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Útdráttur 

 
Þann 18. desember 2009 voru samþykkt á Alþingi lög nr. 124/2009 um breytingu á 
skaðabótalögum nr. 50/1993, með síðari breytingum. Með þessari lagabreytingu var ákvæði 
bætt við skaðabótalögin, það er ákvæði 23. gr. a skaðabótalaga. Megintilgangur 
ritgerðarinnar, sem ber heitið Meðábyrgð tjónþola í vinnuslysum, er að kanna hvað felst í 23. 
gr. a skbl. nr. 50/1993, um meðábyrgð starfsmanns vegna líkamstjóns í vinnuslysum, fjalla 
um gildissvið ákvæðisins og bera saman réttindi starfsmanns á Íslandi við norrænan rétt. Ef 
grundvöllur er fyrir bótakröfu tjónþola getur meðábyrgð hans valdið lækkun eða niðurfellingu 
skaðabóta, eigi hann sjálfur hlut að máli vegna ásetnings eða stórkostlegs gáleysis. Fjallað er 
um hugtakið meðábyrgð, réttaráhrif þess og sögulega þróun í þessu samhengi á Íslandi. Þá var 
gerður samanburður við lagaumhverfi vinnuslysa í Danmörku, Noregi og Svíþjóð. Það er 
bótagrundvöll vegna vinnuslysa og reglur um meðábyrgð tjónþola í vinnuslysum. Komist var 
að þeirri niðurstöðu að æskilegt væri að endurskoða bótarétt starfsmanna á Íslandi. Mætti þar 
líta til norræns réttar. Umfjöllun var um 23.gr. a skaðabótalaganna. Þetta efni kallar á 
umfjöllun um helstu hugtök sem tengjast meðábyrgð, það er að segja starfsmaður, í starfi, 
stórkostlegt gáleysi og ásetningur og farið yfir skilgreiningar og túlkanir á hverju fyrir 
sig. Ítarlega er fjallað um mörkin milli almenns gáleysis og stórkostlegs gáleysi. Fram kemur 
að nokkrir þættir hafa áhrif á þetta mat og er niðurstaðan sú að ekki er unnt að setja einn 
mælikvarða heldur þurfi alltaf að gera heildstætt mat. Þá var nauðsynlegt að fjalla um reglur 
sem gilda um vinnu og vinnuumhverfi. Að lokum var fjallað um rétt eftirlifandi til bóta og 
samanburður gerður við norrænan rétt. 
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Abstract 
 
On December 18th 2009, Althingi, the parliament of Iceland adopted Act No 124/2009 on the 
amendment of article 50/1993 of the Tort Damages Act (TDA) with later amendments. This 
amendment added provision a of Article 23 to the Tort Damages Act. The main purpose 
of this essay, “Claimant’s co-liability in work-related injuries“, is to explore what provision a 
in Article 23 entails, discuss it’s scope and compare the rights of employees in Iceland with 
the Nordic legislation. Or more accurately, employee’s co-liability in work-related injuries. If 
there is a basis for the claimant’s demand for compensation, then the employee’s co-
liability may lead to partial or even full reduction of damages if the claimant showed intent or 
gross negligence. The essay explores the concept of co-liability, it’s legal consequences and 
it’s development in Iceland. A special study is done on the comparison of work-related injury 
in the cases of Denmark, Norway and Sweden. That is, the indemnity basis for work-related 
injuries and the rules on claimants co-liability in this context. One of the main findings in this 
essay is that it would be appropriate to review the Icelandic employees rights for damages. In 
that revision one should pay attention to the Nordic legislation. Provision a of Article 23 in 
TDA is in the center of this essay. Therefore the main concepts inevitably associated with co-
liability, namely employee, at work, gross negligence and intent, are discussed, and each one 
defined and interpreted. The boundaries between negligence and gross negligence are 
discussed in depth. Several factors may affect the evaluation and the result is that it is not 
possible to use one single factor, hence a complete evaluation has to be carried out. Thus, 
a survey of the rulings on work and work environment was necessary. Finally, the rights of 
closest relatives for damages are described and a comparison made with the Nordic 
legislation.  
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1. Inngangur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um meðábyrgð tjónþola í vinnuslysum. Um meðábyrgð 

tjónþola í vinnuslysum hefur hingað til gilt ólögfest almenn regla.1 Fjallar þessi almenna regla 

um að bætur tjónþola, sem hefur orðið fyrir slysi, geta fallið niður að hluta eða jafnvel öllu 

leyti, í samræmi við þá ábyrgð sem hann ber á slysinu.2 Áður hefur verið fjallað um þessa 

ólögfestu almennu reglu um meðábyrgð tjónþola í ritgerðum og greinarskrifum.3 Þann 18. 

desember 2009 samþykkti Alþingi hins vegar lög nr. 124/2009 um breytingu á 

skaðabótalögum, með síðari breytingum. Með þessari lagabreytingu var ákvæði bætt við 

skaðabótalögin nr. 50/19934, það er ákvæði 23. gr. a skbl. um meðábyrgð tjónþola í 

vinnuslysum og er ákvæðið svohljóðandi: 

 
Nú verður starfsmaður fyrir líkamstjóni í starfi sínu og skerðist þá ekki réttur hans til 
skaðabóta vegna meðábyrgðar nema hann hafi af stórkostlegu gáleysi eða ásetningi 
átt þátt í að tjónsatburður varð. 

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

 
Markmið þessarar ritgerðar er að kanna hvað felst í nýju ákvæði skaðabótalaganna, 23.gr. a, 

um meðábyrgð starfsmanna vegna líkamstjóns í vinnuslysum, fjalla um gildissvið þess og 

bera saman réttindi starfsmanna á Íslandi við norrænan rétt. 

Ritgerðin skiptist í fjóra kafla að frátöldum inngangi og lokaorðum. Í öðrum kafla 

verður almenn umfjöllun um bótagrundvöll tjónþola. Meginreglan er sú að þegar 

einstaklingur lendir í tjóni ber hann tjón sitt sjálfur. Á þessu er undantekning sem leiðir til 

þess að tjónþoli getur krafist bóta úr hendi annars aðila ef sérstök skilyrði eru fyrir hendi, það 

er bótaskilyrði eða grundvöllur bótakröfu.5 Þegar ljóst er að grundvöllur er fyrir skaðabótum 

kemur að reglunni um meðábyrgð tjónþola, sem getur takmarkað bætur tjónþola eigi hann 

sjálfur hlut að máli af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi. Verður því fjallað stuttlega um 

bótagrundvöll tjónþola til að sjá í hvaða tilfellum tjónþoli eða starfsmaður getur krafist bóta 

                                                 
1 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur. Reykjavík 2005, bls. 373.  
2 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur. Reykjavík 2004, bls. 125 og Viðar Már 
Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 373. 
3 Gunnhildur Anna Sævarsdóttir, „Eigin sök tjónþola“. BA ritgerð við Háskólann á Akureyri, Akureyri 2007,    
Indriði Þorkelsson, „Eigin sök tjónþola“, Úlfljótur,  1984(3), bls. 127-172 og Viðar Már Matthíasson, 
„Meðábyrgð tjónþola í skaðabótamálum vegna vinnuslysa“. Í Jóhann Haukur Hafsteinsson (ritst.), Bifröst. Rit 
lagadeildar Háskólans á Bifröst. Reykjavík 2006, bls. 475-531. 
4 Hér eftir skammstafað skbl. 
5 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 137.  
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þegar hann lendir í vinnuslysi. Umfjöllun þessi er til að auðvelda síðari umfjöllun um 

meðábyrgð tjónþola og norrænt lagaumhverfi. 

Í þriðja kafla verður fjallað um hugtakið meðábyrgð, hver réttaráhrif meðábyrgðar eru 

og jafnframt verður fjallað um sögulega þróun meðábyrgðar á Íslandi.   

Í fjórða kafla verður umfjöllun um norrænt lagaumhverfi, eins og það er í Danmörku, 

Noregi og Svíþjóð, og fjallað um þær leiðir sem þar eru farnar til að bæta starfsmönnum það 

tjón sem þeir verða fyrir. Höfundi þykir umfjöllun þessi nauðsynleg í ljósi þess að ákvæði 23. 

gr. a. var sett til að bæta stöðu starfsmanna vegna vinnuslysa6 en staða þeirra starfsmanna sem 

engar bætur fá, helst áfram óbreytt. Farið er yfir ástæður og útfærslur í sögulegu samhengi í 

hverju landi fyrir sig. Í norræna lagaumhverfinu er útfærslan á þá leið að sérlög voru sett um 

vinnuslys. Sú leið var ekki farin á Íslandi og er það að vissu leyti umhugsunarvert og mætti 

spyrja hvers vegna svo sé. Verður stutt samantekt í lok kaflans.  

Í fimmta kafla, sem er jafnframt meginkafli ritgerðarinnar, verður svo gerð grein fyrir 

23. gr. a skbl. sem snýst um meðábyrgð starfsmanns sem verður fyrir líkamstjóni í vinnuslysi. 

Farið er yfir rökin sem leiddu til þess að ákvæðið var sett í skaðabótalögin. Fjallað er um 

gildissvið ákvæðisins, einkum og sér í lagi hugtökin starfsmaður og í starfi. Leitast verður við 

að skoða hvernig þessi hugtök hafa verið túlkuð í skaðabótarétti eða nánar tiltekið í reglunni 

um vinnuveitendaábyrgð. Í umfjöllun um hugtakið starfsmaður verður fjallað um tengsl 

starfsmanns við vinnuveitanda með ráðningarsamningi og einnig þegar enginn 

ráðningarsamningur er fyrir hendi. Þá verður vikið að muninum á ráðningarsamningi og 

verksamningi. Þá verður einnig farið yfir að hverjum starfsmaður getur beint skaðabótakröfu 

sinni. Í umfjöllun um hugtakið í starfi verður skilgreint hvort líkamstjón þurfi að eiga sér stað 

á vinnutíma, á leið til og frá vinnu og svo hvort líkamstjón sem verður í nánum tengslum við 

starf falli undir það að vera líkamstjón í starfi. Við þessa umfjöllun verður að miklu leyti 

stuðst við dóma um vinnuveitendaábyrgð, bæði íslenska og norræna. Loks verður svo fjallað 

um hugtökin stórkostlegt gáleysi og ásetningur. Í því sambandi verður leitast við að finna 

hvar mörkin milli almenns gáleysis og stórkostlegs gáleysis liggja með því að skoða skrif 

fræðimanna og hvernig Hæstiréttur hefur beitt stórkostlegu gáleysi í dómum sínum. Þá verður 

vikið að mælikvarðanum „en så indlysende fare“ eða „svo augljós áhætta“ sem Hæstiréttur 

Danmerkur hefur reynt að notast við og fjallað um dóma um vinnuslys sem tilheyra 

vátryggingarétti, sem eru í samræmi við gildandi reglur á Norðurlöndum. Fjallað verður um 

                                                 
6 Frumvarp til laga um breytingu á skaðabótalögum, nr. 50/1993, með síðari breytingum, þskj. 189, 170. mál. Sjá 
kafla 6. Tillögur í frumvarpinu. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/138/s/ 0189.html. 
[Sótt á vefinn 14.03.2011 
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þær reglur sem gilda um vinnu og vinnuumhverfið og hvaða skyldur liggja á vinnuveitanda og 

starfsmanni. Þá verður fjallað um hugtakið ásetning í skaðabótarétti og fjallað um skaðabætur 

eftirlifenda samkvæmt 2. mgr. 23. gr. a. Þar sem um er að ræða nýtt ákvæði er við umfjöllun í 

kafla þessum stuðst við lög 124/2009, greinargerð með þeim lögum og skrif fræðimanna. 

Jafnframt er mikilvægt að líta til dómaframkvæmdar en stuðst verður við dómaframkvæmd á 

Íslandi og í norrænum rétti.  

Að lokum verður svo efni ritgerðarinnar dregið saman og stuttlega gerð grein fyrir 

helstu niðurstöðum.  

 
2. Skaðabótaréttur tjónþola 

Í skaðabótarétti gildir sú meginregla að þegar einstaklingur lendir í tjóni ber viðkomandi aðili 

tjón sitt sjálfur. Hins vegar er á þessu sú undantekning að tjónþoli getur krafist bóta úr hendi 

annars aðila ef sérstök skilyrði, bótaskilyrði eða grundvöllur bótakröfu, eru fyrir hendi. Þessi 

skilyrði eru eitt af meginviðfangsefnum skaðabótaréttar.7 Með hugtakinu bótagrundvöllur „er 

yfirleitt átt við þá reglu, sem við á um skilyrði eða grundvöll skaðabótaábyrgðar hverju 

sinni“.8 Almennt séð er miðað við að reglurnar séu fjórar, það er sakarreglan, 

sakarlíkindareglan, reglan um vinnuveitendaábyrgð og reglan um hlutlæga ábyrgð. Menn 

verða ekki skaðabótaskyldir nema einhver þessara reglna eigi við og þá að því gefnu að búið 

sé að uppfylla kröfur um skilyrði þau er gilda um viðkomandi reglu.9  

 

2.1. Sakarreglan 

Hér á landi er meginregla um bótagrundvöll í íslenskum rétti að maður ber ekki 

skaðabótaábyrgð á tjóni nema það verði rakið til sakar viðkomandi aðila. Nefnist þessi regla 

sakarreglan.10 Sakarreglan er almennt séð skilgreind á þessa leið:  

 
Maður ber skaðabótaábyrgð á tjóni, sem hann veldur með saknæmum og ólögmætum hætti, enda sé 
tjónið sennileg afleiðing af hegðun hans og raskar hagsmunum, sem verndaðir eru með 
skaðabótareglum. Það er og skilyrði, að sérstakar huglægar afsökunarástæður eigi ekki við um tjónvald, 
svo sem æska eða skortur á andlegu geðheilbrigði.11 

 
Ef til skaðabótaábyrgðar á að koma þurfa öll skilyrði sakarreglunnar sem tilgreind eru í 

skilgreiningunni að vera fyrir hendi og er það tjónþoli sem þarf að sýna fram á saknæma 
                                                 
7 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur, bls. 14 og Viðar Már Matthíasson, 
Skaðabótaréttur, bls. 137. 
8 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 137.  
9 Sama heimild, bls. 137.  
10 Reglan er ýmist nefnd culpareglan, almenna skaðabótareglan, saknæmisreglan eða gáleysisreglan, sjá 
Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur, bls. 57.  
11 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 140. 
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háttsemi tjónvalds. Það skilyrði sem oftast er deilt um í framkvæmd er sök. Skilyrðið varðar 

hina huglægu afstöðu tjónvalds til þeirrar hegðunar er tjón hlaust af. Með sök er átt við að 

tjónvaldur telst hafa hegðað sér með ólögmætum og saknæmum hætti (ásetningi eða 

gáleysi).12 Þróun sakarreglunnar, meðal annars í vinnuslysum, hefur verið þannig að henni er 

beitt með strangara sakarmati en áður og er aukin útbreiðsla ábyrgðartrygginga ein af 

meginástæðunum fyrir þeirri þróun.13  

Sakarreglan er ólögfest meginregla og hana er ekki hægt að finna í settum lögum. 

Jafnvel þó að reglan sjálf sé ekki lögfest eru mörg ákvæði sem ganga út frá því að sök sé 

grundvöllur skaðabótaábyrgðar. Þykir við hæfi að nefna hér að dæmi um slík lagaákvæði er 

að finna í 89. gr. umferðarlaga. nr. 50/198714  og 158. gr. siglingalaga nr. 34/1985. Þessi 

ákvæði lýsa ekki sakarreglunni með beinum hætti en vísað er til þess að tjón sé einhverjum að 

kenna eða það sé sök einhvers að tjón hafi orðið, eða þá að vísað sé til þess að maður beri 

ábyrgð á tjóni sem hann veldur með saknæmum hætti.15 Skaðabótaábyrgð er oftast byggð á 

sakarreglunni, nema sýnt sé fram á að aðrar víðtækari reglur eigi við um tjónið. Reglurnar eru 

undantekning frá meginreglunni, en að vísu mjög mikilvægar undantekningar.16 Í íslenskum 

rétti eru nokkrar reglur sem geta átt við um bótagrundvöllinn aðrar en sakarreglan.17 Reglan 

um hlutlæga ábyrgð, sakarlíkindareglan og reglan um vinnuveitendaábyrgð kallast einu nafni 

víðtæk ábyrgð.18 

 

2.2. Sakarlíkindareglan 

Sakarlíkindareglan er sú bótaregla nefnd sem gildir þegar tjónvaldur, eða sá sem ábyrgð ber á 

honum, hefur sönnunarbyrði fyrir því að hann hafi ekki átt sök á tjóninu. Með þessu er átt við 

að tjónið sé bótaskylt, nema sá sem ábyrgð ber á tjóninu geti sannað að hann hafi ekki valdið 

tjóninu. Efnislega er reglan einungis eitt afbrigði af sakarreglunni en það sem skilur á milli 

sakarlíkindareglunnar og sakarreglunnar, er að sönnunarbyrðin um hvort háttsemi hafi verið 

saknæm sem olli tjóninu, er snúið við.19 Má sem dæmi um þetta nefna:  

 

 

                                                 
12 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur, bls. 57-58 og Viðar Már Matthíasson, 
Skaðabótaréttur, bls. 53. 
13 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 71.  
14 Hér eftir umfl. 
15 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 138.  
16 Von Eyben, Bo og Isager, Helle, Lærebog í erstatningsret. 6. útgáfa. Kaupmannahöfn 2007, bls. 61. 
17 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur, bls. 93. 
18 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 221. 
19 Sama heimild, bls. 307-308. 
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Hrd. 1970, bls 3. 
Í þessum dómi var H að taka á móti flöskum, sem voru að koma úr hitaofni verksmiðjunnar Ö. Þegar 
ein flaskan kom út úr ofninum sprakk hún og við það fór glerbrot í auga H. Hæstiréttur sagði að Ö hefði 
eigi gert „fyllilega sennilegt“ að hann hafi gert allar nauðsynlegar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að 
slík sprenging ætti sér stað. Þá hefði hann ekki viðhaft nægilegan öryggisbúnað til að verja starfsmenn 
sína fyrir slysum sem þessum.  

 
Sakarlíkindareglunni er í dag ekki beitt án lagaheimildar og eru allnokkur ár liðin síðan henni 

var síðast beitt.20 Reglan er þó lögfest í nokkrum lögum, sbr. t.d. 68. gr. siglingalaga nr. 

34/1985 um ábyrgð farmflytjenda á skemmdum farmi.  

2.3. Vinnuveitendaábyrgð 

Reglan um vinnuveitendaábyrgð felur það í sér að vinnuveitandi getur orðið skaðabótaskyldur 

vegna tjóns sem starfsmaður hans veldur, óháð því hvort hann hafi sjálfur viðhaft þá saknæmu 

háttsemi sem olli tjóninu. 21 Einkenni vinnuveitendaábyrgðar er að vinnuveitandinn ber 

ábyrgð á tjóni sem starfsmaður hans hefur valdið í starfi.22 Sök vinnuveitandans er ekki 

skilyrði samkvæmt reglunni um vinnuveitendaábyrgð, en vinnuveitandinn getur orðið 

skaðabótaskyldur vegna tjóns sem starfsmaður veldur með saknæmum hætti og telst þá 

ábyrgð hans vera á sakargrundvelli.23 Reglan er ekki að öllu leyti hlutlæg ábyrgðarregla þar 

sem sök starfsmanns þarf að vera fyrir hendi. Sök starfsmanns er metin eftir sakarreglunni og 

er starfsmaður bótaskyldur samkvæmt þeirri reglu. Almenna reglan er sú að vinnuveitandi og 

starfsmaður hans, sem valdið hefur tjóni, beri saman óskipta ábyrgð gagnvart tjónþola og að 

starfsmaður sem beri ábyrgð með vinnuveitanda eigi ekki að losna undan ábyrgð sé hann 

krafinn um bætur.24 Reglan um ábyrgð, vinnuveitanda hefur verið kölluð virk samsömun.25 

Með þessu er átt við að húsbóndinn ber ábyrgð, ef hegðun starfsmanns sem tjóninu veldur er 

eins og hann hefði sjálfur valdið tjóninu.26 Það kemur fyrir að starfsmaðurinn sjálfur sé 

krafinn um bætur þótt fátítt sé og er það þá yfirleitt þar sem um er að ræða véfengjanlega 

greiðslugetu vinnuveitandans eða annað sambærilegt og er þetta þar af leiðandi gert til að 

tryggja stöðu tjónþola.27 Ef vinnuveitandinn viðhefur sjálfur saknæma háttsemi sem veldur 

tjóni fer hins vegar um skaðabótaábyrgð hans á grundvelli sakarreglunnar.28 Þá má einnig 

                                                 
20 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 310.  
21 Von Eyben, og Isager, Lærebog í erstatningsret, bls. 117.  
22 Lødrup, Peter, Lærebok i erstatningsrett. 4. útgáfa. Ósló 1999, bls. 171.  
23 A. Vinding Kruse, Erstatningsretten, 5. útgáfa, Kaupmannahöfn 1989, bls. 190.  
24 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur, bls. 102.  
25 Lødrup, Lærebok i erstatningsrett, bls. 172.  
26 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 258.  
27 Frumvarp til laga um breytingu á skaðabótalögum, nr. 50/1993, með síðari breytingum, þskj. 189, 170. mál. 
Sjá kafla 1. Inngangur. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/138/s/0189.html. [Sótt á 
vefinn 14.03.2011].   
28 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 256. 
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nefna að skaðabótaábyrgð vegna vinnuslysa er oftast byggð á reglunni um 

vinnuveitendaábyrgð.29  

 

2.4. Hlutlæg ábyrgð 

Með hlutlægri ábyrgð er átt við að skaðabótaskylda stofnast, óháð því hvort einhver hafi 

valdið tjóninu með saknæmri háttsemi.30 Gildissvið reglna um hlutlæga ábyrgð er oftast 

takmarkað við tiltekna háttsemi eða starfsemi. Nægir í því sambandi að nefna að samkvæmt 

88. gr. umfl. verður tjónþoli að sanna orsakatengsl á milli tjóns síns og notkunar bifreiðar. Það 

er því mikilvægt við beitingu reglunnar um hlutlæga ábyrgð, að sanna orsakasamband milli 

tjónsins og þeirrar háttsemi sem hin hlutlæga ábyrgðarregla tekur til.31 Reglan felur í sér 

mikið hagræði fyrir tjónþola þar sem hann getur reist bótakröfu sína á hlutlægum grunni og 

þarf ekki að sanna að tjónið hafi orðið vegna saknæmrar hegðunar.32 Önnur réttarsvið þar sem 

mælt er fyrir um hlutlæga ábyrgð er meðal annars hægt að finna í lögum um skaðsemisábyrgð 

nr. 25/1991, siglingalögum nr. 34/1985 og loftferðarlögum nr. 60/1998. Eiga þessar lagareglur 

það sameiginlegt að hlutlæg ábyrgð er lögð á þá sem hafa með höndum rekstur tækja eða 

starfsemi sem má telja að einhverju leyti sérstaklega hættulega.33 Það er mjög sjaldgæft að 

Hæstiréttur dæmi skaðabótaábyrgð á grundvelli hlutlægrar ábyrgðar án þess að hafa til þess 

beina lagaheimild.34 Nokkur dæmi eru þó um að Hæstiréttur hafi dæmt skaðabótaábyrgð án 

þess að hafa til þess lagaheimild. Í neðangreindum dómum var vinnuveitandi látinn bera 

ábyrgð á hlutlægum grundvelli án þess að sök hefði sannast, eins og sjá má:  

 
Hrd. 1968, bls. 1051.  
H var starfsmaður R og var að vinna uppi í stauraspennistöð. H notaði sérstaka stauraspenniskó og hafði um sig 
öryggisbelti en þegar hann var að vinna við spennistöðina, féll hann til jarðar og slasaðist. Orsök slyssins var 
rakin til þess að annar af öryggislásunum á beltinu hefði opnast en á beltinu hefði verið smíðagalli. Segir í 
dómnum að R hafi ekki mátt vita um smíðagallann eða haft ástæðu til að draga öryggi þess í efa en segir svo: 
„Hins vegar þykir vinnuveitandi verða að bera ábyrgð á því gagnvart starfsmanni sínum, að slíkt öryggistæki sé 
ekki haldið leyndum galla, sem telja verður að umræddur smíðagalli (konstruktionsgalli) hafi verið. Verður því 
lögð á stefnda fébótaábyrgð á tjóni stefnanda af völdum slyssins.“ 35 
 
Hrd. 1970, bls. 434.  
S varð fyrir slysi í starfi sínu hjá F þegar hann vann við hausunarvél í svokölluðum vélaflökunarsal. Starf hans 
var í því fólgið að stjórna vélinni og hagræða fiski áður en hann færi inn í vélina. S stóð á rimlapalli fyrir framan 
vélina þegar hann rann í slori á rimlapallinum og festi vinstri hendi sína ofan í færiskúffum, sem flytur fiskinn að 
hausunarhnífnum. Stefndi ýtti á stopprofann á vélinni og við það stöðvaðist hún. Þegar hann sleppti taki á 

                                                 
29 Guðmundur Sigurðsson, „Vinnuslys, slysatrygging sjómanna.Er um bótaskylt slys að ræða?“ Tímarit lögréttu 
2004 (1), bls. 12.  
30 Hellner og Johansson, Skadeståndsrätt. 6. útgáfa, Stokkhólmur 2002. bls. 169. 
31 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 222.  
32 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur, bls. 106.  
33 Arnljótur Björnsson, „Bótaskylda án sakar“. Tímarit lögfræðinga 1984 (1), bls. 9.  
34 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 240.  
35 Hrd. 1968.1051, bls. 1053. 
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rofanum hélt vélin áfram. Ýtti hann þá aftur á rofann og stöðvaðist vélin. Vélstjóri á staðnum kom honum til 
aðstoðar og hélt við rofann, hann kallaði svo á stráka á staðnum og bað þá um að taka öryggi af rafmagnstöflunni 
en þeir vissu ekki hvaða öryggi þeir ættu að taka úr sambandi. Sleppti hann því rofanum og fór sjálfur að taka 
öryggið af en um leið fór vélin af stað og fór hendin á S í hausunarhnífana þannig að hann slasaðist mjög 
alvarlega á hendi. Slysið var rakið til bilunar í stopprofanum á hausunarvélinni. Ekki var talið að S hefði sýnt af 
sér óvarkárni og segir í dómi Hæsaréttar um ábyrgð á slysinu: „Rofi vélarinnar var bilaður og má rekja slys 
þetta til þessa vanbúnaðar. Ber gagnáfrýjandi Fiskiðjan h/f því að fullu fébótaábyrgð á tjóni aðaláfrýjanda 
vegna slyss þessa.“ 36 
 
Hrd. 1970, bls. 544. 
Í þessu máli var starfsmaður varnarliðsins sendur fyrir vinnuveitanda sinn í bæinn, á bifreið sem var eign 
vinnuveitandans og á leiðinni þá hætti bifreiðin að láta undan stjórn með þeim afleiðingum að bifreiðin fór út af 
veginum og valt á hliðina. Bótaábyrgð var felld á vinnuveita hans þó að ekki hafi verið um sök einhvers að ræða. 
Bilun varð í stýribúnaði bifreiðarinnar og þar sem bifreiðin var eign varnarliðsins voru starfsmanninum þess 
vegna dæmdar bætur vegna bílslyssins sem hann varð fyrir er bifreið vinnuveitanda hans valt. 
 
