmiðunum í skaðabótarétti.65 

 

Almennt gáleysi er lægra stig gáleysis. Tjónvaldur sýnir þá ekki af sér þá varfærni, umhyggju 

eða aðgæslu, sem honum ber að gera.66 Leggja verður mat á það hvort verknaðurinn sýni fram 

á sinnuleysi og tillitsleysi gagnvart lífi og eigum annarra.67 

Mat á gáleysi getur farið fram með ýmsum hætti, bæði á huglægum og hlutlægum 

þáttum. Horft er meðal annars til huglægra þátta eins og kæruleysis, einbeitingarleysis, leti 

o.fl.68 Koma þessi sjónarmið einnig oft fram í dómum. Í dómi Hæstaréttar 19. júní 1953 í máli 

nr. 161/1952 var deilt um skaðabótaábyrgð vegna slyss sem varð þegar færiband í fiskvinnslu 

vafðist utan um handlegg stúlku sem þar var við störf. Vanbúnaður var talinn á færibandinu. 

Ekki voru hlífar á því, sem kom fram í reglum um gerð og búnað slíkra tækja að skyldu vera á 

 
61 A. Vinding Kruse, Erstatningsretten (5. útg., Jurist og Økonomforbundets 1989) 52. 
62 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaúgáfan Codex 2005) 141. 
63 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 112-113. 
64 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur: Kennslubók fyrir byrjendur (Bókaútgáfan Orator 186) 55.  
65 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 102. 
66 sama heimild, 115. 
67 A. Vinding Kruse, Erstatningsretten (5. útg., Jurist og Økonomforbundets 1989) 53. 
68 sama heimild, 54.  



12 

 

slíku færibandi. Í dóminum kemur fram að stúlkan hafi aðeins verið 16 ára og það hafi verið 

óforsvaranlegt hjá verkstjóranum að láta hana vinna við þessar aðstæður. Verkstjóranum hafi 

verið kunnugt um að starfið fæli í sér hættu og að stúlkurnar notuðu vettlinga við starfið. Honum 

hefði átt að vera ljóst að hætta stafaði af því að nota slíka vettlinga, þar sem þeir gætu flækst í 

færibandinu. Í þessu tilfelli var verkstjórinn látinn bera ábyrgð á tjóninu sem stúlkan varð fyrir, 

þar sem hann þótti hafa sýnt af sér gáleysi. 

Huglæg atriði snúast um skynjun manna. Persónuleg og einstaklingsbundin viðmið 

hvers og eins. Hlutlæg atriði eru aftur á móti skilgreind neikvætt. Þannig er átt við atriði, sem 

ekki eru háð persónulegu mati. Til dæmis samanburð á ákveðinni háttsemi við þær kröfur sem 

gerðar eru í skráðum reglum. Með skráðum hátternisreglum er fyrst og fremst átt við reglur í 

settum lögum í þrengri merkingu, þ.e. lögum settum af Alþingi, og settum lögum í rýmri 

merkingu, þ.e. reglugerðum settum á grundvelli laga, reglna, samþykkta og annarra almennra 

stjórnvaldsfyrirmæla. Til að skráðar hátternisreglur fái vægi við saknæmismatið verður að vera 

ljóst að tjónvaldi hafi verið skylt að fara eftir þeim.69 Á sumum sviðum eru gerðar ríkari kröfur 

til hins hlutlæga þáttar. Þannig eru gerðar kröfur um tilteknar athafnir eða að menn sýni meiri 

aðgæslu eða vandvirkni en almennt yrðu gerðar kröfur til eða hegði sér ella með öðrum 

hætti. Stundum eru gerðar ríkari kröfur til þess sem maður sá, eða mátti sjá um afleiðingar 

háttsemi sinnar. Þetta er oft reist á huglægu mati, þ.e. einstaklingsbundnum aðstæðum 

tjónvalds, t.d. ef hann er sérfróður og vel menntaður.70 

Bonus Pater mælikvarðinn er einn þeirra mælikvarða sem horft hefur verið til. Lengi 

var það aðferðafræði skaðabótaréttar að spyrja hvernig hinn gegni og skynsami maður hefði 

hagað sér við hinar tilteknu aðstæður. Undanhald frá bonus pater mælikvarðanum felur í sér að 

vaxandi áhersla er á hlutlægan þátt saknæmis. Borin er saman háttsemi tjónvalds við skráðar 

hátternisreglur og ef frávik finnast, þá leiðir það líklega til þess að um gáleysi sé um að ræða. 

Þetta má til dæmis sjá í Hrd. 6. apríl 1995 í máli nr. 55/1992.71  

Fullyrða má, að ef tjónvaldur hefur valdið tjóni með því að brjóta hátternisreglur, sem 

honum var skylt að fara eftir og markmið þeirra var að tryggja öryggi tjónþola og koma í veg 

fyrir að tjón yrði, að dómstólar myndu telja háttsemi tjónvalds saknæma.72 Dæmi um að stuðst 

sé bæði við skráðar reglur og bonus pater mælikvarðann má finna í dómi Hæstaréttar 28. febrúar 

2013 í máli nr. 536/2012. 

 
69 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 130. 
70 sama heimild, 177.  
71 sama heimild, 109. 
72 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaúgáfan Codex 2005) 170. 
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2.5.2 Stórkostlegt gáleysi og ásetningur 

Stórkostlegt gáleysi er gáleysi á hærra stigi en almennt gáleysi. Í því felst að annað hvort víkur 

háttsemin hlutrænt séð meira frá þeirri háttsemi, sem tjónvaldi bar að viðhafa en þarf til að 

sannreyna almennt gáleysi, eða að hin huglæga afstaða tjónvalds til tjónsins einkennist af meira 

tillitsleysi en þarf til að staðreyna almennt gáleysi.73 

Um mun alvarlegri frávik frá fyrirmæltri eða viðurkenndri háttsemi þarf að vera til að 

gáleysið teljist stórkostlegt. Skilin á milli almenns gáleysis og stórkostlegs gáleysis eru hins 

vegar óljós. Það getur komið sér illa fyrir tjónþola þar sem miklu skiptir hvort háttsemi hans 

teljist sem almennt eða stórkostlegt gáleysi.74 Munurinn á stórkostlegu gáleysi og almennu 

gáleysi er ekki glöggur. Í seinni tíð hefur þetta aðeins verið talinn stigsmunur.75 Í Hrd. 17. 

desember 2013 í máli nr. 466/2013 var tjónþoli látinn bera hluta af tjóni sínu sjálfur, eftir að 

hafa orðið fyrir tjóni við vinnu sína við að smíða mykjudreifara. Niðurstaða dómsins varð sú 

að tjónþoli hefði sýnt með háttsemi sinni af sér stórkostlegt gáleysi, með því að hafa upp á sitt 

eindæmi ákveðið að fara niður í tank án þess að vera með tiltækan öryggisbúnað, þótt honum 

hefði mátt vera ljós sú áhætta sem í þessu fólst. Til frekari skýringar um mörkin á milli almenns 

og stórkostlegs gáleysis má benda á Hrd. 20. mars 1997 í máli nr. 140/1996.76 Í forsendum 

dómsins kemur þessi rökstuðningur fram:   

 

Áfrýjandi var sjálfur viðtakandi varningsins, sem fluttur var með bifreiðinni, og 

bar ábyrgð á því, hvernig staðið væri að móttöku á honum. Hann var vanur 

vinnu, þar sem lyftibúnaður var notaður, og mátti gera sér ljósa grein fyrir 

hættum, sem henni væru samfara. Hann mátti og vita, að bifreiðarstjórinn sæi 

ekki til handbragða hans. Engar líkur eru að því leiddar, að búnaði kranans eða 

umbúnaði við lyftingu á farminum hafi verið áfátt. Ósannað er gegn mótmælum 

bifreiðarstjórans, að farminum hafi verið slakað niður, eftir að hífing var byrjuð, 

og áfrýjandi gat hæglega meiðst við aðgerðina, án þess að mistök við stjórn 

kranans kæmu til. Er mun líklegra, þegar alls er gætt, að áfrýjandi hafi sjálfur 

lagt sig í óþarfa hættu. Verði slysið þannig rakið til mistaka hans, sem meta megi 

honum til stórkostlegs gáleysis, eins og á stóð. Samkvæmt því er rétt að taka til 

greina þá kröfu stefndu, að bætur til áfrýjanda verði lækkaðar á grundvelli 3. 

mgr. 88. gr. umferðarlaga. Er hæfilegt eftir öllum atvikum, að hann beri sjálfur 

helming af tjóni sínu, en stefndu bæti það að hálfu. 

 

Tjóni er valdið af ásetningi ef tjónvaldur var meðvitaður um, eða mátti vita, að tjón myndi mjög 

líklega verða af háttsemi hans. Hann kaus þrátt fyrir það að hegða sér svo sem hann gerði.77 Í 

 
73 Ragnheiður Bragadóttir o.fl (ritstj.), Afmælisrit: Jónatan Þórmundsson sjötugur, 19. desember 2007 

(Bókaútgáfan Codex 2007) 594. 
74 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaúgáfan Codex 2005) 441. 
75 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 118. 
76 sama heimild, 112-113. 
77 sama heimild, 124.  
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skaðabótarétti hefur aðgreining ásetnings og gáleysis litla sem enga þýðingu, þar sem nánast 

óþekkt er að ásetningur teljist skilyrði fyrir því að skaðabótaábyrgð stofnist.78 

Tilgangur ritgerðarinnar er að kanna hvaða áhrif háttsemi þess, sem lætur lífið í 

skaðabótaskyldu slysi, hefur á bótarétt eftirlifenda. Við þessar aðstæður hefur gáleysi tjónvalds 

mikla þýðingu en einnig háttsemi tjónþola. Þessir þættir hafa þýðingu við mat á bótaskyldu og 

einnig þegar til álita kemur hvort tjónþoli sé meðábyrgur.  

 

3. Samsömun  

Sagnorðið að samsama þýðir að sameina og samsömun er því sameining. Í lögfræði merkir 

samsömun að háttsemi eins hafi tiltekin áhrif á réttarstöðu annars, þótt um tvo sjálfstæða 

einstaklinga eða lögpersónur sé að ræða.79 Fram hefur komið að það er frumskilyrði, svo til 

skaðabótaábyrgðar geti stofnast, að tjónþoli og tjónvaldur séu ekki sami aðilinn. Hitt er svo 

annað mál að þótt það liggi fyrir, að um tvo sjálfstæða aðila sé að ræða, geta reglur um 

samsömun leitt til þess að réttur tjónþola til skaðabóta glatist eða takmarkist. Eftir að því hefur 

verið slegið föstu að um tvo aðila sé að ræða þarf því við athugun á því hvort skaðabótaábyrgð 

sé fyrir hendi að kanna hvort reglur um samsömun eigi við.80 

Samsömun í skaðabótarétti hefur verið skilgreind með eftirfarandi hætti:  

Það að háttsemi B hefur sömu réttaráhrif fyrir A og hann hefði sjálfur viðhaft 

hana. Í þessu felst að A getur orðið skaðabótaskyldur vegna háttsemi B og að 

skaðabótaréttur A getur skerst vegna háttsemi B.81 

 

Í samsömun í skaðabótarétti felst sem sagt að háttsemi B hefur sömu réttaráhrif fyrir A eins og 

ef hinn síðarnefndi hefði viðhaft hana sjálfur. Talað er um virka samsömun þegar A er 

samsamaður B, það er að aðili A þarf að þola það að verða bótaskyldur vegna háttsemi aðila B. 

Ef A þarf hins vegar að þola takmarkanir á eigin bótarétti vegna háttsemi B er það nefnt óvirk 

samsömun.82 

Ágætt dæmi um virka samsömun er reglan um vinnuveitendaábyrgð. Í reglunni felst að 

vinnuveitandi ber skaðabótaábyrgð á saknæmri og ólögmætri háttsemi starfsmanns síns. Á það 

 
78 sama heimild, 124. 
79 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur II: Vátryggingaréttur og bótareglur félagsmálaréttar 

(Bókaútgáfan Codex 2015) 355. 
80 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 59. 
81 Páll Sigurðsson, Lögfræðiorðabók með skýringum (Bókaútgáfan Codex 2008) 371; Eiríkur Jónsson og Viðar 

Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 59. 
82 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 59. 
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við, jafnvel þótt vinnuveitandinn hafi ekki sjálfur sýnt af sér saknæma háttsemi.83 Dæmi um 

óvirka samsömun er samsömun þeirra sem missa framfæranda og hins látna. Það er ólögfest 

meginregla að bótaréttur þeirra, sem misst hafa framfærendur, kann að skerðast vegna háttsemi 

hins látna. Þetta þýðir að eftirlifendur hins látna geta þurft að sæta skerðingu bóta vegna 

háttsemi hans.84 Þótt almennt sé ekki gerður áskilnaður um stórkostlegt gáleysi eða ásetning 

hins látna, svo það hafi áhrif á bótarétt eftirlifenda, eru þó til lögfest ákvæði þar sem slíkar 

kröfur eru gerðar. Í óvirkri samsvörun felst því að sá, sem ekki á sjálfur sök á tjóni, getur þurft 

að þola skerðingu eða brottfall bótaréttar vegna sakar annars manns sem er samsamaður 

tjónþola.85  Tengsl milli tveggja persóna geta því haft í för með sér að bótakrafa annarrar 

persónunnar gegn tjónvaldi skerðist vegna þess að hinn aðilinn sýndi af sér sök.86 Almenna 

reglan er sú að ekki eigi að samsama tjónþola maka sínum, sem valdið hefur tjóni á hagsmunum 

tjónþola.87  

Sambærilegar reglur eru um samsömun í Noregi og Danmörku. Í Noregi skerðist 

bótaréttur vegna meðábyrgðar fyrst og fremst vegna háttsemi hins slasaða. Samkvæmt 

skaðabótalögum er meðábyrgðin útvíkkuð til aðila sem eru samsamaðir tjónþola. Þegar um 

skaðabætur til eftirlifenda er að ræða, hefur gáleysi þess látna áhrif á réttarstöðu eftirlifenda.88 

Ekki eru skýr ákvæði í norskum lögum þess efnis, hvenær beita eigi óvirkri samsömun. Slíkar 

reglur er þó að finna í norkum rétti. Reglurnar eru byggðar á öðrum greinum skaðabótaréttarins 

og hafa þróast í réttarframkvæmd og fræðum. Nánari útfærsla reglnanna um óvirka samsömun 

fer eftir heildarmati hverju sinni. Einnig skiptir máli hvort um persónutjón eða tjón á munum 

sé að ræða.89 

Í Danmörku geta tengsl milli tveggja einstaklinga réttlætt virka samsömun. Tengslin hafa 

einnig í för með sér að bótakrafa annars einstaklingsins á hendur tjónvaldi skerðist, vegna 

saknæmis sem rakið er til hins einstaklingsins, þ.e. þegar um óvirka samsömun ræðir.90 

 

 
83 sama heimild, 59. 
84 sama heimild, 64. 
85 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 425. 
86 Bo von Eyben og Helle Isager, Lærebog í erstatningsret (6. útg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007) 

374. 
87 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaúgáfan Codex 2005) 103. 
88 Trine-Lise Wilhelmsen og Birgitte Hagland, Om erstatningsrett (Gyldendal Norsk Forlag 2017) 306.  
89 Morten Kjelland, Erstatningsrett: En lærebok (Universitetsforlaget 2017) 409. 
90 Bo von Eyben og Helle Isager, Lærebog í erstatningsret (6. útg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007) 

374. 
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4. Meðábyrgð 

4.1. Almennt um meðábyrgð 

Í Rómarrétti til forna gilti sú regla að bótaábyrgð tjónvalds féll niður ef tjónþoli hafði sýnt af 

sér sök. Regluna um meðábyrgð tjónþola má rekja þangað.91 Sambærilega reglu var einnig að 

finna í eldri enskum lögum. Í gömlum germönskum lögum voru bætur helmingaðar vegna 

meðábyrgðar tjónþola.92 

Reglan um meðábyrgð tjónþola er meginregla í skaðabótarétti. Hún gengur út á það að 

tjónþoli getur þurft að bera hallann af því ef háttsemi hans verður talin hafa átt þátt í 

skaðabótaskyldu tjóni hans.93 Reglan um meðábyrgð gildir, hvort sem ábyrgð tjónvalds byggist 

á sakarreglunni eða víðtækum bótareglum.94 Reglan hefur ekki verið lögfest á Íslandi en byggist 

þess í stað á áralangri dómvenju, þótt unnt sé að finna reglur um meðábyrgð í íslenskri löggjöf.95  

Í því samhengi mætti nefna ákvæði í sérlögum, svo sem 2. mgr. 158. gr. siglingalaga nr. 

34/1985.96  

Forsendan að baki reglunni um eigin sök tjónþola er sögð vera „að sekur tjónþoli eigi 

ekki kröfu til að njóta sömu réttarverndar og tjónþoli, sem hefur ekki átt neinn þátt í atvikum, 

sem leiddu til tjóns“.97 Af þessu leiðir að þótt fyrir liggi að skilyrðum bótaskyldu sé fullnægt 

eftir sakarreglunni, reglunni um vinnuveitendaábyrgð eða öðrum skaðabótareglum, getur 

tjónþoli glatað rétti sínum til skaðabóta vegna meðábyrgðar sinnar. Þannig getur verið að 

tjónþoli þurfi að sæta skerðingu bóta, að hluta eða í heild, í samræmi við þá ábyrgð sem hann 

ber á tjóni sínu, hafi hann verið meðvaldur að því. Þegar tjónþoli er ekki slysatryggður og 

bótaskyldur aðili er ekki með ábyrgðartryggingu, skiptir auðvitað verulegu máli hvort greiða 

skuli fullar eða skertar bætur, sérstaklega ef verulegt tjón hlýst af slysi.98 

Þegar til álita kemur að tjónþoli beri tjón sitt sjálfur, að hluta eða í heild, þarf að meta 

sök hans með sambærilegum hætti og sök tjónvalds er metin. Almennt þarf háttsemi tjónþola 

 
91 sama heimild, 367. 
92 A. Vinding Kruse, Erstatningsretten (5. útg., Jurist og Økonomforbundets 1989) 318. 
93 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 373. 
94 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur: kennslubók fyrir byrjendur (2. útg., Orator 1999) 115. 
95 sama heimild, 114. 
96 2. mgr.: 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 skipting skaðabótanna í ákveðnum hlutföllum þá bæta 

hinir seku tjónið að jöfnum hlutum. 
97 Arnljótur Björnsson, „Hjálmar, hlífðargleraugu og öryggisbelti“ (1984) árgangur (34) Tímarit lögfræðinga 

185, 188. 
98 sama heimild, 192. 
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að uppfylla skilyrði sakarreglunnar svo til álita komi að bætur honum til handa skerðist.99 

Meginreglan er sú að almennt gáleysi tjónþola nægir til að hann verði gerður meðábyrgur. 

Rökin sem færð hafa verið fram fyrir reglunni eru sambærileg þeim sem færð hafa verið 

fyrir áhættutöku og réttaráhrifum hennar. Það er að eðlilegt sé að sá, sem er meðábyrgur á tjóni 

sínu, njóti ekki sömu réttarverndar skaðabótareglna en ella.100 Í riti Eiríks Jónssonar og Viðars 

Más Matthíassonar kemur fram að tilvist reglna um réttaráhrif meðábyrgðar tjónþola sé fyrst 

og fremst rökstudd með því að þær komi í veg fyrir að tilviljun ein ráði því á hverjum tjón 

lendir.101 Í raun er reglan um lækkaðar skaðabætur vegna eigin sakar tjónþola spegilmynd 

sakarreglunnar.  

