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Úrdráttur 
Þessi ritgerð fjallar um skaðabætur til þeirra sem nýta vinnugetu sína, að heild eða að hluta, til 

heimilisstarfa. Tilgangurinn er að kanna réttarstöðu þessa hóps og er áhersla lögð á að 

rannsaka hvernig heimilisstörf eru verðmetin. Auk þess er tilgangurinn að taka saman 

réttarframkvæmd hérlendis á þessu sviði, en lítið hefur verið fjallað um stöðu þessa hóps í 

íslenskum fræðiskrifum. 

Við skrifin var að mestu leyti stuðst við lögskýringargögn með íslenskum skaðabótalögum, 

auk íslenskra hæstaréttardóma. Einnig var litið til danskra og norskra heimilda, þar sem 

skaðabótalöggjöf í þeim löndum svipar mjög til íslensku skaðabótalaganna. 

Ritgerðin hefst á kafla sem fjallar um skilgreiningu á hugtakinu heimilisstörf og hvaða 

skilyrði tjónþoli þarf almennt að uppfylla til að geta fengið bætur fyrir missi getu til 

heimilisstarfa. Fjallað er í stuttu máli um skilgreiningu hugtaksins í Noregi og Danmörku til 

samanburðar. Næst kemur kafli tileinkaður umjöllun um sögulegt yfirlit, þar sem 

réttarframkvæmd á þessu sviði, fyrir gildistöku skaðabótalaganna, er rakin. Að lokum er með 

ýtarlegum hætti fjallað um ákvörðun bótafjárhæðar til heimavinnandi einstaklinga, og er þar 

um að ræða aðalkafla ritgerðarinnar. Hefst hann á umfjöllun um fjárhagslega örorku. Þar á 

eftir er fjallað um bætur fyrir varanlega örorku annars vegar og tímabundið atvinnutjón hins 

vegar. Umfjöllun þessa kafla miðar að því að leiða í ljós það verðmat sem löggjafinn ásamt 

Hæstarétti hafa lagt á vinnu við heimilisstörf. Í lok kaflans er til samanburðar fjallað um 

ákvörðun bóta til heimavinnandi einstaklinga í Noregi og Danmörku. Niðurstaða 

ritgerðarinnar er sú að þrátt fyrir að mikil framför hafi átt sér stað varðandi bætur til 

heimavinnandi einstaklinga ríkir enn viss óvissa og misræmi á þessu sviði. Á sú óvissa helst 

við um verðmat á tímabundnu atvinnutjóni. Auk þess liggur ekki fyrir hvort að vinnuframlag 

tjónþola á heimili skipti máli við uppgjör bóta. 

 

  



Abstract 
Assessment of the value of domestic work in the sense of the Tort Damages act no. 50/1993. 

This thesis deals with reparations to those who choose to utilize their working ability towards 

domestic work. The purpose is mainly to look into the legal status of this group and the 

emphasis is to investigate how the value of domestic work is assessed. In addition, this thesis 

has the purpose of compiling the legal execution in this area, since the topic has not had much 

discussion in the Icelandic legal environment.  

The first chapter of this thesis discusses the definition of domestic work. The chapter closes 

with a brief discussion on the definition of the concept in Norway and Denmark for 

comparison. Next comes a chapter with a historical view on the matter, discussing the 

execution before the Tort Damages act no. 50/1993 came into effect. Finally in the fourth 

chapter there is a comprehensive deliberation on the value assessment of domestic work. First 

the topic of financial damages is discussed. After that comes the main point of the thesis – the 

value assessment in itself. First is a deliberation on the assessment for reparation due to 

permanent disability, then there is a discussion on the assessment for reparation due to 

temporary loss of income. Finally there is a brief discussion on the assessment in Norway and 

Denmark. 

The finding of the thesis is that although progress has been made in this area, more is yet to 

be improved. Uncertainty still remains concerning the value assessment, especially in regards 

to temporary loss of income and the question on the matter weather the amount of work 

provided in each individual case should be taken in consideration when assessing the value of 

compensation is yet to be answered. 
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1. Inngangur 

Líkamstjón getur í mörgum tilfellum leitt til skertrar getu til að vinna heimilisstörf.  

Það liggur í augum uppi að heimavinnandi einstaklingar geta slasast og orðið fyrir 

líkamstjóni rétt eins og hver annar og þannig getur reynt á skaðabótarétt þeirra. Með 

heimavinnandi einstaklingum er átt við þá sem nýta vinnugetu sína að hluta til eða öllu leyti 

til heimilisstarfa. 

Í 3. mgr. 1. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 (SKBL) segir að verðmæti vinnu við heimilisstörf 

skuli lagt að jöfnu við launatekjur. Með þessu ákvæði hefur löggjafinn kveðið skýrt á um það 

að störf heimavinnandi einstaklinga skuli metin til fjár. Þrátt fyrir það er reglan óljós og 

orðalag hennar, ásamt lögskýringargögnum, nægja ekki til að svara spurningum um það 

hvernig útreikningi á bótum til heimavinnandi einstaklinga skuli háttað. 