Það er þessum dómum sameiginlegt að vinnuveitandinn bar ábyrgð á slysi starfsmanns vegna 

leyndrar bilunar eða galla tækis, sem vinnuveitandinn ber ábyrgð á.37 Rökstuðningurinn fyrir 

þessum dómum er mjög takmarkaður og gefur litla vísbendingu um hvaða ástæður liggja að 

baki. Hin hlutlæga bótaskylda vinnuveitanda virðist þó vera vegna þess að hann bar ábyrgð á 

tækinu sem var gallað eða bilað.38 Fræðimenn hafa talið að hægt sé að álykta sem svo að 

vinnuveitandi geti borið ábyrgð á starfsmanni sínum á grundvelli hlutlægrar ábyrgðar, ef 

starfsmaðurinn slasast vegna galla í vél eða tæki eiganda. Hins vegar gildir reglan aðeins 

vegna bilunar eða falins galla og gildir því ekki vegna tjóns sem verður vegna almennrar 

notkunar tækisins. Þá eru tæki þessi sérstaklega hættuleg og ekki víst að þessi regla gildi um 

öll hættuleg tæki.39 Þróun Hæstaréttar hefur hins vegar verið á þá leið að dæma ekki hlutlæga 

ábyrgð nema hafa til þess stoð í settum lögum og hefur það verið þannig eftir 1970.40 Má 

meðal annars sjá það í dómi Hrd. 2001, bls. 718 en í þeim dómi fótbrotnaði starfsmaður 

vegna bilunar í lyftu. Málið var leyst á sakargrundvelli og starfsmaðurinn látinn bera ábyrgð 

til helmings við vinnuveitanda sinn. Samkvæmt þessari þróun má álykta að Hæstiréttur muni 

ekki gera vinnuveitanda ábyrgan fyrir tjóni sem starfsmaður verður fyrir í starfi sínu, án þess 

að hafa til þess setta lagaheimild. Sakarmat er því lagt til grundvallar hvort sem um er að ræða 

hættulegt starf eða skrifstofustarf sem hefur ekki mikla hættu í för með sér.41 

                                                 
36 Hrd. 1970.434, bls. 436. 
37 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur, bls. 116 og sjá einnig Kjørnstad Erstatning- 
sretten i utvikling. Ósló 2003, bls. 475 en þar kemur fram að Oscar Platou, lögfræðingur í Noregi, kom fram með 
einfalda útskýringu fyrir því af hverju einfalt gáleysi ætti ekki að leiða til þess að réttindi töpuðust. Hann sagði 
að starfsmenn sljóvgist við endurteknar ferðir við hættulegar aðstæður, með þeim afleiðingum að hann sýni ekki 
nægilega aðgát og varkárni til að forðast hættuna. Þessi sljóvgun verður því hluti af þeirri áhættu sem hann ætti 
ekki að bera ábyrgð á. 
38 Arnljótur Björnsson, „Bótaskylda án sakar“, bls. 29.  
39 Arnljótur Björnsson, „A Survey of Icelandic Tort Law“. Stockholm Institute Scandinavian Law 1957-2009 
1999, bls. 297-298.  
40 Sjá nánar um þetta í Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 240-248.  
41 Alþingistíðindi, A-deild, 1993-1994, bls. 742 
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3. Meðábyrgð tjónþola í vinnuslysum 

3.1. Hugtakið meðábyrgð 

Ef grundvöllur er fyrir skaðabótum, eins og greint hefur verið frá, kemur að reglunni um 

meðábyrgð tjónþola sem getur takmarkað bætur tjónþola eigi hann sjálfur hlut að máli vegna 

ásetnings eða stórkostlegs gáleysis. Jafnvel þó að skilyrðum bótaskyldu sé fullnægt geta ýmis 

atvik leitt til þess að bótaskylda þess sem valdið hefur tjóni sæti takmörkunum. En meðábyrgð 

tjónþola er einmitt eitt þeirra atriða sem hefur þau réttaráhrif. 42 Almenna reglan um 

meðábyrgð tjónþola er að tjónþoli eigi að bera tjón sitt sjálfur í samræmi við ábyrgðina sem 

hann ber á tjóninu.43 Með þessu er átt við að það sem starfsmaður, sem verður fyrir tjóni, þarf 

að bera vegna meðábyrgðar, þarf vinnuveitandinn ekki að bera vegna skaðabótaskyldu 

sinnar.44 

Það hefur verið venja að tala um eigin sök tjónþola frekar en meðábyrgð tjónþola. 

Ástæðan er væntanlega sú að eigin sök leiðir yfirleitt til meðábyrgðar á Íslandi. Með eigin sök 

er átt við að tjónþoli hafi með saknæmri hegðun átt þátt í því að hann varð sjálfur fyrir tjóni. 

Almennt er það svo að tjónþoli á engan rétt á skaðabótakröfu hafi hann átt alla sök á tjóni 

sínu.45 Á síðari árum hafa orðin þó verið notuð jöfnum höndum og er oft talað um meðábyrgð 

tjónþola þó að átt sé við eigin sök. Er það vegna þess að aðrar ástæður en eigin sök tjónþola 

geta leitt til þess að hann missi bótarétt sinni að nokkru eða öllu leyti.46 Tjónþoli getur borið 

ábyrgð á grundvelli víðtækra ábyrgðarreglna og er það því að mörgu leyti villandi að nota 

orðin eigin sök, jafnvel þó að ábyrgð sé skipt.47 Þykir því heppilegra að nota orðin meðábyrgð 

tjónþola þar sem í því felst rýmri merking.   

Meðábyrgð snýst ekki bara um raunverulegar gjörðir heldur telst meðábyrgð einnig 

vera þegar tjónþoli lætur hjá líða að minnka eða takmarka hættuna á tjóni,48 sbr. 

neðangreindan dóm Hæstaréttar þar sem athafnaleysi tjónþola taldist vera stórfellt gáleysi af 

hans hálfu.  

 
Hrd. 2002, bls. 4334. 
Í ehf. krafði V hf. um bætur í samsettri lausafjár- og rekstrarstöðvunartryggingu og víðtækri 
eignatryggingu vegna muna er hurfu í innbroti. Brotist var inn í starfsstöð Í ehf. með því að losa 

                                                 
42 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 373.  
43 Viðar Már Matthíasson, „Meðábyrgð tjónþola í skaðabótamálum vegna vinnuslysa“. Háskólinn á Bifröst 2006, 
bls. 478 og sami höfundur, Skaðabótaréttur, bls. 373. 
44 Viðar Már Matthíasson, „Meðábyrgð tjónþola í skaðabótamálum vegna vinnuslysa“, bls. 510.  
45 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur, bls. 125.  
46 Sjá nánar um þau atvik í Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur, bls. 125-131. 
47 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 374.  
48 Olav Skårberg, Lars og Reusch, Marianne, Yrkesskade. Osló 2003, bls. 103. 
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stormjárn úr glugga sem var í rúmlega 2 metra hæð frá jörðu. Glugginn hafði verið skilinn eftir opinn 
yfir langa helgi. Hæstiréttur taldi það hafa verið stórfellt gáleysi af Í. ehf. að skilja við starfsstöð sína 
eins og gert var og var V hf. því sýknaður.  
 
 

3.2. Réttaráhrif meðábyrgðar  

Ef tjónþoli telst bera ábyrgð á tjóni sínu vegna eigin sakar eða meðábyrgðar leiðir það til þess 

að tjónþoli sem ætlar að sækja bætur til hins skaðabótaskylda, getur það ekki að því marki 

sem hann ber sjálfur ábyrgð á tjóni sínu.49 Reglan um meðábyrgð tjónþola (eigin sök) felur í 

sér að skaðabætur eru lækkaðar í samræmi við eigin sök hans og má því segja að meðábyrgð 

sé í raun spegilmynd sakarreglunnar.50 Í því felst að sök tjónvalds og tjónþola er metin með 

sama eða svipuðum hætti og sök skipt í samræmi við það.51 Sakarskipting kemur þó ekki til 

álita nema starfsmaður sé meðvaldur að tjóni sínu með ásetningi eða stórkostlegu gáleysi.  

Það er samt mikill munur á sakarreglunni og reglunni um meðábyrgð þar sem fyrri 

reglan felur í sér bótahlutverk meðan seinni reglan veldur því að bætur lækka eða verða 

niðurfelldar að fullu.52 Ef bótaábyrgð er reist á grundvelli vinnuveitendaábyrgðar hefur það 

ekki áhrif á matið um meðábyrgð, enda takast þar á sök tjónþola og sök starfsmanns.53 

 

3.3. Söguleg þróun meðábyrgðar í vinnuslysum 

Í Rómarrétti var regla sem fól það í sér að tjónþoli glataði með öllu rétti sínum til skaðabóta ef 

hann var að einhverju leyti valdur að tjóni sínu sjálfur og þannig var ekkert mat lagt á sök 

aðila, en sú regla kallaðist „compensatio culpae“.54 Meginreglan um „compensatio culpae“ 

gilti einnig í dönskum rétti og þar með íslenskum allt til fyrri heimsstyrjaldar.55  Reglunni var 

beitt þannig að þegar tjónþoli átti meginsök á tjóninu fékk hann engar bætur en að sama skapi 

fékk hann fullar bætur ef það var tjónvaldur sem átti meiri sök á tjóninu.56 Í dag vottar ennþá 

fyrir leifum þessa gamla viðhorfs en hlutföllum um meðábyrgð er oftast skipt í hlutföllunum 

1/3,1/2 og 2/3 og má því segja að litið sé fram hjá meðábyrgð sem er smávægileg.57 

                                                 
49 Viðar Már Matthíasson, „Meðábyrgð tjónþola í skaðabótamálum vegna vinnuslysa“, bls. 478.  
50 Hellner og Johansson, Skadeståndsrätt, bls. 223 og Viðar Már Matthíassson, Skaðabótaréttur, bls. 377.  
51 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur, bls. 125.  
52 Arnjótur Björnsson, „Hjálmar, hlífðargleraugu og öryggisbelti“, Tímarit lögfræðinga 1984 (4), bls. 190. 
53 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 384.  
54 Sjá til dæmis Vinding Kruse, Erstatningsretten, bls. 318, Bo von Eyben og Helle Isager, Lærebog í 
erstatningsret bls.  367,  Indriði Þorkelsson, „Eigin sök tjónþola“, bls. 128 og Viðar Már Matthíasson, 
Skaðabótaréttur, bls. 128.  
55 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 127-128 og Von Eyben og Isager, Lærebog i erstatningsret, bls. 
367.  
56 Von Eyben og Isager, Lærebog í erstatningsret, bls. 368. 
57 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 375.  
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Með setningu 2. mgr. 225. gr. siglingalaga nr. 56/1914 var í fyrsta skipti á Íslandi 

lögfest regla um skiptingu ábyrgðar á tjóni í hlutfalli við sök þeirra sem að málinu komu. 

Ákvæði þetta var í samræmi við samþykkt alþjóðafundar um sjóréttarmálefni frá 23. 

september 1910.58 Úr varð ein af almennum reglum skaðabótaréttar sem fjallar um 

hlutfallslega skiptingu á tjóni vegna eigin sakar.59   

Þetta hafði því veruleg áhrif og þess ber að geta að í skaðabótarétti gildir enn sú regla 

að lækka megi skaðabótakröfu tjónþola eða fella niður vegna eigin sakar hans, það er að segja 

vegna meðábyrgðar. Almenna reglan um meðábyrgð tjónþola er ólögfest en í fáeinum 

sérreglum er kveðið á um meðábyrgð tjónþola, sbr. 2. mgr. 88. gr. umfl., 2. mgr. 128. gr. 

loftferðalaga nr. 60/1998, 9. gr. laga um skaðsemisábyrgð, nr. 25/1991, og 6. gr. laga um 

sjúklingatryggingu, nr. 111/2000. 

Löggjafanum þótti tímabært að gerð yrði breyting á réttarstöðu starfsmanna sem verða 

sjálfir fyrir líkamstjóni í starfi sínu og þótti tillagan að frumvarpinu vera i samræmi við ýmsar 

mikilvægar reglur um rétt til óskertra bóta nema tjóni sé valdið af stórkostlegu gáleysi eða 

ásetningi. Var því mælt með að nýtt ákvæði myndi bætast við 23. gr. skbl., 23.gr. a, sem 

fjallar um meðábyrgð í vinnuslysum.60 Með lagabreytingunni er reglan um meðábyrgð í 

vinnuslysi lögfest. Lögin voru samþykkt á Alþingi 18. desember 2010 og var reglunni þar 

með bætt við almenn skaðabótalög. Ætlunin er að bæta stöðu starfsmanna sem lenda í 

líkamstjóni í starfi sínu þegar tjón verður að einhverju leyti rakið til háttsemi tjónþolans sjálfs. 

Hin „almenna regla“ virðist nú aðeins gilda um slys sem tjónþoli er meðvaldur að í frítíma 

sínum. Nú er búið að lögfesta regluna um að starfsmaður sé meðvaldur að tjóni sínu ef hann 

veldur því með stórkostlegu gáleysi eða ásetningi og má því spyrja hvort krafan um 

stórkostlegt gáleysi sé að verða meginreglan um meðábyrgð tjónþola.  

Reglan um meðábyrgð (eigin sök) varð til þegar menn voru almennt ekki með 

ábyrgðartryggingu og telja fræðimenn að almenna reglan um meðábyrgð sé ósanngjörn í 

slysamálum í dag og voru þessi sjónarmið ástæðan fyrir þvi að Svíar settu almenna reglu um 

sök tjónþola.61 Í Svþjóð gildir í sænsku skaðabótalögunum nr. 207/1972 (s. 

skadeståndslagen)62 sú almenna regla 1. gr. 6. kafla að skaðabætur megi lækka ef tjónþoli er 

meðvaldur að slysi sínu með ásetningi eða af stórkostlegu gáleysi. Svo víðtæk regla þekkist 

                                                 
58 Indriði Þorkelsson, „Eigin sök tjónþola“, bls. 128.  
59 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 375.  
60 Frumvarp til laga um breytingu á skaðabótalögum, nr. 50/1993, með síðari breytingum, þskj. 189, 170. mál. 
Sjá kafla 6. Tillögur í frumvarpinu. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/138/s/ 
0189.html. [Sótt á vefinn 14.03.2011]. 
61 Arnljótur Björnss, „Hjálmar, hlífðargleraugu og öryggisbelti“, bls. 191.  
62 Hér eftir sænsku skbl.  
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þó ekki annars staðar í heiminum en bent hefur verið á að tjónvaldur er oftast vátryggður og 

þyki því betra að vátryggingar greiði fyrir flest tjón.63  

Þann 10. desember 2010 var kveðinn upp dómur EFTA-dómstólsins, í málinu Þór 

Kolbeinsson gegn íslenska ríkinu,64 þar sem veitt var ráðgefandi álit um spurningar frá 

héraðsdómi Reykjavíkur um tiltekin álitaefni er vörðuðu mat Hæstaréttar Íslands 20. 

desember 2005, á eigin sök starfsmanns vegna vinnuslyss sem hann varð fyrir. Var það lagt 

fyrir EFTA-dómstólinn að túlka tilskipun ráðsins nr. 89/291/EBE65 frá 12. júní 1989 um 

lögleiðingu ráðstafana er stuðla að bættu öryggi og heilsu starfsmanna á vinnustöðum og 

tilskipun ráðsins nr. 92/57/EBE66 frá 24. júní 1992 um framkvæmd lágmarkskrafna um öryggi 

og hollustuhætti á bráðabirgða- eða færanlegum byggingasvæðum. Voru svör EFTA-

dómstólsins í stuttu máli þau að það gæti aðeins í undantekningartilvikum samræmst tilskipun 

Evrópusambandsins að gera starfsmann ábyrgan fyrir tjóni sem hann verður fyrir í vinnuslysi, 

ef vinnuveitandinn hefur ekki sjálfur farið eftir reglum um öryggi og heilsu á vinnustað. Þá 

sagði EFTA-dómstóllinn einnig að EES-ríki geti borið skaðabótaábyrgð vegna brota á 

fyrrgreindum tilskipunum, en það væri í verkahring landsdómstóla að skera úr um það. Í raun 

var niðurstaða EFTA-dómstólsins í samræmi við það sem nýtt ákvæði skaðabótalaganna, 23. 

gr. a, kveður á um. Nánar verður fjallað um þetta mál síðar í ritgerðinni. 

 

4. Vinnuslys í norrænu lagaumhverfi 

4.1. Almennt  

Í ljósi lagabreytingarinnar um meðábyrgð tjónþola í vinnuslysum, það er 23. gr. a skbl. er 

áhugavert að skoða samanburð á bótagrundvellinum vegna vinnuslysa og reglur um 

meðábyrgð tjónþola í vinnuslysum í Danmörku, Noregi og Svíþjóð. Fjallað verður um þær 

leiðir sem hafa verið farnar í hverju þessara landa, sögulegt samhengi og þau sjónarmið sem 

notuð voru til að ákvarða þær útfærsluaðferðir sem farnar voru í hverju þessara landa fyrir sig. 

Næsti kafli á eftir fjallar um þá leið sem farin er á Íslandi, það er með ákvæði 23. gr. a en áður 

hefur verið fjallað um bótagrundvöllinn í skaðabótarétti. Í norrænum rétti er útfærslan á þá 

leið að sérlög voru sett um vinnuslys en sú leið var ekki farin hérlendis. Höfundi 

                                                 
63 Arnljótur Björnsson. „Almenn skaðabótalög á Norðurlöndunum“. Tímarit lögfræðinga 1977(4), bls. 190.  
64 Dómur EFTA-dómstólsins í málinu Þór Kolbeinsson gegn íslenska ríkinu nr. E-2/10, frá 10. desember 2010.  
Sjá mgr. 1., 3., 8., 61., og 85.   
65 Official Journal L 183, 29/06/1989, bls. 1-8. Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the 
introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work. 
66 Stjórnartíðindi EB L 245/6, 26/08/1992. Tilskipun ráðsins 92/57/EBE frá 24. júní 1992 um framkvæmd 
lágmarkskrafna um öryggi og hollustuhætti á bráðabirgða- eða færanlegum byggingarsvæðum (áttunda 
sértilskipun í skilningi 1. mgr. 16. gr. tilskipunar 89/391/EBE).  
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ritgerðarinnar þykir umhugsunarvert af hverju sú leið var ekki farin og fjallar því sérstaklega 

um það enda ljóst að þessar ólíku leiðir sem farnar voru hafa veruleg áhrif á réttarstöðu 

starfsmanna þegar kemur að vinnuslysum.  

 

4.2. Danskur réttur 

Verulegar þjóðfélagsbreytingar á 19. öld, einkum og sér í lagi vegna iðnvæðingarinnar, höfðu 

í för með sér stóraukna slysahættu í Danmörku.67 Byrjað var að beita reglunni um 

vinnuveitendaábyrgð, það er að segja ábyrgð vinnuveitenda á slysum starfsmanna utan 

samninga, og umræða fór af stað um frekari ábyrgð vinnuveitenda gagnvart tjóni á 

vinnustaðnum og strax í kjölfarið um möguleika starfsmanns á bótum þegar tjón verður. 68  Sú 

leið var farin að skilgreina frekar og skýra réttindi launþegans í stað þess að einblína á ábyrgð 

vinnuveitandans og með þessu átti að ná utan um eigin sök og áhættutöku sem gæti leitt til 

þess að bætur fengjust ekki. Í raun höfðu þessar umbætur árið 1898 myndað nokkurs konar 

„félagslega“ slysatryggingu, sem þó hafði mjög afmarkað gildissvið en sem hafði árið 1916 

tekið á sig þá mynd sem hún hefur í dag.69 

 Árið 1999 var fjármögnun bótafyrirkomulags skipt í tvennt. Annars vegar þar sem 

bætur fyrir slys skyldu fjármagnaðar með venjulegum vátryggingum og hins vegar sá þáttur 

sem snýr að atvinnusjúkdómum, sem fjármagna skyldi með greiðslum til 

sjálfseignarstofnunar sem kallast Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring eða AES. 

Frekari umbætur voru gerðar varðandi rétt starfsmanna til bóta með lögum um 

vinnutjónatryggingu nr. 422/2003 (d. lov om arbejdsskadesikring)70 þó að engar róttækar 

breytingar hafi verið gerðar á lögunum.71 

Samkvæmt 1. gr. ASL kemur fram að markmið laganna sé að greiða skaðabætur til 

tjónþola og lögerfingja hans vegna vinnutjóns. Tjónið þarf að vera rakið til vinnunnar eða 

þeirra kringumstæðna sem þar voru, sbr. 5-7. gr. ASL. Þá kemur einnig fram að 

vinnuveitandinn þarf ekki að hafa átt þátt í eða vera meðábyrgur fyrir slysinu, grundvöllur 

bótanna er byggður á hlutlægum grunni.72 Einstaklingar sem eru ráðnir til vinnu í Danmörku 

eru tryggðir samkvæmt lögunum og er tilgreint að ekki sé skilyrði að um sé að ræða vinnu 

                                                 
67 Von Eyben og Isager, Lærebog i erstatningsret, bls. 337. 
68 Guðmundur Sigurðsson og Ragnhildur Helgadóttir. „Slysatryggingar almannatrygginga: opinber réttur, 
einkaréttarleg sjónarmið“. Í Pétur Kr. Hafsteinsson (ritstj.), Guðrúnarbók, afmælisrit til heiðurs Guðrúnu 
Erlendsdóttur 3. maí 2006. Reykjavík 2006, bls. 238 og von Eyben og Isager, Lærebog í erstatningsret, bls. 337.  
69 Von Eyben og Isager, Lærebog í erstatningsret, bls 337.  
70 Hér eftir ASL 
71 Guðmundur Sigurðsson og Ragnhildur Helgadóttir, „Slysatryggingar almannatrygginga“, bls. 238.  
72 Von Eyben, Lærebog i erstatningsret, bls. 345.  
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gegn endurgjaldi, og gildir þetta óháð því hvort starfsmaður sé fastráðinn eða í tímabundinni 

eða tilfallandi vinnu. Sjálfstæðir atvinnurekendur og makar þeirra sem hafa tryggt sig falla 

einnig undir gildissvið laganna skv. 48. gr. ASL. Öll vinna sem snertir vinnuveitandann, þar 

með talin vinna sem framkvæmd er á heimili vinnuveitandans eða fjölskyldu hans, fellur 

undir lögin, sbr. 4. gr. ASL. Slys á leið milli heimilis og vinnustaðar eru hins vegar ekki bætt 

samkvæmt lögunum. 73 Samkvæmt 48. gr. ASL, eru allir vinnuveitendur sem hafa annað fólk í 

vinnu skyldugir til að tryggja þessa einstaklinga. Í 10. kafla laganna kemur fram að 

vinnuveitanda ber skilyrðislaus skylda til að tryggja launþega samkvæmt þessum lögum og 

þannig er áhættan vegna slyssins færð til tryggingafélaganna, sem veita slíka tryggingu 

samkvæmt lögum. Sama á við um sjálfstæða atvinnurekendur. Ef atvinnurekandi fer ekki eftir 

lögum þessum eða lætur það hjá líða, þarf hann að borga sekt sem er jafnhá því sem borgað 

hefði verið til tryggingafélagsins. Upphæðin er greidd í ákveðið félag (d. 

Arbejdsskadestyrelsen) sem miðlar fjárhæðinni til allra tryggingafélaganna í þeim hlutföllum 

sem þau eru í á markaðnum sbr. 51. gr. Í 11. kafla ASL, kemur svo fram að vinnuveitanda er 

skylt að greiða framlag til AES (d. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring) til að standa 

straum af kostnaði vegna atvinnusjúkdóma. AES er sjálfstæður sjóður og er honum ætlað að 

veita vernd og bæta atvinnusjúkdóma. Það kemur einnig fram í 11. gr. ASL hversu háar 

bótagreiðslurnar geta verið á grundvelli laganna. 

Gildissvið laganna miðast við hugtakið vinnutjón. Samkvæmt 5. gr. ASL merkir 

hugtakið vinnutjón (d. arbejdsskade) og slys (d. ulykke) sbr. 6. gr. og atvinnusjúkdóma (d. 

erhvervssygdom) sbr. 7. gr. laganna. Samkvæmt 6. gr. ASL er hugtakið slys skilgreint sem 

líkamstjón af völdum skyndilegs atviks eða áhrifa sem koma fram innan fimm daga. Um slys 

gilda reglur í þessum lögum frá og með þeim degi sem slysið á sér stað eða frá þeim tíma sem 

afleiðingarnar af slysinu koma fram og til þess tíma sem afleiðingarnar hverfa. Formálinn að 

endurskoðun laganna fól í sér eins og fyrr greinir, að rýmka og einfalda tjónshugtakið og þar 

með slysahugtakið. Tilgangurinn var að rýmka slysahugtakið þannig að allar tegundir 

líkamstjóns væru bótaskyldar þar sem orsakatengsl eru milli vinnu og tjóns. Þetta átti einnig 

að útiloka mál þar sem tryggingarábyrgð væri hafnað á þeim grundvelli að launþeganum hefði 

átt að vera ljóst að hann gæti orðið fyrir slíku tjóni. Hugtakið átti þannig einnig að taka til 

tjóns þegar þungum hlutum er lyft og skaðlegra áhrifa þeirrar vinnu sem kemur ekki 

skyndilega fram.74 Atvinnusjúkdómar eru svo útlistaðir í 7. gr. ASL. Einstaklingur sem fær 

                                                 
73 Von Eyben og Isager, Lærebog i erstatningsret, bls. 339.  
74 Friis, Asger og Behn, Ole v. Mikael Kielberg. Arbejdsskadesikringsloven. 4. útgáfa Kaupmannahöfn 2004, bls. 
181.   
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sjúkdóm skv. 7. gr. laganna á kröfu um bætur samkvæmt lögunum nema yfirgnæfandi líkur 

séu á því að sjúkdóminn megi rekja til annarra aðstæðna, sbr. 8. gr. laganna. 

Ef launþegi verður fyrir líkamstjóni í starfi á hann lögum samkvæmt ríkan rétt til bóta. 

Reglurnar í 14. gr. ASL kveða á um meðábyrgð launþegans. Skilyrði meðábyrgðar er að 

starfsmaðurinn hafi valdið tjóni sínu af ásetningi eða með ólögmætri háttsemi.  

 

4.3. Norskur réttur 

Bætur fyrir vinnuslys eiga sér langa sögu í Noregi. Fram til 1894 þurfti launþeginn að sækja 

bætur til vinnuveitanda eftir almennum skaðabótalögum. Iðnbyltingin á 19. öld leiddi til þess í 

Noregi eins og í Danmörku að mikil þörf varð á fjárhagslegri vernd fyrir launþega vegna 

veikinda, slysa og dauðsfalla sem rekja mátti til vinnuumhverfisins. Í því skyni var reynt að 

setja upp slysatryggingafyrirkomulag sem þá náði aðeins yfir slys sem urðu við iðnstörf.75 

Vinnuveitandanum var gert að greiða tryggingariðgjald fyrir vinnuslysatryggingu. Gegn 

greiðslu þessa iðgjalds vinnuveitanda færðist bótaskyldan til tryggingafyrirtækisins og á 

meðan þetta fyrirkomulag gilti var ekki hægt að höfða einkamál á hendur vinnuveitendum. 

Þegar það var svo afnumið árið 1976 gilti venjuleg skaðabótaábyrgð og þannig opnaðist 

möguleikinn á beinum kröfum á hendur vinnuveitendum.76 Vegna mikillar gagnrýni á árunum 

1978-1979 voru settar nýjar tryggingar sem fólu í sér öryggi fyrir starfsmenn gagnvart 

vinnuslysum, þannig að starfsmenn fengu bætur óháð skaðabótaskyldu vinnuveitanda en 

tryggingarnar voru jafnframt settar til að vernda vinnuveitandann. Gildissvið tryggingarinnar 

náði einungis til vinnuslysa og voru atvinnusjúkdómar undanþegnir til að byrja með en það 

breyttist árið 1982.77  

Árið 1989 voru sett lög um atvinnuslysatryggingar nr. 65/1989 (n. lov om 

yrkesskadeforsikring) um rétt starfsmanna til bóta vegna vinnuslysa. Með þessum lögum var 

það gert að lagalegri skyldu vinnuveitenda að taka þessa tryggingu. Þessi breyting hafði í för 

með sér að það var ekki lengur tilviljanakennt hvort fólk væri tryggt þegar kom að slysum eða 

sjúkdómum.78 Meginreglan skv. 3. gr. laganna er að vinnuveitendur eru skyldugir til að taka 

atvinnuslysatrygginguna sem veitir vernd gegn vinnuslysum (n. yrkesskade) og 

atvinnusjúkdómum (n. yrkessykdom). Tryggingin veitir fulla vernd án tilllits til þess hvort 

einhver beri ábyrgð á tjóninu. Tryggingafélag vinnuveitanda tjónþolans á hverjum tíma er 

                                                 
75 Nygaard, Nils, Skade og ansvar. Forsikring og trygd. 5. útgáfa, Bergen 2000, bls. 41 og Olav Skårberg og 
Reusch, Yrkesskade, bls. 27-31. 
76 Nygaard, Skade og ansvar, bls. 41.  
77 Olav Skårberg og Reusch, Yrkesskade, bls. 27-29. 
78 Sama heimild, bls. 29.  
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ábyrgt fyrir því að borga út bætur samkvæmt lögunum og gildir það jafnvel þó að tjónið hafi 

átt sér að hluta eða öllu leyti stað þegar launþeginn var hjá öðrum vinnuveitanda, sbr. 5. gr. 

laganna.  

Samkvæmt 10. gr. laganna gildir atvinnuslysatryggingin, með þeim undantekningum 

sem koma fram í 11. gr., í vinnu, á vinnustaðnum og á vinnutíma. Samkvæmt 11. gr. nær 

atvinnuslysatryggingin meðal annars til slysa, vinnuslysa og sjúkdóma sem skv. 4. mgr. 13. 

gr. almannatryggingalaganna nr. 19/1997 (n. lov om folketrygd) er lagt að jöfnu við 

vinnuslys. Samkvæmt 12. gr. bætir tryggingin bæði tekjutap og útgjöld sem launþeginn gæti 

orðið fyrir í framtíðinni. Ef launþeginn hefur slasast varanlega og fengið umtalsverðan skaða 

á hann rétt á sérstökum bótum (n. ménerstatning). Lögin bæta hins vegar ekki það sem telst 

vera fjárhagstjón skv. 3-5. gr. skaðabótalaganna nr. 26/1969 (n. lov om skadeerstatning).  

Hugtakið vinnuslys (n. arbeidsulykke) er ekki skilgreint í lögunum sjálfum. Hugtakið 

er hins vegar tvískipt. Annars vegar er um að ræða slys (n. ulykke) og hins vegar vinnu (n. 

arbeid). Slys er útskýrt sem skyndilegur eða óvæntur utanaðkomandi atburður.79 Þá eru vissir 

sjúkdómar viðurkenndir sem vinnuslys, sbr. 4. mgr. 13. gr. almannatryggingalaganna. 

Hugtakið vinna er svo ekki bundið við það að vinnuslysið þurfi að vera beintengt 

vinnukringumstæðunum heldur þarf slysið að eiga sér stað við vinnu eða í starfi þar sem 

launþeginn er tryggður með vinnutjónatryggingu.80 

Í 13. gr. laganna kemur fram að norsku skaðabótalögin gilda að því leyti sem ekki er 

ákveðið með atvinnuslysatryggingalögunum. Fjárhæðir bóta eru til að mynda samkvæmt 

lögunum ákveðnar eftir reglum skaðabótalaga. 