Reglunni um meðábyrgð tjónþola er ekki alltaf fylgt til hins ítrasta. Þó hefur tíðkast í 

dómaframkvæmd á Íslandi að líta framhjá minniháttar ábyrgð tjónþola og þá einkum ef háttsemi 

tjónvalds er talin sérstaklega alvarleg.102 Í því samhengi má vísa til dóms Hæstaréttar 16. 

desember 2004 í máli nr. 287/2004. Málavextir voru þeir að tjónvaldur ók bifreið sinni á 

öfugum vegarhelmingi í mikilli þoku. Sannað þótti að bifreiðinni hefði verið ekið utan í aðra 

bifreið, með þeim afleiðingum að hinn ökumaðurinn missti stjórn á bifreið sinni og tjón varð. 

Upplýst var að tjónþoli hafði ekið á 70 til 80 km hraða þegar slysið átti sér stað. Í niðurstöðu 

Hæstaréttar í málinu kemur fram að jafnvel þótt þokan hefði gefið ökumönnum tilefni til að aka 

varlega umrætt sinn, yrði ekki talið að í aksturshraða tjónþola fælist gáleysi sem hefði þau áhrif 

að sök væri skipt í málinu. Dómurinn lagði sérstaklega áherslu á yfirgnæfandi sök tjónvalds á 

árekstrinum með því að aka á öfugum vegarhelmingi á móti umferð úr gagnstæðri átt. Þannig 

er ljóst að sök tjónvalds skiptir einnig máli þegar meta á hvort eðlilegt sé að tjónþoli beri hluta 

tjóns síns sjálfur.  

Eins og fram hefur komið er meginreglan sú að almennt gáleysi tjónþola nægir til að 

tjónþoli verði gerður meðábyrgur. Sérreglur má finna í lögum um meðábyrgð tjónþola sem 

víkja frá almennum reglum. Þessar sérreglur snúa þá yfirleitt að því að meðábyrgð tjónþola eigi 

ekki að hafa réttaráhrif, nema hann hafi sýnt af sér stórfellt gáleysi eða ásetning með háttsemi 

sinni, sbr. til að mynda 1. mgr. 23. gr. a. skbl. og 4. mgr. 4. gr. laga um ökutækjatryggingar nr. 

30/2019103 sem kveður á um að bætur vegna líkamstjóns eða missis framfæranda megi lækka 

eða fella niður ef sá, sem varð fyrir tjóni eða lést, var meðvaldur að tjóninu af ásetningi eða 

 
99 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 377. 
100 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 83; A. 

Vinding Kruse, Erstatningsretten (5. útg., Jurist og Økonomforbundets 1989) 320. 
101 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 412. 
102 sama heimild, 409. 
103 Áður 2. mgr. 88. gr. umferðarlaga.  
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stórkostlegu gáleysi. Í 2. mgr. 128. gr. laga um loftferðir nr. 60/1998 segir beinlínis að 

skaðabótaskylda falli niður ef sannað er að sá, sem fyrir skaða verður, hafi valdið tjóninu af 

ásetningi eða stórkostlegu gáleysi. Einnig má nefna í þessu sambandi 9. gr. sbr. 2. gr. laga um 

skaðsemisábyrgð nr. 25/1991, 8. gr. laga nr. 69/1995 um greiðslu ríkissjóðs á bótum til þolenda 

afbrota og 6. gr. laga nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu.104 

Ljóst er að í framangreindum ákvæðum er ábyrgð hins bótaskylda almennt reist á 

víðtækum ábyrgðarreglum.  Þá hefur verið á það bent að eðlilegt sé að gera ríkari kröfur um að 

að skilyrði meðábyrgðar séu fyrir hendi þegar um líkamstjón er að ræða en þegar munatjón eða 

almennt fjártjón hefur orðið. Meðábyrgð getur bæði tekið til fjártjóns og ófjárhagslegs tjóns.105 

Reglan um meðábyrgð er lögfest í norsku skaðabótalögunum nr. 26/1969 í 5-1. gr. Í 

dönskum rétti er sambærileg almenn regla um meðábyrgð ólögfest eins og á Íslandi.106 Af 

framansögðu er ljóst að tilgangur reglunnar um meðábyrgð er sá að aðili, sem er meðvaldur að 

tjóni sínu, beri ábyrgð í samræmi við eigin sök. Við matið á meðábyrgð koma nokkrir þættir til 

skoðunar og verður vikið að þeim í köflum 4.1.1.- 4.1.4. 

 

4.1.1. Saknæmisstig tjónþola 

Líkt og fyrr hefur verið greint frá, þarf að meta saknæmisstig tjónþola þegar til álita kemur að 

skerða bætur honum til handa. Hinn bótaskyldi ber sönnunarbyrði fyrir því að skilyrði 

meðábyrgðar séu uppfyllt.107 Um þetta er til dæmis fjallað í Hrd. 15. mars 2012 í máli nr. 

472/2011. Almennt er talið að sakarreglan sé megingrundvöllur reglunnar um eigin sök 

tjónþola.108 Hafi tjónþoli valdið tjóni á hagsmunum sínum af ásetningi, leiðir það almennt til 

þess að hann fyrirgeri rétti sínum til bóta.109 Því þarf að meta hve alvarlegt gáleysi tjónþoli 

sýndi af sér í tilteknu tilviki. Þannig þarf að leggja mat á saknæmisstig tjónþola. Ef sök hans er 

veruleg, getur hann þurft að bera hluta tjóns síns sjálfur.110 

Reglan um að eigin sök tjónþola svipti hann bótarétti er ólögfest. Við mat á meðábyrgð 

tjónþola koma því sömu atriði til skoðunar og við mat á sök almennt. Ef hinn bótaskyldi ber 

ábyrgð á grundvelli sakar, kemur því til álita að meta sök tjónvalds og tjónþola með 

sambærilegum hætti.111 Þegar bótaskylda hvílir á öðrum bótagrundvelli en sök, er eðli málsins 

 
104 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 410. 
105 sama heimild, 410. 
106 sama heimild, 409. 
107 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 378. 
108 Indriði Þorkelsson, „Eigin sök tjónþola“ (1984) árgangur (37) Úlfljótur 127, 141. 
109 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur  (Bókaútgáfan Codex 2015) 415. 
110 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur: kennslubók fyrir byrjendur (2. útg., Orator 1999) 125. 
111 sama heimild, 126. 
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samkvæmt ekki hægt að skipta sökinni. Allt að einu er meginreglan í slíkum tilvikum sú að 

komið getur til skerðingar bóta til handa tjónþola eða jafnvel algjörrar niðurfellingar bóta, hafi 

tjónþoli sýnt af sér sök sem metin er veruleg.112 

Gáleysismatið er háð aðstæðum og því hver á í hlut. Litið er til þess hvort tjónþoli hafi 

brotið gegn skráðum hátternisreglum,113 sbr. til dæmis Hrd. 20. september 2012 í máli nr. 

38/2012. Í því máli var deilt var um það hvort tjónþoli hefði sýnt af sér stórkostlegt gáleysi og 

ætti að bera tjón sitt sjálfur. Hæstiréttur vísaði í dóminum til skráðra hátternisreglna sem 

tjónþoli hefði ekki fylgt og komst að þeirri niðurstöðu að tjónþoli skyldi bera helming tjóns síns 

sjálfur.  

Við matið er miðað við það tímamark þegar tjónsatvik átti sér stað, sbr. Hrd. 31. janúar 

2002 í máli nr. 303/2001. Þá gilda sérstök sjónarmið um meðábyrgð barna. Almennt má ætla 

að meira þurfi til að koma til, til að réttur barns til bóta verði skertur.114 Algengt er að 

bótaábyrgð skiptist í þriðjunga, fjórðunga eða til helminga, sbr. Hrd. 7. mars 2002 í máli nr. 

292/2001. Dómurinn er ágætt dæmi um það hvernig gáleysismat felur bæði í sér mat á hegðun 

tjónvalds og tjónþola. Dómur Hæstaréttar 24. maí 2012 í máli nr. 7/2012 er annað dæmi um 

það hvernig gáleysismat fer fram en í málinu kom eftirfarandi fram:  

 

Þegar myndir þær sem teknar voru á slysstað eru skoðaðar sést að húsið, sem er 

á tveimur hæðum, stendur í halla og blasir við að veggurinn sem er áfastur við 

húsið er mun hærri en sá hluti hans sem sneri að stefnda. Stefndi, sem var 

ókunnugur aðstæðum, tók þá hvatvísu ákvörðun að hlaupa í áttina að húsinu og 

stökkva yfir vegginn án þess að aðgæta hvernig aðstæður voru handan 

veggjarins. Verður að telja að stefndi hafi með þessu sýnt af sér verulegt gáleysi. 

Verður hann því látinn bera fjórðung tjóns síns sjálfur.   

 

Dæmi eru um að dómstólar telji atvik tengd tjónvaldi eða vinnuveitanda hans þess eðlis að það 

réttlæti að litið sé framhjá meðábyrgð tjónþola. Í dómi Hæstaréttar 10. júní 2010 í máli nr. 

646/2009 var tekist á um eigin sök tjónþola. Mat Hæstiréttur óvarkárni þá, sem tjónþoli sýndi í 

aðdraganda slyssins, svo óverulega í samanburði við saknæmi hins bótaskylda, að ekki væri 

tilefni til að skerða skaðabætur honum til handa. Í málinu var vísað til lækkunarheimildar 2. 

mgr. 24. gr. skbl. sem fjallað verður um í kafla 4.5. Þar verður einnig ítarlegri umfjöllun um 

þennan dóm.  

 

 
112 sama heimild, 126. 
113 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 415. 
114 sama heimild, 416. 
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4.1.2. Saknæmisstig tjónvalds 

Saknæmisstig tjónvalds hefur einnig þýðingu, þótt saknæmisstig tjónþola skipti meginmáli við 

mat á því hvort og hve mikla ábyrgð hann á sjálfur að bera á tjóni. Hins vegar er ljóst að 

saknæmisstig tjónvalds og tjónþola er samofið með þeim hætti að það þarf að vega 

saknæmisstig tjónvalds við saknæmisstig tjónþola.115 Í Hrd. 22. maí 2002 í máli nr. 463/2002 

sést glöggt hvernig saknæmisstig tjónþola er borið saman við saknæmisstig tjónvalds. Þar er 

sök vinnuveitanda tjónþola talin svo yfirgnæfandi, í samanburði við aðgæsluleysi tjónþola, að 

ekki þótti ástæða til að leggja hluta sakar á hann. Málavextir voru þeir að tjónþoli fékk í sig 

straum við vinnu sína uppi í háspennustaur, sem leiddi til alvarlegs líkamstjóns. Í dómi 

Hæstaréttar kemur fram að þótt tjónþoli hafi vissulega sýnt af sér gáleysi og jafnvel þótt sá sem 

ábyrgð bar á tjóni, hefði varað við áhættu, hefði sök hins bótaskylda verið svo yfirgnæfandi í 

samræmi við aðgæsluleysi tjónþola, að ekki þótti ástæða til að leggja hluta sakar á hann. 

Einnig er tekið á þessu atriði í dómi Hæstaréttar 17. október 1989 í máli nr. 119/1988. Í 

forsendum dómsins segir:  

Það er fram komið, að aðaláfrýjandi hafði tyllt sér á handriðið umhverfis 

dansgólfið. Þá gefur framburður vitna og til kynna, að hann hafi jafnframt 

sveiflað fótunum. Sýndi hann óaðgæslu með því. Hvað sem því líður, verður að 

telja, að sú ráðstöfun að fjarlæga útbúnað þann, sem hækkaði handriðið í 117,5 

cm, þar sem aðaláfrýjandi féll, hafi verið svo vítavert athæfi, að fella verði á 

gagnáfrýjanda fulla fébótaábyrgð í máli þessu þrátt fyrir nokkurt gáleysi 

aðaláfrýjanda. 

 

Í ofannefndum dómi er saknæmisstig tjónþola vegið saman við saknæmisstig tjónvalds. 

Tjónvaldur, það er rekstraraðili skemmtistaðarins, var látinn bera fulla ábyrgð á tjóninu en gera 

má ráð fyrir því að sök tjónvalds hafi verið talin slík, í samanburði við sök tjónþola, að ekki 

hafi verið talin ástæða til að láta tjónþola bera sjálfan hluta af tjóni sínu.   

Í dómi Hæstaréttar 28. febrúar 2013 í máli nr. 536/2012 var tjónþoli látinn sjálfur bera 

þriðjung tjóns síns. Vísað var til þess að hann hafði verið undir þó nokkrum áfengisáhrifum 

þegar slysið varð. Hæstiréttur taldi að orsakir slyssins mætti að nokkrum hluta rekja til þeirra 

áhrifa. Þá leit Hæstiréttur til þess að tjónþoli þekkti til aðstæðna á vettvangi og mátti því vera 

slysahættan ljós. Að því gættu taldi Hæstiréttur að meginorsök slyssins mætti rekja til þess 

hvernig frágangi í húsinu hafi verið háttað og að auðvelt hefði verið að koma í veg fyrir 

 
115 sama heimild, 417. 
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slysahættu. Í framangreindum málum sést berlega hvernig farið er í gegnum sök tjónvalds, þ.e. 

niðurstaða um hlutfall meðábyrgðar tjónþola er háð framgöngu tjónvalds.116 

 

4.1.3. Hætta sem stafar af háttsemi 

Við mat á meðábyrgð tjónþola skiptir máli hvort þeim aðila, sem viðhafði tiltekna háttsemi, 

hafi mátt vera ljós sú hætta sem af henni stafaði. Oft er það svo að mikill munur er á hættu sem 

stafar af háttsemi tjónvalds samanborið við þá hættu sem stafar af háttsemi tjónþola. Orsakirnar 

geta verið margvíslegar en bera þarf saman hættuna af háttsemi hvors aðila um sig. Eðli málsins 

samkvæmt myndi því koma til álita að lækka skaðabætur tjónþola ef samanburður á hættustigi 

háttsemi tjónvalds og tjónþola leiðir í ljós að háttsemi tjónþola hafi verið mun hættulegri.117  

Iðulega er vísað til þess í dómum, þar sem tjónþoli þarf að bera hluta tjóns síns sjálfur, 

að honum hefði mátt vera ljós sú hætta sem stafaði af tiltekinni háttsemi,118 sbr. Hrd. 15. 

nóvember 2007 í máli nr. 184/2007 og Hrd. 17. desember 2013 í máli nr. 466/2013. Í 

síðarnefnda málinu var tjónþoli talinn hafa sýnt af sér stórkostlegt gáleysi og var hann látinn 

bera þriðjung tjóns síns sjálfur. Í Hrd. 14. júní 2012 í máli nr. 549/2011 kemur fram í forsendum 

niðurstöðu Hæstaréttar að tjónþola hlyti að hafa verið ljós sú hætta sem stafaði af því að láta 

lyfta sér upp í 2,65 metra hæð með lyftara á vörubretti sem var án alls öryggisbúnaðar. Var 

tjónþoli látinn bera tjón sitt að hálfu leyti sjálfur þar sem hann hafði sýnt af sér stórfellt gáleysi 

með athöfnum sínum.  

Þá geta kröfur um aðgæslu tjónþola orðið meiri ef tjónþoli er meðvitaður um þá hættu 

sem stafar af háttsemi tjónvalds.119 Litið er til þess við mat á saknæmisstigi hvort tjónþola hafi 

verið eða átt að vera ljós hættan sem fyrir hendi var. 

 

4.1.4. Orsakatengsl og sennileg afleiðing 

Það er skilyrði skaðabótaábyrgðar að orsakatengsl séu á milli bótaskyldrar háttsemi og tjónsins 

sem af henni hlýst. Jafnvel þótt aðili sýni af sér saknæma háttsemi leiðir það eitt og sér ekki til 

bótaskyldu. Bótaskyldan kemur ekki til álita nema þegar saknæm háttsemi einstaklingsins 

veldur tjóni.120 Þegar lagt er mat á það, hvort tilefni er til að beita reglum um meðábyrgð 

tjónþola, þurfa skilyrði skaðabótaréttar um orsakatengsl og sennilega afleiðingu milli háttsemi 

 
116 sama heimild, 417. 
117 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 380. 
118 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur  (Bókaútgáfan Codex 2015) 420. 
119 sama heimild, 420. 
120 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 346-347. 
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tjónþola og þess tjóns sem af þeirri háttsemi leiðir að vera fyrir hendi. Í Bótarétti I segir um 

þetta: 

Þannig er ótvírætt að tjónþoli verður ekki látinn bera hluta af tjóni sínu sjálfur 

þótt hann hafi ekki notað tiltækan öryggisbúnað, ef ósannað er að það hefði haft 

þýðingu fyrir tjón hans, sbr. Hrd. 17. mars 1978 í máli nr. 167/1976.121 

 

Þannig þarf háttsemi tjónþola að hafa orsakað tjón hans og háttsemi tjónþola þarf að vera 

sennileg afleiðing. Það er tjónþola er eða má vera ljóst að háttsemi hans auki hættuna á að tjón 

verði.122 

 

4.2. Nánar um réttaráhrif meðábyrgðar 

Á ýmsum sviðum hafa verið sett lagaákvæði um hlutlæga ábyrgð. Eru slíkar reglur oft andsvar 

löggjafans við tjónshættu sem skapast með tilkomu nýrrar tækni.123 Ýmsar reglur eru lögfestar 

um áhrif meðábyrgðar á bótarétt þess slasaða, eins og fram hefur komið. Reglan um það að 

tjónþoli þurfi að bera tjón, sem hann var meðvaldur að með saknæmum hætti að hluta eða öllu 

leyti, er rótgróin í skaðabótarétti hér á landi og víðast hvar annars staðar.124 Verður nú vikið að 

þeim reglum sem hafa mesta þýðingu í íslenskum rétti og reynir oftast á. Það eru reglur um 

réttaráhrif meðábyrgðar í umferðarslysum og vinnuslysum.  