Það er meginregla að skaðabætur taka mið af tekjum tjónþola. Málin vandast hins vegar 

þegar engar viðmiðunartekjur eru til staðar, svo sem þegar tjónþoli er heimavinnandi, og upp 

kemur sú spurning hvaða tekjur bæturnar eigi að miðast við. 

Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands voru 2000 Íslendingar skráðir heimavinnandi 

árið 2011, en sá fjöldi samsvarar 4,6% landsmanna. Árið 2010 var sami fjöldi fólks 

heimavinnandi, en þó hefur heimavinnandi einstaklingum fækkað frá árinu 2008, þegar um 

3200 íslendingar unnu heimavið, eða 8,2% þjóðarinnar.
1
 

Einstaklingar í hlutastarfi árið 2011 voru 40.100 eða um 24% starfandi fólks í landinu, og 

hefur fólki í hlutastarfi fækkað töluvert frá árinu 2008.
2

 Fram að þeim tíma hafði 

einstaklingum í hlutastarfi farið fjölgandi ár frá ári.
3

 Vinnutími þeirra sem störfuðu í 

hlutastarfi var 23,6 stundir að meðaltali
4
 sem samsvarar 67% starfshlutfalli, en miðað er við 

að full vinna sé 35 stundir á viku.
5
 Árið 2010 voru 42.500 manns í hlutastarfi eða ríflega 

25,4% starfandi einstaklinga.
6
  

Ætla má að flestir þeirra sem nýta aðeins hluta vinnugetu sinnar úti á atvinnumarkaðnum nýti 

hluta hennar innan veggja heimilisins. Af þessum tölum má sjá að talsverður hluti Íslendinga 

nýtir vinnugetu sína að fullu eða að hluta til heimilisstarfa og er því fullt tilefni til að 

rannsaka nánar réttarstöðu þeirra er slys ber að höndum og skaðabótaréttur myndast og hvort 

                                                

1 Hagstofa Íslands ,,Vinnumarkaður 2011” (20. febrúar 2012, Hagstofa Íslands 2012) 32. 
2 Sama heimild 10. 
3 Hagstofa Íslands ,,Vinnumarkaður 2010” (28. febrúar 2011, Hagstofa Íslands 2011) 9. 
4 Hagstofa Íslands ,,Vinnumarkaður 2011” (20. febrúar 2012, Hagstofa Íslands 2012) 18. 
5 Sama heimild 11. 
6 Hagstofa Íslands ,,Vinnumarkaður 2010” (28. febrúar 2011, Hagstofa Íslands 2011) 9. 
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að hún sé í einhverjum tilvikum betri eða verri en staða hins almenna launþega, eða eftir 

atvikum annarra sem hafa tekjur af einhverju tagi. 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að rannsaka hvaða þættir skipta máli við útreikning á 

bótum til heimavinnandi einstaklinga. Er markmiðið að leita skýringa á þeim reglum sem til 

staðar eru um skaðabótarétt heimavinnandi einstaklinga og komast að því hver réttur þessa 

hóps er í raun og veru. Til að ná þessu markmiði verður kannað hvernig túlkun ákvæðisins 

hefur verið í framkvæmd hérlendis, en einnig verður litið til danskra og norskra fræðiskrifa 

og réttarframkvæmdar. Með ritgerð þessari er einnig leitast við að taka saman það sem litla 

finna má um efnið hér á landi í því skyni að draga upp sem heildstæðasta mynd af því hver 

stefnan er á þessu sviði. 

Í umfjöllun ritgerðarinnar verður megináhersla lögð á tilfelli þar sem ljóst er að 

skaðabótaréttur er til staðar og reynt að leiða í ljós hversu háar bætur til heimavinnandi 

einstaklinga eigi að vera, eða með öðrum orðum hvaða forsendur eigi að miða bæturnar við. 

Einnig verður í stuttu máli fjallað um hvað felst í hugtakinu heimilisstörf og hvaða kröfur 

þurfi að uppfylla til þess að teljast vera heimavinnandi í skilningi skaðabótalaganna. 

Ástæða þess að litið verður til danskrar og norskrar réttarframkvæmdar til samanburðar er sú 

að skaðabótalöggjöf beggja landa líkist mjög íslenskum skaðabótalögum. Réttarsviðin í 

þessum þremur löndum tengjast sterkum böndum og eru aðstæður um margt svipaðar, m.a. 

eru íslensku skaðabótalögin í aðalatriðum byggð á þeim dönsku. Það er því í lófa lagið að 

hafa hliðsjón af túlkun í þessum löndum í því skyni að fylla inn í túlkun og skýringar á 

íslenskum réttarreglum. 

Í Noregi er að finna lagaákvæði hliðstætt 3. mgr. 1. gr. SKBL, en í norsku skaðabótalögunum  

frá 1969
7
 segir í 2. ml. 2. mgr. 3-1. gr.: „Með inntekt likestilles verdien av arbeid í heimen” 

eða verðmæti vinnu við heimilisstörf skal jafngilda tekjum.  