Um meðábyrgð starfsmanns, sem hefur átt þátt í að tjónsatburður átti sér stað, er 

fjallað í 14. gr. laga um atvinnuslysatryggingar. Í ákvæðinu kemur fram að til slíkrar 

meðábyrgðar komi aðeins ef starfsmaður hefur orðið meðvaldur að tjóni sínu af stórkostlegu 

gáleysi eða ásetningi.  

 

4.4. Sænskur réttur  

Vinnutjónatrygging (s. arbetsskadeförsäkring) um bætur vegna tjóns í kjölfar vinnuslyss í 

iðnaði er elsta almannatryggingin (s. socialförsäkring) í Svíþjóð og tók hún gildi árið 1901.81 

Allt frá tímum iðnbyltingarinnar var talið nauðsynlegt að þeir sem störfuðu í iðnaði og 

                                                 
79 Nyygard, Skade og ansvar, bls. 40.  
80 Sama heimild, bls. 40. 
81 Hellner og Johansson, Skadeståndsrätt, bls. 295 og Grönwall, Göran Hessmark og Jansson, 
Arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd. 6. útgáfa, Stokkhólmur 2003, bls. 11. 
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slösuðust fengju bætur.82 Sænsk lög um vinnuslys urðu með tímanum umfangsmeiri og tóku 

til fleiri aðila og leiddi þessi þróun til þess að lög um vinnutjónatryggingu (s. lag om 

arbetsskadeförsäkring) nr. 380/1976 voru sett.83  

Í 1. gr. 1. kafla ofangreindra laga um vinnutjónatryggingu kemur fram að í lögunum sé 

fjallað um tryggingar vegna vinnuslysa. Í sjúkratryggingalögum nr. 799/1999 (s. 

socialförsäkringslag) eru svo ákvæði um til hverra lögin taka. Samkvæmt lögunum eru allir 

sem hafa atvinnu skyldutryggðir vegna vinnutjóns. Gilda lögin um hefðbundna starfsmenn 

(launþega) og sjálfstætt starfandi. Vinnutjónatryggingin er fjármögnuð með gjöldum sem 

atvinnuveitendur og sjálfstætt starfandi aðilar greiða. Samkvæmt 2. gr. 1. kafla laga um 

vinnutjónatryggingar eru tryggingarnar í umsjá tryggingasjóðs (s. Försäkringskassan). 

Lífeyrisstofnun (s. Pensionsmyndigheten) fer þó með mál er varða bætur vegna andláts.  

Í 1. gr. 2. kafla laganna er hugtakið vinnuslys (s. arbetsskade) skilgreint. Samkvæmt 1. 

gr. 2. kafla er með vinnutjóni átt við tjón vegna slyss eða annarra skaðlegra áhrifa sem eiga 

sér upptök í vinnunni. Hugtakið vinnutjón á við um allt tjón og alla sjúkdóma þar sem 

yfirgnæfandi líkur eru á að slysið eða tjónið eigi sér stað í eða vegna vinnu.84 Slys á leið til 

eða frá vinnustaðnum telst vera slys í starfi, ef ferðin tengdist vinnunni, sbr. 3. mgr. 1. gr. 2. 

kafla laganna. Tilkynning um vinnuslys og umsókn um bætur á að senda á vátryggingafélagið 

en félagið fjallar um málið og ákveður hvort launþegi eigi rétt á bótum, sbr. 2. gr. 8. kafla 

laganna.  

Samkvæmt þessum lögum á launþegi í Svíþjóð rétt á bótum vegna vinnuslyss og eru 

bæturnar algjörlega óviðkomandi því hvernig slysið eða tjónið átti sér stað. Bætur þessar 

skerðast ekki vegna meðábyrgðar.85 Sá sem slasast í starfi sínu hefur umfram þessi réttindi sín 

rétt til skaðabóta. Skaðabótanna er þá krafist á grundvelli þess að einhver hafi valdið 

skaðanum með saknæmum hætti.86 Í 1. gr. 6. kafla í sænsku skbl. er síðan ákvæði sem kveður 

á um þá almennu reglu að til skerðingar á skaðabótarétti vegna líkamstjóns komi ekki, nema 

tjónþoli hafi verið meðvaldur að tjóninu af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi.  

Margir vinnuveitendur taka hins vegar sérstaka ábyrgðartryggingu vegna vinnuslysa 

sem kallast TFA (s. „trygghetsförsäkring vid arbetsskada“) og er það gert í samræmi við 

kjarasamninga.87 TFA-tryggingin tilheyrir hópi trygginga sem kallast „no-fault försakringar“ 

                                                 
82 Hellner og Johansson, Skadeståndsrätt, bls. 295. 
83 Hellner og Johansson, Skadeståndsrätt, bls. 295 og Grönwall, Göran Hessmark og Jansson, 
Arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd, bls. 11. 
84 Grönwall, Göran Hessmark og Jansson, Arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd, bls. 16. 
85 Hellner og Johansson, Skadeståndsrätt, bls. 295. 
86 Grönwall, Göran Hessmark og Jansson, Arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd, bls. 38.  
87 Hellner og Johansson, Skadeståndsrätt, bls. 296.  
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en umferðartryggingar eru einmitt annað dæmi um þær.88 Það sem felst í þessu er að tjónþoli 

fær bætur eftir skaðabótaréttarlegu prinsippi, óháð því hvort vinnuveitandinn eða annar getur 

verið skaðabótaskyldur.89  

Almenni skaðabótarétturinn gildir hins vegar í þeim tilfellum þar sem TFA-tryggingin 

er ekki fyrir hendi.90 Starfsmaðurinn má hins vegar sækja mál sitt samkvæmt 

skaðabótalögunum telji hann sig fá hærri bætur á grundvelli þeirra heldur en TFA-tryggingin 

veitir.91  

 

4.5. Samantekt 

Í Danmörku, Noregi og Svíþjóð hafa verið sett sérstök lög um vinnuslys og samkvæmt þeim á 

starfsmaður rétt á bótum nema hann hafi valdið tjóninu með stórkostlegu gáleysi eða 

ásetningi.  Í Danmörku og Noregi er þetta útfært með sérstökum vinnuslysatryggingum en í 

Svíþjóð er kerfið skipulagt á þann hátt að sérlög voru sett um almannatryggingar vegna 

vinnuslysa sem veita ákveðnar grunnbætur. Frekari réttur starfsmanns til fullra skaðabóta 

byggir svo á sænsku skaðabótalögunum. Í flestum tilfellum er bótaréttur starfsmanns ríkari 

þar sem vinnuveitendur eru gjarnan aðilar að sérstökum kjarasamningsbundnum tryggingum 

sem kallast TFA en þessar tryggingar byggja líka á hlutlægum grunni. Löndin hafa þannig 

valið þá leið að færa vinnuslysin undir tryggingakerfið. Þannig byggja tryggingarnar á 

hlutlægum bótarétti þar sem starfsmaður fær fullar bætur óháð því hvort vinnuveitandinn ber 

skaðabótaábyrgð á tjóni hans eður ei. 

Virðast þessar leiðir vera svipaðar þeim sem settar hafa verið um vinnuslys sjómanna 

hérlendis. Uppgjör vinnuslyss fer þannig fram á grundvelli vátryggingarsamninga. 92 Til 

samanburðar þá er bótaumhverfið á Íslandi byggt á mörgum þáttum. 93  Starfsmaður sem 

verður fyrir tjóni í vinnu sinni þarf að sanna sök vinnuveitanda síns til að fá fullar bætur og 

gildir 23. gr. a jafnframt um meðábyrgð starfsmannsins. Ef vinnuveitandi starfsmannsins telst 

ekki bera ábyrgð á tjóni starfsmannsins fær starfsmaðurinn ekki skaðabætur og verður að 

sætta sig við mun lægri bætur en ella. 94 Virðist ekki hafa verið gert ráð fyrir þeim hópi 

launþega, við setningu laganna, sem engar bætur fá, en nánar verður fjallað um rökin fyrir 

                                                 
88 Sama heimild, bls. 298.  
89 Grönwall, Göran Hessmark og Jansson, Arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd, bls. 12. 
90 Hellner og Johansson, Skadeståndsrätt, bls. 297.  
91 Sama heimild, bls. 301.  
92 Guðmundur Sigurðsson, „Slysatrygging sjómanna. Er um bótaskylt slys að ræða?“, bls. 14.  
93 Guðmundur Sigurðsson, „Íslenskur bótaréttur vegna vinnuslysa“. 2008. Aðgengilegt á ru.is,bls. 1 og áfram um 
bótarétt vegna vinnuslysa.  
94 Sjá nánar um þetta í Guðmundur Sigurðsson, „Bótaréttur launþega, Er breytinga þörf?“,Lögmannablaðið 
1999(1), bls. 10-11.  
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reglunni í næsta kafla og þar kemur skýr fram að vilji löggjafans hafi ekki verið að breyta 

bótagrundvellinum en á sama tíma þótti mikilvægt að gæta betur að stöðu starfsmanna sem 

verða fyrir líkamstjóni. Höfundur telur að lita megi til þeirra útfærslna sem farnar hafa verið á 

Norðurlöndunum.   

 

5. 23. gr. a  

5.1. Almennt 

Eins og fyrr greinir hefur nýju ákvæði, 23. gr. a, verið bætt við skaðabótalögin. Með þessari 

lagabreytingu breytist staða starfsmanna á þann hátt að starfsmaður sem lendir í vinnuslysi á 

rétt á fullum bótum fyrir tjón sitt, samkvæmt skaðabótalögum nema hann sé meðvaldur að 

tjóninu af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi. Sama regla gildir ef starfsmaður deyr vegna 

tjónsins, það er bætur sem eiga að greiðast til þeirra sem misst hafa framfæranda skulu ekki 

skerðast, nema hinn látni hafi orðið meðvaldur að tjóni sínu af stórkostlegu gáleysi eða 

ásetningi. Tjónþoli glatar því ekki bótarétti sínum að neinu leyti vegna almenns gáleysis.  

Í greinargerð með lögum kemur fram að stórkostlegt gáleysi verði ekki til þess í öllum 

tilvikum að bótaréttur tjónþola verði niðurfelldur að fullu.95 Í greinargerð með lögunum er 

ekki tekið fram að ásetningur verði ekki til þess í öllum tilvikum að bótaréttur tjónþola sé 

niðurfelldur að fullu. Má því spyrja hvort það sé vilji löggjafans að bótaréttur tjónþola, ef 

hann veldur tjóni sínu með ásetningi, falli niður að fullu en nánar verður vikið að þessu síðar í 

kaflanum.  

Til að byrja með þarf að skoða hvort tjónþoli teljist vera starfsmaður í skilningi 

ákvæðisins. Ef tjónþoli telst vera starfsmaður getur hann krafist skaðabóta úr hendi 

vinnuveitanda síns hafi hann orðið fyrir líkamstjóni í starfi. 96 Að lokum verður fjallað um það 

skilyrði að bætur hans skerðist ekki nema hann hafi af stórkostlegu gáleysi eða ásetningi átt 

þátt í því að tjón varð. Sérstaklega er farið yfir hvað felst í stórkostlegu gáleysi og hvar 

mörkin á milli almenns gáleysis og stórkostlegs gáleysis liggja. Eins er fjallað um hugtakið 

ásetningur. Mikilvægt er að átta sig á muninum á þessum hugtökum enda getur starfsmaður 

ekki krafist skaðabóta nema hann falli undir gildissvið ákvæðisins.  

                                                 
95 Frumvarp til laga um breytingu á skaðabótalögum, nr. 50/1993, með síðari breytingum, þskj. 189, 170. mál. 
Sjá kafla 6. Tillögur í frumvarpinu. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/138/s/ 
0189.html. [Sótt á vefinn 14.03.2011].   
96 Ekki verður fjallað sérstaklega um orðið líkamstjón „en með orðinu líkamstjón í skaðabótarétti er bæði átt við 
hlutræn meiðsl og andleg (geðræn) einkenni, svo og dauða.“ Sjá Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 
37.  
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Með frumvarpinu er ekki verið að leggja hlutlæga bótaábyrgð á vinnuveitendur eða 

aðra sem bera ábyrgð á líkamstjóni starfsmanns, heldur eingöngu verið að mæla fyrir um 

reglur um meðábyrgð starfsmanns þegar ábyrgð vinnuveitanda eða annars aðila liggur fyrir. 

Þá liggur ekki fyrir hversu mikil áhrif lögfestingin mun hafa áhrif á fjárhæðir greiddra bóta til 

tjónþola í vinnuslysum.  

5.2. Rökin fyrir ákvæðinu 

Þáverandi ríkisstjórn Íslands lýsti því yfir í tengslum við frágang kjarasamninga snemma árið 

2008 að hún myndi beita sér fyrir breytingu á skaðabótalögunum.97 Samkvæmt greinargerð98  

með lögunum þótti tillagan að ákvæðinu vera í samræmi við réttarþróun síðustu ára sem 

snerta skaðabótaábyrgð starfsmanns. Þá þótti hún einnig vera í samræmi aðrar mikilvægar 

reglur um rétt til óskertra bóta fyrir líkamstjón, nema tjóni sé valdið af stórkostlegu gáleysi og 

ásetningi og í góðu samræmi við gildandi reglur í Danmörku, Noregi og Svíþjóð. Fylgir hér 

eftir umfjöllun um ástæður þessar.  

Staða starfsmanna hvað skaðabætur varðar hefur breyst töluvert og er ástæðan meðal 

annars sú að persónuleg ábyrgð þeirra hefur verið takmörkuð verulega vegna tjóns sem þeir 

valda í starf.99 Breytingar þessar má meðal annars sjá í 23. gr. skbl. Í 1. mgr. 23. gr. skbl. er að 

finna reglur um möguleika vinnuveitanda á endurkröfurétti á hendur starfsmanninum sem 

valdið hefur tjóni í starfi sínu með saknæmum og ólögmætum hætti og vinnuveitandi hefur 

þurft að greiða fyrir. Ákvæðið á við þegar tjónþoli krefur vinnuveitanda tjónvalds um 

skaðabætur og þegar um er að ræða óvátryggða hagsmuni. Kemur fram í ákvæðinu að 

vinnuveitandi geti ekki krafið starfsmann um þær bætur sem vinnuveitandinn hefur greitt til 

tjónþola, nema að því marki sem sanngjarnt væri að krefja starfsmann um, með hliðsjón af 

sök hans, stöðu eða atvikum að öðru leyti.   

Heimild vinnuveitandans til endurkröfu er bundin við að starfsmaður hafi valdið 

tjóninu með stórkostlegu gáleysi eða ásetningi. Einfalt gáleysi starfsmanns verður því almennt 

ekki til þess að fella bótaábyrgð á hann. 100 Heimildin er samt ekki aðeins bundin við 

stórkostlegt gáleysi og ásetning, heldur er einnig litið til sakar og stöðu starfsmannsins og 

                                                 
97 Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð:  http://www.althingi.is/altext/138/s/0437.html. [Sótt á vefinn 08.04.2011.]. 
Ástæðan fyrir yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar var sú að í aðdraganda kjarasamninga árið 2008 setti ASÍ fram þessa 
kröfu á hendur ríkisstjórninni sem var forsenda þess að kjarasamningar náðust í umrætt sinn. Sjá umsögn um 
frumvarp um breytingu á skaðabótamálum, 1. apríl 2009. Aðgengilegt á: www.asi.is . [Sótt á vefinn 08.04.2011.] 
98 Frumvarp til laga um breytingu á skaðabótalögum, nr. 50/1993, með síðari breytingum, þskj. 189, 170. mál. 
Sjá kafli 6. Tillögur í frumvarpinu.Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/ 
138/s/0189.html. [Sótt á vefinn 14.03.2011].   
99 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 299.  
100 Guðmundur Sigurðsson, „Bótaábyrgð starfsmanns gagnvart vinnuveitanda sínum“. Lögmannablaðið 2004(3), 
bls. 34.  
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atvika að öðru leyti.101 Í 2. mgr. er svo sagt að sama regla gildi um skaðabótaábyrgð 

starfsmanns gagnvart tjónþola og má skerða bætur eða fella þær niður þyki það sanngjarnt. 

Þróun ábyrgðar starfsmanns hefur verið sú að endanleg bótaábyrgð vegna tjóns sem hann 

veldur í starfi er á vinnuveitanda.102 Þá gilda sömu reglur um tjón sem starfsmaður veldur 

vinnuveitanda sínum skv. 3. mgr. 23. gr. skbl. Fullyrða má, að framangreindar reglur draga 

mjög úr skaðabótaábyrgð starfsmanns þegar hann í starfi sínu hefur valdið þriðja manni eða 

vinnuveitanda sínum tjóni. 103 

Ákvæðið í 3. mgr. 19. gr. skbl. dregur svo enn frekar úr skaðabótaábyrgð starfsmanns 

en ákvæðið á við um bótaábyrgð starfsmanns vegna tjóns sem vátrygging tekur til en í 

ákvæðinu segir að starfsmaður beri ekki skaðabótaskyldu á tjóni sem hann veldur, ef 

munatrygging, rekstrarstöðvunartrygging eða ábyrgðartrygging vinnuveitanda hans tekur til 

tjónsins, nema tjónið verði rakið til ásetnings eða stórfellds gáleysis. Samkvæmt þessu ákvæði 

gilda ákveðnar sérreglur um skaðabótaábyrgð starfsmanns ef vinnuveitandinn er vátryggður. 

Er talið að þessi regla hafi hagnýta þýðingu þar sem þær tryggingar sem nefndar voru eru 

mjög útbreiddar hjá atvinnurekendum á Íslandi og hins vegar að starfsmaður verði ekki látinn 

sæta skaðabótaábyrgð nema skilyrðum um stórkostlegt gáleysi eða ásetning sé fullnægt.104 

Þróunin hefur því verið sú að létta skaðabótaábyrgð af starfsmanni eða takmarka hana ef hann 

veldur tjóni við framkvæmd starfa hjá vinnuveitanda sínum.  

Rökin sem búa að baki þessum reglum tengjast fyrst og fremst því 

vinnuréttarsambandi sem er á milli aðila. Vinnuveitandinn hefur meðal annarsa fjárhagslegan 

ávinning af starfseminni og er því eðlilegt að hann beri ábyrgð á því tjóni sem starfsmenn 

hans valda. Þá hefur verið bent á að reglan hafi fyrirbyggjandi áhrif þannig að vinnuveitandi 

vandi valið betur þegar hann ræður til sín starfsmenn. 105  

Reglunni um vinnuveitendaábyrgð var í upphafi ekki ætlað leysa starfsmann undan 

skaðabótaskyldu sinni heldur var ætlunin að styrkja rétt tjónþola og reyna að tryggja að hann 

fengi skaðabætur.106 Það hefur verið vilji löggjafans og dómstóla að starfsmaður beri ekki 

ábyrgð nema hann hafi valdið tjóni með stórkostlegu gáleysi eða ásetningi. Reglurnar eru 

þannig að vinnuveitandinn getur haft ábyrgðartryggingu sem flestir gera þannig að það er 

vátryggingarfélagið, sem vinnuveitandinn er tryggður hjá, sem greiðir skaðabótakröfuna. Ef 
                                                 
101 Sjá nánar í sama heimild, bls. 34-35.  
102 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 299.  
103 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur, bls. 102-103. 
104 Frumvarp til laga um breytingu á skaðabótalögum nr. 50/1993, með síðari breytingum, þskj. 189, 170. Mál. 
Sjá kafla 1. Inngangur.Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð:  http://www.althingi.is/altext/138/s/0189.html. [Sótt á 
vefinn 10. febrúar 2011]. 
105 Bo von Eyben og Isager. Lærebog i erstatningsret, bls. 118.  
106 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 299. 
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vinnuveitandinn er hins vegar ekki með ábyrgðartryggingu er starfsmaðurinn aðeins látinn 

bera skaðabótaábyrgðina ef það telst sanngjarnt með hliðsjón af sök hans, stöðu og öðrum 

atvikum.107 Ofangreind umfjöllun fjallar um þær reglur sem gilda um stöðu starfsmanns sem 

veldur tjóni við vinnu sína. 

Starfsmaður var hins vegar ennþá berskjaldaður ef hann varð sjálfur fyrir tjóni í starfi 

sínu og hann bar einhverja ábyrgð á því.108 Réttarþróunin hefur ekki verið á þá leið að létta 

þeirri ábyrgð af starfsmanni en löggjafinn taldi hins vegar að á því væri brýn þörf. Sérstaklega 

í ljósi þess að starfsmaður sem verður fyrir líkamstjóni sem hefur varanlegar afleiðingar á oft 

erfitt með að bera ábyrgðina á tjóninu, einkum ef bætur til hans eru lækkaðar.109  

Löggjafinn hefur einnig í öðrum tilvikum talið að rök séu fyrir því að láta þann sem er 

meðvaldur að tjóni sínu ekki bera ábyrgð nema hann hafi verið meðvaldur að tjóni sínu af 

ásetningi eða stórkostlegu gáleysi. Má sem dæmi nefna 1. mgr. 88. gr. umferðarlaga en 

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

tjón sem hlaust af notkun þess, jafnvel þó tjónið verði ekki rakið til bilunar eða galla á tækinu 

eða ógætni ökumanns. Verður sá sem hlýtur líkamstjón vegna notkunar ökutækis ekki látinn 

bera meðábyrgð á tjóni sínu nema hann hafi verið meðvaldur að tjóninu af ásetningi eða 

stórkostlegu gáleysi, sbr. 2. mgr. 88. gr. umfl. Þá má líka nefna að stöðu sjómanna var breytt 

með 1. mgr. 172. gr. siglingalaga nr. 34/1985 en með ákvæði í 1. mgr. var reglunni breytt 

varðandi sjómenn sem verða fyrir líkamstjóni um borð í skipi eða vinnandi í beinum tengslum 

við rekstur þess á eftirfarandi máta. Eingöngu er hægt að fella niður fébætur vegna lífs- eða 

líkamstjóns ef sá sem fyrir slysi eða tjóni varð „sýndi vítavert kæruleysi“ sem leiddi til 

slyssins eða tjónsins. 

Löggjafanum þótti tímabært að breyting yrði á lögunum í samræmi við breytingar sem 

hafa verið gerðar á skaðabótarétti starfsmanna og í samræmi við þær reglur sem leiða til 

óskerts bótaréttar fyrir líkamstjón, nema tjóninu hafi verið valdið af stórkostlegu gáleysi eða 

ásetningi.110 Breytingin þótti einnig í samræmi við gildandi reglur á Norðurlöndunum, það er í 

Danmörku, Noregi og Svíþjóð en áður hefur verið vikið að þeim ákvæðum.  

                                                 
107 Frumvarp til laga um breytingu á skaðabótalögum, nr. 50/1993, með síðari breytingum, þskj. 189, 170. mál. 
Sjá kafla 1. Inngangur.Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/138/s/0189.html. [Sótt á 
vefinn 14.03.2011].  
108 Nefndarálit frá allsherjarnefnd um frumvarp til laga um breytingu á skaðabótalögum, nr. 50/1993, með síðari 
breytingum, þskj. 437, 170.  mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/138/s/0437.html. 
[Sótt á vefinn 08.04.2011.] 
109 Frumvarp til laga um breytingu á skaðabótalögum, nr. 50/1993, með síðari breytingum, þskj. 189, 170.  mál. 
Sjá kafla 2. Staða starfsmanna sem verður fyrir sjálfur fyrir líkamstjóni í starfi sínu. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
slóð: http://www.althingi.is/altext/138/s/0189.html. [Sótt á vefinn 14.03.2011].  
110 Sama heimild, sjá kafla 6. Tillögur í frumvarpinu. 
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5.3. Gildissvið 

5.3.1. Almennt 

Eins og greint hefur verið frá í upphafi kaflans var ástæðan fyrir tillögu að lagasetningunni 

meðal annars breytt staða starfsmanna í skaðabótaréttarlegu tilliti. Skaðabótaréttur 

starfsmanna hefur breyst mikið síðustu árin og hafa breytingarnar verið til betri vegar fyrir 

starfsmenn þar sem þær hafa verið til rýmkunar á réttindum þeirra. Tillagan þótti einnig vera í 

samræmi við ýmsar aðrar mikilvægar sérreglur og ekki síst í góðu samræmi við reglur á 

Norðurlöndunum.111 Höfundar ritgerðar þessarar hefur þó vissar athugasemdir varðandi 

samræmi þetta sem kom fram í tillögunni. Í nefndaráliti um breytingu á lögunum112 kom fram 

að ekki væri þörf á því að fjalla sérstaklega um bótagrundvöllinn en hann myndi áfram byggja 

á sök vinnuveitanda og starfsmanna hans. Það var ekki lagt til að starfsmaður ætti rétt á bótum 

á hlutlægum grunni. Þó að hið nýja ákvæði sé í samræmi við fyrrgreindar reglur er ennþá stór 

hópur launþega sem fær engar bætur. Vandamálið verður því eftir sem áður að þeir launþegar 

sem sýna fram á saknæma háttsemi vinnuveitanda síns eða starfsmanna hans fá fullar bætur, 

nema þeir séu meðvaldir að tjóni sínu af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi og svo þeir 

starfsmenn sem fá engar bætur vegna þess að grundvöllur bóta er ekki til staðar.  

Ef starfsmenn sýna fram á sök vinnuveitanda kemur síðan að 23. gr. a, um meðábyrgð 

starfsmanns vegna líkamstjóns í vinnuslysum. Þegar fjallað er um ákvæðið er mikilvægt að 

gera grein fyrir og skilgreina til hlítar helstu hugtökin sem upp koma og þar með gildissviðið. 

Hvað felst í því að vera starfsmaður eða að vera í starfi? Hvernig er stórkostlegt gáleysi 

skilgreint og hvernig er hugtakið ásetningur skilgreint? Þarf að aðgreina stórkostlegt gáleysi 

frá almennu gáleysi og ásetningi? Ákvæðið, 23. gr. a, fjallar um það hvernig stórkostlegt 

gáleysi eða ásetningur getur leitt til skertra eða jafnvel engra skaðabóta þess sem í vinnuslysi 

lendir, sé viðkomandi meðábyrgur. Þetta gildir líka þegar kemur að greiðslu til aðstandenda 

viðkomandi aðila. Verður því reynt að skilgreina eftirfarandi hugtök sem fram koma í 23. gr. 

a skbl. 

 

5.3.2. Hver er starfsmaður í skilningi ákvæðisins 

Í ákvæðinu kemur fram að verði starfsmaður fyrir líkamstjóni í starfi sínu, skerðist réttur hans 

ekki til skaðabóta vegna meðábyrgðar, nema hann hafi af stórkostlegu gáleysi eða ásetningi 

                                                 
111 Sama heimild.    
112 Nefndarálit frá allsherjarnefnd um frumvarp til laga um breytingu á skaðabótalögum, nr. 50/1993, með síðari 
breytingum, þskj. 437, 170.  mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/138/s/0437.html. 
[Sótt á vefinn 08.04.2011.] 
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valdið því að tjónið varð. Það er því nauðsynlegt að tilgreina hver telst vera starfsmaður 

samkvæmt ákvæðinu. Í greinargerð113 með frumvarpi kemur fram að ekki sé hægt að túlka 

orðalagið starfsmaður samkvæmt orðanna hljóðan heldur beri að leggja í það rýmri skilning 

eins og reglan um vinnuveitendaábyrgð hefur gert. Verður því litið til þeirrar framkvæmdar 

og túlkunar á hugtakinu starfsmaður sem vinnuveitendaábyrgð hefur gert í skaðabótarétti. Við 

samanburð verður að hafa þann fyrirvara að um vinnuveitendaábyrgð er átt við tjón sem 

starfsmaður veldur þriðja manni og vinnuveitandi ber ábyrgð á en 23. gr. a á við um tjón á 

starfsmanninum sjálfum.  