 

4.2.1. Réttaráhrif meðábyrgðar í umferðarslysum  

Sú hlutlæga ábyrgðarregla sem hefur mesta hagnýta þýðingu í íslenskri réttarframkvæmd er 

regla umferðarlaga um að eigandi (umráðamaður) ökutækis skuli bæta tjón sem hlýst af notkun 

þess, þótt tjónið verði hvorki rakið til bilunar, galla á ökutækinu né ógætni ökumanns.125 Árið 

1933 var ábyrgð fyrst skipt vegna eigin sakar tjónþola í umferðarslysi.126 

Umferðarlög nr. 50/1987 öðluðust gildi 1. mars 1988. Þau fólu meðal annars í sér þær 

breytingar að gáleysi, sem taldist ekki stórfellt, skerti ekki bótarétt manns, sem slasast eða 

missir framfæranda.127 Í dag er það er því skilyrði til lækkunar eða niðurfellingar bóta fyrir slys, 

sem hlýst af völdum vélknúins ökutækis, að sá, sem varð fyrir tjóni, hafi verið meðvaldur að 

tjóninu af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi. Kemur þetta fram í 4. mgr. 4. gr. laga um 

 
121 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 420. 
122 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 364.  
123 sama heimild, 226. 
124 Arnljótur Björnsson, „Hjálmar, hlífðargleraugu og öryggisbelti“ (1984) árgangur (34) (4) Tímarit lögfræðinga 

185, 192 
125 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 227. 
126 Viðar Már Matthíasson, „Áhættutaka á undanhaldi?“ (2002) árgangur (55) Úlfljótur 41, 49. 
127 Arnljótur Björnsson, Ökutæki og tjónabætur (Hið íslenska bókmenntafélag 2003) 22.  
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ökutækjatryggingar nr. 30/2019 (áður 2. mgr. 88. gr. ufl.). Í bókinni Ökutæki og tjónabætur 

bendir höfundur, Arnljótur Björnsson, á að reglurnar í 2. og 3. mgr. 88. gr. feli í sér heimild en 

ekki skyldu til að lækka eða fella niður bætur vegna eigin sakar.128 Í því samhengi má líta til 

héraðsdóms frá 23. nóvember 2020 í máli nr. E-1620/2018. Í forsendum dómsins segir: 

 

Stefnandi var í framhaldsskóla á slysdegi. Varanlegt líkamstjón hans er 

gríðarlega mikið og gerir honum meðal annars ókleift að stunda frekara nám 

eða vinnu sem nokkru nemi og hefur að öðru leyti víðtæk áhrif á aflahæfi 

hans og lífsgæði almennt. Er afleiðingunum þessum rækilega lýst í 

fyrirliggjandi læknisfræðilegum gögnum og í matsgerð 16 dómkvaddra 

matsmanna, sem meta varanlegan miska og örorku hans 70%. Niðurstöðu 

þessarar matsgerðar er ekki mótmælt af stefnda. Þá ber jafnframt að líta til 

þess að hin flókna atburðarás slyssins og alvarlegar afleiðingar þess verða, 

að minnsta kosti að hluta til, raktar til aðstæðna á slysstað, þá fyrst og fremst 

til hljóðmanar sem liggur á milli akbrautar og göngustígs, sem bifreiðin 

kastaðist fram af. Þótt áhrif þessarar hönnunar umferðarmannvirkisins á 

atburðarás slyssins séu ekki fyllilega ljós er óhætt að slá því föstu að hún var 

meðvirkandi orsök þess hve tjón stefnanda varð mikið. Þegar litið er til 

framangreindra aðstæðna stefnanda og atvika í heild er ekki unnt að fallast 

á það með stefnda að honum sé heimilt að skerða bætur til stefnanda á 

grundvelli eigin sakar hans, þrátt fyrir að hann teljist hafa sýnt af sér stórfellt 

gáleysi með aksturslagi sínu. 

 

Málsatvik voru þau að stefnandi lenti í alvarlegu umferðarslysi degi eftir að hann fékk 

ökuréttindi. Samkvæmt hraðaútreikningi lögreglunnar var áætlaður hraði bifreiðarinnar 

105 km/klst á götu þar sem hámarkshraði var 60 km/klst. Vátryggingarfélagið hafði skert 

bætur um helming vegna meints stórfellds gáleysis tjónþolans en dómurinn viðurkenndi 

fulla og óskerta bótaskyldu vegna slyssins.  

Í dönskum rétti er þekkt að láta tjónþola bera tjón sitt eftir reglum um meðábyrgð 

tjónþola.129 Bætur eru einungis skertar vegna meðábyrgðar, hafi tjónþoli sýnt af sér stórfellt 

gáleysi eða ásetning.130 Eins og í íslenskum lögum hefur, samkvæmt 2. mgr. 101. gr. dönsku 

umferðarlaganna nr.1324/2018 (d. færdensloven), það aldrei áhrif á bótakröfu vegna 

líkamstjóns, eða kröfu vegna missis framfæranda, að sá slasaði hafi með einföldu gáleysi 

borið ábyrgð á slysinu. Aðili, sem sýnir af sér einfalt gáleysi í umferðinni, þarf því ekki að 

sæta skerðingu á bótum vegna þess. Aðilar, sem fá fullar bætur fyrir tjón sitt, eru til dæmis 

hjólreiðamaður sem beygir til vinstri án þess að líta almennilega til hliðar og er keyrður niður, 

 
128 sama heimild, 61. 
129 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 407.  
130 A. Vinding Kruse, Erstatningsretten (5. útg., Jurist og Økonomforbundets 1989) 208. 
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farþegi sem fiktar við dyralæsingar með þeim afleiðingum að dyrnar opnast og viðkomandi 

dettur út og fótgangandi á leið yfir götu sem skyndilega snýr við og gengur í öfuga átt með þeim 

afleiðingum að keyrt er á hann. Þessir aðilar geta allir gert kröfu um fullar bætur fyrir líkamstjón 

sitt frá eiganda/notanda vélknúna tækisins, þ.e. frá tryggingarfélagi viðkomandi, þrátt fyrir að 

hafa sýnt af sér einfalt gáleysi. Ef hinn látni á með stórfelldu gáleysi meðábyrgð eða sök á 

slysinu geta bætur skerst og í sérstökum tilfellum fallið niður sbr. 2. mgr.  Í athugasemdum með 

greinargerð vegna 2. mgr. 101. gr. kemur fram að aðeins stórfellt gáleysi ætti að skerða bæturnar 

og niðurfelling bóta ætti að vera algjör undantekning. Dæmi um þetta er mál U. 1993.785 þar 

sem aðili stökk viljandi fyrir bíl í mikilli geðshræringu og lét lífið. Bætur voru ekki felldar 

niður, heldur skertar um 2/3.   

Í 7. gr. norsku laganna um bifreiðatryggingar nr. 3/1961 (n. lov om ansvar for skade 

som motorvogner gjer) kemur fram að meðábyrgð tjónþola, sem hefur sýnt af sér ásetning 

eða gáleysi, getur skert rétt hans til bóta eða hann fallið niður að öllu leyti. Ákvörðun um 

skerðingu bóta skal taka mið af háttsemi tjónþola og tjónvalds og atvika að öðru leyti.  

 

4.2.1.1 Réttaráhrif meðábyrgðar vegna áhættutöku  

Í konungsbók Grágásar, Vígslóða, 34. kafla, er eftirfarandu reglu að finna um áhættutöku:  

 

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 ábyrgjast ef hinn vill honum eigi 

mein gera, nema hann fái örkuml eða bana, og mest þá sem enginn leikur 

sé.131 

 

Áhættutaka hefur verið skilgreind svo að þegar tjónþola er ljós áhætta, en leggur sig eða 

hagsmuni sína samt í hættu.132 Áhrif áhættutöku voru þau að sá, sem áhættuna tók, missti 

fortakslaust allan bótarétt sinn.133 Í gildistíð eldri umferðarlaga nr. 40/1968 reyndi 

margsinnis á bótarétt þeirra sem slösuðust efir að hafa tekið sér far með ölvuðum 

ökumanni. Ef skilyrði áhættutöku voru fyrir hendi, var sýknað af skaðabótakröfu farþega 

á grundvelli hinnar óskráðu reglu um áhættutöku. Hana var aldrei að finna í bifreiða- eða 

umferðarlögum.134 Í umferðarlögum nr. 50/1987 var, að danskri fyrirmynd, ákvæði um 

áhrif eigin sakar á bótarétt vegna líkamstjóns í 2. mgr. 88. gr. Þeirri spurningu var þó 

 
131 Gunnar Karlsson, Kristján Sveinsson og Mörður Árnason, Grágás: lagasafn íslenska þjóðveldisins (Forlagið 

2001) 236. 
132 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur: kennslubók fyrir byrjendur (2. útg., Orator 1999) 82. 
133 Arnljótur Björnsson, Ökutæki og tjónabætur (Hið íslenska bókmenntafélag 2003) 66.  
134 Arnljótur Björnsson, Ökutæki og tjónabætur (Hið íslenska bókmenntafélag 2003) 66. 



25 

 

ósvarað, hvort áfram giltu hinar ólögfestu reglur um missi bótaréttar vegna áhættutöku. 135 

Í dönskum lögskýringargögnum kemur fram að lagt hafi verið til að reglan um eigin sök 

gilti einnig um tilvik sem talin hafi verið áhættutaka.136 

Í fyrstu fóru íslenskir dómstólar ekki eftir þessum viðhorfum eins og sjá má dómi 

Hæstaréttar 24. október 1996 í máli nr. 453/1994 var bótakröfu aðila, sem hafði tekið sér 

far með ölvuðum ökumanni og slasast við árekstur, hafnað. Kemur fram í forsendum 

dómsins:  

Að í tíð eldri umferðarlaga nr. 40/1968 hefði Hæstiréttur metið það svo, að 

sá sem legði sig í hættu með því að taka sér far með ölvuðum ökumanni gæti 

ekki krafið eiganda bifreiðar eða ábyrgðartryggjanda hennar um bætur. Með 

XIII. kafla umferðarlaga nr. 50/1987 hefðu verið gerðar nokkrar breytingar 

á lagaákvæðum um fébætur og vátryggingu. Í málinu reyndi á hvort fella 

ætti algjörlega niður bætur til Þ vegna þess stórfellda gáleysis hans að taka 

sér far með bifreið þrátt fyrir ölvun bifreiðarstjórans, eða hvort við það mætti 

sitja að færa bætur niður með hliðsjón af þeim breytingum sem gerðar höfðu 

verið að umferðarlögum um fébætur og vátryggingu. Talið var að hefði það 

verið ætlun löggjafans að breyta þeirri dómvenju, sem skapast hafði, hefði 

það þurft að koma skýrt fram í lögunum sjálfum eða í greinargerð.  

 

 

Sömu sjónarmið komu fram í Hrd. 21. janúar 1999 í máli nr. 210/1998. Þar var grandsemi 

tjónþola um ölvunarástand ökumannsins talin sönnuð og því fallist á að tjónþoli hefði tekið 

á sig áhættu með því að fara upp í bifreiðina. Þess vegna var sýknað í málinu. Sama átti 

við í dómi Hæstaréttar 4. mars 1999 í máli nr. 235/1998 en þar var niðurstaða héraðsdóms, 

um að H hefði firrt sig rétti til bóta vegna vitneskju um ölvun ökumanns, staðfest. 

Árið 2001 breyttist dómvenja um áhrif áhættutöku í þessum málaflokki137 en 

Hæstiréttur taldi að ekki bæri lengur að leggja til grundvallar reglur skaðabótaréttar um 

áhættutöku, heldur byggði hann niðurstöðu sína á mati á eigin sök farþegans, samanber 

þágildandi 2. mgr. 88. gr. umferðarlaga nr. 50/1987. Var í þeim efnum vísað til þróunar í 

skaðabótarétti hér á landi og annars staðar.138 Sjö dómarar sátu þetta mál. EFTA 

dómstóllinn hafði haft til meðferðar á grundvelli samningsins um Evrópska 

efnahagssvæðið  reglur norska laga, um bótaábyrgð við ölvunarakstur, sem byggðar voru 

á svipuðum sjónarmiðum. Þaðan hafði fengist dómur í ráðgjafaráliti hans hinn 17. 

nóvember 1999. Þar kom fram að reglurnar stæðust ekki samanburð við ákvæði þriggja 

tilskipana Ráðs Evrópubandalaganna um vátryggingu á skaðabótaábyrgð vegna ökutækja, 

 
135 sama heimild, 67. 
136 sama heimild, 67. 
137 sama heimild, 67. 
138 Viðar Már Matthíasson, „Áhættutaka á undanhaldi?“ (2002) árgangur (55) Úlfljótur 41, 42. 
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sem Norðmenn áttu að vera búnir að leiða í lög.139 Þessi tímamótadómur er Hrd. 25. október 

2001 í máli nr. 129/2001. Þar var bóta krafist eftir að kona varð fyrir slysi eftir að hafa 

tekið sér far með ölvuðum ökumanni. Bætur hennar voru lækkaðar og hún var látin bera 

2/3 hluta tjónsins sjálf sem byggt var á eigin sök. Í dóminum kom eftirfarandi fram:  

 

Eins og áður er fram komið hefur það leitt af dómafordæmum undanfarna 

áratugi að sá, sem tekur sér far með ölvuðum ökumanni og er eða má vera 

það ljóst, fyrirgerir rétti sínum til bóta, lendi hann í slysi. Í ljósi þróunar 

skaðabótaréttar hér á landi og annars staðar má fallast á að efni séu til að 

þessi regla sæti nú endurskoðun. Fyrir liggur að í ýmsum löndum, þar sem 

byggt hefur verið á sömu sjónarmiðum í skaðabótarétti um áhættutöku af 

þessu tagi, hefur verið frá þeim horfið. Þannig var til dæmis farin sú leið í 

Danmörku, að ákvæði um eigin sök, sambærilegu við 2. mgr. 88. gr. 

umferðarlaganna, er nú beitt þegar um áhættutöku er að ræða, en dönsk 

löggjöf hefur talsvert verið höfð til hliðsjónar við mótun löggjafar hér á landi 

á þessu sviði. Hafa verður í huga að aðdragandi þess þegar maður sest upp í 

bifreið með ölvuðum ökumanni getur verið með ýmsum hætti, svo og önnur 

atvik, þannig að eðlilegt er að hvert tilvik sé metið fyrir sig. Svo sem fyrr er 

rakið felst í 2. mgr. 88. gr. umferðarlaga að bætur megi lækka eða fella niður 

þegar tjónþoli hefur verið meðvaldur að tjóni af ásetningi eða stórfelldu 

gáleysi. Fyrri niðurstöður dómstóla um að áhættutaka, eins og hér er um 

fjallað, leiði til niðurfellingar bóta, hafa sem fyrr segir ekki byggst á lögfestri 

reglu heldur mótast af almennum viðhorfum og kenningum í skaðabótarétti 

og leitt til dómvenju, sem hefur verið talin bindandi. Þegar litið er til þess, 

sem að framan er rakið, þykja ekki efni til þess lengur að halda henni við.  

Samkvæmt framansögðu verður niðurstaða málsins látin ráðast af reglum um 

eigin sök í 2. mgr. 88. gr. umferðarlaga. 

 

Í tilvikum, þar sem aðilli tekur sér far með ölvuðum ökumanni, þarf því að fara fram mat 

hverju sinni á hegðun farþega. Aðalatriðið er þá sök hans, eins og í öðrum málum þar sem 

tjónþoli á nokkra eða alla sök á tjóni sínu.140 Þótt sjónarmiðum um meðábyrgð sé beitt 

getur það leitt til algjörs brottfalls bótaréttar. Gáleysi þess, sem tekur sér far með ölvuðum 

ökumanni, getur talist svo stórkostlegt að hann verði látinn bera allt tjón sitt sjálfur. Hins 

vegar glatar hann ekki öllum bótarétti sínum eins og var áður en ofangreindur dómur féll.141 

Tilhneigingin á síðustu árum virðist vera sú að sjónarmið um áhættutöku leiði fremur til 

meðábyrgðar tjónþola eða vægara sakarmats gagnvart tjónvaldi. Í dönskum rétti hefur gætt 

sömu tilhneigingar undanfarna áratugi.142 

 
139 Hjörtur Torfason, „Áhættutaka innan réttar“ (2002) árgangur (55) Úlfljótur 61, 69.  
140 Arnljótur Björnsson, Ökutæki og tjónabætur (Hið íslenska bókmenntafélag 2003) 68. 
141 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 90. 
142 sama heimild, 90. 
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Danskur réttur var eins og íslenskur. Á árum áður var tilhneigingin sú að fella niður 

bætu vegna áhættutöku, en það var talið á ábyrgð tjónþola að þiggja far með ölvuðum 

ökumanni. Í U. 1974.86 var niðurstaðan sú að að skerða ekki bætur til aðila, sem lenti í 

slysi eftir að hafa tekið sér far með ölvuðum ökumanni, því ekki þótti sýnt fram á að 

viðkomandi hefði vitað af ölvun ökumannsins. Í hugleiðingum umferðarbótanefndar 

dómsmálaráðuneytisins kemur fram að algjör niðurfelling bóta þætti of ströng viðurlög. 

Meta þyrfti hverju sinni hversu mikil skerðing væri hæfileg.143 Þessi sjónarmið koma líka 

fram í U. 1988.321 Ø sem snérist um bætur til farþega mótorhjóls sem slasaðist eftir að 

hafa tekið sér far með ölvuðum ökumanni. Talið var að farþeginn hefði vitað af ölvun 

ökumannsins áður en hann fékk far með honum. Farþeginn taldist hafa sýnt af sér stórfellt 

gáleysi en bótagreiðslur til hans voru lækkaðar um þriðjung. Í U. 2003.339 var krafa barns, 

vegna missis framfæranda, skert um þriðjung þar sem móðirin sem lést hafði sýnt af sér stórfellt 

gáleysi með því að þiggja vísvitandi far með ölvuðum ökumanni. 

Í Noregi eru svipuð sjónarmið uppi þegar kemur að áhættutöku, þ.e. að taka sér far með 

ölvuðum ökumanni. Í Rt. 2008, s. 453, höfðaði maður mál eftir að hann slasaðist í bílslysi en 

ökumaðurinn var ölvaður við aksturinn. Skaðabæturnar voru lækkaðar um 40% þar sem 

farþeginn var talinn hafa vitað af ástandi ökumannsins. Í dóminum segir að á grundvelli 

heildarmats á hegðun tjónþola og ökumanns og með hliðsjón af afleiðingum líkamsmeiðslanna 

fyrir tjónþola sé ekki hægt að skerða skaðabætur meira en um 40%.  

 

4.2.2. Réttaráhrif meðábyrgðar í vinnuslysum  

Reglan um vinnuveitendaábyrgð er meginregla í íslenskum rétti. Í henni felst að vinnuveitandi 

ber skaðabótaábyrgð á því tjóni, sem starfsmaður hans veldur með saknæmum og ólögmætum 

hætti við framkvæmd starfs síns.144 Reglan um vinnuveitendaábyrgð er ólögfest í íslenskum 

rétti en hún hefur verið mynduð af dómstólum að norrænni fyrirmynd og með úrlausnum 

dómstóla.145 

Ríkistjórn Íslands sendi frá sér yfirlýsingu árið 2008, þess efnis að hún myndi beita sér 

fyrir breytingum á skaðabótalögum í þá veru að meðábyrgð á vinnuslysum yrði ekki felld á 

 
143 Betækning om erstatningsrett og forskikring for skader opstaet ved benyttelse af motordrevne koretojer 1985,  

<https://www.elov.dk/media/betaenkninger/Betaenkning_om_erstatning_og_forsikring_for_skader_opstaa

et_ved_benyttelse_af_motordrevne_koeretoejer.pdf> skoðað 30. mars 2021.  
144 Arnljótur Björnsson „Tengsl vinnuveitanda og starfsmanns sem skilyrði vinnuveitendaábyrgðar“ (1979) 

árgangur (29)  Tímarit lögfræðinga 51, 53.  
145 Sigríður Logadóttir, Lög á bók: yfirlitsrit um lögfræði (Mál og menning 2003) 411.  
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starfsmann, nema tjónið væri rakið til ásetnings eða stórfellds gáleysis starfsmannsins.146 Í 

kjölfarið var lagt fram frumvarp til breytinga á skaðabótalögum þess efnis að 23. gr. a. yrði bætt 

við lögin. Með þessu ákvæði var sett í skaðabótalög að ef starfsmaður yrði fyrir líkamstjóni í 

starfi sínu, skyldi hann eiga rétt til fullra bóta fyrir tjón sitt samkvæmt lögunum, nema hann 

hefði verið meðvaldur að tjóni sínu af stórkostlegu gáleysi eða ásetningi. Einnig var því bætt 

inn í lögin að þeir sem ættu rétt til bóta, vegna missis framfæranda sem deyr vegna slíks 

tjónsatviks, þyrftu jafnframt ekki að sæta skerðingu á rétti sínum, nema hinn látni hefði orðið 

meðvaldur að tjóni sínu af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi. Bætur úr hendi vinnuveitanda til 

starfsmanns sem verður fyrir tjóni skerðist því ekki, nema tjónið megi rekja til ásetnings eða 

stórkostlegs gáleysis starfsmannsins.147 

Í athugasemdum við lagafrumvarpið kemur fram að á Norðurlöndunum hafi verið farin 

sú leið að takmarka ábyrgð starfsmanna sem verða fyrir líkamstjóni við vinnu sína, við ásetning 

eða stórkostlegt gáleysi. Breytingin þykir vera í samræmi við það sem og ýmsar mikilvægar 

reglur um rétt til óskertra bóta fyrir líkamstjón, nema þegar tjóni er valdið af stórkostlegu 

gáleysi eða ásetningi. 148 Koma þessi sjónarmið fram í Hrd. 27. febrúar 2014 í máli nr. 