Dönsku skaðabótalögin
8
 hafa einnig að geyma sambærilegt ákvæði, en í 3. mgr. 1. gr. þeirra 

segir „Værdien af arbejde i hjemmet ligestilles með erhvervsindkomst” eða Verðmæti 

heimilisstarfa skal leggja að jöfnu við launatekjur. 

                                                

7 Lov om skadeserstatning LOV-1969-06-13 nr. 26. 
8 Lovbekendtgørelse 2005-09-20 nr. 885 om erstatningsansvar.  
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2. Heimilisstörf 

2.1 Hvað telst til heimilisstarfa? 

Eins og kom fram í inngangi afmarkast rannsóknarefni ritgerðarinnar við þau tilvik þar sem 

fyrir liggur að skaðabótaréttur er til staðar. Þrátt fyrir það er vel við hæfi að fjalla um það í 

stuttu máli hvernig skuli skilgreina heimilisstörf, enda grundvallaratriði að tjónþoli teljist 

verja vinnugetu sinni til heimilisstarfa svo hann geti átt rétt á skaðabótum vegna skertrar getu 

til slíkra starfa. Með öðrum orðum er fyrsta skrefið að komast að því hvort skaðabótaréttur er 

til staðar, áður en hafist er handa við að reikna út bótafjárhæðina. Hvorki er kveðið á um 

skilgreiningu heimilisstarfa í núgildandi skaðabótalögum né greinargerð með þeim. 

2.1.1 Skilgreining á hugtakinu heimilisstörf í skilningi laga um almannatryggingar 

Í 30. gr. laga um almannatryggingar nr. 100/2007 (ATL) er kveðið á um að þeir sem vinni 

heimilisstörf geti tryggt sér rétt til slysabóta við þau störf með því að merkja í tiltekinn reit á 

skattframtali. Í reglugerð nr. 280/2005 um slysatryggingar við heimilisstörf, sem kveður 

nánar á um rétt til slysabóta skv. 30. gr. laganna, eru heimilisstörf skilgreind með nokkuð 

nákvæmum hætti. Enda þótt gildissvið reglugerðarinnar sé bundið við tryggingu þá sem mælt 

er fyrir um í 30. gr. ATL má eflaust hafa þessa upptalningu til hliðsjónar við mat á því hvað 

telst til heimilisstarfa í skilningi skaðabótalaga. Slíkt mat ræður úrslitum um það hvort 

tjónþoli geti átt rétt á skaðabótum vegna vinnu við heimilisstörf á grundvelli 3. mgr. 1. gr. 

SKBL. 

Réttur til slysabóta skv. 30. gr. ATL er aðeins háður því að merkt sé við áðurnefndan reit á 

skattframtali og er ekki bundinn við þá sem nýta alla vinnugetu sína til  heimilisstarfa eða 

nýta hana að hluta til þeirra starfa, heldur nær hann til allra sem stunda heimilisstörf yfir 

höfuð
9
.  

Að þessu leyti er réttur til bóta á grundvelli 30. gr. ATL m.a. frábrugðin skaðabótarétti á 

grundvelli 3. mgr. 1. gr.  SKL, en ákvæði þeirrar greinar nær t.d. ekki til þeirra sem vinna 

fullt starf utan heimilis, þrátt fyrir að þeir fáist einnig við heimilisstörf þegar heim er komið, 

eins og fjallað verður nánar um síðar. Aðeins verður fjallað um þær reglur sem mæla fyrir um 

slysatryggingu almannatrygginga við heimilisstörf að því leyti sem þær snúa að skilgreiningu 

á heimilisstörfum. 

                                                

9 Guðmundur Sigurðsson og Ragnhildur Helgadóttir, Almannatryggingar og félagsleg aðstoð (JPV útgáfa 2007) 
195. 
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Í 3. gr. reglugerðar um slysatryggingu við heimilisstörf er upptalning á þeim störfum sem 

teljast til heimilisstarfa í skilningi 30. gr. ATL, en þar segir: 

Til heimilisstarfa í reglugerð þessari teljast eftirtalin störf, séu þau ekki liður í 

atvinnustarfsemi hins tryggða:  

1. Hefðbundin heimilisstörf, svo sem matseld og þrif.  

2. Umönnun sjúkra, aldraðra og barna.  

3. Almenn viðhaldsverkefni, svo sem málning innanhúss og minni háttar 

viðgerðir. Með minni háttar viðgerðum er átt við einfaldar viðgerðir með 

einföldum og hættulitlum verkfærum sem almennt má gera ráð fyrir að séu til 

á flestum heimilum og viðgerðirnar séu á færi flestra að sinna.  

4. Hefðbundin garðyrkjustörf. 

Ekki hefur verið litið svo á að upptalning í 3. gr. rgl. sé tæmandi. Því til stuðnings hefur verið 

bent á niðurstöðu Úrskurðarnefndar almannatrygginga í máli 21/2003 frá 12. mars 2003 þar 

sem það að setja heimilisbílinn inn í bílskúr að kvöldi til var talið falla undir heimilisstörf í 

skilningi 3. gr.
10

  

Þá eru í 4. gr. rgl. talin upp atriði sem teljast ekki til heimilisstarfa. Þar á meðal eru útilokaðar 

frá hugtakinu ýmsar daglegar athafnir, s.s. að klæða sig, borða og þess háttar. Einnig eru 

undanskilin verk sem tengjast meiriháttar viðhaldsframkvæmdum og framkvæmdum þar sem 

notuð eru hættuleg verkfæri. 