 

5.3.2.1. Ráðningarsamningur og þjónusta án ráðningarsamnings 

Oftast fer það ekki á milli mála hver er vinnuveitandi og hver er starfsmaður en alltaf geta 

einhver vafamál komið upp.114 Hugtökin vinnuveitandi og starfsmaður eru hugtök sem standa 

saman gagnvart hvort öðru. 115 Hugtakið starfsmaður þarf að túlka rúmt svo það nái utanum 

verk sem unnin eru fyrir annan aðila og á sambærilegan máta þarf að túlka vinnuveitanda 

hugtakið.116 Launþegi er oftast ráðinn hjá vinnuveitanda með sérstökum samningi.117 Í 

þessum samningi felst að starfsmaður ræður sig og er undir boðvaldi atvinnurekanda, en með 

því er átt við að á starfsmanni hvílir svokölluð hlýðniskylda. 118 Um ráðningarsamning gildir:   

 
Ráðningarsamning má skilgreina svo, að það sé samningur, þar sem annar samningsaðilinn, launþeginn, 
skuldbindur sig til að starfa hjá hinum samningsaðilanum, vinnuveitandanum, undir stjórn hans og á 

ábyrgð hans, gegn greiðslu í peningum og/eða öðrum verðmætum.119  
 

Gildissvið hugtaksins er ekki bundið að þegar eiginlegur ráðningarsamningur er gerður.120 

Hugtökin vinnuveitandi og starfsmaður hafa verið túlkuð í rýmri merkingu en í vinnurétti.121 

Hugtakið starfsmaður hefur þannig verið notað í þeirri merkingu að það taki til allra sem 

vinna eittvað verk fyrir annan mann, að hans beiðni.122 Maður getur til dæmis talist vera 

starfsmaður þó að enginn ráðningarsamningur sé fyrir hendi. Er litið svo á að reglan taki 

                                                 
113 Frumvarp til laga um breytingu á skaðabótalögum, nr. 50/1993, með síðari breytingum, þskj. 189, 170. mál. 
Sjá athugasemd við 1. gr. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/138/s/0189.html. [Sótt á 
vefinn 14.03.2011].   
114 Arnljótur Björnsson, „Tengsl vinnuveitanda og starfsmanns sem skilyrði vinnuveitendaábyrgðar“ Tímarit 
lögfræðinga, 1979(2), bls. 53.  
115 Nygaard, Skade og ansvar, bls. 219. 
116 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 261.  
117 Nygaard, Skade og ansvar, bls. 221.  
118 Hellner og Johansson, Skadeståndsrätt, bls. 154.  
119 Arnljótur Björnsson, „Um ráðningarsamninga“, bls. 369.  
120 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 259.  
121 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur, bls. 93.  
122 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 261.  
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einnig til þeirra sem sinna viðvikum fyrir aðra án þess að teljast vera starfsmenn, það er gera 

einhverjum greiða án greiðslu, en viðvikin eru með svipuðum hætti og starfsmenn gera eða 

myndu gera.123 Það skiptir því ekki máli hvort um launað eða ólaunað starf sé að ræða eða 

hvort maður starfi um lengri eða skemmri tíma. Þannig getur maður í sjálfboðavinnu talist 

vera starfsmaður.124 Maður telst samt ekki vera starfsmaður ef hann sinnir óbeðnum 

erindisrekstri fyrir annan mann, til dæmis að sinna einhverju fyrir nágranna í greiðaskyni.125 

Ef nágranninn fær annan mann hins vegar til að vinna verkið fyrir sig þá gæti hann fallið 

undir hugtakið starfsmaður.126 Það sem telst skipta máli er að vinnuveitandinn hafi 

húsbóndavald yfir starfsmanni sínum, það er að hann hafi leiðbeiningar og eftirlitshlutverk 

með launþeganum og hafi það markmið að koma í veg fyrir tjón eða slys. Kemur þetta skýrt 

fram í hefðbundnum ráðningar-samningum.127  Um þetta má nefna eftirfarandi dóm.  

 

Hrd 1953, bls. 175. 
Þrír starfsmenn SH voru að reka hross til slátrunar á Akureyri. S hafði beðið þá um að taka reiðhest sem 
hann átti með þeim til Akureyrar. Bifreið PV var ekið frá Akureyri eftir þjóðveginum og á móti 
hrossarekstrinum og þegar bifreiðin og hestarnir mættust lenti bifreiðin á sumum hrossunum. Aflífa 
þurfti tvö hross og annað þessara hrossa var í eigu S. S höfðaði mál gegn PV sem höfðaði gagnsakamál 
og stefndi S og SH og krafðist skaðabóta vegna tjóns á bifreiðinni. Í Hæstarétti kom fram að það var 
metið ökumanni bifreiðarinnar til aðgæsluleysis að hafa ekki veitt hrossunum athygli fyrr en svo seint. 
Þá sagði Hæstiréttur einnig að S bæri enga ábyrgð á hegðun rekstrarmanna og var krafa hans á hendur 
PV því tekin til greina. Hins vegar taldi Hæstiréttur að SH ætti að greiða PV ¼ hluta tjón þess, er varð á 
bifreið PV, þar sem hann var vinnuveitandi þeirra, en rekstrarmennirnir höfðu ekki sýnt fulla varkárni 
að mati dómsins.  

 
Samkvæmt þessum dómi var ekki talið að rekstrarmennirnir væru starfsmenn S, þó að hann 

hefði beðið þá um að taka eitt hross með sér í reksturinn. Eins og dómurinn sýnir hafði S 

ekkert húsbóndavald yfir rekstrarmönnunum en það hafði vinnuveitandi þeirra SH hins vegar, 

þar sem hann gat sagt þeim hvernig þeir áttu að framkvæma vinnuna.    

Þetta er samt ekki algilt og verður að vera til leiðbeiningar. Ástæðan sést til dæmis vel 

í dómi Hrd. 1979, bls. 1285 þar sem yfirlæknir á sjúkrahúsi er sérfræðingur sem tók við 

fyrirmælum frá stjórnanda sjúkrahússins en á sama tíma gat enginn gefið honum leiðbeiningar 

um hvernig meðhöndla ætti sjúklinga.128  

                                                 
123 Frumvarp til laga um breytingu á skaðabótalögum, nr. 50/1993, með síðari breytingum, þskj. 189, 170. mál. 
Sjá athugasemd við 1. gr. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/138/s/0189.html. [Sótt á 
vefinn 14.03.2011].   
124 Arnljótur Björnsson, „Tengsl vinnuveitanda og starfsmanns sem skilyrði vinnuveitendaábyrgðar“, bls. 54.  
125 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 261.  
126 Von Eyben og Isager, Lærebog í erstatningsret, bls. 119.  
127 Sama heimild, bls. 118-119 
128 Heller, Jan og Johansson, Svante, Skadestandsrätt, 6. útg. Stokkhólmur 2002, bls. 154-155 og Viðar Már 
Mathíasson, Skaðabótaréttur, bls. 265. 
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5.3.2.2. Ráðningarsamningur eða verksamningur 

Eitt þeirra álitaefna sem getur reynt á í sambandi við það hvort um starfsmann sé að ræða er 

það hvort unnið sé á grundvelli ráðningarsamnings eða verksamnings.129 Eins og fyrr segir 

getur maður talist starfsmaður, þótt enginn ráðningarsamningur sé fyrir hendi. Vegna tjóns af 

vinnu sjálfstæðra verktaka, eða starfsmanna þeirra, utan samninga gildir í skaðabótarétti að 

vinnuveitandinn verður ekki gerður bótaábyrgur.130 Skiptir því máli að greina á milli 

ráðningarsamninga og verksamninga þar sem vafamál geta komið upp hvort að um sjálfstætt 

starfandi eða fastráðinn starfsmann er að ræða.131 Skilgreiningin á verksamningi er þannig:  

 
Annar aðilinn, verktaki, tekur að sér, gegn endurgjaldi, að vinna eða annast um tiltekið verk fyrir 
gagnaðila, verkkaupa, og verktakinn ábyrgist verkkaupanum árangur verksins.132 

 
Sé samningur um verkið skriflegur má almennt ráða af samningnum hvort um sé að ræða 

ráðningarsamning eða verksamning.133 Starfsmaður hefur í raun ekki mikið um það að segja 

hvenær hann framkvæmir vinnu sína en það er eitt af þeim atriðum sem skiptir mestu máli við 

aðgreiningu á verksamningi og ráðningarsamningi. Verktaki er oftast sjálfráða og skylda hans 

felst aðallega í því að ljúka verki á réttum tíma og eins og um varð samið.134 Ef um 

munnlegan samning er að ræða eða þá óeiginlegan samning að öðru leyti getur þurft að skoða 

vísbendingar til að átta sig á því hvort um ráðningar- eða verksamning sé að ræða.135 Þá getur 

líka verið erfitt að greina á milli verksamninga, þar sem einn vinnur verkið, og 

vinnusamnings, þar sem greitt er eftir afköstum. Við þær aðstæður skiptir mestu máli að horfa 

til sjálfstæðis þess sem verkið vinnur og hver hefur yfirstjórn yfir verkinu.136 Í þessu felst að 

vinnuveitandinn verður að vera húsbóndi yfir starfsmanni sínum, það er að ráða framkvæmd 

vinnu, gefa fyrirskipanir og leiðbeiningar og meðal annars ráða því hvernig og hvenær hann 

vinnur starf sitt.137 Þetta er samt ekki algilt og verður því að vera til leiðbeiningar.138  

Ýmis sjónarmið koma til skoðunar þegar reynt er að átta sig á því hvort um sé að ræða 

verksamning eða ráðningarsamning. Þessi sjónarmið eru meðal annars hver hefur heimild til 

að gefa fyrirmæli um framkvæmd vinnunnar, hvernig ákvörðun endurgjalds er fyrir verkið, 

                                                 
129 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 264.  
130 Arnljótur Björnsson, „Tengsl vinnuveitanda og starfsmanns sem skilyrði vinnuveitendaábyrgðar“, bls. 57. 
131 Nygaard, Skade og ansvar, bls. 221.  
132 Páll Sigurðsson, Verksamningar: meginreglur íslensks verktakaréttar. Reykjavík 1991, bls. 30.  
133 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 264. 
134 Viðar Már Matthíasson, „Meðábyrgð tjónþola í skaðabótamálum vegna vinnuslysa“, bls. 511.  
135 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 264-265.  
136 Páll Sigurðsson, Verksamningar, bls. 35.  
137 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur, bls. 97.  
138 Heller og Johansson, Skadestandsrätt, bls. 154-155.  
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hver leggur verkinu til verkfæri og vinnutæki, hvort sá sem vinnur verkið hafi aðra í starfi hjá 

sér og önnur atriði sem skipt geta máli.139 

5.3.2.3. Á hverjum hvílir ábyrgðin?  

Að hverjum starfsmaður getur beint skaðabótakröfu sinni þegar hann lendir í vinnuslysi 

virðist einfalt við fyrstu sýn en við nánari athugun kemur í ljós að svo er ekki. Skoða verður 

saman þau álitaefni um hver sé starfsmaður og hver sé vinnuveitandi. Þegar sambandið er 

skoðað milli aðilanna verður að líta til þess að það er vinnuveitandinn sem hefur 

húsbóndavaldið. Hann gefur fyrirmæli eða biður starfsmann um að sinna verki eða þjónustu 

fyrir sig.140  Vafamál geta þó komið upp og þá helst í þeim tilfellum þegar launþegi, sem er 

ráðinn hjá vinnuveitanda A, veldur tjóni við vinnu í þágu vinnuveitanda B. Með þessu er helst 

átt við þegar B fær starfsmenn „að láni“ eða „á leigu“ hjá vinnuveitanda A.141 Við þetta vakna 

upp spurningar um hver teljist vera vinnuveitandi starfsmannsins samkvæmt reglunni og hver 

eigi þá að bæta honum tjónið sem hann verður fyrir. Talið er að meginreglan sem gilt hefur 

um vinnuveitendaábyrgðina sé sú að það sé lántakinn sem ábyrgð ber á tjóni vegna lánaðra 

starfsmanna. Rökin eru aðallega þau að verið sé að vinna að hagsmunum lántakans.142 Í 

greinargerð143 með frumvarpi kemur fram að tillaga sú sem gerð er í þessari málsgrein sé ekki 

einskorðuð við skaðabætur sem hann krefur vinnuveitanda sinn um. Ástæðan sé sú að 

starfsmenn þurfa iðulega að vinna á öðrum stað en eiginlegum vinnustað. Er talið ósanngjarnt 

að starfsmaðurnjóti ekki sömu verndar utan vinnustaðar.144  

5.3.3. Starfsmaður verður fyrir líkamstjóni í starfi sínu  

Þegar gengið hefur verið út frá því að tjónþoli sé starfsmaður í skilningi ákvæðisins, þarf 

líkamstjónið enn fremur að hafa orðið í starfi. Á sama hátt og með hugtakið starfsmaður hefur 

reglunni um vinnuveitendaábyrgð verið beitt í fleiri tilvikum en þeim þar sem starfsmaður er 

                                                 
139 Sjá nánar um sjónarmið við aðgreiningu milli ráðningarsamnings og verksamnings í Arnljótur Björnsson, 
„Tengsl vinnuveitanda og starfsmanna sem skilyrði vinnuveitendaábyrgðar“, bls. 57-59, Páll Sigurðsson, 
Verksamningar, Reykjavík 1991, bls. 30-40 og Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 264-269.  
140 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 287.  
141 Arnljótur Björnsson, „Tengsl vinnuveitenda og starfsmanns sem skilyrði vinnuveitendaábyrgðar“, bls. 73.  
142 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 289.  
143 Frumvarp til laga um breytingu á skaðabótalögum, nr. 50/1993, með síðari breytingum, þskj. 189, 170. mál. 
Sjá athugasemd við 1. gr. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/138/s/0189.html. [Sótt á 
vefinn 14.03.2011].   
144 Til skýringar má nefna Hrd. 485/2006. Í málinu varð K fyrir slysi þegar hann féll í bröttum stiga í verslun í 
Suðurveri í Reykjavík þegar hann bar gosflöskur niður stiga. K var starfsmaður V og fólst starf hans í að fara á 
milli verslana fyrir vinnuveitanda sinn. Vinnuveitandi hafði engan umráðarétt yfir húsnæðinu og gat því ekki 
borið ábyrgð á því að úrbætur yrðu gerðar í samræmi við VI. kafla laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti 
og öryggi á vinnustöðum til að auka öryggi starfsmanna þar. Var hann því sýknaður af kröfum K. Ef 
starfsmaðurinn hefði beint kröfum sínum að verslunareigandanum hefði hann hugsanlega fengið bætur. Væri 
ósanngjarnt ef hann gæti ekki borið reglu þessa fyrir sig gegn verslunareigandanum.  
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beinlínis í starfi sínu og þó að orðin „í starfi“ séu notað í lögunum er tekið fram í frumvarpi 

með lögunum að reglan um vinnuveitendaábyrgð hefur verið skýrð með mjög sveigjanlegum 

hætti og verður að gera slíkt hið sama um regluna sem hér er sagt frá.145  

5.3.3.1. Líkamstjón á vinnutíma 

Orðin hafa verið túlkuð þannig að starfsmaður telst vera í vinnu fyrir vinnuveitanda og tjónið 

hefur orðið vegna vinnunnar eða kringumstæðna sem eiga við.146 Vinnutími starfsmanns telst 

hefjast þegar hann mætir til vinnu og lýkur þegar starfsmaðurinn yfirgefur vinnustaðinn. 

Vinnuveitandinn hefur almennt ekki verið látinn bera ábyrgð á tjóni sem verður í frítíma 

starfsmanns.147 Má sem dæmi um þetta nefna:  

 

Hrd. 1952, 276.  
Í þessu máli var bifreiðastjóri staddur eftir vinnu við Básaskersbryggju í Vestmannaeyjum þegar 
lögregluþjónn bað hann um að aka þremur stúlkum inn í Herjólfsdal. Á leiðinni virðist sem þrír piltar 
hafi verið á palli bifreiðarinnar og tveir þeirra dottið af pallinum þegar bifreiðin tók beygju. Við það 
slasaðist einn piltanna og höfðaði hann mál. Í dómi Hæstaréttar var komist að þeirri niðurstöðu að 
ökumaður bifreiðarinnar hefði annast aksturinn í greiðaskyni, án þess að taka borgun fyrir og að hann 
hefði ekki verið í þjónustu vinnuveitanda.  
 

Í þessu máli hafði starfsmaður lokið störfum en var þó á bifreið vinnuveitanda síns en þar sem 

tjónið varð ekki í þjónustu vinnuveitandans, þá taldist hann ekki vera í starfi.Vinnutími telst 

líka vera sá tími sem fer í að taka matarhlé og í reynd er skilgreiningin talin ansi rúm þar sem 

starfsmaður telst vera í starfi, þó að hann mæti aðeins fyrr, til dæmis til að eiga persónuleg 

samskipti við samstarfsfélaga.148 Starfsmaður telst líka vera við vinnu sína ef hann heldur 

henni áfram eftir lokun og það sama gildir ef starfsmaður mætir til vinnu á frídegi og vinnur 

þar verkefni fyrir vinnuveitanda. Við þessar aðstæður myndi starfsmaður almennt teljast vera 

í starfi. 149 Starfsmaður telst ekki vera í starfi við aðstæður þar sem hann sækir eitthvað heim 

eða á vinnustað sem hann gleymdi eða ef hann er rekinn heim en hlýðir ekki tilmælunum.150  

 

 UfR 1988, bls. 24. 
Á leið frá byggingarsvæði og heim keyrði hinn tryggði saman með samstarfsfélaga til skrifstofu 
byggingafyrirtækisins. Samstarfsfélaginn átti að mæta á fund á skrifstofunni eftir venjulegan vinnutíma. 
Hinn tryggði beið eftir samstarfsfélaganum í bílnum og talaði við annan samstarfsmann í 
byggingafyrirtækinu, meðal annars um að skipta handfangi á hjólbörum á byggingasvæðinu. Samtalið 
átti sér stað á verkstæðinu við hliðina á skrifstofunni. Á leið frá verkstæðinu að bílnum féll hinn tryggði 

                                                 
145 Frumvarp til laga um breytingu á skaðabótalögum, nr. 50/1993, með síðari breytingum, þskj. 189, 170. mál. 
Sjá athugasemd við 1. gr. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/138/s/0189.html. [Sótt á 
vefinn 14.03.2011].   
146 Friis og Behn, Arbejdsskadesikringsloven, bls. 153.  
147 Von Eyben og Isager, Lærebog i erstatningsret, bls. 126. 
148 Olav Skårberg og Reusch, Yrkesskade, bls. 47. 
149 Von Eyben, Bo og Isager, Helle, Lærebog i erstatningsret, bls. 126. 
150 Friis og Behn, Arbejdsskadesikringsloven, bls. 164. 
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í smurgröf við hliðina á verkstæðinu og dó vegna lungnabólgu sem rakin var til þess að hann hafði 
andað að sér olíumenguðu vatni sem var í smurgryfjunni. Hann taldist ekki vera í starfi vegna þess eins 
að hann beið á vinnustaðnum vegna þess eins að hann væri að redda sér fari heim.  

 
Þessi einfalda regla getur hins vegar valdið ýmsum vafamálum þegar reynt er að komast að 

því hvaða háttsemi telst gerast á vinnutíma. Sumar athafnir eru taldar tengjast starfi 

viðkomandi starfsmanns. Starfsmaður telst til dæmis vera á vinnutíma meðan hann sinnir 

ákveðnum nauðsynlegum þörfum á vinnutíma og verður vinnuveitandinn að reikna með að sú 

háttsemi sé hluti af því sem launþeginn geri á vinnutíma, má þar meðal annars nefna að fara í 

mötuneytið, sækja sér kaffi, fara á salernið og ýmislegt annað af svipuðum toga. Þessar 

athafnir teljast vera það nátengdar starfi hans að hann telst vera í starfi meðan hann sinnir 

þeim. Ef starfsmaður fer hins vegar langt út fyrir það sem getur talist eðlilegt á vinnutíma telst 

hann vera farinn úr starfi.151 Sú staða getur líka komið upp að starfsmaður er að sinna verkefni 

í eigin þágu með samþykki vinnuveitanda, á vinnustað og á vinnutíma. Við þær aðstæður 

myndi vinnuveitandi almennt ekki bera ábyrgð á starfmanni enda hefur hann ekki eftirlits- og 

ábyrgðarskyldu gagnvart starfsmanni.152 Má nefna dæmi um þetta í: 

 

UfR. 1999 bls, 674. 
Starfsmaður fékk leyfi frá vinnuveitanda til að nýta verkstæði vinnuveitandans. Hann ætlaði að nota 
verkstæðið til að búa til piparkvörn úr tómum olíutunnum en hann ætlaði að útbúa afmælisgjöf fyrir 
samstarfsmann sinn. Við suðu á handfangi varð sprenging sem olli því að hinn atvinnulausi 
handleggsbrotnaði. Vinnuveitandinn var sýknaður vegna þess að þó að viðkomandi væri að vinna í 
einkaþágu, á vinnustað, í vinnutíma og með samþykki vinnuveitandans. Vinnuveitandinn hafði ekki 
neina ábyrgð eða yfirlitsskyldur gagnvart launþeganum og því væri ekki grundvöllur til þess að draga 
hann til ábyrgðar.  

 
 

5.3.3.2. Ferðir starfsmanns til og frá vinnu  

Starfsmaður telst almennt ekki vera í starfi þegar hann er á leið sinni í eða úr vinnu153, sbr. 

fyrrgreindan dóm Hrd. 1952, bls. 276. Í þeim dómi hafði Þ samþykkt akstur í greiðaskyni og 

taldist því ekki í þjónustu vinnuveitanda síns, enda var vinnudegi lokið. Starfsmaður sem 

verður fyrir slysi til og frá vinnu getur ekki beitt ákvæðinu, nema líkamstjónið teljist hafa 

orðið á vinnutíma. Þessi regla er þó ekki einhlít en nokkrar undantekningar eru gerðar frá 

henni. Það verður að líta til fleiri atriða en þeirra hvenær hann mætir á vinnustað og hvenær 

hann fer frá vinnustað. Starfsmaður getur til dæmis tekið að sér smáviðvik fyrir vinnuveitanda 

sinn á leiðinni til og frá vinnu og getur þannig fallið undir regluna.154 Má sem dæmi um þetta 

vísa í UfR 1958, bls. 821 en í því máli bað vinnuveitandi sendil sem starfaði hjá honum að 

                                                 
151 Nygaard, Skade og ansvar, bls. 228.  
152 Haug, Martin og Schwarz, Finn, Ansvar for arbejdsskader. Kaupmanahöfn 2003, bls. 29.  
153 Von Eyben og Isager, Lærebog i erstatningsret, bls. 126. 
154 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 283.  
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fara með vörur fyrir sig til móður sinnar á leiðinni heim. Taldi Hæstiréttur að sendillinn hefði 

verið í vinnu þar sem hann var að sendast fyrir vinnuveitanda sinn, jafnvel þó að vinnudegi 

væri lokið og hann væri á leiðinni heim. Samkvæmt dómnum virðist ekki þurfa mikið til svo 

að starfsmaður teljist vera í starfi en í þessum dóm bað vinnuveitandi starfsmann um að taka 

með sér vöru á leiðinni heim og það til móður hans þótt vinnudegi hans væri lokið.  

Ef starfsmaðurinn sjálfur sinnir persónulegum erindum fyrir sjálfan sig um leið og 

hann er að sinna erindi fyrir vinnuveitanda sinn getur verið að hann teljist vera í starfi. 

Háttsemin má þó aðeins vera smávægilegt frávik frá því sem starfsmaðurinn átti að gera fyrir 

vinnuveitanda sinn.155 

 
UfR 1952.648. 
Í þessu máli fór sendill í sendiferð fyrir vinnuveitanda sinn og átti aðeins eftir að koma við á einum stað 
þegar hann ákvað að fara fyrst heim og láta eiginkonu sína vita að hann kæmi seint heim, en manninum 
sem hann var á leiðinni til þótti ekki leiðinlegt að ræða málin og bjóst því við að stoppa hjá honum í 
lengri tíma. Á leiðinni heim ók hann á konu. Í málinu komst dómstólinn að því að þó hann hefði verið í 
erindagjörðum fyrir sjálfan sig hefði atvikið verið í svo nánum og eðlilegum tengslum við starfið.  
 

5.3.3.3. Slys í nánum tengslum við starf  

Þrátt fyrir að tjóni sé valdið í starfi getur verið að háttsemi starfsmanns sé mjög afbrigðileg og 

við það fellur hún ekki undir það sem telst vera tjón í starfi. Samkvæmt reglunni um 

vinnuveitendaábyrgð hefur vinnuveitandi ekki verið gerður ábyrgur fyrir tjóni sem 

starfsmaður veldur ef hann hegðar sér þannig að það telst vera mjög afbrigðileg eða óvenjuleg 

háttsemi. Með þessu er átt við að háttsemin teljist ekki vera eðlileg í þeim skilningi að menn 

haga sér ekki þannig í vinnu. 156 Um það hvenær tengsl milli tjóns eru farin út fyrir mörkin 

sem tengjast framkvæmd starfs má meðal annars sjá í:  

 
Hrd.  1962, bls. 74.  
J var við störf í hraðfrystihúsi og hugðist hreinsa hjá sér gólfið en það var allt í slori eftir að hann var að 
gella fisk. Hann hafi beðið samstarfsmann sinn B um að rétta sér vatnsslöngu sem hann var að nota en 
hann hafi neitað honum um slönguna. Því næst tók J í slönguendann og hafði gert ráð fyrir því að hann 
myndi sleppa slöngunni en þessi í stað hafði hann brugðið hníf sem hann átti í slönguna og skorið hana í 
sundur svo J hélt eftir smábút. Við þetta hófust ryskingar um slönguna með þeim afleiðingum að 
hnífurinn sem B hafði í hendi sér lenti á innanverðum úlnlið J og skar hana hendina í sundur. J höfðaði 
skaðabótamál á hendur vinnuveitandanum og B en vinnuveitandinn var sýknaður þar sem ekki var talið 
að verkstjórn væri ábótavant og þar sem atferli þeirra var talið það fjarlægt starfsskyldum þeirra sem 
starfsmenn hraðfrystihúss og var slysinu ekki jafnað til slyss í starfi. 

 
Í þessum dómi sést að þó að starfsmaður sé í starfi, getur háttsemi hans verið með þeim hætti 

að slysinu sé ekki jafnað til slyss í starfi, þó starfsmaður sé á vinnustað og á vinnutíma. Í 

einhverjum tilfellum geta kringumstæðurnar samt haft þau áhrif að slysið verði jafnað til slyss 

                                                 
155 Sama heimild, bls. 284.  
156 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur, bls. 96.  
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í starfi.157 Niðurstöður dómstóla eru sjaldnast reistar á nákvæmlega sömu rökum og því 

ósamræmi í dómum.158 Erfitt er því að sjá hvenær slys starfsmanns telst hafa orðið í nánum 

tengslum við starf.  

 
Hrd. 1983, bls. 1826. 
Í þessum dómi voru tveir piltar, R og Ú, við störf hjá E, ásamt fleirum, og unnu við uppskipun  á kalki í 
einu skipa E. Við uppskipun rann eitthvert kalk í gólfið og fengu piltarnir fyrirmæli um að sópa upp 
kalkinu. Kústarnir sem notaðir voru til verksins voru færri en starfsmenn á staðnum og slógust þeir um 
kústinn. Misstu þeir kústinn og veltumst um í áflogum. Þegar þeir stóðu upp tók R kalk í hönd sér og 
sveiflaði því í átt til Ú og fékk hann við það kalk í augun. Fékk hann við það bruna í augun og höfðaði 
skaðabótamál gegn R og E. R var sýknaður þar sem ekki var talið að hann hefði valdið slysinu með 
saknæmum hætti en E var hins vegar skaðabótaskyldur þar sem hann hafði vanrækt leiðbeiningar til 
starfsmanna og var verkstjórn líka áfátt.  

 
Í sératkvæði með dómnum var ekki talið að um saknæma háttsemi vinnuveitandans væri að 

ræða og því athugað hvort ábyrgðin yrði reist á reglunni um vinnuveitendaábyrgð. Talið var 

að háttsemin væri mjög sérstæð og ófyrirsjáanleg og ætti það að leiða til sýknu.  

Þó að tjóni sé valdið í starfi og jafnvel á vinnustað getur háttsemi starfsmanns verið 

mjög afbrigðileg eða tjónið sem hann lendir í verið fyrir utan það sem telst vera eðlileg tengsl 

við starf hans.159 Má dæmi um þetta sjá í dómi: 

 
Rt. 1959, bls. 849. 
Nemi á bifvélaverkstæði átti að fara út á plan að sækja bíl sem átti að fara inn á verkstæðið. Hann fellur 
í þá freistni að fara í ökuferð á bílnum í bæinn og veldur alvarlegu bílslysi þar sem tvær manneskjur 
látast og fleiri slasast. Á það álitaefni reyndi í dómnum, hvort þetta hefði verið hluti af vinnunni sem átti 
að framkvæma og var svarið við því að tjónið hefði ekki orðið í starfi. Það var lögð á það áhersla að 
akstur úti á götu væri fyrir utan það sem kalla mætti hluta af vinnunnar sem hann átti að framkvæma 
fyrir verkstæðið og langt út fyrir starfssvið hans en sem nemi á verkstæðinu gekk vinnan hans út á það 
eitt að sækja bílinn og fara með hann inn á verkstæðið.  

 

Í þessum dómi taldist háttsemi nemans vera langt fyrir utan það sem teldist vera eðli 

vinnunnar. Vinnuveitandi getur ekki verið ábyrgur fyrir óvenjulegri eða afbrigðilegri hegðun 

sem ekki er gert ráð fyrir í starfi viðkomandi.160 

Eins og greint hefur verið frá og fjallað hefur verið um hér að ofan þá hefur hugtakið í 

starfi verið túlkað með mjög sveigjanlegum hætti.  

 

 

 

 

                                                 
157 Friis og Behn, Arbejdsskadesikringsloven, bls. 167. 
158 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 278.  
159 Sama heimild, bls. 277. 
160 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur, bls. 96.  
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5.3.4. Stórkostlegt gáleysi eða ásetningur 

5.3.4.1. Almennt 

Í 23. gr. a segir að nú verður starfsmaður fyrir líkamstjóni í starfi sínu og skerðist þá ekki 

réttur hans til skaðabóta vegna meðábyrgðar nema hann hafi af stórkostlegu gáleysi eða 

ásetningi átt þátt í að tjónsatburður varð.  

Það skiptir máli að greina á milli stórkostlegs gáleysis og einfalds gáleysis vegna þess 

að starfsmaður sem lendir í vinnuslysi fær bótakröfu sína greidda að fullu ef gáleysi hans 

fellur undir það að vera almennt gáleysi. Reynt verður að gera grein fyrir meginmuninum á 

hugtökunum til að sjá hvenær starfsmaður fær bætur sínar greiddar í kjölfar vinnuslyss og svo 

þegar bætur til hans eru niðurfelldar að hluta eða að öllu leyti. Því er umfjöllun um ofangreind 

hugtök mikið þarfaþing og nauðsynlegt að fjalla ítarlega um stórkostlegt gáleysi og gera 

þannig greinarmun á almennu og stórkostlegu gáleysi.  