626/2013. Þar krafðist R skaðabóta frá S hf. og V hf. vegna tjóns sem hann varð fyrir í 

starfi hjá S hf. eftir að stigi, sem hann stóð í, féll til jarðar. Deilt var um hvort R ætti að 

bera hluta tjóns síns sjálfur vegna eigin sakar. Í dóminum kom fram: 

Að því virtu hve mikil sök S hf. var í samanburði við gáleysi sem R kynni 

að hafa sýnt við notkun stigans þóttu S hf. og V hf. ekki hafa tekist sönnun 

þess að R hefði af stórkostlegu gáleysi átt þátt í að tjónsatburður varð og að 

lækka bæri bætur til hans af þeim sökum á grundvelli 1. mgr. 23. gr. a. 

skaðabótalaga nr. 50/1993. Í þessu máli má sjá að gerð er krafa um stórfellt 

gáleysi eigi að skerða bætur. 

 

 Í Hrd. 17. desember 2013 í máli nr. 466/2013 voru bætur aftur á móti skertar um þriðjung 

vegna stórkostlegs gáleysis tjónþola.  

Í Danmörku ræðst réttur starfsmanna til bóta vegna vinnuslysa af ákvæðum laga um 

atvinnuslysatryggingu nr. 422/2003 (d. lov om arbejdsskadesikring). Lögin mæla fyrir um ríkan 

rétt launþega til bóta fyrir líkamstjón sem þeir verða fyrir í starfi sínu. Í 14. gr. laganna er ákvæði 

um meðábyrgð tjónþolans (starfsmannsins), en skilyrði meðábyrgðar er að starfsmaðurinn hafi 

 
146 Forsætisráðuneytið, „Yfirlýsing ríkisstjórnarinnar 17. febrúar 2008“ (Stjórnarráð Íslands, 17. febrúar 2008) 

<https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2008/02/17/Yfirlysing-rikisstjornarinnar-17.-februar-

2008/> skoðað 23. janúar 2021 
147 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. nr. 189. – 170. mál, athugasemdir við 1. gr.  
148 sama heimild.  

https://fj.is/?site=heimild&id=haestirettur.3137
https://fj.is/?site=heimild&id=haestirettur.3137
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verið meðvaldur að tjóni sínu af ásetningi eða með athöfn eða athafnaleysi sem er ólögmætt. 

Almennt gáleysi starfsmanns dugir ekki til þess að hann verði látinn bera meðábyrgð á 

líkamstjóni sínu.149  

Í Noregi, líkt og í Danmörku, gilda um rétt starfsmanna til bóta vegna vinnuslysa, lög um 

atvinnuslysatryggingar nr. 65/1989 (n. lov om yrkeskadeforsikring). Fjárhæðir bóta samkvæmt 

þeim lögum eru ákveðnar eftir reglum skaðabótalaga, sbr. 13. gr. þeirra. Í 14. gr. er ákvæði um 

meðábyrgð starfsmanns sem átt hefur þátt í að tjónsatburður varð. Þar er kveðið á um að til 

slíkrar meðábyrgðar komi aðeins ef starfsmaðurinn hefur orðið meðvaldur að tjóni sínu af 

stórkostlegu gáleysi eða ásetningi.150 Ákvæðið gefur til kynna að stórfellt gáleysi eða ásetningur 

eigi ekki að hafa áhrif þegar um banaslys er að ræða og krafa er gerð vegna missis framfæranda. 

Annað á aftur á móti við um þau tilvik þegar aðili tekur eigið líf en það fellur utan við 

vinnuslysahugtakið. 151 

 

4.3. Bætur vegna andláts 

Í Rómarrétti var hugmyndin um bætur fyrir látna óþekkt.152 Í íslenskum lögum hafa þó lengi 

gilt reglur um manngjöld, samanber reglur í Baugatali Grágásar og síðar ákvæði í Mannhelgi 

Jónsbókar. Fyrir gildistöku skaðabótalaganna voru bætur til eftirlifenda oft dæmdar þegar 

líkamstjón leiddi til dauða. Um þetta má meðal annars vísa til Hrd. 1. júlí 1977 í máli nr. 

18/1976. Í þeim dómi er eftirlifendum, maka og börnum hins látna, dæmdar bætur úr hendi þess 

sem valdur var að dauða eiginmanns og föður.153 Í íslenskum rétti hafa þeir sem voru á framfæri 

einstaklings, sem lætur lífið með þeim hætti að annar maður ber skaðabótaábyrgð á andlátinu, 

átt rétt til skaðabóta vegna missis framfæranda. Slíkar bætur eru þá vegna fjártjóns sem hinir 

eftirlifandi verða fyrir, þar sem framfærslu hins látna nýtur ekki lengur við. 

Í 12.-14. gr. skbl. eru ákvæði um bætur vegna dauða þess sem verður fyrir líkamstjóni. 

Efni þeirra er tvíþætt. Almennar reglur eru í 12. gr. en nánari reglur um ákvörðun bóta fyrir 

missi framfæranda í eru í 13. og 14. gr.  Í greinargerð með frumvarpi því, sem varð að 

skaðabótalögum, kemur fram að markmið þessara ákvæða sé að einfalda þær reglur sem áður 

giltu um dánarbætur og einnig að leysa úr óvissuþáttum sem ríktu um ákvörðun fjárhæðar bóta 

vegna missis framfæranda.154 12. gr. skbl. mælir fyrir um, að sá, sem skaðabótaábyrgð beri á 

 
149 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. nr. 189. – 170. mál, kafli 5.  
150 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. nr. 189. – 170. mál, kafli 5; Trine-Lise Wilhelmsen og Birgitte Hagland, Om 

erstatningsrett (Gyldendal Norsk Forlag 2017) 305-306. 
151 Morten Kjelland, Erstatningsrett: En lærebok (Universitetsforlaget 2017) 410. 
152 A. Vinding Kruse, Erstatningsretten (5. útg., Jurist og Økonomforbundets 1989) 428. 
153 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 700. 
154 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. nr. 596. – 326. mál.  3628. 
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dauða annars manns, skuli greiða hæfilegan útfararkostnað og að auki skuli hann greiða þeim, 

sem misst hefur framfæranda, bætur fyrir það tjón sem ætla má að af því leiði fyrir hann. Bætur 

vegna missis framfæranda, samkvæmt 13. og 14. gr. skbl., eru að mestu staðlaðar. Skv. 12. gr. 

skbl. um missi framfæranda eru bætur ákveðnar eftir mati á tjóni einstaks tjónþola.155  

Meginreglan er sú að þeir sem missa framfæranda eiga ekki rétt á bótum fyrir ófjárhagslegt tjón 

vegna dauða hans, sbr. Hrd. 2. apríl 1998 í máli nr. 8/1998.156 Frá þessu er vikið í 2. mgr. 26. 

gr. skbl. um rétt til miskabóta vegna missis framfæranda, sbr. Hrd. 30. september 2004 í máli 

nr. 50/2004. Þar voru barni dæmdar miskabætur úr dánarbúi tjónþola, eftir að báðir foreldrar 

þess létust í árekstri, þar sem tjónþoli hafði með stórkostlegu gáleysi valdið árekstrinum og 

látist sjálfur í slysinu. Í dóminum kemur fram:  

 

Ekkert hefur komið fram um að Benedikt hafi skyndilega veikst, bifreið hans 

bilað eða til hafi komið önnur atvik sem valdið hafi árekstrinum þannig að 

Benedikt verði ekki um kennt. Verður því að miða við að ástæða árekstursins 

verði rakin til aksturslags Benedikts heitins, sem ók jeppabifreið sinni á 

venjulegum umferðarhraða um fjölfarinn þjóðveg á öfugum vegarhelmingi 

og í veg fyrir umferð sem á móti kom með þeim afleiðingum að harður 

árekstur varð. Samkvæmt öllu framanrituðu er byggt á því að nægilega sé í 

ljós leitt að ástæður slyssins megi rekja til stórfellds gáleysis Benedikts 

Oddssonar í skilningi 2. mgr. 26. gr. skaðabótalaga, sbr. 13. gr. laga nr. 

37/1999. Er því fallist á kröfu gagnáfrýjanda um miskabætur honum til 

handa.  

 

Hafa ber í huga að bætur vegna andláts þess, sem hefur látið lífið í skaðabótaskyldu slysi, 

einskorðast ekki við skaðabætur eftir skaðabótalögum. Almannatryggingar, vátryggingar, 

lífeyrissjóðir og önnur úrræði hafa að geyma rétt eftirlifandi til bóta að ákveðnum skilyrðum 

uppfylltum. Þau úrræði almannatrygginga, sem koma til greina þegar kemur að bótum vegna 

andláts, eru lífeyristryggingar, slysatryggingar almannatrygginga og félagsleg aðstoð. Við 

andlát kann að vera fyrir hendi bótaréttur eftirlifenda úr vátryggingum ef til staðar er vátrygging 

sem tekur á atvikinu, s.s. líftrygging, slysatrygging eða barnatrygging. Lífeyrissjóðir greiða 

maka- og barnalífeyri við andlát sjóðsfélaga og fer það eftir reglum hvers lífeyrissjóðs hvernig 

því er háttað. Önnur úrræði til bóta eru til að mynda sjúkrasjóðir stéttarfélaga.   

Vátryggingar og almannatryggingar eru langmikilvægustu bótaúrræðin, sem standa 

mönnum til boða utan skaðabótaréttarins.157  

 

 
155 Alþt. 1992-1993, A-deild. þskj. nr. 596. – 326. mál. 3652. 
156 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 701. 
157 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur: Kennslubók fyrir byrjendur (2. útg., Orator 1999) 184.  

https://fj.is/?site=heimild&id=haestirettur.9184
https://fj.is/?site=heimild&id=haestirettur.9184
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4.4. Almennt um áhrif meðábyrgðar á bótarétt eftirlifenda 

Í íslenskum skaðabótarétti hefur reglum um samsömun almennt verið beitt þegar tekin er 

afstaða til bótaréttar þeirra sem misst hafa framfæranda. Hið sama á við um útfararkostnað.158  

Í Hrd. 17. mars 1978 í máli nr. 167/1976 höfðuðu eiginkona og börn manns, sem lést við vinnu 

sína, mál og kröfðust bóta vegna missis framfæranda. Maðurinn lést þegar krani, sem hann var 

innanborðs í, féll til jarðar með þeim afleiðingum að hann fékk alvarlega áverka á höfuð og lét 

lífið í kjölfarið. Niðurstaða dómsins var sú að fallist var á bótakröfu eiginkonunnar og barnanna 

vegna missis á framfæranda. Í sératkvæði Benedikts Sigurjónssonar hæstaréttardómara kemur 

fram vilji hans til að lækka bætur til eftirlifandi eiginkonu og barna, vegna þess að maðurinn 

var ekki með hjálm þegar slysið átti sér stað. Taldi hann að verulegar líkur væru á því að hefði 

hinn látni hefði verið með hjálm, hefðu afleiðingar fallsins ekki orðið eins alvarlegar. Fannst 

honum því eðlilegt að hinn látni bæri ¼ hluta sakar vegna þessa. Sambærilegar niðurstöður má 

sjá í Hrd. 1. júlí 1977 í máli nr. 18/1976. Í því tilfelli höfðuðu eiginkona og börn mál vegna 

missis framfæranda og var fallist á bótakröfu þeirra. Maðurinn, sem var við köfunarstörf þegar 

slysið varð, lét lífið þegar hann reyndi að skera nót úr skrúfu fiskiskips. Kafarinn var talinn hafa 

sýnt af sér gáleysi. Í Hæstarétti voru bætur til eiginkonu hans og barna skertar um fjórðung 

vegna þess.159 Í ofangreindum dómi voru bætur skertar til eftirlifenda vegna ábyrgðar hins látna 

á tjóninu. Virðist ekki hafa skipt máli hvort um var að ræða kröfur vegna missis framfæranda 

eða  útfararkostnaðar. Sömu afstöðu til skerðingar bóta vegna háttsemi hins látna er að finna í 

dönskum rétti.160  

Óvirkri samsömun er beitt í íslenskum rétti við missi framfæranda. Reglunni er beitt 

þannig að sá sem öðlast rétt til skaðabóta, vegna missis framfæranda, getur þurft að sæta 

skerðingu eða niðurfellingu á bótakröfum sínum vegna meðábyrgðar framfærandans.161 Í Hrd. 

11. júní 1998 í máli nr. 360/1997 höfðuðu eftirlifandi eiginkona og börn mál og kröfðust 

skaðabóta vegna missis framfæranda. Maðurinn hafði látist við störf sín eftir að kranabóma 

brotnaði, með þeim afleiðingum að burðarbiti lenti ofan á manninum. Talið var að maðurinn 

hefði mátt vita að kranabóman var undir hættulegu álagi, þegar hann ákvað að losa bitann með 

því að fara undi bómuna. Gáleysi mannsins var talið verulegt og vegna þess var bótaábyrgð 

stefnda í málinu lækkuð.  

 
158 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 64-65. 
159 Sjá einnig Hrd. 1998, bls. 1846.  
160 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 107. 
161 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 427. 
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Eins og fram hefur komið, er eitt af markmiðum skaðabótaréttarins varnaðarhlutverk. Um 

varnaðarhlutverkið er sagt, að vafasamt sé að skerðing vegna eigin sakar tjónþola hafi 

varnaðaráhrif, að minnsta kosti þegar um er að ræða slys á mönnum. Ólíklegt er að tilhugsunin 

um sakarskiptingu hafi áhrif á gerðir manna, sem ekki sýna aðgæslu þrátt fyrir hættuna á 

líkamsmeiðslum og þeim hræðilegu afleiðingum, sem þau geta haft í för með sér.162 

Þegar rætt er um markmið og hlutverk skaðabótareglna er varnaðarhlutverk þeirra eitt 

af því sem hvað harðast er deilt um. Trú manna á þýðingu varnaðaráhrifa skaðabótareglna hefur 

verið talin vera minni en áður, meðal annars vegna þess að það verður sífellt algengara að sá 

sem tjóninu veldur þurfi ekki að greiða skaðabætur, eða aðeins hluta þeirra, vegna aukinnar 

útbreiðslu ábyrgðartrygginga.163 Sjónarmið um varnaðarhlutverk hafa því einnig minni þýðingu 

í þeim tilfellum þar sem krafist er bóta vegna missis framfæranda en það hefur verið almennt í 

skaðabótarétti. Þegar aðili lætur lífið í skaðabótaskyldu slysi, munu þau sjónarmið, eðli málsins 

samkvæmt, ekki koma til skoðunar gagnvart hinum látna. Þar að auki reyna flestir að forðast 

tjón, óháð því hvað kemur fram í skaðabótalögunum.  

Ákvæðin í lögum um samsömum fjalla um samsömun í tilteknum tilvikum. Eins og 

fram hefur komið, er í umferðar- og vinnslysum gerð krafa um stórfellt gáleysi eða ásetning ef 

skerða á bætur vegna meðábyrgðar tjónþola, samanber 2. mgr. 23. gr. a skbl. og 4. mgr. 4. gr. 

laga um ökutækjatryggingar nr. 30/2019. Ljóst er að þessi lagaákvæði ganga lengra vegna kröfu 

um ásetning eða stórfellt gáleysi. Á hinn bóginn myndi einfalt gáleysi almennt nægja í öðrum 

tilfellum.164  

Í Hrd. 14. maí 1998 í máli nr. 406/1997 krafðist eftirlifandi maki skaðabóta vegna missis 

framfæranda. Hinn látni hafði unnið sem hlaðmaður hjá flugfélagi. Við vinnu sína hafði hann 

farið of nálægt hreyfli flugvélar, með þeim afleiðingum að hann lét lífið. Bótakrafan var lækkuð 

um helming vegna þess að það var mat dómsins að maðurinn hefði sýnt af sér verulegt gáleysi 

með því að fara svo nálægt skrúfunni. Í dóminum segir:  

 

Guðbjartur heitinn hafði unnið sem hlaðmaður hjá gagnáfrýjanda 

Íslandsflugi hf. í tvo og hálfan mánuð, er slysið varð. Verður að telja 

ósannað, að almennri þjálfun hans eða undirbúningi til starfans hafi verið 

ábótavant. Ekki gat hjá því farið, að hann yrði þess var, að báðir hreyflarnir 

væru í gangi. Sýndi hann af sér mikið gáleysi með því að fara svo nálægt 

skrúfunni, sem hann gerði. Með hliðsjón af öllum framangreindum atvikum 

þykir rétt að dæma gagnáfrýjendur til að bæta að hálfu tjón aðaláfrýjanda. 

 
162 Arnljótur Björnsson, „Hjálmar, hlífðargleraugu og öryggisbelti“ (1984) árgangur (34) Tímarit lögfræðinga 

185, 190.  
163 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 47. 
164 sama heimild, 64. 
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Í Hrd. 21. mars 2013 í máli nr. 623/2012 krafðist eftirlifandi sonur skaðabóta, vegna missis 

framfæranda, eftir að faðir hans hafði látið lífið í umferðarslysi. Viðurkennd var bótaskylda 

vegna umferðarslyssins en sonurinn var látinn bera helming tjóns síns sjálfur, þar sem faðir 

hans hafði sýnt af sér stórkostlegt gáleysi með því að aka bifhjóli sínu á ofsahraða í þéttbýli og 

var þannig meðvaldur að tjóninu.165 Í forsendum dómsins kemur fram:  

 

Samkvæmt framansögðu verður því slegið föstu að bifhjólinu JD 161 hafi 

verið ekið á ofsahraða í þéttbýli um fjölfarna leið bifreiða og gangandi 

vegfarenda og fór aksturinn gróflega gegn tilvitnuðum ákvæðum 

umferðarlaga. Með akstrinum sýndi ökumaður bifhjólsins af sér stórkostlegt 

gáleysi og verður því talinn meðábyrgur að slysinu […] 

 

Að framangreindu virtu verður áfrýjandi látinn bera helming tjóns síns 

sjálfur, en stefndu dæmdir til að bæta honum helming þess.  