Með hliðsjón af þessum reglum má áætla að einstaklingur sem vinnur að staðaldri við þau 

störf sem talin eru upp í 3. gr. rgl. teljist stunda vinnu við heimilisstörf í skilningi 3. mgr. 1. 

gr. SKBL, enda sé það ekki hluti af atvinnustarfsemi hans. Er þarna um að ræða almenn störf 

sem unnin eru á hverju heimili og er almennt litið á þau sem heimilisstörf.  

2.1.2 Skilgreining á hugtakinu heimilisstörf í skilningi skaðabótalaga. 

Þar sem ekki er að finna skilgreiningu á hugtakinu heimilisstörf í skaðabótalögum eða 

lögskýringargögnum sem þeim fylgja er nauðsynlegt að róa á önnur mið í leit að 

skilgreiningu á hugtakinu.  

Ætla má að þau störf sem framkvæmd eru með reglubundnum hætti á heimili hins almenna 

borgara, svo sem matseld, þrif, almennt viðhald, þvottur og umsjá með börnum, teljist til 

heimilisstarfa og er varla þörf á að útskýra það með nákvæmum hætti. Þessa túlkun má enn 

fremur leiða af almannatryggingarétti, eins og kom fram hér að ofan. Spurningin er hversu 

mikið þurfi að koma til svo að litið verði á einstakling sem heimavinnandi í skilningi 3. mgr. 

1. gr. SKBL og að hann eigi þar með rétt á skaðabótum á grundvelli þeirrar greinar. Ef 

                                                

10  Guðmundur Sigurðsson og Ragnhildur Helgadóttir, Almannatryggingar og félagsleg aðstoð (JPV útgáfa 
2007) 197. 
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einstaklingur nýtir ekki vinnugetu sína utan heimilis, svo sem við atvinnu eða nám, er þá þar 

með sagt að hann sé heimavinnandi? 

Í greinargerð með skaðabótalögum frá 1993 segir: 

Hafi tjónþoli verið í hlutastarfi mundi fjárhæð árslauna einnig verða ákveðin með 

mati. Ef kona eða karl hefur t.d. unnið hálfan daginn utan heimilis, en að öðru 

leyti notað starfsorku sína til þess að sinna börnum sínum og öðrum 

heimilisstörfum, skal ákveða árslaun eins og þau mundu hafa orðið ef tjónþoli 

hefði verið í fullu launuðu starfi utan heimilis, sbr. 3. mgr. 1. gr. frumvarpsins. Í 

öðrum tilvikum verður við matið m.a. að líta til þess hvort líklegt er að tjónþoli 

hefði farið í fullt starf.
 11

  (leturbr. höf.)  

Síðasta setningin í þessari málsgrein gefur manni tilefni til að velta því fyrir sér hvort þarna 

sé átt við þau tilvik þar sem tjónþoli vinnur aðeins að hluta utan heimilis, en sinnir þess utan 

ekki heimili eða börnum. 

Hæstiréttur hefur í dómum sínum um bætur vegna vinnu við heimilisstörf ekki tekið beina 

afstöðu til þess hvað teljist vera heimilisstörf í skilningi skaðabótalaga, en skýrt hefur verið 

kveðið á um það að tjónþoli þurfi að sýna fram á að hann hafi, þegar tjón varð, nýtt vinnugetu 

sína til heimilisstarfa og þar með að hann eigi rétt á bótum vegna þeirra. Koma þessi 

sjónarmið fram í Hrd. 11. nóvember 2004 í máli nr. 243/2004. 

Ung kona, 18 ára, slasaðist í umferðarslysi. Í skaðabótamáli sem hún höfðaði til 

greiðslu bóta var m.a. deilt um bætur fyrir tímabundið atvinnutjón. Hæstiréttur 

segir í niðurstöðu sinni að ekki hafi legið fyrir að konan hafi tekið að sér 

heimilisstörf, en hún bjó á heimili foreldra sinna, og að ósannað væri að hún hefði 

innt þau af hendi. Ekki var fallist á að hún ætti rétt á bótum fyrir tímabundið 

atvinnutjón. 

Í þessu máli vekur athygli að héraðsdómur Vestfjarða hafði í úrlausn sinni fallist á að konan 

ætti rétt á bótum fyrir tímabundið atvinnutjón með þeim rökum að hún hefði verið orðin 18 

ára á slysdag og þar með ekki lengur á framfæri foreldra sinna. Þrátt fyrir að hún hafi búið í 

foreldrahúsum yrði litið svo á að henni hafi verið skylt að leggja sitt af mörkum við 

heimilishald með vinnuframlagi á heimilinu á meðan hún stundaði ekki atvinnu. Hæstiréttur 

vildi ekki fallast á þessa niðurstöðu og sneri dómi héraðsdóms með ofangreindum hætti. Með 

því hefur Hæstiréttur í raun sett fram þá skýru reglu að tjónþoli þurfi að sýna fram á með 

óyggjandi hætti að hann hafi nýtt vinnugetu sína til heimilisstarfa fyrir slysdag, óháð því 

hvort honum hafi almennt borið skylda til þess eða hvort það hafi þótt eðlilegt að hann sinnti 

þeim miðað við það sem almennt er talið. 