Litið verður til dómaframkvæmdar á Íslandi, það er til túlkunar Hæstaréttar á 

sambærilegum atvikum. Þá verður einnig litið til norrænnar réttarframkvæmdar þar sem 

ákvæði þetta var að meginstefnu sett til samræmis við ákvæðin í þeim löndum. Verður skoðað 

hvaða línur hafa verið lagðar um mörkin milli almenns gáleysis og stórkostlegs gáleysis. 

5.3.4.2. Stórkostlegt gáleysi  

Hugtakið stórkostlegt gáleysi heyrir undir hugtakið gáleysi.161 Gáleysi er flokkað í almennt 

gáleysi eða einfalt gáleysi og svo stórkostlegt gáleysi. Eingöngu hefur verið um að ræða 

stigsmun þar sem skilin á milli eru ekki endilega skýr og erfitt getur reynst að greina mörkin 

þar á milli.162  

,,Gáleysi er almennt skilgreint svo, að það sé þegar ekki er gætt þeirrar varkárni, sem 

ætlast má til.”163 Í eldri bótarétti var talið að gáleysi væri þegar menn gættu eigi þeirrar 

varkárni sem gegn og skynsamur maður hefði sýnt af sér í sömu kringumstæðum (bonus pater 

familias).164 Fræðimenn telja að þessi mælikvarði, sem hafi verið svo skýr og einfaldur, hafi í 

raun lítið notagildi í dag enda heimurinn orðinn mun flóknari.165  

                                                 
161 Jønsson, Henning og Kjærgaard, Lishbeth, Dansk forsikringsret, Kaupmannahöfn 2003, bls. 255. 
162 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 161.  
163 Sama heimild, bls. 53.  
164 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur, bls. 59 og Jønsson og Kjærgaard, Dansk 
forsikringsret, bls. 255, sem kveður á að í eldri skaðabótarétti hafi verið reynt að skilgreina stórkostlegt gáleysi á 
eftirfarandi máta „að einhver hafi sýnt af sér minni aðgát en jafnvel hinir kærulausustu myndu sýna af sér“ og 
hafi þessi skilgreining verið sett fram af Julius Lassen.  
165 Von Eyben og Isaager, Lærebog i erstatningsret, bls. 65.  
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Munurinn á almennu gáleysi og stórkostlegu gáleysi telst aðallega felast í stigsmuni, 

eins og fram kom að ofan, og fráviki frá þeirri háttsemi sem eðlileg væri.166 Með þessu er átt 

við frávik frá þeirri háttsemi sem manni bar að viðhafa samkvæmt skráðum hátternisreglum 

eða öðrum hlutlægum mælikvörðum.167 Gáleysi þarf að vera mjög mikið svo það teljist 

stórkostlegt gáleysi168 og það verður að vera alveg skýrt að frávikið sé verulegt frá þeirri 

háttsemi sem viðkomandi átti að viðhafa.169 Erfitt er þó að skilgreina nákvæmlega hvar 

mörkin milli stórkostlegs gáleysis og almenns gáleysis eru. ,,Ljóst er að einhvers staðar á 

þeirri línu sem liggur milli einfalds gáleysis og ásetnings liggja mörk einfalds gáleysis og 

stórkostlegs gáleysis.”170 Ef athafnir tjónþola fela í sér brot á lögum eða reglum eða 

fyrirmælum frá vinnuveitanda getur það dregið málið í þá átt að um stórkostlegt gáleysi sé að 

ræða.171  

 
Í fyrrgreindum dómi EFTA-dómstólsins kom fram að aðeins í undantekningartilvikum gæti það 
samræmst meginreglum um ábyrgð vinnuveitanda að starfsmaður sem yrði fyrir vinnuslysi, vegna eigin 
sakar, verði látinn bera tjón sitt sjálfur í heild eða að mestum hluta þegar vinnuveitandinn hefur sjálfur 
ekki sinnt skyldum sínum samkvæmt tilskipunum og ekki fylgt reglum um öryggi og heilsu 
starfsmanna. Slík undantekingartilfelli gætu meðal annars talist vera ásetningur eða stórkostlegt 
gáleysi.172  

 

Það getur einnig skipt máli hvort fyrirsjáanlegt hafi verið fyrir tjónþola að háttsemi myndi 

enda með eða valda tjóni. Með því er ekki átt við huglæga afstöðu hans heldur hvort hann hafi 

fengið nægilegar upplýsingar og hvort fyrirmæli til hans hafi verið einföld, gagnsæ og 

auðskiljanleg. Við þetta verður að taka tillit til aldurs, menntunar, þjálfunar og reynslu. Þá 

þarf ennfremur að líta til þess hvort hann hafi getað fyrirbyggt tjón eða hvort hann hafi haft 

möguleika til að gera eitthvað annað en hann gerði. Dæmi um þætti sem geta haft veruleg 

áhrif eru tímaþröng, álag af ýmsum toga sem og ölvun eða aðrir vímugjafar,173 en nánar 

verður vikið að því hvaða þættir hafa áhrif á mælikvarðann. 

                                                 
166 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 161. 
167 Viðar Már Matthíasson, „Stórkostlegt gáleysi í skaðabótarétti og vátryggingarétti“, bls. 593 og Von Eyben, 
Bo, „grov uagtsomhed på forskellige retområder“. Det 33. Nordiske juristmøde í København, Blind II, bilag 11. 
Kaupmannahöfn 2003, bls. 594-595. 
168 Arnljótur Björnsson, Ökutæki og tjónbætur, Reykjavík 2003, bls. 64.  
169 Olva Skårberg, og Reusch, Yrkesskade, bls. 105.  
170 Guðmundur Sigurðsson, „Vinnuslys, slysatrygging sjómanna“, bls. 27. 
171 Olva Skårberg, og Reusch, Yrkesskade, bls. 106.  
172 Dómur EFTA-dómstólsins í málinu Þór Kolbeinsson gegn íslenska ríkinu nr. E-2/10, frá 10. desember 2010. 
Sjá mgr. 61. og 62.  
173 Sjá nánar í Kjærgaard, Grov uagtsomhed – et typebegreb. Rettid, bls. 37. Það kemur fram að þættirnir í 
dómunum sem lagðir eru til grundvallar til að ákvarða hvort um sé að ræða stórkostlegt gáleysi eða ekki eru ekki 
algjörlega sambærileg og Olva Skårberg, Lars og Reusch, Marianne, Yrkesskade, bls. 106. 
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5.3.4.3. Dómar um stórkostlegt gáleysi  

5.3.4.3.1. Íslenskur réttur 

Hið nýja ákvæði skaðabótalaganna, 23. gr. a, sem kveður á um meðábyrgð starfsmanns, en 

starfsmaður ber ekki meðábyrgð á tjóni sínu nema hann hafi valdið því með ásetningi eða 

stórkostlegu gáleysi. Hvernig dómstólar hafa túlkað hugtakið stórkostlegt gáleysi er þess virði 

að skoða og verður leitast við að skoða dóma sem kynnu að vera til leiðbeiningar um þau 

mörk sem eru milli almenns gáleysis og stórkostlegs gáleysis. Verður bæði reynt að sjá 

hvernig dómstólar hafa túlkað stórkostlegt gáleysi tjónþola í vinnuslysum fyrir tíð 

lagasetningarinnar og hvort þeir hafi í einhverjum tilvikum talið að tjónþoli hafi valdið slysi 

sínu með stórkostlegu gáleysi. Þá verður einnig leitast við að skoða dóma á öðrum 

réttarsviðum en þar er hægt að finna nærtækustu dæmin um sýn dómara gagnvart meðábyrgð 

tjónþola.  

Fyrir gildistöku laganna gat hegðun tjónþola, sem metin var sem einfalt gáleysi eða 

stórkostlegt gáleysi, valdið lækkun eða niðurfellingu á bótum. Í dómum Hæstaréttar er því 

eðlilega ekki vikið sérstaklega að því hvort háttsemi tjónþola hafi falið í sér einfalt eða 

stórkostlegt gáleysi. Nokkrir dómar Hæstaréttar gefa þó vísbendingu um að hegðun tjónþola 

hafi verið mjög alvarleg Í neðangreindum dómum var eigin sök tjónþola metin hærri en 

almennt séð gengur og gerist og má því telja líklegt að gáleysi tjónþola hafi verið metið 

stórkostlegt þar sem meðábyrgð var metin í öðrum dómnum 2/3 hlutar og hinum 3/5 hlutar.174 

 

Hrd. 2001, bls. 4163. 
S vann við að þrífa gólf og veggi loðnuskips. Til verksins notaði hann álstiga og háþrýstidælu en gólfið 
var hálft vegna lýsisgrúts og vatns. Hafði S staðið í álstiganum og stóð í miðjum stiganum, sem hann 
hafði reist upp við skemmri hlið lestargólfsins, þegar stiginn rann undan honum þannig að hann féll 
niður og slasaðist. Álstiginn var klæddur riffluðu hörðu plastefni en ekki var um hrágúmmi að ræða. 
Hæstiréttur taldi að slysið yrði rakið til vanbúnaðar stigans sem útgerðarmaður skipsins hafði lagt S til 
við verkið. Hæstiréttur sagði hins vegar að S væri reyndur sjómaður og hefði gegnt starfi stýrimanns um 
borð í skipinu samfellt um átta ára skeið þegar slysið varð. Eigandinn var nýbúinn að kaupa skipið en S 
bjó yfir meiri þekkingu en fyrsti stýrimaður skipsins, hann var þaulkunnugur öllum aðstæðum og einn 
af yfirmönnum skipsins. Fyrsti stýrimaður hafði litið svo á að S væri verkstjóri við þrifin ásamt sér og 
hefði leiðbeint öllum við verkið, nema honum. S hefði átt að bera skynbragð á það hvort stiginn hentaði 
til verksins og hann hefði stöðu til að hafna stiganum ef hann teldi hann ekki henta til verksins og neita 
að vinna verkið. Þá ákvað S alla tilhögun við verkið, hefði hann getað óskað eftir manni til að hjálpa sér 
við verkið eða gert gangskör að því að útvega hinn hluta stigans, þannig að unnt hefði verið að lengja 
hann og skorða að því búnu milli langhliða lestarhólfsins. Var hann látinn bera 2/3 hluta tjóns síns 
sjálfur.  

 
Hrd. 1998, bls. 2346. 
Dauðaslys varð við ána Skálm á Mýrdalssandi, þegar kranabóma féll á tvo menn, sem voru þar að 
vinna. Tildrög slyssins voru þau að unnið var við smíði nýrrar brúar yfir Skálm og var verkinu lokið en 
unnið var að því að fjarlægja bráðabirgðabrú. O stjórnaði verkinu þegar slysið varð. Burðarbitinn sat 
fastur í annan endann þegar reynt var að lyfta honum með kranabifreið. O fór að hjálpa samstarfsmanni 

                                                 
174 Guðmundur Sigurðsson, „Vinnuslys, slysatrygging sjómanna“, bls. 31. 
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sínum að losa bitann en við það kom slinkur á kranann og brast kranabóman og féll við það á mennina 
tvo. S hefði átt að meðal annars endurnýja bómuhlutana tvo á krananum og var það virt honum til sakar 
að láta kranann vera í notkun í slíku ástandi. Um meðábyrgð O var hins vegar sagt að hann hefði verið 
við stjórn á verkinu. Hann væri þaulvanur verkstjórnandi og átti hann að gera sér grein fyrir að 
kranabóman væri undir hættulegu álagi. Ábyrgð S var takmörkuð við 2/5 hluta tjónsins þar sem gáleysi 
Odds þótti svo verulegt.  

 
Hrd. 2001, bls. 848. 
H varð fyrir slysi við vinnu sína við löndun úr fiskiskipi í eigu S. H höfðaði mál gegn S og krafðist bóta 
vegna líkamstjóns sem hann varð fyrir. Notaður var krani við löndunina til þess að hífa upp fiskkör og 
kassa úr lestinni upp á bryggju. Skipverjar lögðu kapp á að ljúka lönduninni. H var framarlega í skipi og 
kraup við að tína upp fisk sem fallið hafði á lestargólfið, er tveir fiskkassar runnu úr stæði bakborðsmegin 
vegna halla skipsins og lentu á baki hans. Talið var að sérstök skylda hefði verið á skipverja að haga 
löndun þannig að sem minnst áhætta stafaði af fyrir skipverja. Ekki lá fyrir að slík fyrmæli hefðu verið 
gefin og var því fallist á að S bæri bótaábyrgð á tjóni H. H var reyndur sjómaður og hlaut honum að vera 
ljós sú áhætta að vinna undir kassastæðum í síðum skipsins þegar verið var að landa. Var því óvarlegt af 
honum að tína upp fisk og haga verki þannig að hann sneri baki í kassastæðurnar og gat ekki varað sig ef 
kassar runnu til. Átti hann einnig að vita að rétt var að hífa upp minna magn af fiski en ekki meira þegar 
svo langt var komið í löndun vegna aukinnar veltugetu skipsins og mátti hann hafa eitthvað um það að 
segja þar sem hann starfaði í lestinni við löndunina. Var aðgæsluleysi hans talið verulegt og hann látinn 
bera 2/3 hluta tjóns síns sjálfur.  

 

Í öllum þessu málum er að ræða mjög reynda menn á sínu sviði og þá sem voru við stjórn 

verks. Hefði þeim öllum mátt vera ljóst að hætta af þeim aðstæðum sem þeir unnu við og var 

gáleysi þeirra því metið svo verulegt. Í 2. mgr. 88. gr. umfl. er að finna ákvæði þar sem 

kveðið er á um að bætur fyrir líkamstjón eða vegna missis framfæranda megi lækka eða fella 

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

gáleysi. Verða nokkrir dómar reifaðir þar sem reynir á þetta ákvæði.  

 

Hrd. 1997, bls. 1071.  
H, sem vann sem vörubifreiðastjóri, ók með timbur og steypustyrktarjárn að húsi við Grenimel í 
Reykjavík. Þ ætlað að nota timbrið til þess að gera steypta girðingu við húsið. Bifreiðin, sem H var 
eigandi að, var með lyftikrana sem var notaður til að afferma timbrið af palli bifreiðarinnar niður á 
gangstétt við húsið. Krananum var komið fyrir milli vörupalls og stýrihúss. H stýrði verkinu en Þ, sem 
var verktaki, átti að kippa trékubbum undan timbrinu á pallinum til að leggja það undir það á gangstétt. 
Þegar Þ teygði sig undir timburbúntið komst slaki í búntið á sama tíma og H lyfti timburstæðinu af 
pallinum. Við það féll búntið á vísifingur hægri hendi hans. Hæstiréttur sagði að Þ væri vanur vinnu og 
mátti gera sér grein fyrir hættum sem slíkum lyftibúnaði fylgir. Hann mátti einnig vita að H sæi ekki til 
handabragða hans og voru engar líkur leiddar að því að búnaði kranans eða umbúða við lyftingu á 
farminum hafi verið áfátt. Hæstiréttur sagði einnig að ósannað væri að farminum hefði verið slakað 
niður eftir að hífing var byrjuð og Þ gat meiðst án þess að til mistaka H kæmu til. Var talið að Þ hefði 
sjálfur lagt sig í óþarfa hættu og var slysið rakið til mistaka Þ sem metið var til stórkostlegs gáleysis. 
Var hann látinn bera helming tjóns síns sjálfur.  

 

Í niðurstöðu Hæstaréttar er byggt á því að tjónþoli hafi sjálfur mátt gera sér grein fyrir þeirri 

hættu sem hann lagði sjálfan sig í með því að nota þetta verklag og þótti slysið mega rekja til 

þeirra mistaka hans. Taldi Hæstiréttur að slysið hefði alveg eins getað orðið án þess að til 

mistaka kranastjórans hefði komið. Þá var einnig lagt til grundvallar að reynsla og þekking 



40 
 

tjónþola á aðstæðum skipti máli þegar meta átti hvort skerða ætti bætur. Var því 

lækkunarheimild 2. mgr. 88. gr. umfl. beitt og var Þ látinn bera helming tjóns síns.  

 

Hrd. 2003, bls. 1183. 
R og tveir vinnufélagar hans voru að láta af störfum þegar þeir ákváðu að gera sér dagamun og smíðuðu 
trépall með því að skeyta saman tveimur vörubrettum úr timbri. Á þennan pall festu þeir tvö sæti úr 
bifreið. Yfir sætin settu þeir ól og bundu síðan með kaðli aftan í bifreið. Þeir notuðu pallinn til leiks 
þannig að tveir þeirra sátu á pallinum og einn þeirra stýrði bifreiðinni sem dró pallinn eftir malarplani.  
R varð fyrir slysi þegar pallurinn rakst utan í járngrindur, sem geymdar voru á svæðinu. Hæstiréttur 
sagði að stefndi hefði tekið þátt í því að smíða trépallinn og hafði skipulagt með vinnufélögum sínum að 
leika sér á honum á þann hátt að tveir myndu festa sig niður í sæti á honum og þriðji myndir  aka bifreið 
sem myndi draga trépallinn. Hæstiréttur sagði að pallurinn hefði verið þannig gerður að augljóst mátti 
vera að stórfelld hætta hæti stafað af honum. Þá var aksturslag ökumanns ekki frábrugðið því sem var 
hjá fyrri ökumanni hennar og þá höfðu þeir fengið athugasemdir um þennan háskaleik frá starfsmönnum 
Vegagerðarinnar. Stefndi hafði einnig náð nægjanlegum aldri til að geta gert sér grein fyrir því að hann 
setti sig í verulega hættu með því að taka þátt í þessum leik. Taldist hann því hafa sýnt af sér stórfellt 
gáleysi í skilningi 2. mgr. 22. gr. umfl. 

 
Í þessu máli undirstrikar Hæstiréttur að R hefði átt að gera sér grein fyrir þessari verulegu 

hættu, sem hann setti sig í með þátttöku í þessari athöfn. 

 

 Hrd. 352/2007. 
H varð fyrir bifreið er hann hljóp yfir þjóðveg 1 við Galtarvík. H sá umrædda bifreið eða mátti sjá 
umrædda bifreið en tók samt áhættuna að hlaupa yfir veginn og þrátt fyrir að vera í ölvunarástandi sem 
telja má að hafi haft miklar líkur á að skerða dómgreind hans þegar hann mat aðstæður í umrætt sinn. 
Þótti hann hafa sýnt af sér stórfellt gáleysi með því að hlaupa í veg fyrir bifreiðina í stað þess að bíða 
þess að hún færi hjá. Var H því látinn bera 1/3 hluta tjóns síns sjálfur. 

 

Í málinu þótti tjónþoli hafa sýnt af sér stórkostlegt gáleysi með þvi að hlaupa yfir 

Vesturlandsveg í ölvunarástandi þar sem hámarkshraði bifreiða var 90 km/klst, þrátt fyrir að 

hafa séð bifreiðina og samt tekið þá áhættu að hlaupa yfir veginn í stað þess að bíða eftir að 

bíllinn færi fram hjá honum.  

Samkvæmt 1. mgr. 172. gr. siglingalaga ber útgerðarmaður ábyrgð á kröfum vegna 

lífs- eða líkamstjóns þeirra sem ráðnir eru í skipsrúm hjá honum. Hlutaðeigandi var staddur á 

skipi eða vann í beinum tengslum við rekstur þess þó svo að slysið eða tjónið verði ekki rakið 

til bilunar á tækjum eða ónógra öryggisráðstafana heldur yfirsjónar þeirra sem störfuðu í þágu 

skipsins. Vítavert kæruleysi sjómanns, sem leiddi til slyssins eða tjónsins, skv. 172. gr. 

siglingalaga nr. 34/1985 getur leitt til þess að sjómaður verði að hluta eða fullu að bera tjón 

sitt sjálfur.  
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Það er ekki ljóst hve mikið gáleysi hann þarf að sýna til að það teljist sem „vítavert 

kæruleysi“ en það hlýtur að þurfa að vera mikið, ef til vill jaðra við ásetning.175 Þá er einnig 

líklegt að hugtakið vítavert gáleysi sé túlkað með svipuðum hætti og stórkostlegt gáleysi.176  

 

 Hrd. 2000, bls. 2235. 
S var skipverji á skipi H. Ryskingar urðu á milli S og annars skipverja þegar þeir voru að vinna á þilfari 
skipsins, þar sem þeir voru að gera að aflanum. S varð fyrir meiðslum á hálsi í átökunum og höfðaði 
mál en hann taldi að honum bæri að fá greiðslu úr slysatryggingu sjómanna sem H hafði tekið, sbr. 1. 
mgr. 172. gr.  siglingalaga. Hæstiréttur taldi að S hefði sjálfur stofnað til þessara illinda en hefði samt 
ekki átt einn alla sök á því hvernig fór. Hefðu atvik gerst af skyndingu og átökin gengið lengra og orðið 
afdrifaríkari en S gat séð fyrir. Var því um slys að ræða skv. 172. gr. siglingalaga. Taldi rétturinn einnig 
að S hefði vísvitandi stofnað til hættu á meiðslum í samskiptum við félaga sinn, en eigi hins vegar ekki 
alla sök á því hvernig fór. Þótti hæfilegt að bætur til hans yrðu lækkaðar um helming.  

 

Hér taldi dómurinn að S hefði vísvitandi stofnað sér í hættu með áflogunum og bar hann því 

hluta af tjóni sínu sjálfur. Í fyrrgreindum dómum hefur vinnuveitandi eða sá sem ber 

skaðabótaábyrgð á tjóni ekki þurft að sýna af sér saknæma háttsemi svo að tjónþoli eigi rétt á 

skaðabótum. Þess háttar dæmi sem koma fyrir dómstóla eru fátíð og umfang þeirra því 

takmarkað.  

5.3.4.3.2. „Svo augljós áhætta“ 

Í Danmörku hafa dómstólar reynt að notast við almenn viðmið um hvort tjóni hafi verið 

valdið af stórkostlegu gáleysi eða ekki. Mælikvarðinn kallast „en så indlysende fare“ eða „svo 

augljós áhætta“ á því tjóni sem valdið er,177  

 
UfR 1995, bls. 737. 
A notaði verkstæði vinnuveitanda síns til að framkvæma viðgerðir á sínum eigin bíl. Bíllinn hans 
byrjaði að brenna þegar hann var að sjóða rifu á hljóðkút á bílnum. Ástæðan fyrir brunanum er talin 
hafa verið sú að ryðvarnarefnið sem hafði verið sett undir bílinn var eldfimt. A hafði enga menntun sem 
logsuðumaður þó svo að hann hafi unnið við viðgerðir á eigin bílum í um það bil 30 ár og í þessu tilfelli 
framkvæmt logsuðuvinnu. Áður en A byrjaði að sjóða í hljóðkútinn hafði hann losað útblásturskerfi 
bílsins og með háttsemi sinni hafði hann sniðgengið ýmsar reglur varðandi brunalöggjöf, látið hjá líða 
að fjarlægja olíutunnur frá suðustaðnum, og ekki kynnt sér nægilega vel hvar brunavarnartæki voru 
staðsett á verkstæðinu. Honum hefði mátt ljóst vera að ryðvarnarefni bílsins gæti farið að brenna.  
Vestre Landsret taldi að um væri að ræða gáleysi sem væri ekki „svo stórkostlegt“. Hæstiréttur var 
sammála niðurstöðunni en sagði að háttsemi A hefði ekki haft í för með sér svo augljósa hættu á því 
tjóni sem varð að hægt væri að halda honum til ábyrgðar fyrir að hafa sýnt af sér stórkostlegt gáleysi! 

 
 

UfR 1998, bls. 1558. 
A var menntaður pípulagningameistari sem hafði lokið námi í rafsuðu og hafði fengið leyfi frá 
grunnskóla sveitarfélagsins til að nota verkstæðisbyggingu til að framkvæma ryðbætur á bíl foreldra 
sinna. Þegar hann sauð nýja plötu undir hægra framsæti bílsins kviknaði eldur sem breiddist út um alla 

                                                 
175 Frumvarp til laga um breytingu á skaðabótalögum, nr. 50/1993, með síðari breytingum, þskj. 189, 170. mál. 
Sjá kafla 3. Meðábyrgð í líkamstjónum sætir oft sérstakri meðferð í lögum.Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/138/s/0189.html. [Sótt á vefinn 14.03.2011].   
176 Guðmundur Sigurðsson, Vinnuslys, slysatrygging sjómanna, bls. 26.  
177 Jønsson og Kjærgaard, Dansk forsikringsret, bls. 256. 
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verksmiðjubygginguna. A hafði unnið við þetta í 14 daga áður en tjónið átti sér stað og hafði á sama 
tíma sniðgengið brunalöggjöf auk þess sem ekki voru til slökkvitæki í byggingunni. Aftur á móti hafði 
A gert vissar ráðstafanir með því að tæma bílinn og taka úr honum innréttingar og annað sem gat 
brunnið. A viðurkenndi hins vegar líka að hafa ekki hugsað út í að hætta stafaði af bensínslöngunni en 
vissi þó að lítið bensín væri á bílnum sem vakti athygli réttarins sem þótti þetta mótsagnakennt. Vestre 
Landsret sagði það vera „svo augljóst” að þegar um er að ræða bíl með vél frammí og bensíntank aftur í 
að það liggi bensínrör eða slanga þar á milli og rörið sé undir bílnum og gildi það jafnframt fyrir 
ófagmenntaða. Komst rétturinn því að þeirri niðurstöðu að það væru lágmarks varúðarráðstafanir að 
rannsaka staðsetningu á bensínrörinu áður en suðuvinnan hæfist þar sem fyrir lá „svo augljós áhætta” á 
tjóni, að um væri að ræða stórkostlegt gáleysi, þó svo að A hefði ekki verið algerlega meðvitaður um 
áhættuna. Meirihluti Hæstaréttar staðfesti dóminn með viðbót um að vinna hefði staðið í 14 daga áður 
en bruninn varð og hefði A mátt vera augljós sú áhætta sem vinnan hafði í för með sér og að honum 
hefði ítrekað gefist tækifæri til að breyta vinnubrögðum sínum og minnka áhættuna. Var því talið að A 
hefði sýnt af sér stórkostlegt gáleysi.  

 

Í fyrra málinu var ljóst að A hefði sniðgengið ýmsar reglur um brunalöggjöf, hafði ekki 

fjarlægt olíutunnur og ekki kynnt sér hvar brunavarnartæki voru á verkstæðinu. Hefði honum 

einnig mátt vera ljóst að ryðvarnarefnið gæti farið að brenna en hættan hefði ekki verið svo 

augjós að hann væri ábyrgur fyrir tjóninu. Í seinna málinu þótti það svo augljóst að bensínrör 

hefði legið þar sem suðuvinnan fór fram.  

Þessum mælikvarða hefur verið beitt í allnokkrum málum178 og bendir þessi 

mælikvarði til þess að það sé ekki nóg að háttsemi sé „augljós“, heldur þarf hún að vera „svo 

augljós“.179 Út frá þeim dómum sem fallið hafa eru nokkrir þættir sem virðast hafa haft áhrif á 

hvort Hæstiréttur telji að um stórkostlegt gáleysi sé að ræða.180 Fræðimenn hafa reynt að 

útlista hvaða þættir það eru sem Hæstiréttur lítur til, sem virðast hafa mest áhrif á 

mælikvarðann „en så indlysende fare“. Hegðun getur flokkast sem stórkostlegt gáleysi ef 

möguleikinn á tjóni er mikill og veruleg hætta talin á því að athöfnin valdi meiðslum og 

þannig verulegu fjárhagstjóni. Sé almennt þekkt að skaði hljótist af tiltekinni hegðun hefur 

það töluvert vægi við mat á alvarleika háttseminnar. Hafi viðkomandi aðili haft 

umhugsunartíma hefur það jafnframt áhrif á matið, það er hvort aðili fái mörg tækifæri til að 

leiðrétta háttsemi sína eða hvort háttsemi hans sé mjög skyndileg. Að viðkomandi sé undir 

áhrifum áfengis eða vímuefna á slysstundu leiðir ekki endilega til þess að háttsemin sé 

flokkuð sem stórkostlegt gáleysi nema augljóst sé að áhrifin hafi valdið tjóninu. Þannig þarf í 

raun og veru alltaf að fara fram heildarmat á kringumstæðum. 181 

                                                 
178 Sjá einnig UfR 1998, bls. 32, UfR 1998, bls. 1693, UfR 2002, bls. 2706. 
179 Kjærgaard, Lisbeth, „Grov uagtsomhed – et typebegreb“, Rettid 2001, bls. 56.  
180 Kjærgaard, „Grov uagtsomhed – et typebegreb“, bls. 37. Það kemur fram að þættirnir í dómunum sem lagðir 
eru til grundvallar til að ákvarða hvort um sé að ræða stórkostlegt gáleysi eða ekki eru samt ekki algjörlega 
sambærilegir. 
181 Sama heimild, bls. 41-42. 
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Fræðimenn hafa talið að líklegt sé, þó að það verði ekki fullyrt, að Hæstiréttur sé ekki 

síður líklegur til að leggja sama mat á hugtakið eins og gert er í Danmörku. Eftirfarandi 

dómar benda meðal annars til þess:182 

 

Hrd. 1999, bls. 3217. 
Slys varð með þeim hætti að Þ, sem vann við ásetningu krana á vörubifreið, steig upp á gangbretti 
vörubifreiðar og teygði sig inn til þess að gangsetja hana. Við það fór bifreiðin af stað og klemmdist Þ á 
milli hurðar bifreiðarinnar og hurðarkarms á verkstæðinu. Taldi Hæstiréttur að eina orsök slyssins hefði 
verið stórkostlegt gáleysi Þ og var vátryggingafélagið V sýknað af kröfum Þ með vísan til laga um 
vátryggingasamninga og skilmála V vegna slysatrygginga ökumanns. Hæstiréttur taldi að sú háttsemi Þ 
að gangsetja vélina þannig að hún hreyfðist úr stað vera stórkostlegs gáleysis Þ. 