 

Í Hrd. 13. október 2011 í máli nr. 665/2010 kröfðu dætur manns vinnuveitanda og 

vátryggingafélag þess um bætur, eftir að faðir þeirra hafði látið lífið við störf sín við 

virkjunarframkvæmdir við Kárahnjúka. Grafa, sem maðurinn stjórnaði, valt með fyrrnefndum 

afleiðingum. Í dóminum koma fram að nokkru leyti þau sjónarmið að meira þyrfti til en almennt 

gáleysi svo að samsömum verði beitt við missi framfæranda. Í dóminum segir:  

 

Með vísan til þessa verður talið að verkstjórn af hálfu stefnda Suðurverks 

hf. hafi verið ábótavant þegar slysið varð þannig að orsök þess verði rakin 

til saknæmrar háttsemi sem stefndu bera ábyrgð á. Þá þykja stefndu ekki 

hafa sýnt fram á að ætluð sök Lúðvíks heitins hafi verið slík að áhrif skuli 

hafa á kröfu áfrýjenda. 

 

Orðalagið í þessum dómi bendir til þess að mat á því hvort sökin hafi verið þess eðlis að hún 

hefði haft önnur áhrif á kröfuna ef viðkomandi hefði ekki látist og krafan kæmi beint frá 

tjónþola. Þarna gefur dómurinn í skyn að matið á eigin sök sé með ólíkum hætti eftir því hvort 

krafan komi beint frá tjónþola eða hvort um banaslys hafi verið að ræða og krafan sé frá 

eftirlifendum komin. Ekki var talið sýnt fram á að ætluð sök L hefði verið slík að áhrif skyldi 

hafa á kröfur eftirlifenda. Í þessu tiltekna máli má leiða að því líkur, miðað við orðalag dómsins, 

að viðkomandi hefði verið látinn bera hluta tjóns síns sjálfur ef hann hefði ekki látist. Vert er 

að taka fram að atvik þetta átti sér stað áður en fyrrnefndri 23. gr. a. skbl. var bætt við 

skaðabótalögin. 

 
165 Sjá einnig í þessu samhengi eftirfarandi dóma Hæstaréttar, Hrd. 18/1976 og Hrd. 460/1997. 
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Norskar reglur um meðábyrgð beinast fyrst og fremst að tjónþola. Í norsku skaðabótalögunum 

frá 1969 er fjallað um meðábyrgð í 5. kafla. Í 1. mgr. 5-1. gr. er fjallað um tjónþola eða þann 

sem krefst skaðabóta og að skaðabætur geti fallið niður að hluta til eða öllu leyti ef tjónþoli 

hefur sýnt af sér eigin sök. Ef hinn slasaði deyr af áverkum sínum, eiga eftirlifendur 

skaðabótakröfu vegna missis framfæranda. Sá látni er þá talinn vera beinn tjónþoli en hinir 

eftirlifandi eru kröfuhafarnir.166  Hafi sá slasaði verið meðábyrgur í slysinu, á þann hátt að bætur 

hefðu minnkað ef hann hefði lifað af, vaknar sú spurning hvort skerða ætti einnig bætur til 

eftirlifenda. Jafnan var sjónarmiðið það að eftirlifendur yrðu ekki settir í betri stöðu en sá látni 

hefði verið. En þetta sjónarmið mætti andstöðu í norska Stórþinginu, sem fannst ósanngjarnt að 

að meint gáleysi hins látna kæmi niður á eftirlifandi maka og börnum. Niðurstaðan varð að 

kröfur eftirlifandi vegna missis framfæranda ættu að standa á eigin fótum.  Þótt það sé ekki sagt 

beinum orðum í lagatextanum, að meint gáleysi ætti ekki að koma niður á eftirlifandi maka og 

börnum, er sú túlkun norskra dómstóla á lögunum afgerandi.167   

Þessi túlkun er svo staðfest í dómum Hæstaréttar Rt. 1990 s. 829, Rt. 1997 s. 147, Rt. 

2007 s.1777 og Rt. 2014 s. 1192. Í Rt. 2015 s. 141 voru bætur til eftirlifenda lækkaðar um 20% 

vegna eigin sakar þess látna. Í sératkvæði koma fram þau sjónarmið, að ekki ætti að skerða 

bætur til eftirlifenda vegna gáleysis þess látna. Þar sem tjónþoli hefði látist, ætti meðábyrgð 

hans ekki að hafa áhrif á bætur vegna missis framfæranda.  

Í frumvarpi því, sem varð að skaðabótalögum í Noregi, kemur fram í umfjöllun 

dómsmálanefndarinnar (n. Justiskomiteen)  að nefndin sé sammála um að meðábyrgð hins látna 

eigi að vera almenn regla í skaðabótalögunum. Samkvæmt túlkun dómsmálanefndarinnar er 

dómaframkvæmd varla í samræmi við nútímahugsun. Óskaði nefndin eftir svari við því hjá 

þinginu, hvort eftirlifendur væru samsamaðir hinum látna og bætur þess vegna skertar skv. 1. 

mgr. 5-1. gr. skaðabótalaganna. Í svarbréfi þingsins til nefndarinnar, sem dagsett er 20. mars 

1985, segir að það sé „á hreinu að 1. mgr. 5-1. gr. gefi aðeins rétt til samsömunar en að réttinum 

sé frjálst að samsama ekki“. 

Einnig kemur fram í umfjöllun nefndarinnar að nefndin sé sammála um að bótakröfur 

eftirlifenda vegna missis framfæranda eigi ekki sjálfkrafa að skerðast eða falla niður vegna 

meðábyrgðar hins látna á því slysi sem orsakaði dauða hans. Slíkt á ekki heldur sjálfkrafa við, 

þegar hinn ábyrgi slasast og krefst sjálfur bóta, sbr. 1. mgr. 5-1. gr. Túlkun nefndarinnar er sú 

að það virðist ósanngjarnt að möguleg óaðgæsla hins slasaða eða látna eigi að bitna á eftirlifandi 

maka og barni eða börnum. Þörf hinna eftirlifandi er auðvitað alveg óháð kringumstæðum 

 
166 Trine-Lise Wilhelmsen og Birgitte Hagland, Om erstatningsrett (Gyldendal Norsk Forlag 2017) 305. 
167 sama heimild, 305. 
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tengdum banaslysinu. Engin ástæða sé til að halda að regla um skerðingu bóta til eftirlifenda, 

vegna meðábyrgðar hins látna, verði til þess að skapa meiri varúð. Flestir reyna að forðast dauða 

eða slys hjá sjálfum sér, hvað sem bótareglum líður.168 

Í fræðilegri umfjöllun um málið í Noregi kemur fram að 1.-3. mgr. 5-1. gr. norsku 

skaðabótalaganna snúi ekki bara að meðábyrgð hins beina tjónþola, heldur líka þeirra sem 

krefjast bóta. Þetta á við í aðstæðum þar sem hinn beini tjónþoli lætur lífið og eftirlifendur 

krefjast bóta vegna missis framfæranda. Þá vaknar sú spurning að ef tjónþoli ber meðábyrgð á 

þann hátt að það hafi leitt til skerðingar, hvort bætur vegna missis framfæranda eigi einnig að 

skerðast. Við endurskoðun skaðabótalaganna árið 1985, var horft til þess sjónarmiðs að 

eftirlifendur ættu ekki að vera settir í betri stöðu en tjónþolinn sjálfur hefði verið. Í tengslum 

við meðferð Stórþingsins kemur fram að það væri ósanngjarnt að meint gáleysi tjónþolans 

bitnaði á eftirlifandi maka og börnum. Dómsmálanefndin ályktaði að krafa eftirlifenda vegna 

missis framfæranda ætti almennt að standa á eigin fótum. Reglan var ekki lögfest, en í 

nefndarálitinu eru lagðar línur um túlkunina. Í þeim tilfellum þar sem ábyrgðin er vátryggð, 

eiga kröfur eftirlifenda um framfærslu vegna missis framfæranda að vera óháðar háttsemi hins 

hins látna. Skerðing á rétti hinna eftirlifandi getur áfram átt við, allt eftir aðstæðum hverju sinni. 

Meðábyrgð eftirlifenda getur líka haft þýðingu, samkvæmt orðanna hljóðan í 2. mgr. 5-1. gr. 

norsku skaðabótalaganna. Hæstiréttur Noregs hefur tekið slíkt mál til dóms og lagt línur sem 

styrkja skaðabótarétt eftirlifenda, samanber Rt. 2014 s. 1192. Norskur réttur verndar réttarstöðu 

eftirlifenda í meira mæli en venjulegt þykir í evrópskum bótarétti, þar sem venjan er sú að um 

óvirka samsömun gildi sömu reglur og virka samsömun. Þessi breyting, það er að styrkja stöðu 

eftirlifenda, snýst þá um að horfa með öðrum hætti á óvirka samsömun en virka. Matið skal 

fara fram á sanngirnisgrundvelli, samanber Hæstaréttardóm Rt. 2007, s. 1777.169 Í dóminum 

koma fram sjónarmið sem finna má bæði í lögskýringargögnum og fræðiritum en í dóminum 

segir:  

Spurningin er hvaða þýðingu það hefur að skaðabótakröfurnar komi frá 

eftirlifendum. Við mat á bótum vegna missis framfæranda, í dómaframkvæmd 

og með hliðsjón af lögskýringargögnum í tengslum við lagabreytinguna árið 

1985, hefur verið tilhneiging til að horfa til háttsemi hins látna, samanber Rt. 

1990 s. 829 og Rt. 1997 s. 149. Að mínu mati eru málsbætur eftirlifenda þær, að 

matið samkvæmt lögunum á að fara fram á grundvelli sanngirni og að það sé 

heildarmat hverju sinni, hvort háttsemi hins látna skuli hafa áhrif á bætur til 

eftirlifenda.  

 
168 Innst. O. nr. 92, „Innst. O. nr. 92. Instilling fra justiskomiteen om lov om endringer i erstatningslovgivningen 

(ansvar for dyr, regress, lemping m.m. og endringer i bilansvarslova).“ (1984-1985) 5-6. 
169 Morten Kjelland, Erstatningsrett: En lærebok (Universitetsforlaget 2017) 411. 



36 

 

Í norskum umferðarlögum er ekki tekið beint á því hvort eftirlifendur séu samsamaðir að fullu 

með hinum látna og þá hvort skaðabætur skerðist vegna meðábyrgðar hins látna. Þeirri 

spurningu, hvort samsama eigi eftirlifendur við hinn látna, er ekki beint svarað í 

umferðarlögunum en í lögskýringargögnum kemur fram að miðað við þáverandi reglur sé til 

staðar full samsömun og það hafi áhrif á greiðslu skaðabóta vegna missis framfæranda.  Vegna 

reglnanna í 1. mgr. 5-1. gr. norsku skaðabótalaganna eru eftirlifendur að fullu samsamaðir með 

hinum látna. Dómaframkvæmd í Noregi samræmist ekki þeim vilja löggjafans, að háttsemi hins 

látna skuli ekki bitna á eftirlifendum. Í þeim tilfellum, þar sem bætur falla niður í 

umferðarslysum vegna reglna í umferðarlögum, er réttarstaðan nokkuð óljós. Í dómi Rt. 1997, 

bls. 149, er lagður grunnur að þeirri nálgun að bætur séu skertar til eftirlifenda en í því máli 

voru bætur skertar um helming. Nánar verður fjallað um dóminn í kafla 4.6. Réttlætingin að 

baki slíkri skerðingu er sú að löggjafinn hafi undanþegið ákveðna hættueiginleika frá 

tryggingakerfinu. Ætla má að þessar undanþágur eigi líka að hafa þýðingu þegar sá sem hefur 

uppi slíka háttsemi lætur lífið vegna hennar.    

Af framansögðu er ljóst að á Íslandi eru eftirlifendur samsamaðir með hinum látna. Það 

verður til þess að saknæm háttsemi hins látna í aðdraganda slyss hefur þau áhrif að bætur til 

eftirlifenda geta fallið niður að hluta eða öllu leyti. Norðmenn hafa aðra nálgun á viðfangsefnið. 

Þeir vilja samkvæmt ofangreindu horfa til sanngirni þegar lagt er mat á það hvaða áhrif 

meðábyrgð hins látna skuli hafa á eftirlifendur. Réttarstaða eftirlifenda er því betri þar en 

almennt í evrópskum rétti.  

 

4.5. Almenna lækkunarheimildin í 24. grein skaðabótalaga  

4.5.1 Almennt  

Fyrir gildistöku skaðabótalaganna árið 1993 var engin almenn heimild til lækkunar 

skaðabóta.170 Á síðustu áratugum hafa reglur um heimild til að lækka eða fella niður bætur eftir 

sérstöku sanngirnismati verið lögfestar á öllum Norðurlöndunum.171  

Með skaðabótalögum nr. 50/1993 var lögfest heimild í 24. gr. til þess að lækka fjárhæð 

skaðabóta eða fella hana niður. Meginmarkmið frumvarpsins, sem síðar varð að lögum, var að 

endurbæta reglur um ákvörðun bóta fyrir tjón á mönnum, þar á meðal tjón vegna missis 

framfæranda. Annað markmið var að færa til nútímahorfs reglur um tengsl skaðabótaréttar og 

annarra bótaúrræða og einnig að setja lagaákvæði sem gera dómstólum kleift að taka eðlilegt 

 
170 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codes 2015) 433. 
171 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur: kennslubók fyrir byrjendur (2. útg., Orator 1999) 142. 
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tillit til hagsmuna þeirra sem valda tjóni eða bera af öðrum ástæðum skaðabótaábyrgð.172 Í 

frumvarpinu kemur fram að nauðsynlegt hafi þótt að opna leið til þess að aflétta í 

undantekningartilfellum tjónsbyrði hins bótaskylda ef sérstakar og óvenjulegar aðstæður væru 

fyrir hendi. Sem dæmi má nefna ef efnalítill maður veldur stórtjóni vegna lítilsháttar 

yfirsjónar.173 Í frumvarpinu fólust ekki breytingar á almennum reglum um eigin sök tjónþola 

eða sambærileg atvik, sem leitt geta til meðábyrgðar tjónþola. Í 2. mgr. 24. gr. frumvarpsins er 

þó lækkunarheimild í þágu tjónþola. Í henni felst að líta má alveg eða að nokkru leyti fram hjá 

því að tjónþoli hafi verið meðvaldur að tjóni ef skilyrði hinnar almennu lækkunarheimilidar í 

1. mgr. 24. gr. eru fyrir hendi.174 

Lögfræðiorðasafn skilgreinir almennu lækkunarregluna sem almenna, lögvarða heimild 

til að lækka skaðabætur í sérstökum tilvikum. Frekari skýring er sú að í 24. gr. skbl. er regla, 

sem heimilar dómstólum að lækka fjárhæð skaðabóta, eða fella niður skaðabótaábyrgð ef 

ábyrgðin yrði hinum bótaskylda svo þungbær, að ósanngjarnt megi telja eða álíta verði að öðru 

leyti skerðingu eða niðurfellingu sanngjarna vegna óvenjulegra aðstæðna. Þegar metið er hvort 

beita eigi heimild til lækkunar eða niðurfellingar, skuli líta til þess hve mikið tjónið er, eðlis 

bótaábyrgðar, aðstæðna tjónvalds, hagsmuna tjónþola, vátrygginga aðila og annarra atvika. 

Afar fátítt er að reglunni sé beitt í íslenskri réttarframkvæmd.175  

Í frumvarpi til skaðabótalaga kemur fram að lækkunarheimild sú, sem tillaga er gerð um 

í 24. gr., veiti tækifæri til þess að milda áhrif skaðabótareglna, þ.e. draga úr eða fella bótaábyrgð 

niður, ef sérstök rök eru til þess að víkja frá reglum sem annars gilda um stofnun bótaábyrgðar. 

Rök þessi, sem eru félagslegs eðlis, hafa stundum verið nefnd velferðarsjónarmið.176 

Þótt aðalrökin fyrir lögfestingu almennrar lækkunarheimildar séu bundin aðstæðum 

tjónvalds, verður einnig að gera hana þannig úr garði að hagsmunir tjónþola séu ekki fyrir borð 

bornir. Eigi tjónþoli ekki kost á vátryggingarfé eða öðrum sambærilegum úrræðum til þess að 

fá tjón sitt bætt, yrði hann að sjálfsögðu að bera tjón sitt að hluta eða öllu leyti ef 

lækkunarheimilidinni yrði beitt. Sú niðurstaða myndi oft verða álitin ósanngjörn. 

Lagaheimildin um lækkun eða niðurfellingu bóta af velferðarástæðum verður því að túlka 

þannig að bæði sé unnt að líta til hagsmuna tjónvalds og tjónþola þegar metið er hvort og að 

hve miklu leyti beita skuli heimildinni. Til þess að meta hagsmuni aðila sjálfra, verður dómari 

að hafa svigrúm til þess að líta til þess hvort varnaðaráhrifum skaðabótareglna verði stefnt í 

 
172 Alþt. 1992-1993, A-deild. þskj. nr. 596. – 326. mál., 3622. 
173 sama heimild, 3624. 
174 sama heimild, 3635. 
175 Lögfræðiorðasafnið <https://idord.arnastofnun.is/faersla/893700> skoðað 1. febrúar 2021. 
176 Alþt. 1992-1993, A-deild. þskj. nr. 596. – 326. mál., 3634. 
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hættu ef lækkunarreglu yrði beitt. Þótt ýmsir efist um að skaðabótareglur hafi veruleg 

varnaðaráhrif, er hugsanlegt að mjög víðtæk lækkunarheimild geti ýtt undir kæruleysi eða 

dregið úr áhuga manna á því að gera eðlilegar ráðstafanir til að koma í veg fyrir tjón. Þess vegna 

er 24. gr. frumvarpsins orðuð þannig að til hennar verður ekki gripið nema í sérstökum tilvikum 

sem heyra til undantekninga.177 

Almenna lækkunarreglan var nýmæli í íslenskum lögum þegar hún tók gildi með 

tilkomu skaðabótalaganna. Þótt til væru sérstakar lækkunarreglur, var gildissvið þeirra mjög 

takmarkað.178 Ákvæðið var upphaflega hugsað sem eins konar öryggisregla sem notuð yrði í 

sérstökum undantekningartilvikum.179 

Í riti Viðars Más Matthíassonar og Eiríks Jónssonar, Bótarétti I, koma fram þau 

sjónarmið að telja megi víst, þegar litið er til réttarframkvæmdar frá gildistöku 

skaðabótalaganna, að mikið þurfi til að svo hinni almennu lækkunarheimild verði beitt, sbr. 

meðal annars Hrd. 9. mars  2000 í máli nr. 443/1999 og Hrd. 18. janúar 2007 í máli nr. 474/2005 

en þar var því hafnað að beita heimildinni, með litlum rökstuðningi í báðum tilvikum.180 

Af orðalagi ákvæðisins leiðir að lækka má skaðabætur eða fella þær niður við tvenns 

konar aðstæður. Í fyrsta lagi er heimilt að lækka skaðabætur eða fella þær niður í þeim tilfellum 

sem telja verður að greiðsla skaðabóta verði hinum bótaskylda svo þungbær, að ósanngjarnt 

mætti telja að hann greiddi fullar bætur. Í öðru lagi gildir heimildin þegar lækkun eða 

niðurfelling er sanngjörn vegna óvenjulegra aðstæðna.  