                                                

11 Alþt. 1992-1993, A-deild, 3648. 
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Af orðalagi greinargerðar með skaðabótalögum og dómaframkvæmd má ráða að ekki er 

nauðsynlegt að tjónþoli nýti alla vinnugetu sína við heimilisstörf til að geta fengið bætur 

vegna vinnu við slík störf. Þannig getur tjónþoli verið í hlutastarfi utan heimilis, en nýtt hluta 

aflahæfis síns til heimilisstarfa. Um þetta segir í greinargerð með frumvarpi til skaðabótalaga 

frá árinu 1993: 

Hafi tjónþoli verið í hlutastarfi mundi fjárhæð árslauna einnig verða ákveðin með 

mati. Ef kona eða karl hefur t.d. unnið hálfan daginn utan heimilis, en að öðru 

leyti notað starfsorku sína til þess að sinna börnum sínum og öðrum 

heimilisstörfum, skal ákveða árslaun eins og þau mundu hafa orðið ef tjónþoli 
hefði verið í fullu launuðu starfi utan heimilis, sbr. 3. mgr. 1. gr. frumvarpsins.

12
 

Af þessu má sjá að lögin gera ráð fyrir tilvikum þar sem einstaklingur stundar vinnu utan 

heimilis að hluta og nýti hinn hluta vinnugetu sinnar til heimilisstarfa. Þessir einstaklingar 

eiga þá rétt á skaðabótum fyrir missi getu til heimilisstarfa jafnt og missi getu til að stunda 

atvinnu sína. 

Til eru mörg dæmi úr dómaframkvæmd sem staðfesta þetta, en nefna má sérstaklega Hrd. 14. 

október 1999 í máli nr. 153/1999: 

Kona slasaðist í skíðaslysi. Í málinu var ágreiningur vegna tímabundins 

atvinnutjóns, en vátryggingafélagið sem greiddi bæturnar taldi konuna einungis 

eiga rétt á bótum vegna tímabundins atvinnutjóns fyrir þær launatekjur sem hún 

varð af vegna vinnu sinnar við skrifstofustörf. Hæstiréttur tók af skarið með það 

að orðalag 3. mgr. 1. gr. SKBL. væri ótvírætt um það að tjónþoli ætti rétt á bótum 

fyrir tímabundið atvinnutjón skv. 2. gr. laganna vegna vinnu við heimilisstörf.  

Einnig má nefna Hrd. 7. júní 2001 í máli nr. 451/2000, þar sem eftirfarandi kemur fram í 

niðurstöðu dómsins: 

Samkvæmt 3. mgr. 1. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 skal verðmæti vinnu við 

heimilisstörf lagt að jöfnu við launatekjur, bæði við ákvörðun bóta fyrir 

tímabundið atvinnutjón og varanlega örorku, sbr. 2. gr., 2. mgr. 7. gr. og 8. gr. 

laganna. Hefur þeirri skipan því verið komið á með lögum, að sá, sem gegnir ekki 

launuðu starfi eða einungis hlutastarfi utan heimilis, teljist verða fyrir fjártjóni 

vegna þess eins, að hann fari vegna líkamstjóns á mis við að geta sinnt 
heimilisstörfum að hluta eða öllu leyti. 

Báðir þessir dómar gefa til kynna með ótvíræðum hætti þá reglu að einstaklingur sem vinnur 

hlutastarf utan heimilis á rétt á skaðabótum fyrir tímabundið atvinnutjón vegna heimilisstarfa 

fyrir missi getu til að stunda slík störf. Í rökstuðningi Hæstaréttar í síðara málinu kemur fram 

að þessi réttur gildi einnig um bætur fyrir varanlega örorku. 

                                                

12 Alþt. 1992-1993, A-deild, 3648. 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1993050.html#G1
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Þess ber að geta í 4. kafla ritgerðarinnar verður fjallað um ákvörðun bótafjárhæðar í málum 

heimavinnandi einstaklinga, og því verður ekki fjallað nánar um þann þátt að svo stöddu. 

Sé tjónþoli í fullu starfi utan heimilis getur hann ekki fengið bætur vegna skertrar getu til 

heimilisstarfa. Þetta hefur margsinnis verið staðfest í dómum Hæstaréttar. Sem dæmi má 

nefna Hrd. 27. janúar 2005 í máli nr. 280/2004 

Í málinu krafðist tjónþoli bóta vegna tímabundins atvinnutjóns við heimilisstörf, 

með vísan til 1. mgr. 2. gr. og 3. mgr. 1. gr. SKBL. Í örorkumati sem framkvæmt 

var eftir slysið kom fram að tjónþoli hafi verið óvinnufær til heimilisstarfa í einn 

mánuð vegna afleiðinga slyssins, en hún var á þeim tíma í sambúð með eitt barn. 