 
Hrd. 2002, bls. 4334. 
Í þessu máli, sem áður hefur verið reifað, krafði Í ehf. V hf. um bætur úr samsettri lausafjár- og 
rekstrarstöðvunartryggingu og víðtækri eignatryggingu vegna muna er hurfu úr starfsstöð Í ehf. að 
Bíldshöfða 16. Hæstiréttur sagði að það væri stórfellt gáleysi að skilja eftir opinn glugga eins og gert 
var, það er af þessari stærð, á þessum stað og á þessum tíma. Glugginn hefði boðið hættunni heim. Var 
V því sýknað af kröfum Í ehf.  
 

Í fyrra málinu var talið að tjónþoli hefði með háttsemi sinni sýnt af sér stórkostlegt gáleysi 

sem telja mætti einu orsök slyssins, enda ósannað að það væri rakið til bilunar eða galla í 

bifreiðinni. Hafi hegðun hans stefnt honum í augljósa hættu. Í seinna málinu taldi Hæstiréttur 

að athafnaleysi tjónþola fæli í sér augljósa hættu enda hefði hann haft tíma og möguleika á að 

loka glugganum.183 Líklegt er að einhverjum þyki seinni dómurinn frekar strangur í garð Í ehf. 

enda er ekki víst að hættan á því að skilja eftir opinn glugga þyki svo augljós.    

 Þrátt fyrir að Hæstiréttur notist við ákveðna mælikvarða þegar hann reynir að meta 

hvort háttsemi tjónþola sé stórkostlegt gáleysi eða ekki, hafa fræðimenn einnig bent á að í 

þessu felist ekki endilega einhver lausn á því hvenær tjóni er valdið af stórkostlegu gáleysi. 

Við mat á því hvenær um stórkostlegt gáleysi er að ræða þarf alltaf að leggja heildarmat á 

háttsemina sem um ræðir, önnur tilvik og þá er mælikvarðinn einnig matskenndur.184 Þetta má 

sjá í eftirfarandi umfjöllun.  

5.3.4.3.3. Dómar um vinnuslys sem tilheyra vátryggingarétti 

Í ljósi þess að 23. gr. a, um meðábyrgð starfsmanns vegna líkamstjóns í vinnuslysum, þykir í 

samræmi við gildandi reglur á Norðurlöndunum,185 er áhugavert að skoða mál sem fallið hafa 

þar að lútandi, þótt grundvöllur bóta sé ekki eins. Hugtakið stórkostlegt gáleysi virðist túlkað 

                                                 
182 Sjá nánar í Guðmundur Sigurðsson, „Vinnuslys, slysatrygging sjómanna“, bls. 28. 
183 Sama heimild, bls. 28.  
184 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 163. 
185 Frumvarp til laga um breytingu á skaðabótalögum, nr. 50/1993, með síðari breytingum, þskj. 189, 170. mál. 
Sjá kafla 6. Tillögur í frumvarpi.Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/138/s/0189.html. 
[Sótt á vefinn 14.03.2011].   
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á sambærilegan máta í skaðabótarétti og vátryggingarétti186 en ástæða þykir til umfjöllunar, 

þar sem dómar hafa fallið á Norðurlöndum og vinnuslysið er talið tilheyra vátryggingarrétti 

og eru sérstakar nefndir sem dæma í þeim málum.Verða því nokkrir dómar um málefni þetta 

reifaðir nú. Fyrstu dómarnir fjalla um tjónþola sem féll til jarðar úr töluverðri hæð. 

 

AKN-2117.  
Tjónþoli var að vinna á þaki vinnuveitanda síns þegar hann féll niður og slasaðist á fæti. Ástæðan fyrir 
fallinu var talin vera þríþætt, í fyrsta lagi slétt þak, í öðru lagi sleipur regngalli hins tryggða og svo í 
þriðja lagi ný stígvél. Hættan á falli við þessar kringumstæður bendir til þess að fara þurfi gætilega. 
Samkvæmt vinnuveitanda hafði tjónþoli ekki notað þann öryggisbúnað sem var til staðar, það er 
vinnupalla og öryggislínu. Það er óalgengt að það eitt og sér teljist til stórkostlegs gáleysis. Úrkoma og 
hlífðarfatnaður tjónþola fólu í sér aukna hættu. Hinn tryggði var reyndur trésmiður og mátti hættan því 
vera honum augljós. Tjónþoli taldist vera meðábyrgur vegna stórkostlegs gáleysis og var meðábyrgð 
hans metin til 15%. 
 
AKN-2276. 
Tjónþoli var smiður sem vann á byggingasvæði. Hann fór að sækja 5 kg járnvinkla og bar þá á öxlunum 
langa leið um svæðið. Hann valdi í stað þess að fara örugga leið um byggingasvæðið, að ganga upp 
stiga á undirstöðum sem voru undir steypu. Hann reyndi að halda jafnvægi á þessum undirstöðum en 
missti það og datt niður tvo metra og slasaðist á fæti. Hann sagði ástæðuna fyrir því að hann valdi að 
fara þessa leið, vera þá að annars hefði hann þurft að fara yfir á hinn enda byggingasvæðisins til að 
sækja járnvinklana og svo hefði hann þurft að sækja sér stiga til að komast upp á fyrstu hæð. 
Vinnueftirlitið sagði að hann hefði valið sér styttri leið sem var augljóslega hættulegri en sú leið sem 
hann hefði getað farið, en sagði einnig að það vantaði gönguleiðir um svæðið og stiga frá jörðu og upp á 
fyrstu hæð. Verktakinn hefði því þurft að gera ráðstafanir til að koma þessu upp. Í málinu kom fram að 
tjónþoli hefði vísvitandi valið áhættusamari leið um svæðið en undirstrikaði hins vegar að til þess að 
grípa til lækkunar á bótum þá þyrfti að sýna fram á stórkostlegt gáleysi. Brot á öryggisreglum væri ekki 
næg ástæða fyrir skerðingu. Niðurstaðan var sú að ekki hefði verið um slíkt brot að ræða auk þess sem 
vinnuveitandi hafði ekki skilgreint neina örugga leið um svæðið. Leiðin sem smiðurinn fór skipti því 
engu máli né heldur þyngd járnvinklanna auk þess sem fallhæðin var takmörkuð. Þó einhver hætta hafi 
falist í því að ganga um með járnvinklana á svæðinu gæti sú háttsemi ekki talist einkennast af 
stórkostlegu gáleysi. 
 
AKN-1216. 
Tjónþoli var að vinna á þaki hlöðu þegar flís losnaði og féll hann þá í gegnum þakið.  
Burðarbitar þaksins voru þannig útbúnir, að meðfram þakinu var samsíða svæði milli þakbitanna með 
um það bil meters breiðu svæði þar sem plöturnar höfðu ekki undirbyggðan stuðning, en þó þannig að 
þakfestingarnar sem voru á þriðja hverjum metra, virkuðu sem einhvers konar festing undir 
þaksperrunum og plötunum. Þessi gerð af plötum er samkvæmt upplýsingum mjög viðkvæm fyrir 
ákveðnu punktálagi. Það var litið þannig á að aðferð hins tryggða sem hann notaðist við til að skipta út 
þessum plötum sem frekar áhættumikla og telur það vera stórkostlegt gáleysi að taka að sér slíka vinnu 
án þess að vera með öryggisbúnað. Var litið þannig á að skilyrðin fyrir skerðingu séu ljós og hefur 
engar athugasemdir við að bætur séu skertar.  
 
AKN- 2401. 
Hinn tryggði var að vinna við nýja byggingu með samtals 16 íbúðum á fjórum hæðum. Hann var að 
ganga aftur fyrir sig til að mæla út hæð, en gekk of langt og féll af þakinu. Kom fram að til þess að 
gáleysi teljist stórkostlegt þurfi frávikið að vera langt frá því sem myndi teljast vera rétt háttsemi og að 
hegðunin þurfi að vera mjög ámælisverð, sbr. Rt. 1989, bls. 1318. Þá var bætti við að það fæli í sjálfu 
sér ekki stórkostlegt gáleysi að láta hjá líða að nota öryggis- og verndarhlífar, nema þá að það væri gegn 
fyrirmælum og vísaði í AKN-2117 þar sem svipaðar kringumstæður voru metnar. Þá var sagt að það 
væri fyrirtækið sem þyrfti að sanna að um hafi verið að ræða stórkostlegt gáleysi og lagði til grundvallar 
að ekki hefði verið um að ræða brot á öryggis- og vinnureglum með þeim hætti að þetta teldist vera 

                                                 
186 Jønsson og Kjærgaard, „Dansk forsikringsret“, bls. 256 og Viðar Már Matthíasson, „Stórkostlegt gáleysi í 
skaðabótarétti og vátryggingarétti“, bls. 603-604. 
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stórkostlegt gáleysi. Ennfremur telst það í sjálfu sér ekki vera stórkostlegt gáleysi að láta hjá líða að 
nota öryggis- og hlífðarbúnað, þó að ætlast sé til þess.  
 

Í fyrsta málinu var það talið vera stórkostlegt gáleysi af hálfu tjónþola að fara ekki eftir 

fyrirmælum um öryggisráðstafanir. Var þó sagt að það eitt og sér myndi ekki leiða til þess að 

viðkomandi væri talinn meðvaldur að tjóni sínu vegna vinnuslyss, en það hafði áhrif á matið 

að úrkoma var á svæðinu þegar tjónþoli vann á þakinu, hann nýtti ekki öryggisbúnað og var í 

óhentugum hlífðarfatnaði. Í seinna málinu taldist starfsmaður ekki hafa brotið neinar 

öryggisreglur en það hafði áhrif á matið að starfsmaður hefði þurft að gera ráðstafanir þar sem 

vinnuveitandinn hafði ekki búið þannig um vinnustaðinn að nóg væri um öruggar gönguleiðir 

og þá vantaði stiga frá jörðu upp. Í þriðja málinu var það talið tjónþola til stórkostlegs 

gáleysis að taka að sér vinnu án þess að nýta öryggisbúnað. Í síðasta málinu kom fram að 

frávik frá þeirri háttsemi sem bæri að viðhafa þyrfti að vera verulegt. Það taldist því ekki vera 

stórkostlegt gáleysi að nota ekki öryggisbúnað. 

 Þá hefur einnig reynt á það í nokkrum málum hvort háttsemi tjónþola teljist til 

stórkostlegs gáleysis þegar unnið er við vélar og vinnuslys á sama tíma og öryggisbúnaður er 

ekki notaður.  

 
AKN-2322. 
Tjónþoli klemmdi vinstri fót sinn milli gúmmíklædds vals og pappírsrúllu. Tjónið varð með þeim hætti 
að hinn tryggði klifraði yfir öryggissvæði til þess vera fljótari að fjarlægja leifar af pappír í sömu andrá 
og valsarnir voru að stöðvast. Hann komst í snertingu við vals sem var hulinn gúmmí og lá við 
pappírsrúlluna. Vinstri ökklinn lá milli pappírsrúllunnar og pappírsvalsins. Öryggisgrindin er sett þannig 
upp að vinnuveitandinn getur ekki komist að vélbúnaðinum og slasað sig á meðan vinna er í gangi. 
Vinnuferlinu er þannig háttað að þegar skurðinum er lokið fer öryggisgrindin sjálfvirkt upp. Samkvæmt 
almennum leiðbeiningum á vinnustaðnum er ekki leyft að klifra yfir grindina. Taldið var að hætta á 
tjóni við að fara yfir öryggisgrind áður en vélin var stoppuð væri mikil og mátti það vera tjónþola 
augljóst. Þá hefði tjónþoli auðveldlega getað komið í veg fyrir tjónið með því að bíða. Tjónþoli hafi 
samt sem áður ákveðið að klifra yfir með hraði til að fjarlægja leifar eftir pappír áður en vélin hafði 
stöðvast. Það var sagðt að það væri ekki hægt að afsaka svo áhættusama hegðun. Ennfremur var  sagt að 
brot á vinnuleiðbeiningum fæli í sér gróft gáleysi þar sem hætta væri ljós og auðveldlega væri hægt að 
komast hjá henni. Samkvæmt almennum leiðbeiningum má ekki klifra yfir öryggishliðið og það vissi 
tjónþoli. Hins vegar, eins og áður, var sagt að brot á þannig fyrirmælum væri í sjálfu sér ekki 
fullnægjandi til að flokkast sem stórkostlegt gáleysi. Þá yrði það að vera augljós áhætta sem fylgdi því 
að fara yfir öryggisgrindina áður en vélin var stöðvuð.  
 

Í þessu máli þótti hegðun tjónþola óafsakanleg þar sem hann vissi að það væri hættulegt að 

fara yfir öryggishliðið og hann hefði vel getað beðið og þannig komið í veg fyrir tjón. Taldist 

þessi óafsakanlega hegðun til stórkostlegs gáleysis. Það þarf alltaf að leggja heildarmat á 

kringumstæðurnar og háttsemi tjónþola. Í næsta dómi er farið yfir fræsivinnu þar sem unnið er 

samkvæmt venju og þar sem öryggisbúnaður er ekki notaður.  

 
AKN-2448. 
Tjónþoli, sem var húsgagnasmiður, missti fjóra fingur þegar hann lenti í borðfræsivél sem hann var að 
vinna við. Tjónþoli var að fræsa mynstur á borð og áður en hann byrjaði á því ætlaði hann að stilla 
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vélina með litlu prufustykki. Á meðan hann var að stilla vélina hélt hann á prufustykki og ýtti því 
framhjá fræsitönn, en tönn er sá hluti vélarinnar sem skurðarjárnið er fest á og snýst hún á miklum 
hraða. Skurðarjárnið festist í prufustykkinu með þeim afleiðingum að hægri hönd hins tryggða dróst að 
skurðarstálinu. Tjónþoli notaði ekki öryggisbúnað sem hefði getað hindrað tjónið og snerist málið um 
hvort hann hefði sýnt af sér stórkostlegt gáleysi með þvi að láta hjá líða að nota öryggisbúnað þegar 
hann vann þetta verk, en ljóst var að hann hefði ekki slasast ef hann hefði notað mótunarbúnað sem 
fylgir vélinni. Fyrirtækið hafði líka lagt til skerm sem var geymdur bak við vélina en það var ekki lagt 
mat á það hvort notkun hefði hindrað slysið í þessu tiltekna tilviki. Þá er einnig sýnt fram á að þessi 
skermur var sjaldan og lítið notaður. Það er skylda að nota öryggisbúnað við svona fræsingu og 
mötunarkerfið á fræsinum er hluti af slíkum búnaði. Það var lagt til grundvallar að í fyrirtækinu hafi 
venjan ekki verið að nota þetta tæki við prufufræs og að prufustykkið hafi verið af eðlilegri stærð og 
þjónað sínum tilgangi. Við vettvangsskoðun eftir vinnuslysið notaði verkstjórinn ekki heldur 
mötunartæki þegar hann sýndi hvernig stykkið var gert. Ef fyrirtækið ætti að geta skert bótaupphæðina 
hefði hinn tryggði þurft að sýna af sér háttsemi sem væri verulega langt frá því sem venjulega ætti sér 
stað. Fjarri eðlilegri ábyrgri háttsemi í þeirri vinnu sem hann var að framkvæma. Til grundvallar var lagt 
að brot á öryggisreglum eru sjaldan nægileg ástæða til þess að skerða bætur. Þá var komist að þeirri 
niðurstöðu að tjónþoli hefði ekki sýnt af sér stórkostlegt gáleysi jafnvel þótt það stríði gegn 
öryggisreglum að gera fræsingu án öryggisbúnaðar. Verður það jafnframt að teljast hluti af heildarmati 
á gáleysinu, að hinn tryggði framkvæmdi þessa vinnu í samræmi við það sem var venjan í fyrirtækinu. 
Ennfremur var ekkert við þessa fræsingu sem bendir til þess að fyrirtækið hafi lagt blátt bann við að 
nota fræsinn án þess að nota mötunarbúnaðinn. Þá var ekki hægt að líta framhjá því að þetta var í reynd 
sama aðferð og notuð er í öðrum fyrirtækjum sem fræsa. Það hafi komið í ljós að það væri nánast 
ógerningur að fræsa með þessu tæki vegna þess að það kæmi í veg fyrir að hægt væri að stilla það rétt 
fyrir það mynstur sem óskað væri eftir. Þar að auki kom fram að hinn tryggði hefði framkvæmt 
samskonar fræs í fjögur ár án óhapps og væri almennt talinn mjög flinkur fagmaður. Fékk hann því 
fullar bætur. 

 

Eins og fram kom að ofan virtist aðferðin sem notuð var við fræsingu samkvæmt venju. Auk 

þess notaði verkstjórinn sjálfur ekki heldur öryggisbúnað og erfitt var að vinna verkið. Þá 

hafði einnig áhrif á matið að tjónþoli hafði mikla reynslu af fræsingu og var álitinn mjög fær á 

sínu sviði og þótti þar af leiðandi ekki hafa sýnt af sér stórkostlegt gáleysi. Í neðangreindu 

máli var háttsemi tjónþola, sem var ungur og óreyndur á sínu sviði, hins vegar talin vera af 

stórkostlegu gáleysi en lækkun bóta var þó takmörkuð vegna aldurs tjónþola. 

 
AKN-1602. 
Tjónþoli var 19 ára gamall nemandi í framhaldsskóla og hafði farið í gegnum þriggja ára nám í 
vélvirkjun. Þá var tiltekið að hinn tryggði var 19 ára gamall nemi í járn- og plötusmíði og hann slasaðist 
þegar hann var lánaður til annars fyrirtækis. Í því fyrirtæki vann hann við að nota bandsög til að skera 
horn af stálprófílum. Samkvæmt munnlegum fyrirmælum átti hann að fjarlægja smábita með einhvers 
konar flatjárnsstöng. Hann fór ekki eftir því og reyndi að bursta afskurðina af söginni með fingrunum og 
rak sig þá í sagarblaðið og slasaðist þannig illa á þremur fingrum á vinstri hönd. Hann hafði áður skorið 
tugi slíkra stálprófíla og fjarlægt afskurðinn frá bandsög. Talið var að hann hefði ekki fylgt fyrirmælum 
og það hefði leitt til tjónsins og taldi hún háttsemi hans vera stórkostlegt gáleysi. En með tilliti til aldurs 
og þess að hann væri á námsstigi, voru bætur hans aðeins skertar um 10%.  

 
Það virðist hafa haft áhrif að tjónþoli fékk munnleg fyrirmæli um hvernig hann ætti að vinna 

og fór ekki eftir þeim, á meðan húsgagnasmiðurinn í AKN 2448 var mjög reyndur og vissi 

hvað hann var að gera, auk þess sem hann sinnti starfinu eins og almenn venja var og hafði 

gert það í mörg ár. Í neðangreindum dómi taldi tjónþoli sig hafa unnið eftir settum reglum og 

var ekki talið að hann hefði sýnt af sér stórkostlegt gáleysi.  
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AKN-1384. 
Tjónþoli varð fyrir slysi þegar hönd hans fór inn í snjóblásara. Hann var að moka snjó með 
snjóblásaranum og notaði hann traktor með. Eftir að hann hafði lokið verkinu ætlaði hann að setja 
traktorinn í bílskúr en þar sem snjór og krap hafði sest á blásarann ætlaði hann að hreinsa það í burtu. 
Hann var alveg viss um að hann hefði aftengt snjóblásarann eftir að hafa lokið verkinu, en svo var ekki 
og hönd hans fór í mötunarhnífinn. Upplýsingar tjónþola voru ekki dregnar í efa en hann sagði að hann 
hefði hvorki heyrt né vitað að snjóblásarinn væri í gangi. Hinn tryggði var mjög vanur að umgangast 
vélar og hafði mikla reynslu af því að nota traktora og snjóblásara. Álit nefndarinnar var á þá leið að 
hinn tryggði hefði ekki sýnt af sér stórkostlegt gáleysi.  
 

Í nokkrum málum virðist reyna á hugtakið stórkostlegt gáleysi þar sem tjónþoli vinnur í 

kringum hættuleg vopn eða sprengjur.  

 

AKN-2109. 
Tjónþoli, sem var lærlingur á veiðibát, varð fyrir þvi að sprengja hluta af hægri hendi. Atvikið gerðist 
þannig að hann var að nota hvellhettur úr merkjabyssu í einhvers konar slag, þar sem hann var að 
sprengja á sjónum meðan annar tók það upp. Í stað þess að springa í sjónum sprakk sprengjan í hendi 
tjónþolans. Hvellhetturnar vou notaðar til að halda síld inni í mótinni og venjulega voru það bara 
skipstjórinn og stýrimenn sem notuðu þessar sprengjur. Þa kom fram að mikil áhætta fælist í því að nota 
merkjaskot og hvellhettur og það yrði að fara mjög varlega. Tjónþoli hafði enga þekkingu á því hvernig 
ætti að nota hvellhettur og hafði hann ekki leyfi til þess að nota þær. Hann hafði auk þess fylgst með því 
þegar þær væru notaðar og átti því að vera ljóst hversu mikill kraftur var í þeim. Honum hefði einnig átt 
að vera ljóst að hann ætti ekki að nota þessar hvellhettur sjálfur jafnvel þó að það tíðkaðist á flestum 
bátum að nota þær til skemmtunar við að hrekkja máfa. Annað mikilvægt atriði var að hann hafði aldrei 
kveikt á hvellhettu sjálfur og var það talið stórkostlegt gáleysi af hans hálfu að reyna að kveikja í henni 
án þess að einhver sem hefði leyfi og kunnáttu væri til staðar. Menn með reynslu vita að það sést ekki á 
kveikiþræðinum að það sé kveikt ef hann er rakur. Það var talið tjónþola til tekna að hann væri lærlingur 
á bát og minna hæfur til að afla tekna.  

 
AKN-1854. 
Tjónþoli var á vopnaæfingu á bát sem hann var í þjónustu fyrir og voru nokkur önnur skip á 
hafnarsvæðinu. Öll vopnin voru skipuð mönnum og á æfingunni voru notuð allskonar merkjaljós eða 
rásmerki fyrir kafara. Rétt áður en æfingin var blásin af hittust mismunandi hópar á svæðinu til að 
skipuleggja æfingar sem áttu að fara fram daginn eftir. Áfengi var haft um hönd á einu skipanna og var 
merkjaskoti skotið til að halda upp á fyrsta kvöldið í útlenskri höfn. Seinna um kvöldið fóru tjónþoli og 
samstarfsmenn hans að kasta rásmerkjum í sjóinn og sprakk ein í hægri hendi hans og við það hlaut 
hann tjón á fingrum. Þá var niðurstaðan sú að áhættan við að nota merkjabyssu væri mjög mikil og 
krefðist notkun mikillar varkárni. Tjónþoli hefði fengið kennslu og þjálfun í notkun byssunnar og hafði 
þvi þekkingu til að meðhöndla byssuna á ábyrgan hátt og átti að vita að aðeins ætti að nota hana í 
tengslum við köfun, en hann sagði að honum væri það ekki ljóst. Þá var einnig sagt að honum hefði alla 
vega átt að vera ljóst að eðli merkjaskotsins væri ekki til að fagna á nóttunni og taldist áhættan þá vera 
meiri en við eðlilega notkun. Þá var tjónþoli einnig ölvaður, en engin vissa var um hversu mikil áhrif 
það hafði. Ljóst var að skotinu var hleypt af til að fagna og var það talið stórkostlegt gáleysi af hans 
hálfu og bætur til hans voru því skertar um 1/3.  

 
AKN-1479. 
Tjónþoli var yfirmaður og „major“ í skotskóla. Hann var að setja sprengju í sprengjukastara og fannst 
eins og sprengjan sæti föst fremst í sprengjukastaranum. Hann fór því með höndina inn í hann og ætlaði 
að færa sprengjuna neðar en sprengjan var þá á leiðinni upp þar sem hún hafði farið alveg nógu langt 
niður. Sprengjan lenti á hendi tjónþola sem slasaðist alvarlega á hægri hendi. Tjónþoli sagði að þetta 
hefðu verið ósjálfráð viðbrögð hjá sér og að hann hefði ekki ætlað að taka neina áhættu. Þá kom fram  
að það væri ekki hægt að útiloka að um hefði verið að ræða ósjálfráð viðbrögð, en taldi samt að þegar 
um svo þjálfaðan einstakling væri að ræða væri vafasamt að kalla viðbrögð hans ósjálfráð viðbrögð. Var 
hann því talinn bera stórkostlegt gáleysi á tjóni sínu.  

 
Í ofangreindum málum var það metið tjónþola til stórkostlegs gáleysis að meðhöndla vopn 

eða sprengjur á þann hátt sem viðkomandi gerði. Í fyrstu tveimur málunum var starfsmaður að 
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nota vopn við aðstæður sem tengdust vinnunni ekki og voru notuð í leyfisleysi. Í fyrra málinu 

var það metið honum til stórkostlegs gáleysis að kveikja á hvellhettu án þess að hafa til þess 

kunnáttu og í seinna málinu taldist áhætta tjónþola vera meiri en við eðlilega notkun. Hafði 

hann fengið mikla kennslu og þjálfun í notkun byssunnar og átti að hafa þekkingu til að vita 

hvernig ætti að nota hana á ábyrgan hátt. Í AKN-1479 var tjónþoli einmitt mjög þjálfaður og 

var því ekki hægt að segja að um ósjálfráð viðbrögð hefði verið að ræða hjá honum.  

Það er mikilvægt að sýna að ástæður geta verið margvíslegar og að efnistökin geta 

verið fjölbreytt og því þarf að kynna sér kringumstæður og viðbundna venju á viðkomandi 

sviði hverju sinni. Dæmi um það eru eftirfarandi dómar þar sem um er að ræða óhefðbundin 

tilvik sem byggja samt sem áður á sömu reglum.  

 
Rg. 1998 bls, 1295.  
Sprengjukafari sem var að vinna hjá hernum slasaðist við köfun. Hann taldist hafa sýnt af sér 
stórkostlegt gáleysi og til grundvallar lá skilgreiningin um að með stórkostlegu gáleysi hefði maður sýnt 
af sér háttsemi sem væri verulega langt frá því sem eðlilegt mætti teljast. Háttsemi hans taldist vera 
stórkostlegt gáleysi í ljósi þess að ef kafa þyrfti niður á 33 metra dýpi þyrfti maður að hafa 
jafnþrýstibúnað og það hafði tjónþoli ekki gert og taldist hann því hafa sýnt af sér stórkostlegt gáleysi.  

 
AKN-1074. 
Tjónþoli var vaktmaður í blokk og átti meðal annars að sjá til þess að ruslageymslurnar væru í lagi. 
Hann var einu sinni að vinna í geymslunni og þá hafði rennan stíflast. Þegar hann var að losa um 
stífluna losnaði hún skyndilega þannig að hann henti sér frá til þess að verða ekki fyrir ruslinu. Við það 
fékk hann áverka á hrygg. Ekki var hægt að sjá út frá gögnum málsins hvort um væri að ræða 
stórkostlegt gáleysi. Það kom fram að það væri augljóslega verkefni vaktmanns að sjá um geymsluna og 
þá líka að sjá um að losa þær stíflur sem myndast í rörunum. Var ekki um stórkostlegt gáleysi að ræða.  
 
Rt. 2000, bls. 1614. 
Kona vann á skemmtistað þar sem var reykt og hafði hún starfað þar í 15 ár. Hún hafði reykt í 20 ár og á 
nokkrum árum hafði hún þróað með sér lungnakrabbamein. Hún krafði vinnuveitanda sinn um 
skaðabætur vegna þess að óbeinar reykingar á skemmtistaðnum hefðu valdið þvi að hún fékk 
lungnakrabbamein. Hún hlaut bætur fyrir vinnuslysið en þar sem hún reykti sjálf 10-15 sígarettur á dag 
var spurning hvort hún bæri meðábyrgð vegna stórkostlegs gáleysis. Tveir læknar töldu að hennar eigin 
reykingar hefðu valdið 60% af skaðanum en vinnan 40%. Hæstiréttur taldi hins vegar að ekki væri hægt 
að skerða bætur hennar vegna stórkostlegs gáleysis og fékk hún því fullar bætur. 

 

Ef þessi mál eru borin saman má sjá nokkra þætti sem litið er til við mat á því hvort hegðun 

starfsmanns teljist til stórkostlegs gáleysis.  

Oft er tekið fram að það leiði sjaldan til þess að starfsmaður teljist hafa sýnt af sér 

stórkostlegt gáleysi noti hann ekki öryggisbúnað sem var til staðar og hefði getað komið í veg 

fyrir tjónið sbr. AKN-2401, AKN-2117, AKN-2448, AKN-2276 og AKN-2322. Þá kom 

einnig fram að hún líti til fleiri þátta en öryggisbúnaðar við heildarmatið á gáleysi tjónþola, 

sbr. AKN-2448. Brot á fyrirmælum geta talist vera stórkostlegt gáleysi, sbr. AKN-2177 og 

AKN-2322 en í þessum málum virðist brot tjónþola á öryggiskröfum vera óafsakanlegt og vel 

hefði verið hægt að koma í veg fyrir tjónið með því að fylgja þeim. Þá virðist við matið skipta 
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máli hvort áhættan sem tjónþoli tók hafi verið honum augljós, sbr. AKN-2322 og AKN-2109. 