Við mat á því, hvort sanngjarnt sé að lækka skaðabætur eða fella niður ábyrgð, ber að 

líta til þeirra atriða sem nefnd eru í 2. málslið 1. mgr. 24. gr., þ.e. til þess hve tjónið er mikið, 

eðlis bótaábyrgðar, aðstæðna tjónvalds, hagsmuna tjónþola, vátryggingar aðila og annarra 

atvika. Niðurstaða dómara hlýtur alltaf að vera reist á heildarmati á öllum þeim atriðum sem 

nefnd eru. 181 Um fyllingarreglu er að ræða, því oftast þegar lækkunarheimildinni er beitt, er um 

óvenjulegar aðstæður að ræða.182 Með orðalaginu „vegna mjög óvenjulegra aðstæðna“ er 

áhersla lögð á að reglan komi aðeins til álita í sjaldgæfum undantekningartilfellum.183 

Lykilatriði við mat á lækkunarheimildinni hlýtur að vera hversu umfangsmikið tjónið er.184 Við 

sanngirnismatið ber einnig að líta til eðlis skaðabótaábyrgðar. Einkum er vísað til 

 
177 sama heimild, 3634. 
178 sama heimild, 3638. 
179 sama heimild, 3666. 
180 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 434. 
181 sama heimild, 435. 
182 sama heimild, 439. 
183 Alþt. 1992-1993, A-deild. þskj. nr. 596. – 326. mál., 3666. 
184 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 395. 
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saknæmisstigs. Ef tjónvaldur hefur sýnt af sér stórkostlegt gáleysi eða ásetning eru mun minni 

líkur á því að hann njóti lækkunar en þegar tjóni er valdið með minni háttar gáleysi.185 Í þessu 

samhengi má líta til Hrd. 10. desember 1998 í máli nr. 109/1998. Þar hafði umsjónarmaður og 

stjórnarmaður í lífeyrissjóði verið sakfelldur fyrir umboðssvik, vegna kaupa á skuldabréfum í 

nafni sjóðsins, án heimildar. Þá var hann einnig dæmdur fyrir að hafa dregið sér u.þ.b. 1.500.000 

kr. af fé sjóðsins. Í dómi Hæstaréttar voru engin tilefni talin til að beita lækkunarheimild 24. gr. 

skbl. m.a. vegna alvarleika háttsemi tjónvalds. Í Hrd. 6. júní 2013 í máli nr. 62/2013 var 

heimildinni beitt. Bætur voru lækkaðar um helming og m.a. vísað til þess að háttsemi tjónvalds 

hafi falið í sér einfalt gáleysi. Í 24. gr. kemur einnig fram að líta skuli til aðstæðna tjónvalds. Er 

þar einkum átt við fjárhagsstöðu hans en einnig félagslega stöðu, t.d. aldur hans og 

framfærsluskyldur.186 Í Hrd. 6. júní 2013 í máli nr. 62/2013, sem áður hefur verið vikið að, var 

meðal annars litið til bágrar fjárhagsstöðu tjónvalds og hversu lágar tekjur hans voru, við 

heildarmat á því hvort lækka ætti bæturnar. 

Þá ber einnig að líta til hagsmuna tjónþola. Atvik geta verið á þann hátt að þótt tjón sé 

mikið, geti tjónþoli engu að síður vel borið það sjálfur án þess að það hafi áhrif á 

tekjuöflunarhæfi hans en mikið þarf að koma til.187 Tilvist vátrygginga getur skipt sköpum um 

það hvort lækkunarheimild 24. gr. skbl. sé beitt.188 Í kafla 4.6. verður fjallað ítarlega um áhrif 

meðábyrgðar á bótarétt eftirlifenda þegar bætur eru greiddar úr vátryggingu. Í lok 24. 

greinarinnar kemur fram að líta beri til atvika að öðru leyti. Þessi tilvísun undirstrikar fyrst og 

fremst að þau atriði sem talin eru upp í 1. mgr. 24. gr. skbl. eru ekki tæmandi.189 

Í dönskum skaðabótalögum (d. lov om erstatningsansvar) er að finna samskonar 

lækkunarreglu í 24. gr. Í aðdraganda setningar skaðabótalaganna í Danmörku var lögð áhersla 

á að taka tillit til tjónvalds en ekki horfa eingöngu til hagsmuna tjónþola. Taka yrði tillit til þess 

að við nútímaaðstæður gæti smávægilegt og jafnvel afsakanlegt gáleysi leitt til mikils tjóns. Að 

auki gæti tjónvaldur verið í þeim sporum að hann ætti ekki möguleika á að bæta skaðann. Það 

væri jafnframt tilviljun háð hvort smávægilegt gáleysi hefði í för með sér tjón og þá jafnvel 

mikið tjón. Nefndin benti að lokum á að það væri ekki alltaf hægt að kaupa ábyrgðartryggingu 

sem næði yfir skaðabótaábyrgðina.190 Í U. 2008.1322 V var 24. gr. beitt vegna bágrar 

 
185 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 436.  
186 sama heimild, 437. 
187 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 396. 
188 sama heimild, 396. 
189 sama heimild, 397. 
190 Jens Møller og Michael S. Wiisbye, Erstatningsansvarsloven með kommentarer (6. útg., Jurist- og 

Økonomforbundets 2002) 487.  
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fjárhagsstöðu tjónvalds. Skaðabætur voru lækkaðar úr 1.282.138 dönskum krónum í 200.000 

danskar krónur þar sem  viðkomandi olli bílslysi með stórkostlegu gáleysi.  

Lækkunarheimild er einnig að finna í 5-2. gr. norsku skaðabótalaganna. Þar er kveðið á 

um að dómstólar geti fellt niður bætur að hluta eða öllu leyti, sé talið ósanngjarnt að tjónþoli 

beri tjónið, að teknu tilliti til stærðar þess, fjárhagslegrar stöðu viðkomandi, vátryggingar og 

vátryggingakosta, fjárhæðar kröfunnar, saknæmis og annarra þátta. Mikið þarf til að koma svo 

lækkunarheimildinni sé beitt, sbr. Rt. 1993, s. 1399. 

 

4.5.2.  Beiting 2. mgr. 24. gr. í framkvæmd 

Eins og fram hefur komið, þá felst í 2. mgr. 24. gr. skbl. að dómari getur ákveðið að lækka 

minna eða alls ekki skaðabætur til tjónþola, sem þó er meðvaldur að tjóni sínu, ef það yrði til 

dæmis tjónþola of þungbært að beita reglum um meðábyrgð eða það þætti að öðru leyti 

sanngjarnt vegna mjög óvenjulegra aðstæðna að veita honum hærri skaðabætur en hann ætti 

rétt til eftir almennum reglum. Ákvæðið á ekki einungis við, þegar um eigin sök tjónþola er að 

ræða. Það á einnig við þegar hann er ábyrgur eftir víðtækum ábyrgðarreglum og þegar hann 

hefur viðhaft háttsemi, sem felld verður undir áhættutöku.191 

Í Hrd. 22. maí 2003 í máli nr. 463/2002 hafði maður slasast alvarlega við vinnu sína hjá 

O, er hann fór uppí staur með háspennulínu, sem straumur var á. Deilt var meðal annars um það 

hvort tjónþoli ætti sjálfur að bera hluta tjónsins vegna eigin sakar. Í niðurstöðu dómsins kom 

fram að það yrði að meta sök O svo yfirgnæfandi, í samanburði við það aðgæsluleysi sem 

tjónþolinn kynni að hafa sýnt, að ekki þætti ástæða til að leggja á hann hlut sakar. Dómarinn 

Garðar Gíslason telur, í sératkvæði sínu, að líta megi fram hjá því að tjónþoli hafi verið að 

nokkru meðvaldur að tjóni á grundvelli 24. gr. skbl. Í sératkvæðinu segir:  

 

Þá kemur til kasta hinnar almennu lækkunarreglu 24. gr. skaðabótalaga nr. 

50/1993, sem er sérstök að því leyti að henni skal einungis beita þegar 

skaðabótareglur myndu annars leiða til ósanngjarnrar niðurstöðu. Með heimild 

í 2. mgr. 24. gr. laganna og vísan til 1. mgr. 24. gr. svo og athugasemda með 

frumvarpi til laganna tel ég að líta megi fram hjá því að gagnáfrýjandi var að 

nokkru meðvaldur að tjóni. Ég er sammála meirihluta dómenda um að beita skuli 

hækkunarheimild 4. gr. skaðabótalaga um varanlegan miska, þar sem 

líkamsspjöll gagnáfrýjanda eru bæði mikil og margvísleg. Leiðir þetta til sömu 

niðurstöðu um bætur til gagnáfrýjanda og meirihluti kemst að. 

 

 
191 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 391-392; Alþt. 1992-1993, A-deild. 

þskj. nr. 596. – 326. mál., 3667. 
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Í Hrd. 4. mars 1999 í máli nr. 235/1998 hafði H slasast í umferðarslysi er S, ökumaður bifreiðar 

sem H var farþegi í, missti stjórn á bifreiðinni með þeim afleiðingum að hún rann til og 

endastakkst eftir veginum. H hafði, ásamt vinkonu sinni, ekið um með S og J, í bifreið J, allt 

kvöldið og hafði áfengi verið haft um hönd. H krafði ökumann bifreiðarinnar, eiganda hennar 

og vátryggjanda, um bætur fyrir varanlegan miska og varanlega örorku auk þjáningarbóta. Talið 

var sannað að H hefði vitað að S var ölvaður við aksturinn. Var niðurstaða héraðsdóms, um að 

H hefði firrt sig rétti til bóta, staðfest. Með hliðsjón af málsatvikum voru ekki talin efni til að 

beita heimild 2. mgr. 24. gr. skaðabótalaga til að dæma H bætur. Í dóminum kemur fram að 

eftir 2. mgr. 24. gr. megi, að fullnægðum skilyrðum 1. mgr., líta alveg eða að nokkru leyti 

fram hjá því að tjónþoli hafi verið meðvaldur að tjóni.   

Í athugasemdum með 24. gr. segir að dómari geti, á grundvelli 2. mgr., ákveðið að 

lækka ekki bætur eftir þeim reglum sem ella giltu um eigin sök tjónþola. Tjónþoli geti 

þannig annað hvort fengið fullar bætur eða stærri hluta bóta en hann hefði fengið eftir 

almennum reglum um eigin sök. Einnig kemur fram í athugasemdunum að orðið meðvaldur 

taki ekki aðeins til eigin sakar í þrengstu merkingu, heldur einnig til tilvika þar sem maður 

fyrirgerir skaðabótarétti með áhættutöku, þ.e. með því að taka þátt í háttsemi sem hafi mjög 

mikla hættu í för með sér. 

Ljóst er að mikið þarf til að koma svo fallist sé á að beita lækkunarheimild 24. gr. 

skbl., sbr. einnig Hrd. 24. maí 2012 í máli nr. 7/2012. Í dóminum voru ekki talin efni til að 

beita lækkunarheimild í 24. gr. skbl. Málavextir voru þeir að S varð fyrir líkamstjóni og 

slasaðist er hann stökk yfir steinvegg við Fylkisheimilið. Var S undir áhrifum áfengis þegar 

slysið varð. Hæstiréttur taldi að hann hefði sýnt af sér verulegt gáleysi er hann tók þá 

hvatvísu ákvörðun að að hlaupa í áttina að húsinu og stökkva yfir vegginn, án þess að 

aðgæta hvernig aðstæður væru handan veggjarins. Svipuð sjónarmið koma fram í Hrd. 20. 

september 2012 í máli nr. 38/2012. Í því máli hafði B krafið E, eiganda bifreiðar, og S hf., 

sem veitt hafði E ábyrgðartryggingu vegna ökutækisins, um bætur vegna líkamstjóns sem 

B varð fyrir er hann varð fyrir bifreið E á Miklubraut. Óumdeilt var að E bæri 

skaðabótaábyrgð á líkamstjóni B á grundvelli umferðarlaga. S hafði greitt B bætur sem 

námu þriðjungi tjóns hans. Aðilar málsins deildu um það hvort B hefði sýnt af sér 

stórkostlegt gáleysi umrætt sinn og hvort hann skyldi af þeim sökum bera tjón sitt sjálfur í 

heild eða að hluta. Hæstiréttur vísaði til þess að háttsemi B, sem var verulega ölvaður er 

slysið átti sér stað, hefði verið meginorsök líkamstjónsins sem hann varð fyr ir. Ekki þótti 

skilyrði uppfyllt til að beita 2. mgr. 24. gr. skbl. og líta framhjá meðábyrgð tjónþola á tjóni 

sínu.  
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Í Hrd. 11. júní 1998 í máli nr. 360/1997, sem varðaði kröfu um bætur vegna missis framfæranda, 

kemur fram að ekki verði talið að 2. mgr., sbr. 1. mgr. 24. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993, geti 

átt við. Ekki hafði verið sýnt fram á það í málinu, að aðstæður vegna fráfalls framfæranda væru 

svo sérstakar og óvenjulegar, að rétt væri að beita því undantekningarákvæði frá almennum 

bótareglum, sem um ræddi.  

Í Hrd. 10. júní 2009 í máli nr. 646/2009 er berum orðum vikið að því að Hæstiréttur 

beiti 2. mgr. 24. gr. skbl. og líti fram hjá meðábyrgð tjónþola. Málsatvik voru þau að A varð 

fyrir slysi í Laugardalslaug, þegar hann stakk sér til sunds í grynnri enda laugarinnar, með þeim 

afleiðingum að hann rak höfuðið í botn laugarinnar. Varanleg örorka A var metin 100%. Fallist 

var á skaðabótaábyrgð Reykjavíkurborgar (R) og V hf. sem veitt hafði R ábyrgðartryggingu, 

enda höfðu merkingar við laugina ekki fullnægt fyrirmælum í reglugerð. Fallist var á, með vísan 

til 2. mgr. 24. gr., að líta fram hjá því að A væri meðábyrgur að tjóni sínu. Honum voru því 

dæmdar fullar bætur. Í forsendum dóms Hæstaréttar er rakið hversu alvarlegt líkamstjón A 

vegna slyssins sé. Er vísað til þess að aðstæður A, sem er pólskur, séu óvenjulegar, þar sem 

hann eigi ekki aðra að en vin sinn hér á landi og að hann verði upp á aðra kominn alla ævi. Í 

forsendum dómsins er einnig farið yfir saknæmi tjónþola og tjónvalds og hún borin saman en 

dómurinn telur að óvarkárni A hafi verið óveruleg en á hinn bóginn hafi saknæmi eiganda 

laugarinnar falist í því að fara ekki eftir fyrrgreindum fyrirmælum í reglugerð um greinilegar 

merkingar. Auðvelt hefði verið að bæta úr því, án mikils tilkostnaðar. Einnig er tekið fram að 

R hafi vátryggt þá hagsmuni sem um ræðir og að V hf. hafi, gegn gjaldi, tekið að sér að tryggja 

þessa hagsmuni. Fjallað verður nánar um áhrif meðábyrgðar á bótarétt eftirlifenda, þegar bætur 

eru greiddar úr vátryggingu, í kafla 4.6. 

Merkilegt er að sjá hvernig Hæstiréttur fjallar um heimildina í 24. gr. skbl. í þessum 

dómi. Svo virðist sem lítið sé gert úr saknæmri háttsemi tjónþola vegna alvarleika afleiðinga 

slyssins og meira gert úr saknæmi tjónvalds.  

Af dómaframkvæmd má sjá að mikið þarf til að koma, svo heimildinni í 2. mgr. 24. gr. 

sé beitt. Heimildinni hefur aldrei verið beitt í íslenskum rétti þegar kemur að eftirlifendum. 

 

4.6. Áhrif meðábyrgðar á bótarétt eftirlifenda þegar bætur eru greiddar úr vátryggingum   

Eins og fram hefur komið er almenna reglan sú að einungis sá, sem orðið hefur fyrir tjóni, á rétt 

á bótum. Fyrrnefnd 12.-14. gr. skbl. veita þeim, sem misst hafa framfæranda, rétt á bótum vegna 

þess. Maki, sambúðarmaki og börn yngri en 18 ára eiga samkvæmt ákvæðinu bótarétt en einnig 
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aðrir, sem sannað geta að þeir hafi misst framfæranda.192 Þegar einstaklingur hefur misst 

framfæranda kemur lækkunarheimild 2. mgr. 24. gr. skbl. til skoðunar. Samkvæmt henni má að 

fullu eða nokkru leyti líta framhjá því að tjónþoli hafi verið meðvaldur að tjóni. Við mat á 

lækkunareglu 2. mgr. 24. gr. skbl. skal líta til þess hve mikið tjónið er, eðlis bótaábyrgðar, 

aðstæðna tjónvalds, hagsmuna tjónþola, vátrygginga aðila og annarra atvika, eins og fjallað var 

um í kafla 4.5.1. hér að ofan. Skipt getur sköpum hvort vátryggingar séu til staðar þegar til 

skoðunar kemur hvort lækkunarheimildinni verði beitt.193  

Eins og fyrr greinir, hefur á ýmsum sviðum verið sett lagaákvæði um hlutlæga ábyrgð 

sem andsvar löggjafans við tjónshættu sem skapast með tilkomu nýrrar tækni. Slíkar reglur 

tengjast oft reglum um vátryggingar og lögboðinni vátryggingaskyldu á þann hátt að samhliða 

lögfestingu hlutlægrar ábyrgðarreglu er mælt fyrir um skyldu til að taka vátryggingar vegna 

krafna sem eru reistar á ábyrgðinni.194 Í ritinu Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur, 

fjallar Arnljótur Björnsson um það að forsenda fyrir ábyrgðartryggingum séu skaðabótareglur. 

Þar kemur fram að reynslan hafi sýnt að tilvist ábyrgðartrygginga valdi fjölgun skaðabótakrafna 

og einnig því að margir tjónþolar geri hærri kröfu en þeir hefðu gert ef ábyrgðartrygging væri 

ekki fyrir hendi.195  

Almennt er hugtakið ábyrgðartrygging skilgreint svo, að það sé skaðatrygging, tekin til 

tryggingar tjóni, sem maður eða lögaðili bíður við það að verða skaðabótaskyldur gagnvart 

þriðja manni, vegna skaðabótaskyldrar háttsemi hins vátryggða eða einstaklings sem hann ber 

ábyrgð á.196 Í Hrd. 21. mars 1974 í máli nr. 83/1973 er tjónþoli látinn bera fulla ábyrgð en 

skaðabótakrafan er lækkuð með lögjöfnun frá lækkunarheimild lögræðislaga. Málavextir voru 

þeir að 10 ára drengur skaut ör úr boga sem hann hafði smíðað, í auga annars barns, með þeim 

afleiðingum að viðkomandi missti sjón á því auga. Í dómi Hæstaréttar kemur fram að um 

óviljaverk hafi verið að ræða. Barnið hafi verið efnalaust og foreldrar þess ekki keypt 

ábyrgðartryggingu. Fjárhæð skaðabóta var lækkuð um 2/3 hluta. 

Á ýmsum sviðum er það lögbundin skylda að vera með ábyrgðartryggingu. Í lögum nr. 