Tjónþoli var ekki í launaðri vinnu þegar slysið varð en stundaði fullt nám við 

Kennaraháskóla Íslands. Í niðurstöðu dómsins segir að konan hafi ekki eingöngu 

sinnt heimilisstörfum heldur hafi hún verið í námi sem svaraði til fulls starfs utan 

heimilis. Af þeim sökum var ekki fallist á að hún ætti rétt til bóta vegna 

óvinnufærni til heimilisstarfa.  

Í niðurstöðu Hæstaréttar í Hrd. 19. febrúar 2009 í máli nr. 259/2008 kemur eftirfarandi 

fram í niðurstöðu dómsins: 

Stefnandi krefst bóta vegna verðmætis vinnu við heimilisstörf sem samsvari 50% 

af tekjutapi. Ekki liggur annað fyrir en stefnandi hafi verið í fullu starfi utan 

heimilis fyrir slys. Verður því ekki fallist á, að hún eigi rétt til bóta vegna 

óvinnufærni til heimilisstarfa og er þeirri kröfu hafnað. 

Í Hrd. 8. október 2009 í máli nr. 35/2009 hafnaði Hæstiréttur því að kona, sem hafði hlotið 

varanlega örorku í kjölfar umferðarslyss, ætti rétt á bótum fyrir varanlega örorku bæði fyrir 

fullt starf á almennum vinnumarkaði og fyrir heimilisstörf. Svo segir í niðurstöðu dómsins: 

Krafa aðaláfrýjanda um bætur vegna varanlegrar skerðingar á getu til að vinna 

heimilisstörf, sem metin var 25% í yfirmatsgerð, er gerð til viðbótar kröfu um 

bætur fyrir varanlega örorku. Ekki verður viðurkenndur réttur hennar til bóta fyrir 

varanlega örorku miðað við hvort tveggja fullt starf á almennum vinnumarkaði og 

heimilisstörf. Verður því staðfest niðurstaða héraðsdóms um sýknu af þessum 

þætti kröfunnar. 

Af þessum niðurstöðum Hæstaréttar má ráða að skýr regla hefur myndast í íslenskum rétti að 

ekki er hægt að fá dæmdar bætur fyrir skerta getu til heimilisstarfa ef tjónþoli nýtir vinnugetu 

sína að fullu til náms eða á atvinnumarkaði er slys ber að höndum. 

Að lokum má nefna að reglur um bætur fyrir skerta getu til heimilisstarfa eru ekki sjálfstætt 

mat á vinnugetu einstaklings, eins og kemur fram í niðurstöðu Hæstaréttar í Hrd. 13. mars 

2008 í máli nr. 442/2007. 

Hæstiréttur hafnaði því að kona, sem slasaðist í umferðarslysi, ætti rétt á bótum 

fyrir varanlega örorku, en konan hafði verið öryrki áður en slysið bar að garði. 

Hæstiréttur vísar í 3. mgr. 1. gr. SKBL og segir að ákvæðið eigi að bæta tjón 

þeirra sem ákveða að verja vinnugetu sinni til heimilisstarfa, en sé vinnugetu ekki 
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til að dreifa veiti ákvæðið ekki rétt til bóta. Með öðrum orðum að ákvæðið virkar 

ekki sem sérstakur mælikvarði fyrir skerta getu til heimilisstarfa, óháð því hvernig 

starfsgetu utan heimilis er háttað og að af þeim sökum sé ekki hægt að meta 

sérstaklega örorku vegna heimilisstarfa einna og sér. 

Hér að ofan var sú ályktun dregin, m.a. með hliðsjón af skilningi laga um almannatryggingar, 

að hugtakið heimilisstörf feli í sér það sem almennt er litið á sem heimilisstörf, svo sem 

umsjón barna, matseld, þrif, þvott og létt viðhald húsnæðis. Einstaklingur sem nýtir 

vinnugetu sína að hluta til eða öllu leyti í að sinna slíkum störfum telst því stunda 

heimilisstörf í skilningi skaðabótaréttar og á því rétt á skaðabótum, ef geta hans til slíkra 

starfa skerðist. Tjónþoli þarf þó að sanna að hann hafi nýtt vinnugetu sína til að sinna 

heimilisstörfum. Sé tjónþoli í hlutastarfi á hann  rétt á bótum vegna vinnu við heimilisstörf, 

hafi hann nýtt hluta aflahæfis síns til slíkra starfa, en hafi hann verið í fullu starfi utan 

heimilis eða búið við skerta vinnugetu þegar fyrir slys er bótaréttur skv. 3. mgr. 1. gr. SKBL. 

ekki til staðar.  

2.2 Skilgreining hugtaksins heimilisstörf í norskum rétti. 

Eins og kom fram í inngangi hafa norsku skaðabótalögin að geyma ákvæði hliðstætt 3. mgr. 

1. gr. SKBL. Norska ákvæðið er, líkt og það íslenska, óljóst hvað varðar skilgreiningu á 

heimilisstörfum.  