Ef vinnuveitandinn viðhefur sjálfur háttsemi eða ef það er venja í fyrirtækinu að sinna ekki 

öryggisreglum eða öryggiskröfum, þá telst starfsmaður ekki hafa hagað sér af stórkostlegu 

gáleysi, sbr. AKN-2276 og AKN-2248. Þá getur viss hegðun verið flokkuð svo áhættusöm að 

það sé ekkert sem afsaki hana, sbr. AKN-2322 eða þá frávikin það mikil eða ámælisverð, sbr. 

Rg. 1989, bls. 1338. Er einnig litið svo á að sé eitthvað gert í leyfisleysi geti það talist vera 

stórkostlegt gáleysi sbr. AKN-2109 og AKN-1854, en í báðum þessum málum var reyndar 

um mjög hættuleg vopn að ræða sem átti ekki að nota í þeim aðstæðum sem tjónþoli gerði. 

Mikil þekking, þjálfun og reynsla hefur líka áhrif á matið, sbr. AKN-1854 og AKN-1479 en í 

seinna málinu var tekið fram að ósjálfráð viðbrögð gætu ekki talist vera stórkostlegt gáleysi. 

Þannig væri ekki hægt að bera ósjálfráð viðbrögð fyrir sig í öllum tilvikum. Þá þótti til dæmis 

vafasamt að tala um ósjálfráð viðbrögð mjög þjálfaðra og reyndra einstaklinga sbr. AKN 

1479. Sé tjónþoli þjálfaður eða menntaður virðist það leiða til þess að hann teljist frekar hafa 

valdið tjóni sínu með stórkostlegu gáleysi. Að sama skapi virðast þeir sem hafa litla reynslu 

eða kunnáttu, eða eru ungir og jafnvel nemendur og sýna af sér stórkostlegt gáleysi, eingöngu 

fá bætur sínar skertar að litlu leyti sbr. AKN-1479 og AKN-1854. 

 Þessi mælikvarði er í nokkru samræmi við það sem gengur og gerist í þeim dómum 

sem fjallað hefur verið um hér í kaflanum. Það er samt þannig eins og greint hefur verið frá að 

það er ekki settur almennur mælikvarði yfir þá háttsemi sem tjónþoli viðhefur. Þá virðist 

einnig vera horft til einstaklingsbundinna sjónarmiða, sem oft eru mildandi. Það fer alltaf 

fram heildarmat á aðstæðum og geta margir þættir haft áhrif á heildarmatið.   

5.3.4.4. Ásetningur 
Ásetningur hefur verið skilgreindur á þann hátt að um ásetningsverk sé að ræða þegar maður 

veldur tjóni viljandi eða honum er ljóst að tjón er óhjákvæmileg afleiðing af hegðun hans eða 

að yfirgnæfandi líkur séu til þess.187 Hugtakið ásetningur er skilgreint „með nokkrum 

blæbrigðum, annars vegar þegar um tjónsbrot er að ræða, og hins vegar þegar um samhverf 

brot er að ræða.“ Í skaðabótarétti hefur skilgreiningin á tjónsbroti mesta þýðingu.188 Hugtakið 

er skýrt á eftirfarandi hátt: 

 
Það er ásetningur, ef hinn brotlegi vill koma því til vegar, sem refsiákvæði lýsir afbrot (tilgangur), ef 
hann álítur á það óhjákvæmilega afleiðingu verknaðar síns (óhjákvæmileg afleiðing), eða hann álítur 
yfirgnæfandi líkur á því, að afleiðingin komi fram (líkindaásetningur), og loks ef hann álítur að 
afleiðing kunni að koma fram, en hann hefði engu að síður framið verknaðinn, þótt hann hafði talið víst, 

                                                 
187 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur, bls. 20.  
188 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 165.  
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að afleiðingin kæmi fram (dolus eventualis: skilyrt afbrigði), eða þá hinn brotlegi lætur sér í léttu rúmi 
liggja, hvort afleiðingin kemur fram (dolus eventualis: jákvæð afstaða til afbrots).189  
 

Ásetningur telst fyrst og fremst vera hugtak sem hefur einhverja þýðingu í refsirétti en 

ásetningur er aðalsaknæmisform hegningarlaga um saknæmi.190 Tilgangurinn með því að 

greina á milli ásetnings og efstu stiga gáleysis í skaðabótarétti hefur einkum verið að skilja 

hina huglægu afstöðu tjónvalds.191 Í greinargerð með lögunum stendur að orðalag ákvæðisins 

feli í sér að stórkostlegt gáleysi verði ekki til þess að bótaréttur starfsmanns verði niður felldur 

að fullu, heldur geti það eingöngu valdið skerðingu hans.192 Veltir höfundur fyrir sér hvort hið 

sama gildi um ásetning og stórkostlegt gáleysi, það er hvort bótaréttur geti þá nokkuð falli 

niður að fullu. 

 

Samkvæmt dómi EFTA-dómstólsins í máli nr. E-2/10 var niðurstaðan sú að aðeins í 
undantekningartilvikum gæti það samrýmst ákvæðum tilskipana að starfsmaður beri tjón sitt sjálfur í 
heild eða að mestum hluta. Meðal undantekninga teldist stórkostlegt gáleysi og ásetningur en rétt er að 
hafa í huga að jafnvel í slíkum tilvikum myndi algjör höfnun skaðabóta teljast úr hófi íþyngjandi, nema 
svo sérstaklega hagi til að starfsmaður teljist eiga talsvert meiri sök á tjóninu. 

 

Samkvæmt dómnum myndi höfnun skaðabóta teljast vera of íþyngjandi fyrir tjónþola nema 

svo hagi til að hann eigi talsvert meiri sök á tjóninu. Má álykta sem svo að það sé bæði gerð 

grein fyrir því í greinargerð með lögum og í niðurstöðu dóms EFTA-dómstólsins að 

ásetningur geti leitt til algerrar höfnunar. Er það í samræmi við skoðanir fræðimanna að 

tjónþoli sem myndi valda tjóni sínu sjálfur með ásetningi yrði að sæta því að bætur til hans 

myndu falla niður að öllu leyti.193 

Á Norðurlöndum er hægt að finna sambærileg ákvæði um meðábyrgð starfsmanna 

vegna vinnuslysa. Þar hefur aðgreiningin þótt hafa mjög litla praktíska þýðingu.194 Ástæðan er 

sú að það telst mjög ólíklegt að tjónþoli valdi sjálfum sér tjóni nema þá mögulega að hann 

fremji sjálfsmorð eða geri tilraun til þess. Þá verða að vera augljósar sannanir fyrir því að 

tjóni sé valdið með ásetningi og er það ekki auðvelt mat.195 Um rétt eftirlifenda til bóta er 

fjallað í 2. mgr. 23. gr. a skbl. sem nánar verður fjallað um hér að neðan. 

                                                 
189 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II, Reykjavík 2002, bls. 60. 
190 Sama heimild, bls. 60. 
191 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 164-165.  
192 Frumvarp til laga um breytingu á skaðabótalögum, nr. 50/1993, með síðari breytingum, þskj. 189, 170. mál. 
Sjá kafla 6. Tillögur í frumvapi. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/138/s/0189.html. 
[Sótt á vefinn 14.03.2011. 
193 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 379. 
194 Sjá til dæmis Olav Skårberg og Reusch, Yrkesskade, bls. 105 og Friis og Behn, Arbejdsskadesikringsloven, 
bls. 392. 
195 Hellner og Johansson, Skadeståndsrätt, bls. 228 og Olav Skårberg og Reusch, Yrkesskade, bls. 105. Í máli Rt. 
1985, bls. 211, sagði Hæstiréttur að ekki væri nóg að það væri rökstuddur grunur fyrir því að A hefði borið eld 
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. 

5.5. Hver ber ábyrgð á vinnunni og vinnuumhverfinu? 

5.5.1. Almennt 

Í ljósi ofangreindrar umfjöllunar má líta til þess hvaða reglur gilda um vinnu og 

vinnuumhverfi en ef háttsemi tjónþola felur í sér brot á reglum eða fyrirmælum frá 

vinnuveitanda eykur það líkurnar á því að vera metið til stórkostlegs gáleysis.196 Í ljósi þessa 

verður vikið að þeim skyldum sem vinnuveitandi annars vegar og starfsmaður hins vegar 

hafa. 

5.5.2. Regluverkið á Íslandi 

Þau lög sem mæla fyrir um skyldur sem hvíla á atvinnurekendum, verkstjórum, starfsmönnum 

og öðrum eru helst lög nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Auk 

þess hafa margar sértækar reglur verið settar á grundvelli laganna og hafa þær haft mikla 

þýðingu við ákvörðun um hver hin rétta háttsemi sé í tilteknu tilviki.197 Slasist starfsmaður við 

vinnu ber vinnuveitandinn skaðabótaábyrgð á því tjóni sem hann eða starfsmenn hans hafa 

valdið honum af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi, til dæmis ef brotið er rakið til fyrrgreindra 

reglna. Í IV. kafla laganna eru fyrirmæli um almennar skyldur vinnuveitanda. Samkvæmt 13. 

gr. laganna skal vinnuveitendi tryggja að fyllsta öryggis, góðs aðbúnaðar og hollustuhátta á 

vinnustað sé gætt, en í ákvæðinu segir: 

 
Atvinnurekandi skal tryggja, að gætt sé fyllsta öryggis og góðs aðbúnaðar og hollustuhátta á vinnustað.  
Sérstaklega er vísað til:  
   a. V. kafla um framkvæmd vinnu, 
   b. VI. kafla um vinnustaði, 
   c. VII. kafla um vélar, tækjabúnað og fleira, 
   d. VIII. kafla um hættuleg efni og vörur, 
   e. XI. kafla um áhættumat, heilsuvernd og heilsufarsskoðanir. 

  
Í ofangreindum köflum er svo tilgreint hvaða almennu skyldur atvinnurekandi hefur 

samkvæmt lögunum. Í 37. gr. kemur fram að vinnu skal haga og framkvæma þannig að fyllsta 

öryggis sé gætt og góðs aðbúnaðar og hollustuhátta. Í 42. gr. segir að gæta skuli fyllsta 

öryggis, góðs aðbúnaðar og hollustuhátta á vinnustað. Í 46. gr. laganna eru ákvæði um að 

vélar, vélahlutar o.fl., séu þannig úr garði gerðar, að gætt sé fyllsta öryggis, góðs aðbúnaðar 

                                                                                                                                                         
að húsi sínu, það yrðu að vera sterkar sannanir fyrir þeirri staðreynd. Sjá einnig í NJA 1981, bls. 920, NJA 1983, 
bls. 522. 
196 Olav Skårberg og Reusch, Yrkesskade, bls. 106.  
197 Viðar Már Matthíasson nefnir mörg dæmi um stjórnvaldsreglur sem hafa verið settar á grundvelli laganna í 
riti sínu, Skaðabótaréttur, bls. 175-176. 
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og hollustuhátta. Atvinnurekandi skal gæta þess á vinnustöðum þar sem hættuleg efni eða 

vörur eru notuð, eða kunna að vera notuð, að framleiðslu-, starfs- og vinnsluaðferðum sé beitt 

sem tryggja að starfsmenn séu varðir gegn slysum, mengun og sjúkdómum, sbr. 50. gr. 

laganna.  

Atvinnurekandi á einnig skv. 14. gr. laganna að gera starfsmönnum sínum grein fyrir 

þeirri slysa- og sjúkdómahættu sem kann að vera bundin við störf þeirra. Atvinnurekandi skal 

þar að auki sjá um að starfsmenn fái nauðsynlega kennslu og þjálfun í að framkvæma störf sín 

á þann hátt að ekki stafi hætta af. Samkvæmt þessu hvílir ábyrgð á atvinnurekanda bæði við 

framkvæmd vinnunnar og vegna vinnuumhverfisins. 

Starfsmenn geta einnig borið ákveðnar skyldur samkvæmt lögunum. Í 1. mgr. 26. gr. 

laga nr. 46/1980 er mælt fyrir um skyldur starfsmanna en þar segir:  

 
Starfsmenn skulu stuðla að því, að starfsskilyrði innan verksviðs þeirra séu fullnægjandi að því er 
varðar aðbúnað, hollustuhætti og öryggi, og einnig að því, að þeim ráðstöfunum, sem gerðar eru til 
þess að auka öryggi og bæta aðbúnað og hollustuhætti, samkvæmt lögum þessum, sé framfylgt. 

Starfsmaður, sem verður var við ágalla eða vanbúnað, sem leitt gæti til skerts öryggis eða 
lakari aðbúnaðar eða hollustuhátta, sem hann getur ekki sjálfur bætt úr, skal umsvifalaust tilkynna það 
öryggisverði, öryggistrúnaðarmanni, verkstjóra eða atvinnurekanda. 

 
 Þegar metið er hvort starfsmaður skuli bera hluta tjóns síns sjálfur vegna vanrækslu 

verður að taka tillit til skyldna vinnuveitandans, sem ber höfuðábyrgð á því vinnuumhverfi, 

sem hann býr starfsmönnum sínum og því hvernig vinnan er framkvæmd.198  

5.5.3. Skuldbindingar vegna aðildar að EES-samningnum 

Þjóðréttarsamningur sem íslenska ríkið er aðili að og hefur verið fullgildur samkvæmt 

íslenskum stjórnskipunarlögum, er skuldbindandi að þjóðarétti fyrir ríkið og fulltrúa þess á 

alþjóðavettvangi.199 Hins vegar eru slíkir samningar ekki bindandi fyrir íslenska borgara nema  

samningsákvæðið hafi verið tekið upp í íslensk lög og fyrr taka þessar skuldbindingar ekki 

gildi og er því ekki beitt gagnvart íslenskum borgurum.200 

 Ísland er aðili að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið. Með lögum nr. 2/1993 

um Evrópska efnahagssvæðið var heimilað að fullgilda samninginn fyrir Íslands hönd og 

reyndar ýmsa aðra samninga og bókanir.201 Í 3. gr. laganna segir:  

 
Samningsaðilar skulu gera allar viðeigandi almennar eða sérstakar ráðstafanir til að tryggja að staðið 
verði við þær skuldbindingar sem af samningi þessum leiðir. Þeir skulu varast ráðstafanir sem teflt geta 
því í tvísýnu að markmiðum samnings þessa verði náð.  

 
                                                 
198 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 510.  
199 Gunnar G Schram, Stjórnskipunarréttur. Önnur útgáfa, Reykjavík 1999, bls. 40.  
200 Sama heimild, bls. 40.  
201 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 575.  
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Tilskipun ráðsins nr. 89/391/EBE202 frá 12. júní 1989 var tekin upp í EES samninginn 

samkvæmt bókun 1.  Samkvæmt 1. mgr. 5. gr. segir að vinnuveitanda sé skylt að tryggja 

öryggi og heilsu starfsmanna við allar aðstæður í vinnu.  

Um skyldur starfsmanna er svo fjallað í 13. gr. tilskipunarinnar 89/391203 en í 1. mgr. 

ákvæðisins segir að starfsmenn séu ábyrgir fyrir því að gæta eigin öryggis og heilsu eftir því 

sem þeir hafa tök á, svo og annarra einstaklinga sem aðgerðir þeirra eða aðgerðarleysi á 

vinnustað snerta, í samræmi við þjálfun þeirra og fyrirmæli þau er vinnuveitandi hefur gefið 

þeim. Þá segir í 3 mgr. að skyldur starfsmanns á sviði öryggis og hollustu við vinnu skuli ekki 

hafa áhrif á meginregluna um ábyrgð vinnuveitandans.  

5.5.4. Bera starfsmenn ábyrgð á framkvæmd vinnu og vinnuumhverfi? 

Eins og sjá má á ofangreindum reglum eru þær frekar almennar og því er hægt að túlka þær 

rúmt. Getur starfsmaður borið ábyrgð á vinnunni og vinnuumhverfinu eða er það 

vinnuveitandinn sem á að tryggja öryggi starfsmanna og bera ábyrgð á vinnunni og 

vinnuumhverfinu? Getur starfsmaður borið ábyrgð þegar vinnuveitandinn hefur að einhverju 

leyti virt reglur um öryggi starfsmanna að vettugi? 

 
Hrd. 246/2005. 
Þ réð sig til starfa þann 10. apríl 2001 í tímabundið verkefni sem húsasmiður við byggingu 
verslunarmiðstöðvarinnar Smáralindar. Þann 28. júlí 2001 var Þ að vinna ásamt tveimur 
samstarfsmönnum sínum að því að einangra með steinull á milli gólfbita og klæða milligólf ofan við 
fyrirhugað verslunarrými á austurenda hússins. Sérstök gönguleið var ekki útbúin fyrir starfsmennina 
sem unnu í rýminu og þurftu þeir þess vegna að stikla á milli bitanna. Þ slasaðist þegar hann var að 
stikla á milli gólfbita til að komast leiðar sinnar við vinnu að einangrun og klæðningu milligólfs ofan 
við fyrirhugað verslunarrými. Honum skrikaði fótur þannig að hann steig á gifsklæðninguna sem gaf sig 
með þeim afleiðingum að hann féll niður á steingólfið og slasaðist. Hann var með hjálm á höfði. 
Vinnueftirlitinu og lögreglu var tilkynnt um slysið og kom fram í skýrslu Vinnueftirlitsins að orsakir 
slyssins mætti rekja til þess að hvorki voru til staðar fallvarnir né öryggisbelti. Þ hlaut af bæði 
tímabundið og varanlegt líkamstjón og stefndi í kjölfarið vinnuveitanda sínum til greiðslu skaðabóta. Í 
dómi héraðsdóms Reykjavíkur kom fram að slysið hefði ekki orðið ef öryggisreglum hefði verið gætt, 
þá sérstaklega fallvarna og öryggisbelti í líflínu ef fallvörnum verður ekki komið fyrir. Taldi 
héraðsdómur að vinnuveitandi Þ hefði borið ábyrgð á þessum öryggisráðstöfunum en Þ hefði mátt vera 
ljóst hversu háskalegt væri að stikla eftir gólfbitunum og hefði verið auðvelt að sinna úrbótm með því 
að setja á þá palla. Var sök því skipt til helminga. Hæstiréttur sá hins vegar ekki hvernig hefði átt að 
koma við sérstökum fallvörnum undir gólfbitana og gipsplöturnar. Hins vegar hefði verið með 
einföldum hætti verið hægt að tryggja öryggi starfsmanna með því að leggja þvert ofan á bitana 
mannheldinn við sem þeir hefðu gengið eftir.Tjónþoli var lærður húsasmíðameistari og hafði allnokkra 
reynslu á því sviði. Mátti hann vita hvaða ráðstöfunum væri þörf á við þessar aðstæður og mátti honum 
vera ljós sú hætta að fara um svæðið með því að stikla eftir þverbitunum. Taldi Hæstiréttur að það væri 
frekar í verkahring tjónþola að grípa til varúðarráðstafana, sbr. 1. mgr. 26. gr. laga um aðbúnað, 
hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, frekar en að vinnuveitandi gæfi honum sérstök fyrirmæli eða 
leiðbeiningar þar að lútandi. Var vinnuveitandinn sýknaður og starfsmaðurinn látinn bera ábyrgð á 
tjóninu. Samkvæmt þessu taldi Hæstiréttur ekki unnt að rekja slysið til sakar vinnuveitandans og 
sýknaði hann af bótakröfu stefnanda. Með dómnum var skaðabótakröfu stefnanda á hendur 
vinnuveitenda hans endanlega hafnað. 

                                                 
202 OJ L 183 , 29/06/1989, bls. 1-8.  
203 Sama heimild.  
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Almenna reglan er sú að vinnuveitandinn ber ábyrgð á vinnu og vinnuumhverfi starfsmanns 

síns. Það virðist þó sem starfsmaður geti verið látinn bera ábyrgðina í einhverjum tilvikum þar 

sem reynsla hans og þekking er talin mikilvægari en ábyrgð vinnuveitanda jafnvel þó að 

vinnuveitandi hafi virt reglur um öryggi á vinnustað að vettugi. Þykir höfundi þetta einkar 

áhugaverð niðurstaða Hæstaréttar enda ljóst að starfsmenn geta þá ekki treyst því að 

vinnuveitandi sé ábyrgðaraðilinn þó svo að meginreglan segi það. 

  Þ höfðaði mál fyrir héraðsdómi Reykjavíkur gegn íslenska ríkinu en hann taldi að 

íslenska ríkið bæri skaðabótaábyrgð á því að hafa ekki réttilega innleitt í íslenskan rétt 

tilskipanir 89/391/EBE204 frá 12. júní 1989, um lögleiðingu ráðstafana er stuðla að bættu 

öryggi og heilsu starfsmanna á vinnustöðum og tilskipun ráðsins nr.  92/57/EBE205 frá 24. júní 

1992, um framkvæmd lágmarkskrafna um öryggi og hollustuhætti á bráðabirgða- eða 

færanlegum byggingarsvæðum. Undir rekstri málsins krafðist Þ að aflað yrði álits EFTA-

dómstólsins. Héraðsdómur féllst á álitsöflunina en úrskurður héraðsdóms var kærður til 

Hæstaréttar sem þó breytti verulega þeim spurningum sem héraðsdómur hafði úrskurðað að 

yrðu lagðar fyrir EFTA-dómstólinn, sjá Hrd. 132/2010.206 Svör EFTA-dómstólsins voru 

þessi:  

 
Það getur einungis í undantekningartilvikum samræmst framangreindri meginreglu um ábyrgð 
vinnuveitanda, að starfsmaður sem verður fyrir vinnuslysi sé - vegna eigin sakar - látinn bera tjón sitt 
sjálfur í heild eða að mestum hluta, þegar fyrir liggur að vinnuveitandi hans hefur ekki sinnt skyldum 
sínum samkvæmt tilskipununum og ekki átt frumkvæði að því að fylgt sé reglum um öryggi og heilsu á 
vinnustað. Meðal undantekningartilvika má nefna þegar starfsmaður hefur sjálfur valdið slysi af 
ásetningi eða stórfelldu gáleysi. Rétt er þó að hafa í huga, að jafnvel í slíkum tilvikum myndi alger 
höfnun skaðabóta teljast úr hófi íþyngjandi, nema svo sérstaklega hagi til að starfsmaður teljist eiga 
talsvert meiri sök á slysi en vinnuveitandi. 

 

Jafnframt staðfestir dómstóllinn að íslenska ríkið geti borið skaðabótaábyrgð gagnvart 

einstaklingum sem ekki hafa fengið skaðabætur, alveg eða að hluta, vegna þess að Ísland 

hefur innleitt umræddar tilskipanir með ófullnægjandi hætti. Sagði hann að það væri í 

verkahring landsdóms að skera úr um hvort þessu skilyrði sé fullnægt í því máli sem hann 

hefur til umfjöllunar.207  

                                                 
204 OJ L 183, 29/06/1989, bls. 1-8. 
205 Stjórnartíðindi EB L 245/6, 26/08/1992. 
206 Sjá nánar í Stefán Geir Þórisson, „Dómur EFTA dómstólsins í máli nr. E-2/10, Þór Kolbeinsson gegn íslenska 
ríkinu“. Lögmannablaðið (1) 2011, bls. 26-27. 
207 Í ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins í málinu E-9/97, Erla María Sveinbjörnsdóttir gegn íslenska ríkinu, kom 
fram að til skaðabótaábyrgðar gæti komið en þá þurfa að minnsta kosti þrjú skilyrði að vera fyrir hendi. Í fyrsta 
lagi þarf að felast í tilskipun að einstaklingur öðlist tiltekin réttindi og að ákvæði tilskipunarinnar verði að bera 
með sér hver þau réttindi séu. Í öðru lagi þarf að vera um nægilega alvarlega vanrækslu ríkisins á skuldbindingu 
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Dómur héraðsdóms Reykjavíkur. E-10868/2009 
Héraðsdómur hafnar því að dómur Hæstaréttar frá 20. desember 2005, forsendur hans og niðurstaða 
verði talin forsenda þess að umræddar tilskipanir hafi ekki verið réttilega innleiddar í íslenskan rétt. 
Sagði dómurinn að það hefði ekki verið komist að þeirri niðurstöðu í Hæstarétti að stefnandi hefði að 
öllum líkindum orðið fyrir slysi ef vinnuveitandi hefði að eigin frumkvæði farið að reglum um öryggi á 
vinnustað. Hefði niðurstaða Hæstaréttar þvert á móti verið á þá leið að slysið hefði ekki verið rakið til 
atvika sem vinnuveitandi bæri ábyrgð á. Væri álit EFTA-dómstólsins þess vegna ekki viðhlítandi 
tilsögn um það hvort dómur Hæstaréttar teldist að þessu leyti vera í andstöðu við umrætt 
tilskipunarákvæði og sé þar með staðfesting á því að tilskipunin væri ekki réttilega innleidd í íslensk 
lög. Dómurinn gat ekki leyst úr því efni hvort Hæstiréttur hefði fyrir mistök dæmt efni íslensks réttar í 
andstöðu við framangreindar tilskipanir og EES-samninginn en samkvæmt 1. mgr. 24. gr. laga um 
dómstóla verður dómsathöfn ekki endurskoðuð nema með málskoti til æðra dómsstigs. Var bótakröfu 
Þórs því hafnað og íslenska ríkið sýknað.  

 

Eins og sjá má á þessum niðurstöðum fær Þ engar bætur fyrir það tjón sem hann varð fyrir 

jafnvel þó að skýrsla Vinnueftirlitsins tilgreini að slys hefði ekki orðið ef öryggiskröfum hefði 

verið fylgt. Fyrrgreindur dómur EFTA-dómstólsins færði mönnum einhverja von um að 

ábyrgð mætti ekki falla á starfsmenn þegar kemur að öryggi á vinnustað ef vinnuveitandinn 

hafði ekki farið eftir þeim reglum.208 En sú von verður að litlu fyrir þá starfsmenn sem verða 

fyrir líkamstjóni í starfi sínu og vinnuveitandi ber ekki ábyrgð á, þrátt fyrir að hafa ekki sinnt 

öryggiskröfum.  

Fram kom í dómi EFTA-dómstólsins að það mætti ekki leggja meðábyrgð á 

starfsmann nema hann hefði valdið slysi sínu sjálfur með stórkostlegu gáleysi eða af 

ásetningi. Þegar málið fór hins vegar fyrir héraðsdóm Reykjavíkur kom fram að niðurstaða 

Hæstaréttar væri sú að slysið væri ekki rakið til atvika sem vinnuveitandinn bar ábyrgð á. 

Þykir höfundi þetta óskýr niðurstaða og athugunarverð. Eins og greint var frá hafði 

Vinnueftirlitið komist að þeirri niðurstöðu að koma hefði mátt í veg fyrir slysið ef fallvörnum 

eða öryggisbelti í líflínu hefði verið komið fyrir. Höfundur spyr því hvernig þessi niðurstaða 

geti samrýmst fyrrgreindum reglum um að vinnuveitanda beri að tryggja öryggi starfsmanna. 

Samkvæmt 1. mgr. 5. gr. segir að vinnuveitanda sé skylt að tryggja öryggi og heilsu 

starfsmanna við allar aðstæður í vinnu. Jafnframt segir í 3. mgr. að skyldur starfsmanns á 

sviði öryggis og hollustu við vinnu skuli ekki hafa áhrif á meginregluna um ábyrgð 

vinnuveitandans. Skyldur starfsmanns felast meðal annars í því að gæta eigin öryggis og 

heilsu eftir því sem hann á tök á, í samræmi við þjálfun sína og fyrirmæli, sbr. 13. gr. 

tilskipunar 89/391.209 Þykir höfundi að umfjöllunin bendi til þess að niðurstaða Hæstaréttar sé 

ekki í samræmi við fyrrgreindar tilskipanir, en Hæstiréttur taldi það vera í verkahring Þ að 

                                                                                                                                                         
að ræða. Í þriðja lagi þarf svo að vera orsakasamband á milli vanrækslu ríkis og þess tjóns sem tjónþoli verður 
fyrir.  
208 Stefán Geir Þórisson, „Dómur EFTA dómstólsins í máli nr. E-2/10“, bls. 26-27.  
209 OJ L 183, 29/06/1989, bls. 1-8. 
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bregðast við því að pallar voru ekki til staðar milli gólfbita millilofts né annað sem hefði getað 

fyrirbyggt tjón eins og til dæmis líflína.   

Þó að skoðun höfundar sé að tryggja þurfi betur réttindi þeirra launþega sem fá engar 

bætur, þá er ákvæði 23. gr. a í nokkru samræmi við fyrrgreindan dóm EFTA-dómstólsins sem 

kveður á um að ekki megi leggja meðábyrgð á starfsmann þegar fyrir liggur að vinnuveitandi 

hans hefur sjálfur ekki sinnt skyldum sínum samkvæmt tilskipunum og ekki átt þátt í því að 

reglum um öryggi og heilsu sé fylgt, nema starfsmaður hafi verið meðvaldur að tjóni sínu með 

ásetningi eða stórkostlegu gáleysi.  