30/2019 um ökutækjatryggingar kemur fram í 1. mgr. 8. gr. að greiðsla á bótakröfu, vegna tjóns 

sem hlýst af notkun ökutækis, skuli vera tryggð með ábyrgðartryggingu. Allmargir dómar hafa 

 
192 Guðmundur Sigurðsson, „Vinnuslys, slysatrygging sjómanna: Hver á rétt á bótum? Ákvörðun bóta“ (2005) 

árgangur (2) Tímarit Lögréttu 169, 181; Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 

701.  
193 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 438. 
194 sama heimild, 226. 
195 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur: kennslubók fyrir byrjendur (2. útg., Orator 1999) 34. 
196 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur II: Vátryggingaréttur og bótareglur félagsmálaréttar 

(Bókaútgáfan Codex 2015) 421.  
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fallið, sem fjalla um meðábyrgð vegna umferðarslysa. Í Hrd. 6. júní 2013 í máli nr. 62/2013 

hafði aðili ekið óvátryggðri bifreið í eigu annars manns og valdið árekstri með saknæmum hætti. 

Alþjóðlegar bifreiðatryggingar á Íslandi sf. greiddu tjónþola bætur en endurkröfðu ökumann og 

eiganda bifreiðarinnar um sömu fjárhæð. Héraðsdómur féllst á kröfuna en ökumaðurinn 

áfrýjaði niðurstöðunni hvað hann sjálfan varðaði. Hæstiréttur féllst einnig á endurkröfuna en 

lækkaði hana um helming á grundvelli 1. mgr. 24. gr. skbl. Í forsendum dómsins er tekið fram 

að fjárhæðin sé rúmlega 17 milljónir króna auka vaxta. Ósannað sé að ökumanni hafi verið 

kunnugt um að bifreiðin hafi verið ótryggð. Tekið er fram að fjárhagur ökumanns sé bágur og 

tekjur lágar. Einnig er tekið fram að gáleysi ökumannsins umrætt sinn hafi verið einfalt. Í 

dóminum kemur fram að óumdeilt sé að Alþjóðlegar bifreiðatryggingar á Íslandi sf. hafi þann 

tilgang að bæta tjón sem þetta og fái til þess fé frá vátryggingarfélögum. Tjónið hafi verið bætt 

að fullu af þeim. Var fallist á að lækka bótafjárhæð ökumannsins um helming, enda yrði full 

ábyrgð hans á tjóninu það þungbær að ósanngjarnt mætti telja.  

Í Hrd. 21. mars 2012 í máli nr. 623/2012 var viðurkennd óskipt bótaskylda A og V hf. 

vegna umferðarslyss er leiddi til andláts föður E. Var E látinn bera helming tjónsins sjálfur, þar 

sem faðir hans hefði sýnt af sér stórkostlegt gáleysi umrætt sinn, samanber þágildandi ákvæði 

2. mgr. 88. gr. umferðarlaga nr. 50/1987. Faðirinn hafði ekið bifhjóli sínu á ofsahraða í þéttbýli 

og var þannig meðvaldur að slysinu. Í niðurstöðu dómsins kemur fram: 

Hvort sem grundvöllur ábyrgðar gagnvart tjónþola verður reistur á hlutlægri 

bótareglu umferðarlaga eða slysatryggingu ökumanns veldur meðábyrgð, sem 

virt er honum til stórkostlegs gáleysis, ekki fortakslaust því að bætur skerðist 

eða falli niður. Í 2. mgr. 88. gr. umferðarlaga og fyrrgreindum skilmálum 

slysatryggingar ökumanns bifhjólsins hjá stefnda Vátryggingafélagi Íslands hf. 

er aftur á móti að finna heimild til að láta tjónþola sjálfan bera tjónið að hluta til 

eða öllu leyti og verður henni beitt með hliðsjón af því hvort eðlilegt getur talist 

í ljósi allra atvika að tjónþoli fái tjónið að fullu bætt þrátt fyrir meðábyrgð vegna 

stórkostlegs gáleysis. Í þeim efnum verður ekki aðeins litið til sakar tjónþola 

heldur einnig þáttar annarra sem bera ábyrgð á tjóninu og aðstæðna við slysið. 

 

Arnljótur Björnsson bendir á það í grein sinni árið 1984, „Hjálmar, hlífðargleraugu og 

öryggisbelti“, að rökin gegn sakarskiptingu í tilfelli umferðarslysa séu þau, að hinn bótaskyldi 

sé ábyrgðartryggður samkvæmt lögum og þurfi því ekki að greiða bætur úr eigin vasa. Hann sé 

því almennt í betri stöðu en tjónþoli sem væri alla jafna ekki slysatryggður.197 Þau sjónarmið 

komu því fram fyrir hartnær fjórum áratugum, þ.e. að máli skipti hvort og þá hver væri með 

 
197 Arnljótur Björnsson, „Hjálmar, hlífðargleraugu og öryggisbelti“ (1984) árgangur (34)  Tímarit lögfræðinga 

185, 192.  
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vátryggingu og hver ekki. Í sömu grein var fjallað um álitsgerð sem unnin var af Norræna 

umferðaröryggisráðinu (n. Nordisk trafiksikkerhedsråd) árið 1973 og 1974 í tengslum við 

undirbúning lagaákvæða um skyldunotkun öryggisbelta í bílum og hjálma við akstur bifhjóla. 

Komst ráðið að þeirri niðurstöðu að skipting sakar væri ekki réttlát þegar tjónvaldur væri 

vátryggður en ekki tjónþoli.198 

Í frumvarpi því, sem varð að skaðabótalögum í Noregi, kemur fram, eins og áður hefur 

verið rakið, að bótakröfur eftirlifenda vegna missis framfæranda eigi ekki sjálfkrafa að skerðast 

eða falla niður vegna meðábyrgðar hins látna á slysinu sem orsakaði dauða hans. Einnig kemur 

fram að það sé ósanngjarnt að meðábyrgð hins látna bitni á eftirlifendum hans. Réttlæting á 

samsömun er fyrst og fremst tillitssemi við hinn ábyrga tjónvald. Harkalegt getur virst að leggja 

á fullar bætur, þegar hinn slasaði hefur sjálfur átt þátt í slysinu. Skýrt er tekið fram að í þeim 

tilfellum þar sem ábyrgð tjónvaldsins er tryggð með ábyrgðartryggingu, sem oftast er, missir 

þetta sjónarmið vægi sitt. Samkvæmt niðurstöðu norsku dómsmálanefndarinnar á krafa 

eftirlifenda vegna missis framfæranda að standa á eigin fótum. Þetta er ekki sett beint í norska 

lagatextann en byggja verður á þessu við mat á skaðabótum til eftirlifenda í samræmi við 1. 

mgr. 5-1. gr.199 

Hæstiréttur Noregs hefur túlkað umrætt álit dómsmálanefndarinnar þannig að um 

óvirka samsömun sé að ræða, samkvæmt 7. gr. norskra umferðarlaga, á milli ökumanns 

sem framið hafði sjálfsvíg á bíl og eftirlifanda sbr. einnig HR – 2016-803-A. Í dóminum 

er vísað til 1. mgr. 7. gr. umferðarlaganna. Hún kveður á um að bætur skerðist að fullu 

vegna meðábyrgðar tjónþola, enda hafi hann sýnt af sér stórfellt gáleysi eða ásetning. 

Spurningin snýst um það hvort slík skerðing eigi einnig við um eftirlifendur sem misst hafa 

framfæranda í slíku slysi. Hæstiréttur vísar til álits dómsmálanefndar um óvirka samsömun, 

samanber 1. mgr. 5-1. gr. skaðabótalaganna. Þó tekur rétturinn fram að óvirk samsömun 

eigi ekki við í þessu máli. Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að eftirlifendur ættu ekki 

rétt á neinum bótum vegna missis framfæranda í þessu tilfelli. Vísað var í skilmála 

bifreiðatryggingar samkvæmt 7. gr. umferðarlaga. Bætur voru því ekki greiddar vegna 

óvirkrar samsömunar. Í dóminum kemur fram að réttarvernd við aðstæður sem þessar væri 

langt utan þeirra hagsmuna sem lögunum væri ætlað að vernda.  

Auk þess er ljóst að eftirlifendur þurfa að sæta skerðingu bóta ef hinn látni hefur 

keyrt undir áhrifum áfengis, samanber eftirfarandi dóma RT. 1997 s. 149 Sunndal, Rt. 2014 

 
198 sama heimild, 190. 
199 Innst. O. nr. 92, „Innst. O. nr. 92. Instilling fra Justiskomiteen om lov om endringer i erstatningslovgivningen 

(ansvar for dyr, regress, lemping m.m. og endringer i bilansvarslova).“ (1984-1985) 5-6. 
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s. 1192 og Rt. 2015 s. 141. Í dómi Rt. 1997, s. 149 voru málavextir þeir að farþegi í bifreið lést 

í bílslysi eftir að hafa þegið far með ölvuðum ökumanni. Sannað var að farþeginn sem lést var 

meðvitaður um ölvunarástand ökumannsins. Samkvæmt þágildandi umferðarlögum átti hann 

ekki rétt á skaðabótum. Krafa um bætur komu frá sambýliskonu og barni hins látna og 

spurningin var hvort þau yrðu samsömuð hinum látna sem myndi leiða til skerðingu bóta. 

Dómurinn skiptist upp en var sammála um að óvirk samsvörun vegna missis framfæranda, 

skýrð af 5-1. gr. skaðabótalaga hefði haft í för með sér verulega breytta réttarstöðu. 

Meðábyrgðarákvæðið er að finna í skaðabótalögum í gr. 5-1, en má einnig finna í  1. og 2. mgr. 

7. gr. norsku umferðarlaganna. Meirihlutinn taldi þó að brottfallsástæðurnar, samkvæmt 

þáverandi 3. og 4. mgr. 7. gr. umferðarlaganna., væru af öðrum toga en hinar eiginlegu 

meðábyrgðarreglur. Reglurnar í 3. og 4. mgr. 7. gr. endurspegluðu vanþóknun samfélagsins á 

bílaþjófnaði, akstri undir áhrifum áfengis og notkun bifreiða í refsiverðum tilgangi. Markmiðið 

er að sporna gegn slíku atferli. Viðbrögðin við þeim slasaða eru áberandi neikvæðari en þegar 

venjulegar reglur um meðábyrgð koma til skoðunar. Reglurnar er fyrst og fremst að finna í 

sakamála- og áfengislöggjöfinni. Ekki er hægt að leggja til grundvallar skilaboð 

dómsmálanefndar um að óvirk samsvörun í venjulegum meðábyrgðartilfellum geti haft sama 

vægi og slys sem falla undir 3. og 4. mgr. 7. gr. umferðarlaganna. Niðurstaða meirihluta 

dómsins vegna farþegans sem lést í bíl ölvaða ökumannsins var sú að lækka bætur til eftirlifenda 

um helming vegna meðábyrgðar hins látna. Í Rt. 2014, bls.1192 hafði ölvaður ökumaður látist 

eftir slys.  Skv. b-lið 4. mgr. 7. gr. norsku umferðarlaganna, átti hann ekki rétt á bótum sökum 

ölvunar. Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að bótafjárhæðina ætti að lækka um 20% vegna 

samsömunar milli hins látna og eftirlifenda. Skerðingin var því minni en í dómi Rt. 1997, s. 

149. Við matið lagði Hæstiréttur sérstaka áherslu á réttarþróun liðinna ára, það er frá 1997. 

Hæstiréttur telur að farþegar falli ekki lengur undir útilokunarregluna í 4. mgr. 7. gr. 

umferðarlaganna. Því stýrist skerðing til farþega núna af 1. mgr. 7. gr. umferðarlaga og 5-1. gr. 

skaðabótalaga. Venjuleg skerðing samkvæmt þessum reglum var 30% og ættu eftirlifendur 

samkvæmt því ekki að vera í verri stöðu en farþegarnir. Einnig var vísað til að félagsleg staða 

ætti að skipta miklu máli við mat á samsömun. Lækkunarprósentan 20% hélst áfram í Rt. 2015 

s. 141, sem snérist um ölvaðan ökumann og eftirlifendur hans.  

Á öðrum sviðum, eins og til dæmis í atvinnurekstri, er ábyrgðartrygging valkvæð. Þrátt 

fyrir það er slík ábyrgðartrygging mjög útbreidd, enda er henni ætlað að mæta skaðabótakröfum 

sem falla á atvinnurekanda ef aðrir verða fyrir tjóni vegna starfseminnar. Þetta getur bæði átt 

við tjón á eignum og líkamstjón. Í þeim tilfellum sem til tjóns kemur, er oft um háar fjárhæðir 

að ræða. Því er betra að hafa vaðið fyrir neðan sig. Tryggingin er gjarnan nefnd frjáls 
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ábyrgðartrygging þar sem ekki er skylt að kaupa hana samkvæmt lögum. Aukin útbreiðsla 

frjálsra ábyrgðartrygginga í atvinnurekstri hér á landi hefur treyst stöðu starfsmanna í 

skaðabótaréttarlegu tilliti,  þar sem raunverulegur greiðandi skaðabótanna er vátryggingafélag 

það sem veitti vinnuveitanda ábyrgðartrygginguna.200 Starfsmaður, sem veldur því við 

framkvæmd starfa síns að samstarfsmaður hans verður fyrir líkamstjóni, sætir samkvæmt 

framansögðu ekki skaðabótaábyrgð á líkamstjóninu, nema hann hafi valdið tjónsatburðinum af 

ásetningi eða stórkostlegu gáleysi. Það er vinnuveitandinn sem ber skaðabótaábyrgðina, á 

grundvelli reglunnar um vinnuveitandaábyrgð. Þessi staða miðast við að vinnuveitandi hans sé 

ábyrgðartryggður, eins og flestir sem stunda atvinnurekstur. Ef vinnuveitandinn hefur ekki slíka 

ábyrgðartryggingu, ber starfsmaður sá er tjóni olli aðeins skaðabótaábyrgð að því marki sem 

það telst sanngjarnt með hliðsjón af sök hans, stöðu og öðrum atvikum.201 

Í Hrd. 10. júní 2010 í máli nr. 646/2009, sem áður hefur verið fjallað um, hafði A, sem 

er pólskur ríkisborgari og hafði búið um skamma hríð á Íslandi, krafið eiganda Laugardalslaugar 

um skaðabætur vegna slyss sem varð þegar hann stakk sér til sunds við grynnri enda 

laugarinnar. Hann lenti harkalega með höfuðið í botninn og hlaut af stórfellt líkamstjón. Var 

varanlegur miski hans metinn 90 stig en varanleg örorka hans metin 100% eftir slysið. Í 

skaðabótamálinu, sem hann höfðaði gegn tryggingafélaginu sem hafði veitt eiganda laugarinnar 

ábyrgðartryggingu, var talið að merkingar við laugarendann um dýpi og að dýfingar væru 

bannaðar, hefðu ekki verið greinilegar. Því hefði fyrirmælum tilgreindrar reglugerðar um 

merkingarnar ekki verið fullnægt. Bent var á að mikill fjöldi fólks af ólíku þjóðerni sækti 

sundlaugina. Fallist var á skaðabótaskyldu tryggingarfélagsins sem ábyrgðartryggjanda. Deilt 

var meðal annars um meðábyrgð A. Dómurinn féllst á að hann hefði sýnt af sér óvarkárni í 

aðdraganda slyssins og þannig orðið meðvaldur að tjóni sínu. Talið var að óvarkárni A hefði 

verið óveruleg. Líkamstjón hans væri mjög alvarlegt og afleiðingar þess honum afar þungbærar. 

Tryggingarfélagið, sem hafði selt eiganda laugarinnar ábyrgðartryggingu, hafnaði bótaskyldu 

og taldi að slysið yrði ekki rakið til saknæmrar háttsemi starfsmanna laugarinnar, heldur 

óaðgæslu tjónþolans. Í forsendum dómsins koma fram sjónarmið þess efnis að eigandi 

sundlaugarinnar væri sveitarfélag, sem ekki hefði farið eftir skráðum reglum um merkingar við 

laugina, sem hefði þó verið auðvelt og ódýrt í framkvæmd. Þá sagði svo í dómi Hæstaréttar:  

„Reykjavíkurborg er sveitarfélag, sem hefur vátryggt þá hagsmuni sem hér eru 

í húfi og hefur [V], gegn gjaldi, tekið að sér að bæta tjón eins og það sem hér 

um ræðir. Með hliðsjón af framangreindum atriðum og atvikum að öðru leyti er 

 
200Alþt. 2009-2010, A-deild. þskj. nr. 189. – 170. mál. athugasemdir við 1. gr.  
201 Alþt. 2009-2010, A-deild. þskj. nr. 189. – 170. mál. Inngangur. 
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fallist á, með vísan til 2. mgr. 24. gr. skaðabótalaga, að líta beri framhjá því að 

A var meðábyrgur að tjóni sínu“. 

 

Voru honum dæmdar fullar bætur vegna slyssins. Er þessi dómur dæmi um það að ástæða er til 

að líta framhjá meðábyrgð tjónþola ef tjónvaldur eða sá sem skaðabótaskyldur er, í þessu tilfelli 

eigandi laugarinnar, nýtur ábyrgðartryggingar.202 Dómurinn virðist eina dæmið um að 

Hæstiréttur hafi berum orðum beitt heimildinni í 2. mgr. 24. gr. skbl., til að líta framhjá 

meðábyrgð tjónþola.  

Ábyrgðartrygging hins skaðabótaskylda getur orðið til þess að dómari nýti ekki 

lagaheimild til að lækka bótafjárhæð eða fella niður skaðabótaábyrgð, eða til þess að hann lækki 

kröfuna minna en ella.203 Sú staðreynd að  hagsmunir séu vátryggðir leiðir almennt til þess að 

ekki kemur til lækkunar skaðabóta og því síður til niðurfellingar ábyrgðar.204  

Í norskum rétti skerðast bæturnar vegna meðábyrgðar hins slasaða yfirleitt ekki 

þegar ábyrgðartrygging, sem tekur á skaðabótakröfum, er til staðar. Aftur á móti er það 

greinilegt, samkvæmt orðanna hljóðan í 1. og 2. mgr. 5-1. gr. norsku skaðabótalaganna, að 

meðábyrgð hins látna hafi áhrif á bætur til eftirlifenda. Sú túlkun Stórþingsins að það væri 

ósanngjarnt að meint gáleysi hins látna kæmi niður á eftirlifandi maka og börnum, átti við 

um hið almenna lagaákvæði í 5-1. gr. Túlkunin á þó einnig við um 1. mgr. 7. gr. 

umferðarlaga.205 Í réttarframkvæmd mun til dæmis ekki koma til samsömunar, það er 

skerðingar á bótum til eftirlifenda, ef tjón er bætt úr vátryggingum.206  

Þótt niðurstaða norska þingsins gildi í raun alltaf um áhrif meðábyrgðar tjónþola á 

bótarétt eftirlifenda, sbr. 5-1. gr. skaðabótalaganna, er þar vísað sérstaklega til þeirra aðstæðna 

þegar greitt er út ábyrgðartryggingum. Þegar svo háttar til eru ekki sömu rök fyrir hendi til þess 

að láta stöðu eftirlifenda vera þá sömu og staða tjónþola hefði orðið. Sjónarmiðin um að horfa 

beri til hagsmuna tjónvalds eiga ekki eins vel við þegar um greiðslur úr tryggingum er að ræða 

eins og þegar tjónvaldur þarf sjálfur að greiða skaðabætur. Áðurnefnd niðurstaða norska 

þingsins á ekki einungis við um atvik þar sem vátrygging er til staðar, heldur einnig þar sem 

vátrygging er ekki til staðar. Þá getur sjónarmiðið, um að ósanngjarnt sé fyrir tjónvald að greiða 

fullar bætur, fengið aukið vægi.  