Í norskum fræðiskrifum hefur verið litið svo á að hugtakið heimilisstörf eigi fyrst og fremst 

við um hefðbundin heimilisstörf, svo sem matseld, þrif, þvott, umsjá barna og þess háttar.
13

  

Hafa fræðimenn litið svo á að hin klassísku heimilisstörf felist í orðalagi lagaákvæðisins og 

sú túlkun hefur einnig verið lögð til grundvallar í langvarandi réttarframkvæmd þar í landi.
14

 

Auk hinna hefðbundnu heimilisstarfa geta önnur störf fallið undir skilgreiningu laganna. Var 

þetta m.a. staðfest í svokölluðum Martinsen dómi
15

 árið 1998. Þar komst Hæstiréttur Noregs 

að þeirri niðurstöðu að almennt viðhald heimilis falli undir orðalag ákvæðisins. Með hliðsjón 

af verkaskiptingu kynjanna á heimilum væru viðhaldsverk oft á tíðum vinnuframlag 

                                                

13 Kirsti Støm Bull ,,Hjemmearbeidets erstatningsrettslige stilling” (1982) 95 Tidsskrift for rettsvitenskap 903, 

912; Morten Kjelland „Hjemmearbeidserstatning – forholdet til velferdsrettslige, skatterettslige og 

bevisrettslige sider ved utmålingen” (2011) 8 Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 4, 8-

9; Morten Kjelland, Hjemmearbeideres erstatningsrettslige vern (Gyldendal akademisk 2002) 51. 
14 Morten Kjelland „Hjemmearbeidserstatning – forholdet til velferdsrettslige, skatterettslige og bevisrettslige 

sider ved utmålingen” (2011) 8 Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 4, 8-9; Morten 

Kjelland, Hjemmearbeideres erstatningsrettslige vern (Gyldendal akademisk 2002) 51. 
15 Rt-1998-1916. 
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mannsins til heimilisins og því ætti tjónþoli að fá bætur fyrir missi getu til slíkra starfa sem 

heimilisstarfa.
16

  

Í öðrum dómi, svokölluðum Rott dómi
17

, víkkaði Hæstiréttur Noregs túlkunina enn frekar og 

sló því föstu að garðvinna og snjómokstur félli einnig undir orðalagið heimilisstörf í skilningi 

ákvæðisins.
18

 

Raunverulega er litið svo á í norskum fræðum að öll þau störf sem tengjast því að halda 

heimili, teljist til heimilisstarfa í skilningi skaðabótaréttar.
19

 

Mjög athyglisvert er að störf sem eru unnin í frítíma, t.d. við sumarhús, eru í ákveðnum 

tilvikum talin geta fallið undir hugtakið heimilisstörf í norskum rétti. Þau þurfa þá að uppfylla 

það skilyrði að vera nauðsynleg og innan skynsamlegra marka.
20

 

Líkt og í íslenskum rétti bera tjónþolar í Noregi sönnunarbyrðina fyrir því að þeir hafi nýtt 

vinnugetu sína til heimilisstarfa fyrir slys. Jafnframt þarf tjónþoli að sýna fram á missi getu til 

slíkra starfa í kjölfar tjónsatburðar.
21

  

Í Noregi er litið til þess við ákvörðun bóta hvert vinnuframlag tjónþola er, með hliðsjón af 

stærð fjölskyldu og heimilis.
22

  

2.3 Skilgreining hugtaksins heimilisstörf í dönskum rétti 

Enga skilgreiningu á heimilisstörfum er að finna í dönsku skaðabótalögunum eða 

lögskýringargögnum sem með þeim fylgja. Ákvæði 3. mgr. 1. gr. laganna hefur verið túlkað 

þannig af fræðimönnum að til þess að falla undir þá skilgreiningu að vera heimavinnandi 

þurfi tjónþoli að nýta aflahæfi sitt, að hluta til eða öllu leyti, til heimilisstarfa. Ef tjónþoli er 

einn í heimili getur hann ekki átt rétt á bótum á grundvelli ákvæðisins. Talið er að orðalag 

ákvæðisins og skilyrði þess um að fleiri en einn þurfi að vera á heimilinu nái yfir hjónaband, 

sambúð og hvers kyns tilfelli þar sem fleiri en einn búa saman og samkomulag ríkir um að 

tiltekinn aðili, nánar tiltekið tjónþoli, nýti aflahæfi sitt til heimilisstarfa, á meðan annað 

heimilisfólk stundar atvinnu eða nám eftir atvikum. Algert skilyrði er að viðkomandi búi yfir 

vinnugetu svo að hann eigi rétt á bótum á grundvelli hins danska ákvæðis.
23

 

                                                

16  Morten Kjelland, Hjemmearbeideres erstatningsrettslige vern (Gyldendal akademisk 2002) 51-52. 
17 Rt-1999-1967. 
18

 Morten Kjelland, Hjemmearbeideres erstatningsrettslige vern (Gyldendal akademisk 2002) 52. 
19 Sama heimild. 
20 Morten Kjelland „Hjemmearbeidserstatning – forholdet til velferdsrettslige, skatterettslige og bevisrettslige  

sider ved utmålingen” (2011) 8 Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 4,10-11. 
21 Sama heimild 38. 
22 Sama heimild 19. 
23 Bernard Gomard og Ditlev Wad Erstatning og godtgørelse efter erstatningsansvarsloven og voldsofferloven 