5.6. Bætur til eftirlifenda  

Samkvæmt 2. mgr. 23. gr. a skbl. kemur fram ef starfsmaður sem 1. mgr. tekur til deyr af 

völdum tjónsatburðar skulu bætur sem greiðast þeim er misst hafa framfæranda ekki skerðast 

vegna meðábyrgðar hins látna, nema hann hafi átt þátt í dauða sínum með stórkostlegu gáleysi 

eða ásetningi. Í greinargerð210 með lögunum kemur fram að rökin fyrir reglunni eru að 

eftirlifandi maki og börn standi oft höllum fæti fjárhagslega þegar fyrirvinnan fellur frá og 

kemur skerðing bóta því oft illa niður á þeim. Samkvæmt þessu má álykta sem svo að 

eftirlifendur séu makar og börn. Ef tjónþoli veldur tjóni sínu af stórkostlegu gáleysi eða 

ásetningi geta eftirlifendur þurft að sæta skerðingu á bótum eða missa þær jafnvel að öllu 

leyti. 

Til samanburðar má nefna að í sænskum rétti gildir regla 1. gr. í kafla 6 í 

skaðabótalögunum en samkvæmt henni lækkar bótakrafan til eftirlifandi aðeins í þeim 

tilfellum þar sem tjónþoli veldur tjóni sínu af ásetningi, það er ef þeir fremja sjálfsmorð.211 Í 

norskum rétti gildir það sjónarmið að bætur til eftirlifenda skerðast almennt ekki né falla þær 

niður þó svo að hinn látni beri að einhverju leyti ábyrgð á tjóninu sjálfur.212 Í dönskum rétti 

gildir sú regla að bætur eru ekki lækkaðar nema vegna andláts sem verður vegna sjálfsvígs.213 

Reglurnar sem gilda á Norðurlöndum eru því frábrugnar þeim íslensku, sbr. 23. gr. a.  

Skaðabótalögin hafa að geyma reglu um lækkun meðábyrgðar tjónþola og má finna hana í 

2. mgr. 24. gr. skbl. Ákvæði 24. gr. skbl. hljómar svona:  

 

                                                 
210 Frumvarp til laga um breytingu á skaðabótalögum, nr. 50/1993, með síðari breytingum, þskj. 189, 170. mál. 
Sjá athugasemdir við 1. gr. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/138/s/0189.html. [Sótt 
á vefinn 14.03.2011].  
211 Bengtsson, Bertil og Strömbäck, Erland, Skadeståndslagen, En kommentar. Stokkhólmur 2002, bls. 307-308 
og Hellner og Johansson, Skadeståndsrätt, bls. 228.  
212 Kjønstad, Erstatningsretten i utvikling, bls. 466-467.  
213 Friis og Behn, Arbejdsskadesikringsloven, bls. 392.  
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Lækka má bótafjárhæð eða fella niður skaðabótaábyrgð ef ábyrgðin yrði hinum bótaskylda svo þungbær að 
ósanngjarnt má telja eða álíta verður að öðru leyti skerðingu eða niðurfellingu sanngjarna vegna mjög 
óvenjulegra aðstæðna. Þegar metið er hvort ástæða sé til að beita heimildinni skal líta til þess hve mikið 
tjónið er, eðlis bótaábyrgðar, aðstæðna tjónvalds, hagsmuna tjónþola, vátrygginga aðila og annarra atvika. 

Þegar skilyrði 1. mgr. eru fyrir hendi má að nokkru eða öllu líta fram hjá því að tjónþoli er meðvaldur 
að tjóni. Regla þessi á einnig við um kröfu manns er misst hefur framfæranda sem var meðvaldur að dauða 
sínum. 
 
 

Í 2. mgr. er heimild til lækkunar eða niðurfellingar meðábyrgðar tjónþola að uppfylltum 

ákveðnum skilyrðum. Ef ákvæðinu er beitt fengi tjónþoli því hærri bætur en ella. Veltir 

höfundur fyrir sér hvort eftirlifendur hafi einhverja möguleika á að fá hærri bætur þar sem 

ekki verður gripið til heimildarinnar í ákvæðinu í sérstökum tilvikum sem heyra til 

undantekninga.214 

 
Hrd. 1998, bls. 2346.  
Málsatvik voru þau að O lést í vinnuslysi þegar kranabóma féll á hann. Á eiginkona hans krafðist 
skaðabóta vegna missis framfæranda og fyrir hönd ófjárráða dætra sinna. Dómurinn hefur áður verið 
reifaður. Það sem Hæstiréttur sagði um heimild hans til að líta á meðábyrgð tjónþola var: „Verður ekki 
talið, að 2. mgr., sbr. 1. mgr., 24. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 geti átt hér við, en áfrýjendur hafa ekki 
sýnt fram á það í málinu, að aðstæður þeirra vegna fráfalls Odds séu svo sérstakar og óvenjulegar, að 
rétt sé að beita því undantekningarákvæði frá almennum bótareglum, sem hér um ræðir. Verður stefndi 
Hagur ehf. því sýknaður af kröfum þeirra.“ 215 

 
Í þessu máli var krafan ekki nægilega vel rökstudd og eftirlifendur höfðu ekki sýnt fram á að 

aðstæður þeirra væru svo sérstakar eða óvenjulegar. Af orðalagi dómsins má einnig sjá að hér 

er um undantekningarreglu að ræða sem ekki verður oft beitt. Reglunni hefur aðeins einu 

sinni verið beitt.216 

 
Hrd. 646/2009.   
A, sem var erlendur ríkisborgari, varð fyrir slysi þegar hann stakk sér til sunds frá grynnri enda 
sundlaugarinnar í Laugardal. Við það rak hann höfuðið í botn laugarinnar og hlaut alvarlegan skaða af. 
A krafði eiganda laugarinnar R um skaðabætur vegna slyssins. Varanlegur miski var metinn 90 stig en 
varanleg örorka 100%. R taldi að slysið væri vegna óaðgæslu A sjálfs. A bar fyrir sig að honum hefði 
ekki mátt vera ljóst að hættulegt gæti verið að stinga sér til sunds á vesturbakka laugarinnar og að 
merkingar á laugarbökkum hafi verið ófullnægjandi og óforsvaranlegar. Þannig hafi greinilegar 

                                                 
214 Alþingistíðindi, 1992-1993, A- deild, bls. 3634.  
215 Hrd. 1998.2346, bls. 2349. 
216 Í Hrd. 2003, bls. 2198, var ákvæðinu beitt í sératkvæði Garðars Gíslasonar. G var starfsmaður hjá O. Hann 
varð fyrir alvarlegu vinnuslysi þegar hann var að vinna í staur með háspennulínu, sem straumur var á. Hann var 
ásamt öðrum að vinna við að lagfæra bilun í Grafarholtslínu og var spennan tekin af henni vegan viðgerðarinnar. 
G fór upp í Úlfarsfellslínu sem lá samhliða Grafarholtslínu á einum kafla. Fékk hann gífurlegt raflost, þar sem 
spenna var á þeirri línu og við það féll hann til jarðar og slasaðist alvarlega. Hæstiréttur taldi að O hefði brotið 
mjög gróflega á ákvæði samkvæmt orðsendingu Rafmagnseftirlits ríkisins nr. 1/84 um rekstur, eftirlit og viðhald 
raforkuvirkja, sem gefnar voru út til nánari skilgreiningar á ákvæðum reglugerðar nr. 264/1971 um raforku og 
hefði slys ekki orðið ef þeim hefði verið fylgt. Var sök O því talið svo yfirgnæfandi í samanburði við 
aðgæsluleysi G. Í sératkvæði Garðars Gíslasonar kom hins vegar fram að hann taldi að G ætti einhverja sök á 
tjóninu vegna þess aðgæsluleysis sem hann sýndi. Hann hafði ekki haft neina ástæður til að fara yfir ána og að 
þessum staur. Miðað við reynslu hans og þekkingu var það metið honum til eigin sakar en hins vegar mætti líta 
fram hjá því að hann væri meðvaldur að tjóni sínu. Taldi hann að ákvæðinu mætti beita þegar skaðabótareglur 
leiða til ósanngjarnar niðurstöðu.  
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merkingar eða skilti ekki gefið til kynna að dýfingar væru þar óheimilar og/eða að sá endi laugarinnar 
væri grunnur og hætta stafaði þar af dýfingum. A benti einnig á að hann hefði ekki verið kunnugur 
staðháttum og þar sem byrjað var að rökkva, hefðu þær litlu merkingar sem voru til staðar ekki verið 
nægilega skýrar og áberandi og því ekki í samræmi við fyrirmæli reglugerðar nr. 457/1998, um 
hollustuhætti á sund- og baðstöðum. A hélt fram þeirri málsástæðu að líta bæri framhjá meðábyrgð 
hans þar sem skilyrði 2. mgr. 24. gr. skaðabótalaga væru fyrir hendi þar sem slysið hefði haft 
alvarlegar afleiðingar fyrir hann og væru honum þungbærar. Héraðsdómur taldi að merkingum væri 
ábótavant en taldi að slysið yrði fyrst og fremst rakið til óaðgæslu og að honum bæri að bera þriðjung 
tjónsins. Hafnaði hann því að skilyrði 2. mgr. 24. gr. væru fyrir hendi. Hæstiréttur komst að þeirri 
niðurstöðu að A væri meðábyrgur að slysi sínu vegna óvarkárni en saknæmi R fælist í því að hann hefði 
ekki farið eftir reglum um greinilegar merkingar, sem þó átti að vera auðvelt vegna mikils kostnaðar. R 
væri einnig sveitarfélag sem vátryggði þá hagsmuni sem í húfi væru. Féllst Hæstiréttur því á 2. mgr. 24. 
gr. skbl.  og voru honum dæmdar fullar bætur vegna slyssins. 

 
Þessi dómur útilokar því ekki að 2. mgr. 24. gr. verði beitt um niðurfellingu bótaréttar að hluta 

eða öllu leyti við missi framfæranda. Höfundur ritgerðarinnar telur að mögulegar aðstæður 

þar sem ákvæðinu væri beitt gætu til dæmis verið þegar barn missir eina framfæranda sinn í 

vinnuslysi.  

Þá má einnig nefna að í 2. mgr. 26. gr. skbl. er ákvæði sem segir að þeim sem af 

ásetningi eða stórfelldu gáleysi veldur dauða annars manns má gera að greiða maka, börnum 

eða foreldrum miskabætur. Í neðangreindum málum var reynt á túlkun hugtaksins stórkostlegt 

gáleysi.   

  

Hrd. 2004, bls. 3368. 
BO sofnaði undir stýri og ók yfir á rangan vegarhelming á Reykjanesbraut við Kúagerði með þeim 
afleiðingum að harður árekstur varð við annan bíl. BO lést í bílslysinu en BJ missti báða foreldra sína og 
krafðist skaðabóta skv. 2. mgr. 26. gr. skbl. Niðurstaða Hæstaréttar var sú að háttsemi BO væri 
stórkostlegt gáleysi en í niðurstöðu Hæstaréttar kom fram að áreksturinn yrði rakinn til aksturslags BO, 
sem ók jeppabifreið sinni á fjölförnum vegi á venjulegum hraða en á móti umferð þar sem hann sofnaði 
undir stýri, með þeim afleiðingum að til áreksturs kom. Ástæður slyssins voru því raktar til stórfellds 
gáleysis.  

 
Hrd. 522/2007. 
E, sem var eldri maður, var að aka bifreið sinni er hann ók í veg fyrir bifreið M með þeim afleiðingum 
að M lést af völdum árekstursins. Hæstiréttur taldi að E hefði valdið árekstrinum með stórkostlegu 
gáleysi. Hæstiréttur tók fram að til að komast að niðurstöðu í þessu máli yrði að meta hlutlægt allar 
aðstæður á vettvangi. Hæstiréttur taldi að E hefði ekki gætt að umferð sem á móti honum kom. Með því 
hefði hann gerst sekur um mjög vítaverðan akstur þar sem hann braut gegn meginreglu 1. mgr. og 6. 
mgr. 25. gr. umferðarlaga. E taldi að um augnbliks einbeitingarleysi væri að ræða og taldi Hæstiréttur 
að í raun hefði það eitt gefið til kynna að ekki væri um ásetning að ræða. Sagði hann einnig að augljós 
hætta fælist í því að aka yfir helstu umferðaræð Akureyrar áður en umferðin á móti væri komin framhjá. 
Hæstiréttur sá ekki að það hefði truflað neitt akstur Eiríks og mátti honum vera ljóst að akstur á móti 
umferð án þess að gæta að umferð fæli í sér stórkostlega hættu. Var ástæða slyssins aðeins rakin til 
stórkostlegs gáleysis hans í skilningi 2. mgr. 26. gr. skbl.  
 

Í þessum dómum virðist Hæstiréttur ganga lengra við mat á stórkostlegu gáleysi en við mat 

Hæstaréttar á hugtakinu stórkostlegt gáleysi vegna meðábyrgðar tjónþola. Hæstiréttur beitir 

mjög ströngu mati á ábyrgð E, sem var eldri maður, og telur að „augnabliks einbeitingarleysi“ 

segi það eitt, að ekki hafi verið um ásetning að ræða.   
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 Höfundur veltir fyrir sér hvort mat Hæstaréttar á hugtakinu stórkostlegt gáleysi sé 

túlkað rýmra við þær aðstæður þar sem nánustu aðstandendur krefjast miskabóta vegna dauða 

manns, heldur en þegar eftirlifendur krefjast bóta vegna vinnuslyss starfsmanns. Ætti réttur 

bóta til eftirlifenda ekki að vera sá sami hvort sem það er tjónvaldur eða meðábyrgur tjónþoli 

sem veldur slysi þar sem skilyrði bótanna er með sama hætti? Ef þessir dómar eru bornir 

saman við Hrd. 1998, bls. 2346, má spyrja hvort samræmis þurfi ekki að gæta við túlkun 

hugtaksins stórkostlegt gáleysi.  

 Skoðun höfundar er sú að þar sem rökin fyrir ákvæðinu eru meðal annars til að 

koma í veg fyrir að eftirlifandi maki eða börn standi höllum fæti fjárhagslega þegar 

fyrirvinnan fellur frá,217 megi líta til þeirra ákvæða sem sett hafa verið á Norðurlöndunum og í 

reynd eins og áður hefur komið fram mætti líta til fyrirmyndar á Norðurlöndunum til að koma 

í veg fyrir þann ójafna rétt sem eftirlifendur hafa til bóta.   

 

6. Lokaorð 

Megintilefni ritgerðar þessarar var umfjöllun um nýtt ákvæði skaðabótalaganna, 23. gr. a, um 

meðábyrgð starfsmanns vegna líkamstjóns í vinnuslysum. Tilgangurinn með ákvæðinu var að 

bæta stöðu og réttindi starfsmanna sem lenda í vinnuslysum sem og eftirlifenda við fráfall 

þeirra. Í ákvæðinu felst að starfsmaður fær skaðabætur nema hann hafi verið meðvaldur að 

tjóninu af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi, en jafnvel þó svo sé falla bætur ekki endilega 

niður að fullu. Í þessari ritgerð hefur verið leitast við að kanna hvað felst í nýja ákvæði 

laganna og hvert sé gildissvið þess Jafnframt var gerður samanburður við norrænan rétt.  

Í öðrum kafla var fjallað um á hvaða grundvelli starfsmaður sem lendir í tjóni getur 

krafist skaðabóta, en höfundi þótti umfjöllun um hann nauðsynleg í tengslum við meðábyrgð 

starfsmanns í vinnuslysum og vegna samanburðar við norrænan rétt. Fram kom að 

skaðabótaábyrgð er oftast byggð á sakarreglunni, en hún er ólögfest meginregla um 

skaðabótagrundvöllinn. Enn fremur var fjallað um að skaðabótaábyrgð hefði verið dæmd á 

grundvelli hlutlægrar ábyrgðar í vinnuslysum. Á síðustu árum hefur þróunin í Hæstarétti verið 

á þá leið að dæma ekki hlutlæga ábyrgð nema hafa til þess stoð í settum lögum. Vegna þeirrar 

þróunar var ályktað að starfsmaður geti ekki krafist skaðabóta á grundvelli hlutlægrar 

ábyrgðar. Hið sama gildir um sakarlíkindaregluna, það er að segja að dæma ekki á grundvelli 

hennar án þess að hafa til þess beina lagaheimild. 

                                                 
217 Frumvarp til laga um breytingu á skaðabótalögum, nr. 50/1993, með síðari breytingum, þskj. 189, 170. mál. 
Sjá athugasemdir við 1. gr. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/138/s/0189.html. [Sótt 
á vefinn 14.03.2011]. 
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 Í þriðja kafla var fjallað um hvað gerist þegar starfsmaður hefur einhvern grundvöll 

fyrir skaðabótakröfu sinni en þá kemur að því hvort hann sé meðvaldur að tjóni sínu. Í þeirri 

umfjöllun kom fram að vinnuveitandinn þarf ekki að bera þann hluta tjóns sem starfsmaður 

ber vegna meðábyrgðar. Þá kom einnig fram að oftast er um að ræða eigin sök tjónþola þegar 

að meðábyrgð kemur, þó að heppilegra þyki að nota orðin meðábyrgð tjónþola. Þá kom einnig 

fram að sök tjónþola er metin með svipuðum hætti og sök vinnuveitanda og þá hefur það ekki 

áhrif á matið um eigin sök, þó að grundvöllur bótakröfu sé reistur á grundvelli 

vinnuveitendaábyrgðar, þar sem um er að ræða sök tjónþola og sök starfsmanns. Þá var einnig 

fjallað um sögulega þróun meðábyrgðar en þar kom meðal annars fram að niðurstöður í dómi 

EFTA-dómstólsins í máli nr. E-2/10 séu í samræmi við hið nýja ákvæði 23. gr. a skbl.  

Í fjórða kafla var fjallað um norræna lagasetningu um vinnuslys en sérstök lög voru 

þar sett sem tryggja starfsmanni rétt á fullum bótum nema hann hafi valdið tjóninu með 

saknæmum hætti. Samkvæmt þessari könnun kom í ljós að Danmörk, Noregur og Svíþjóð 

hafa farið þá leið að færa vinnuslys starfsmanna að nokkru undir tryggingakerfið. 

Tryggingarnar byggja á hlutlægum bótarétti þar sem starfsmaður fær bætur óháð því hvort 

vinnuveitandinn ber skaðabótaábyrgð á tjóni hans eður ei. Samanburður þessi leiddi í ljós að 

starfsmenn í Danmörku, Noregi og Svíþjóð eiga frekari möguleika á bótum þegar þeir verða 

fyrir slysi við vinnu sína. Þá gildir að stór hópur þeirra starfsmanna hérlendis sem lenda í 

vinnuslysi, fá ekki skaðabætur. Virðist sem löggjafinn hafi ekki tekið tillit til þeirra sem fá 

engar bætur þegar sök vinnuveitanda er fyrir hendi. 

Í fimmta kafla, sem er meginkafli ritgerðarinnar, var fjallað um hið nýja ákvæði 

skaðabótalaganna, 23. gr. a, um meðábyrgð starfsmanna vegna líkamstjóns í vinnuslysum. 

Gerð var grein fyrir þeim ástæðum sem lágu að baki þegar ákvæðið var sett í lögin. Var 

ákvæðið talið í góðu samræmi við gildandi reglur í Danmörku, Noregi og Svíþjóð, sem og við 

réttarþróun síðustu ára er varðar skaðabótaábyrgð starfsmanna. Ítarleg umfjöllun var um 

gildissvið ákvæðisins. Fjallað var um hugtökin í starfi og starfsmaður en þar kom fram að 

hugtökin ætti að túlka rúmt, allt í samræmi við regluna um vinnuveitendaábyrgð. Þetta fól í 

sér umfjöllun um tengsl starfsmanns og vinnuveitanda, þar með talið ráðningar- eða 

verktakasamninginn, sem og hvenær starfsmaður telst vera í starfi. Því næst var fjallað um 

hugtakið stórkostlegt gáleysi kannað. Farið var yfir mikilvægan mun á almennu gáleysi 

annars vegar, þar sem starfsmaður sem er meðvaldur fær óskertar bætur, og hins vegar 

stórkostlegu gáleysi, sem getur leitt til lækkunar bóta að hluta eða öllu leyti. Stuðst var að 

miklu leyti við dómaframkvæmd við aðgreining hugtakanna. Í byrjun kom fram að ekki hafi 

áður verið fjallað sérstaklega um hvort að háttsemi starfsmanns teljist vera stórkostlegt gáleysi 
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en þó benda nokkrir dómar til þess, sbr. Hrd. 2001, bls. 4163, Hrd. 1998, bls. 2346 og Hrd. 

2001, bls. 848. Í þessum málum höfðu mjög reyndir menn látið hjá líða að koma sér undan 

þeirri hættu sem þeim mátti vera ljós. Þá var fjallað um dóma sem fallið hafa á öðrum 

réttarsviðum, þar sem um var að ræða dóma sem tengjast umferðarlögum og svo vinnuslysum 

sjómanna. Þá var vikið að mælikvarðanum „en så indlysende fare“ og kom meðal annars fram 

að Hæstiréttur væri ekki síður líklegur til að leggja sama mat á hugtakið. Að lokum var svo 

fjallað um dóma á sviði vátryggingaréttar en í þeim reynir á hugtakið stórkostlegt gáleysi í 

vinnuslysum. Sú könnun leiddi í ljós að það eru margir þættir sem virðast hafa áhrif á matið. 

Það er ekki nóg að tjónið hafi verið mikið, sbr. UfR 1998, bls. 1558 heldur þarf að fara fram 

heildarmat á aðstæðum. Við skoðun á dómaframkvæmd hérlendis og erlendis eru nokkrir 

þættir sem hafa áhrif á mælikvarðann. Þá kom einnig fram að það fælist ekki nein lausn í því 

að setja fram mælikvarða um hvað telst vera stórkostlegt gáleysi. Kemur sú staða meðal 

annars upp í máli AKN-1479 þar sem ólíklegt taldist að yfirmaður og „major“ í herskóla gæti 

viðhaft ósjálfráð viðbrögð í kringum svo hættulegt vopn sem hann hafði áralanga þjálfun í að 

meðhöndla. Það má alltaf líta til nokkurra þátta við mat á því hvenær tjón telst vera af 

stórkostlegu gáleysi og út frá því virðist fara fram heildarmat. Viðkomandi þarf að gera sér 

grein fyrir þeirri verulegu hættu sem hann leggur sig í sbr. Hrd. 2003, bls. 1183, Hrd. 

352/2007, Hrd. 1997, bls. 1071, UfR, bls. 1558, AKN-2322 og AKN-2109. Þá getur þekkt 

áhætta haft áhrif á matið sbr. Hrd. 352/2007 þar sem tjónþoli tók áhættu að hlaupa yfir veg í 

ölvunarástandi þrátt fyrir að hafa séð bifreið koma akandi og UfR 1998, bls. 1558. Þá komu 

einnig fram sjónarmið sem gilda um vinnnuslys. Má þar meðal annars nefna að brot tjónþola á 

öryggisreglum vinnuveitanda leiða sjaldnast til stórkostlegs gáleysis, sbr. AKN-2401, AKN-

2117, AKN-2448, AKN-2276 og AKN-2322. Brot á fyrirmælum vinnuveitanda myndu hins 

vegar að öllum líkindum teljast vera stórkostlegt gáleysi, sbr. AKN-2177 og AKN-2322. Þá 

hefur viðtekin venja sín áhrif á matið, sbr. AKN-2276 og AKN-2248. Fleiri þættir hafa áhrif á 

heildarmatið eins og menntun, þekking og reynsla tjónþola. Þá kom fram að ekki hefur verið 

settur almennur mælikvarði yfir þá háttsemi sem tjónþoli viðhefur. Gjarnan virðist horft til 

einstaklingsbundinna sjónarmiða sem oft geta verið mildandi. Það þarf alltaf að fara fram 

heildarmat á aðstæðum og geta margir þættir haft áhrif á heildarmatið.  

Þá var næst fjallað um hugtakið ásetningur og hvort það skipti máli að greina á milli 

ásetnings og stórkostlegs gáleysis. Ályktað var að bótaréttur myndi falla niður að fullu ef 

starfsmaður veldur tjóni sínu sjálfur. Þá kom einnig fram að ólíklegt er að aðgreining hafi 

mikla praktíska þýðingu og þá verða að liggja fyrir augljósar sannanir fyrir ásetningi.  
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Loks var fjallað um þær reglur sem gilda um vinnu og vinnuumhverfi. Þar kom fram 

að reglurnar sem gilda um ábyrgð á vinnu og vinnuumhverfi séu túlkaðar fremur rúmt. Þá 

kom fram að í dómi EFTA-dómstólsins nr. E-2/10 mætti ekki leggja meðábyrgð á starfsmann 

nema hann hafi valdið tjóni sínu sjálfur af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi. Uppsprettan af 

þessu máli var Hrd. 246/2005 þar sem tjónþoli fékk engar skaðabætur, þar sem ófullnægjandi 

vinnuaðstaða var ekki talin vera á ábyrgð vinnuveitandans heldur starfsmannsins sjálfs. 

EFTA-dómstólinn tók einnig fram að íslenska ríkið getur orðið skaðabótaskylt gagnvart 

einstaklingi sem hefur ekki fengið skaðabætur, vegna þess að íslenska ríkið hafði ekki 

réttilega innleitt tilskipanir um öryggi og heilsu starfsmanna á vinnustað. Dómur héraðsdóms 

Reykjavíkur í máli nr. E-10868/2009 hafnaði því hins vegar þar sem niðurstaða Hæstaréttar í 

Hrd. 246/2005 hefði verið á þá leið að slysið yrði ekki rakið til atvika sem vinnuveitandinn 

bæri ábyrgð á. Niðurstaða höfundar var að þessi dómur gæti ekki verið í samræmi við 

tilskipanir því meginreglan er sú að vinnuveitanda ber að huga að því, að öryggi og heilsa 

starfsmanna sé í lagi en ábyrgðin er lögð á hendur Þ í Hrd. 246/2005. 

Að lokum var fjallað um bætur til eftirlifenda en sú regla gildir að þeir þurfi að sæta 

sömu skerðingu og starfsmaðurinn sjálfur. Þá kom fram að eftirlifendur á Norðurlöndum 

þurfa ekki að sæta skerðingu á bótum nema vegna sjálfsvígs. Fjallað var því um hvort 

eftirlifendur gætu beitt 24. gr. skbl. og var niðurstaðan sú að þar sem þessu ákvæði hefði verið 

beitt einu sinni væri ekki útilokað að ákvæðinu yrði beitt aftur, en tilfellið yrði að vera mjög 

sérstakt. Tiltók höfundur mögulegar aðstæður þar sem barn missir eina framfæranda sinn. Að 

lokum var gerður samanburður við ákvæði 2. mgr. 26. gr. skbl. um miskabætur og fannst 

höfundi að meira samræmis þyrfti að gæta við túlkun ákvæðanna. Þá kom einnig fram sú 

skoðun höfundar að líta mætti til fyrirkomulagsins í Danmörku, Noregi og Svíþjóð til að 

tryggja betur rétt þeirra sem standa höllum fæti fjárhagslega. 
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Lagaskrá 
 
 
 
Íslensk lög 
Lög nr. 56/1914. Siglingalög.  

225. gr. 
 

Lög nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. 
V. kafli 
VI. kafli 
VII. kafli 
VII. kafli  
IV. kafli 
XI. kafli 
13. gr.  
14. gr.  
26. gr.  
37. gr.  
42. gr.  
46. gr.  
50. gr.  

 
Lög nr. 34/1985. Siglingalög 

68. gr.  
158. gr. 
172. gr.  

  
Lög nr. 50/1987. Umferðarlög 

22. gr.  
25. gr.  
68. gr. 
88. gr  
89. gr.  
158. gr.  
172. gr.  
 

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

 
Lög nr. 50/1993. Skaðabótalög. 

19. gr.  
23. gr.  
23. gr. a 
24. gr.  
26. gr.  
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Lög nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið. 
 3. gr.  
 
Lög nr. 117/1993 um almannatryggingar. 
 
Lög nr. 60/1998. Loftferðalög . 
 128. gr.  
 
Lög nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu 
 6. gr.  
 
Lög nr. 100/2007 um almannatryggingar. 
 
Lög nr. 124/2009 um breytingu á skaðabótalögum, nr. 50/1993, með síðari breytingum. 
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XX. kafli 
XXI. kafli 
1. gr.  
4. gr.  
5. gr.  
6. gr.  
7. gr.  
8. gr.  
11. gr 
14. gr.  
48. gr.  
51. gr.  

 
Norsk lög 
Lov nr. 26/1969 om skadeerstatning 

II. kafli 
III. kafli 
2. gr.  
3. gr.  
4. gr.  
5. gr.  
6. gr.  
 

Lov nr. 65/1989.Yrkesskadeforsikring.  
 3. gr.  

5. gr.  
10. gr.  
11. gr.  
12. gr.  
13. gr.  
14. gr.  
 

Lov nr. 19/1997 om folketrygd (folketrygdloven). 
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 13. gr.   
 
Sænsk lög  
Lag nr. 207/1972. Skadeståndslag. 

1. gr. 6. kafla 
 

Lag nr. 380/1976 om arbetsskaderförsäkring. 
1. gr. 1. kafla 
2. gr. 1. kafla 
1. gr. 2. kafla 
2. gr. 8. kafla 

 
 
Íslenks stjórnvaldsfyrirmæli 
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Reglugerð nr. 264/1971, um raforkuvirki.   
 
Evrópuréttur 
Official Journal L 183, 29/06/1989, bls. 1-8. Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 
on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of 
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 5. gr.  
 13. gr.  
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