 
202 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur II: Vátryggingaréttur og bótareglur félagsmálaréttar 

(Bókaútgáfan Codex 2015) 102. 
203 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur: kennslubók fyrir byrjendur (2. útg., Orator 1999) 35. 
204 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 438. 
205 Trine-Lise Wilhelmsen og Birgitte Hagland, Om erstatningsrett (Gyldendal Norsk Forlag 2017) 305-306. 
206 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 384. 
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Að þessu sögðu er ljóst að tilvist vátrygginga ætti almennt að leiða til þess að ekki kæmi 

til lækkunar skaðabóta og því síður til niðurfellingar á ábyrgð. Ef hinn bótaskyldi væri ríki, 

sveitarfélög eða opinber stofnun, myndi hið sama eiga við. Máli kunni að skipta hvers eðlis þeir 

hagsmunir eru sem hafa orðið fyrir tjóni og hvers konar vátryggingar eru til staðar. Ólíklegra 

er að vilji manna hnígi til þess að lækka bætur vegna líkamstjóns en munatjóns. 207  

 

5. Niðurstöður  

Markmið ritgerðarinnar var að svara því, hvaða áhrif háttsemi þess, sem lætur lífið í 

skaðabótaskyldu slysi, getur haft á bótarétt eftirlifenda og maka. Álitamál er hvort bótaréttur 

þeirra ætti að vera ríkari en bótaréttur hinns látna og hvaða áhrif vátrygging hafi á mat á bótarétti  

eftirlifenda. Almenna regla skaðabótaréttar er sú að sá, sem verður fyrir tjóni, ber tjón sitt 

sjálfur, nema honum takist að færa sönnur á að annar en hann sjálfur beri ábyrgð á tjóninu.208 

Meginreglan er sú að þriðji maður geti ekki gert kröfu um skaðabætur vegna líkamstjóns annars 

manns. Frá þeirri meginreglu eru ýmsar undantekningar, sem ýmist byggjast á lagaákvæðum 

eða venju.209 Í 12.-14. gr. skaðabótalaga er mælt fyrir um rétt til bóta fyrir missi framfæranda 

og um það hvernig fjárhæðir bóta skulu ákveðnar. Þetta gefur til kynna að ef einstaklingur lætur 

lífið í skaðabótaskyldu slysi, þá geta eftirlifendur, sem missa við það framfæranda, í flestum 

tilfellum maki og börn, átt rétt á skaðabótum.  

Vegna óvirkrar samsömunar, þá getur staðan verið sú að bótaréttur skerðist vegna þess 

að annar aðili sýndi af sér sök. Sú spurning vaknar hvort almenna reglan sé að þróast í átt til 

þeirra réttarstöðu sem lögfest lagaákvæði kveða á um, það er að stórfellt gáleysi eða ásetningur 

þurfi til að koma til, svo reglum um samsömun sé beitt, samanber ákvæði um meðábyrgð og 

kröfu um stórfellt gáleysi eða ásetning í umferðarslysum og vinnuslysum. Í þessu samhengi má 

líta til dóms Hæstaréttar 13. október 2011 í máli nr. 665/2010 en þar gefur dómurinn í skyn að 

matið á eigin sök sé ólíkt eftir því hvort krafan komi beint frá tjónþola eða hvort um banaslys 

hafi verið að ræða og krafan sé frá eftirlifendum komin. 

Ljóst er að háttsemi þess, sem lætur lífið í skaðabótaskyldu slysi, getur skert bótarétt 

eftirlifenda.210 Ástæðan fyrir því er sú að þegar sá látni hefur átt þátt í því að valda umræddu 

tjóni, er það ólögfest meginregla að bótaréttur þeirra, sem misst hafa framfæranda, skerðist 

vegna háttsemi hans, þar sem óvirkri samsömun er beitt. Hafi aðili sjálfur valdið tjóni eða verið 

 
207 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 438. 
208 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 137. 
209 Viðar Már Matthíasson, „Um orsakatengsl og reglur um takmörkun á umfangi skaðabótaábyrgðar“ (2002) 

árgangur (52) Tímarit lögfræðinga 311, 345.  
210 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2015) 64. 
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meðvaldur að tjóni sem hann varð fyrir, er heimilt að falla að hluta til eða að öllu leyti frá 

skaðabótum.  

Skaðabætur geta verið háar í mörgum tilfellum og geta riðið hinum bótaskylda að fullu 

fjárhagslega að þurfa að borga þær, jafnvel þótt hann sé fjárhagslega vel stæður.211 Það, að 

missa framfæranda, getur haft víðtæk áhrif á líf eftirlifenda. 24. gr. skbl. gerir réttinum kleift 

að falla frá beitingu reglunnar um óvirka samsömun til þess að bætur til eftirlifenda haldist 

óskertar. Ákvæðinu var upphaflega ætlað að vera öryggisúrræði ef félagsleg viðhorf og 

mannúðarsjónarmið gerðu það nauðsynlegt að víkja frá almennum reglum. Einu gildir þótt tjón 

verði rakið til stórfellds gáleysis tjónvalds eða jafnvel ásetnings hans. 212  Þessari heimild hefur 

ekki verið beitt í réttarframkvæmd á Íslandi við missi framfæranda. Í norskum rétti virðist hafa 

verið horfið frá því í nokkrum mæli að beita reglum um óvirka samsömun, þegar um líkamstjón 

er að ræða, einkum þegar til staðar er ábyrgðartrygging. Í Noregi var sjónarmiðið jafnan það að 

eftirlifendur yrðu eftir slysið ekki settir í fjárhagslega betri stöðu en sá látni hefði verið, líkt og 

á Íslandi. Þetta sjónarmið var einnig lagt til grundvallar við samþykkt skaðabótalaganna þar í 

landi árið 1985. Ef sá slasaði var meðábyrgur í slysinu á þann hátt að bætur hefðu minnkað ef 

hann hefði lifað af, vaknar sú spurning hvort skerða eigi einnig bætur til eftirlifenda.213 Þrátt 

fyrir að lögin í Noregi séu sambærileg þeim íslensku, þá er í norskri dómaframkvæmd horft 

framhjá meðábyrgð hins látna þegar bætur til eftirlifenda eru ákvarðaðar. Í þeim tilfellum er 

bótaréttur eftirlifenda þar með ríkari en bótaréttur hins látna hefði verið ef hann hefði lifað. Þar 

sem almenna lækkunarheimildin er rökstudd sem öryggisúrræði og að henni skuli beita ef 

mannúðarsjónarmið geri það nauðsynlegt, er ljóst að vel er hægt að færa rök fyrir því að 

ósanngjarnt sé að háttsemi hins látna hafi áhrif á bótarétt hinna eftirlifandi. Krafa þeirra ætti að 

vera óháð háttsemi hins látna, þar sem þörf eftirlifenda, sem misst hafa framfærenda, ræðst ekki 

af því hvort hinn látni hafi verið meðvaldur að tjóninu. Í tengslum við 24. gr. skbl. vaknar sú 

spurning hvort það sjónarmið norska þingsins, að krafa eftirlifenda skuli standa á eigin fótum, 

eigi að geta leitt til þess að með tilvísun í vátryggingar í 24. gr. verði horft öðrum augum á 

bótarétt efitrlifenda en horft yrði á bótarétt tjónþola sjálfs.   

Auðveldara ætti að vera, eðli málsins samkvæmt, að falla frá meðábyrgð ef hinn 

bótaskyldi er með vátryggingu sem greiðir eftirlifendum skaðabæturnar, fremur en ef hinn 

skaðabótaskyldi þarf að greiða þær úr eigin vasa. Því má færa rök fyrir því að það eigi að skipta 

máli hvort vátrygging er til staðar þegar bótaréttur eftirlifenda er ákvarðaður og þegar ákveðið 

 
211 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur: kennslubók fyrir byrjendur (2. útg., Orator 1999) 36.  
212 Alþt. 1992-1993. A-deild. Þingskjal nr. 596, 3666. 
213 Trine-Lise Wilhelmsen og Birgitte Hagland, Om erstatningsrett (Gyldendal Norsk Forlag 2017) 305. 
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er að falla frá meðábyrgð hins látna. Margar skaðabótareglur bera þess merki að hafa orðið til 

þegar ábyrgðartryggingar naut ekki við. Meginreglan um skerðingu bóta vegna sakar tjónþola 

er þar engin undantekning. Aftur á móti má, með tilkomu ábyrgðartrygginga, gera ráð fyrir því 

að þeir sem valda tjóni, þurfi sjaldnast sjálfir að greiða bætur úr eigin vasa. Mætti þá draga þá 

ályktun að almenna reglan um lækkun eða niðurfellingu bóta vegna sakar tjónþola sé 

ósanngjörn í slysamálum.214 Það, að hinn látni hafi verið meðvaldur að tjóni sínu vegna 

saknæmrar háttsemi sinnar, getur haft mikil áhrif á beitingu reglunnar um skerðingu bótaréttar 

fyrir eftirlifendur. Þegar tjónþoli er vátryggður fyrir hinum skaðabótaskylda atburði, má ætla 

að það hafi ekki teljandi áhrif í stóru myndinni, hvort skerðing bóta komi til eður ei.  

Í þeim tilfellum, þar sem ábyrgðartryggingar eru til staðar, eru vel þekkt svokölluð 

víxláhrif á milli skaðabótaréttar og ábyrgðartryggingar. Þetta þýðir að með tilkomu 

ábyrgðartrygginga fjölgar skaðabótakröfum og meðalfjárhæð krafnanna eykst. 

Ábyrgðartryggingar eru tilkomnar vegna skaðabótareglna. Þess vegna gilti sú regla áður fyrr í 

Bretlandi, að óheimilt var að skýra frá því fyrir kviðdómi, að varnaraðili í bótamáli væri 

ábyrgðartryggður. Talið var hætt við að kviðdómendur litu ekki hlutlægt á málavexti ef þeir 

vissu að vátryggingarfélag myndi greiða bætur fyrir varnaraðila ef hann tapaði málinu.215 Í þeim 

tilfellum, þar sem eftirlifendur missa framfæranda, mætti skoða hvort ljóst ætti að vera hver 

raunverulegur greiðandi bótakröfunnar er. Þegar kemur að eftirlifendum hérlendis virðist vera 

að það hafi litla sem enga þýðingu að minnst sé á vátryggingar í 24. gr. skbl. sem einn af þeim 

þáttum sem horfa skal til við mat á því hvort almennu lækkunarheimildinni sé beitt. Í Noregi 

þarf ekki að taka tillit til hagsmuna tjónvalds þegar um tryggingar er að ræða, og þá sér í lagi 

lögbundnar tryggingar.  

Í fræðiritum er það gefið í skyn að tilvist ábyrgðartrygginga hafi áhrif á það hvernig 

bætur er ákvarðaðar og hvort lækkun að hluta eða öllu leyti sé nýtt. Í framkvæmd á Íslandi er 

aftur á móti ekki að sjá að tilvist ábyrgðartrygginga hafi áhrif, eins og í Noregi. Íslenskir 

dómstólar virðast ansi tregir til að nýta sér heimildina í 24. gr. skbl., þrátt fyrir að þar sé beinlínis 

tekið fram að vátryggingar séu eitt af þeim atriðum sem horfa skuli til þegar metið er hvort 

ástæða sé til þess að beita lækkunarheimildinni. Á þetta reynir reglulega í umferðarslysum 

vegna hættueiginleika bifreiða og fjölda notenda. Samkvæmt 1. mgr. 8. gr laga nr. 30/2019 um 

ökutækjatryggingar skal greiðsla á bótakröfu, vegna tjóns sem hlýst af notkun ökutækis, tryggð 

með ábyrgðartryggingu. Þrátt fyrir það er lækkunarheimild 2. mgr. 24. gr. skbl. ekki beitt þegar 

 
214 Arnljótur Björnsson, „Hjálmar, hlífðargleraugu og öryggisbelti“ (1984) árgangur (34) Tímarit lögfræðinga 

185, 191.  
215 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur: kennslubók fyrir byrjendur (2. útg., Orator 1999) 36. 
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kemur að meðábyrgð aðila sem lætur lífið í umferðarslysi. Svo virðist sem greinin sé svo mikil 

undantekning að henni sé sjaldan eða aldrei beitt. Við mat á áhættunni þegar iðgjald er reiknað 

má gera ráð fyrir að ekki sé tekið tillit til þess að eftirlifendur gangi inn í stöðu hins látna. Það 

er, ekki er gert ráð fyrir að eftirlifendur fái lægri bætur vegna meðábyrgðar hins látna.  

Lækkunarheimild 2. mgr. 24. gr. skbl. er heimild til þess að horfa fram hjá eigin sök 

þegar um er að ræða eftirlifendur. Dómstólar hafa möguleika á að þróa réttarframkvæmd í takt 

við lagabókstafinn. Dæmi um þetta er Hrd. 25. október 2001 í máli nr. 129/2001um 

áhættutöku sem fjallað var um í kafla 4.2.1.1. Þar féll Hæstiréttur frá fyrri dómaframkvæmd og 

vísaði til þróunar í skaðabótarétti á Íslandi og annars staðar.  Réttarþróun á þessu sviði ætti því 

ekki að vera vandkvæðum háð. Þá væri einnig hægt að líta til þeirra sjónarmiða sem nágrannar 

okkar í Noregi hafa viðhaft og tryggja sanngirni þegar kemur að skaðabótum vegna missis 

framfæranda. Þar hefur réttarþróunin verið í þágu þeirra, sem krefjast bóta vegna missis 

framfæranda, þegar kemur að meðábyrgð hins látna.216 Áhugavert er að norska þingið fjallar 

um þetta í tengslum við skaðabótalögin.  

Eins og fram hefur komið, hefur lækkunarheimildinni aldrei verið beitt þegar kemur að 

banaslysum. En ef litið er til þeirra mála þar sem lækkunarheimild 24. gr. skbl. hefur verið beitt, 

til að mynda í Hrd. 10. júní 2009 í máli nr. 646/2009, þar sem aðili slasaðist alvarlega eftir að 

hafa stökkið út í grynnri enda Laugardalslaugarinnar, má sjá að í því máli er dregið úr áhrifum 

vegna háttsemi tjónþola. Erfitt er að átta sig á hvaða sjónarmið eiga þar við sem eiga ekki við 

um þá sem verða óbeint fyrir tjóni í tilfelli eftirlifenda. Sama á við um Hrd. 22. maí 2002 í máli 

nr. 463/2002 og Hrd. 4. mars 1999 í máli nr. 235/1998. Af þessum dómum má greina að 

Hæstaréttar túlkar skilyrði lækkunarheimildarinnar þröngt. 

Þrátt fyrir allar okkar framfarir við lagasetningu, opinbert eftirlit og fleira, má ætla að 

enn sé fátt haldbetra á tímum regluvæðingar en siðfræðileg undirstaða og gagnrýnin 

hugsun.217Á sú staðreynd, að löggjafinn krefjist vátrygginga, eins og í umferðinni, að hafa áhrif 

á það hvaða augum við lítum háttsemi hins látna og þar með greiðslu skaðabóta til þeirra sem 

misst hafa framfæranda? Ekki er lögbundin skylda að vera með ábyrgðartryggingu í 

atvinnurekstri, heldur er það ákvörðun hvers og eins hvort hann tekur slíka vátryggingu. Ættu 

þá þeir, sem hafa vátryggingu á bak við þann bótaskylda, að vera betur settir og ekki þurfa að 

sæta skerðingu vegna meðábyrgðar á meðan aðstandendur þeirra sem láta lífið í 

skaðabótaskyldu slysi, þar sem ábyrgðartrygging er ekki til staðar, eru samsamaðir þeim látna 

með tilheyrandi bótaskerðingu? Markmið skaðabótareglna er annars vegar að tjónþoli fái bætur 

 
216 Morten Kjelland, Erstatningsrett: En lærebok (Universitetsforlaget 2017) 411. 
217 Arnar Þór Jónsson, Lög og samfélag (Háskólaútgáfan 2016) 60. 
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fyrir tjón sitt og hins vegar að varna því að menn viðhafi slíka háttsemi. Ljóst er að sérstök 

varnaðarhlutverk skaðabótareglna eiga ekki við ef sá sem sýndi af sér eigin sök í tengslum við 

hinn bótaskylda atburð lætur lífið.  

Eins og fram hefur komið, er á fjölmörgum stöðum í fræðiritum, dómum og 

lögskýringargögnum hér heima og á Norðurlöndunum, sérstaklega þó í Noregi, undirtónninn 

sá, að vátrygging eigi að hafa áhrif við matið á því hvort skerða eigi bætur til eftirlifenda, hafi 

hinn látni sýnt af sér saknæma háttsemi í tengslum við hinn bótaskylda atburð. 

Dómaframkvæmd er aftur á móti ekki á þennan veg. 24. gr. skbl. hefur ekki hjálpað okkur á 

þann hátt sem ætla má samkvæmt orðalagi greinarinnar, vegna háttsemi hins látna. Mögulega 

þarf löggjafinn að láta sig þessi mál varða og fara í gegnum þau sjónarmið sem til álita koma. 

Miðað við hvað 24. gr. skbl. hefur sjaldan verið beitt, má velta upp þeirri spurningu hvort þurfi 

að koma til breytingar á ákvæðinu.  

Dómstólar á Íslandi ætti að geta, miðað við núverandi lagaumhverfi, dæmt á annan hátt 

en gert hefur verið. Nota má 24. gr. til að falla frá óvirkri samsömun þegar um eftirlifendur er 

að ræða. Hvað mælir gegn því að dómstólar breyti um stefnu í þessum málaflokki, eins og gert 

var árið 2001 þegar horfið var frá fyrra fordæmi hvað varðar áhættutöku, með vísan til framfara 

í skaðabótarétti hér heima og erlendis? Spurningin er hvort Hæstiréttur sé tilbúinn til að horfa 

til þeirra sjónarmiða sem fram hafa komið hjá Norðmönnum og nota 24. gr. til að falla frá 

óvirkri samsömun þegar um eftirlifendur er að ræða, sérstaklega þegar vátryggingar eru til 

staðar. Sé litið á bótagreiðslur til þeirra, sem misst hafa framfæranda, hlýtur lítill aukakostnaður 

að hljótast af því að bætur til þeirra verði ekki skertar vegna þess að sá látni var meðvaldur að 

tjóni sínu.  

Af framansögðu er ljóst að ástæða er til breytinga að mati höfundar þegar kemur að 

áhrifum meðábyrgðar á bótarétt eftirlifenda. Í tilfellum þar sem tjónþoli hefur látist, ætti að 

horfa sjálfstætt á kröfu eftirlifenda um bætur vegna missis framfærenda og háttsemi hins látna 

ætti ekki sjálfkrafa að skerða bætur vegna óvirkrar samsömunar hins látna og eftirlifenda.  
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