(G.E.C.GAD 1986) 35-36. 
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3. Sögulegt yfirlit 

Þrátt fyrir að sú regla, að vinnu við heimilisstörf skuli leggja að jöfnu við launatekjur, hafi 

ekki komið í íslensk lög fyrr en árið 1993 á réttarframkvæmdin sér mun lengri sögu. Fyrir 

setningu laganna var litið svo á að þeir sem nýttu vinnugetu sína til heimilisstarfa ættu rétt á 

skaðabótum, yrðu þeir fyrir tjóni. Það er bæði fróðlegt og áhugavert að skoða hvernig 

framkvæmdinni háttaði til fyrir setningu laganna, hvað breyttist eftir að lögin tóku gildi og 

hvaða reglur héldu velli. Þessi kafli er því tileinkaður sögulegu yfirliti yfir 

réttarframkvæmdina eins og hún var fyrir gildistöku laganna. 

Eins og flestar aðrar reglur á sviði skaðabótaréttar, voru reglur um bætur vegna vinnu við 

heimilisstörf ólögfestar fyrir setningu núgildandi skaðabótalaga. Réttaróvissu og ósamræmis 

gætti um bætur til þeirra sem heimavinnandi voru, enda þótt dómvenja hefði myndast um 

ýmis atriði er vörðuðu ákvörðun bótafjárhæðar í skaðabótamálum almennt.
24

  

Frá upphafi voru bætur til heimavinnandi einstaklinga miðaðar við ákveðnar almennar 

launaforsendur. Til að byrja með voru tekjur húsmæðra miðaðar við ráðskonulaun á 

einkaheimili auk viðbætts fæðis og húsnæðis samkvæmt skattmati.
25

  

Dæmi þess má finna í Hrd. 25. október 1963 í máli nr. 73/1963 þar sem eftirfarandi kemur 

fram í forsendum fyrir útreikningum tryggingastærðfræðings: 

Um útreikning varðandi það atriði að meta til fjár heimilisstörf húsmóður, virðist 

tryggingafræðingnum eðlilegt að miða við kaup ráðskvenna á heimilum. Kveðst 

hann hafa fengið þær upplýsingar hjá Ráðningarstofu Reykjavíkurborgar, að 

algengt sé, að slíkum ráðskonum sé boðið kr. 1.500.00 til kr. 2.000.00 á mánuði í 

kaup auk fæðis og húsnæðis. 

Var þessi tekjuviðmiðun heldur lág og ívið lægri en mánaðarkaup Iðju, félags 

verksmiðjufólks, sem farið var að miða við síðar. Í dómi Hæstaréttar, sem reifaður er hér að 

ofan kemur fram í forsendum útreikninga með kröfugerð að „tryggingafræðingurinn (teldi) 

hér augljóslega um lágt mat að ræða, sem haldizt hefur óbreytt í nokkur ár”. Miðaði 

tryggingafræðingurinn því við hærri tekjur en ráðskonulaun í útreikningum sínum. Ekki 

verður séð að Hæstiréttur hafi fallist á þessi sjónarmið tryggingafræðingsins, enda þótti 

dómnum hæfilegt „með hliðsjón af því, sem hér að framan er rakið og öðru því, sem hér 

skiptir máli” að dæma tjónþola bætur að nokkuð lægri fjárhæð en kom fram í kröfu hennar. 

                                                

24  Alþt. 1992-1993, A-deild, 3621-3622. 
25  Guðný Björnsdóttir, „Örorkubætur til þeirra sem vinna heimilisstörf” í Helgi Sigurðsson (ritstj.), 

Ármannsbók: afmælisrit helgað Ármanni Snævarr í tilefni sjötugsafmælis hans 18. september 1989 
(Sögufélag, 1989) 211. 
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Svo virðist sem þessi tekjuviðmiðun hafi verið notuð í síðasta sinn af Hæstarétti árið 1974 í 

Hrd. 8. nóvember 1974 í máli nr. 78/1973.
26

 

Kona fékk glerbrot í andlitið þegar gosflaska sprakk skammt frá henni er hún var 

við vinnu sína í söluturni, með þeim afleiðingum að hún missti sjón að hluta. 

Konan starfaði í hlutastarfi við verslunarstörf en að hluta til við heimilisstörf á 

heimili hennar og mannsins síns, en þau áttu einn son. Við útreikning bóta til 

handa konunni var tekið tillit til verðmætis vinnutekjutaps heimilisstarfa og 

ráðskonulaun lögð til grundvallar bótaútreikningi tryggingastærðfræðings.  

Áður fyrr voru það einkum heimavinnandi konur sem fengu bætur vegna vinnu við 

heimilisstörf, en þá tíðkaðist almennt ekki að karlmenn væru heimavinnandi. Helst var um að 

ræða konur sem héldu heimili fyrir fleiri en sjálfar sig og störfuðu ekkert eða aðeins að hluta 

utan heimilisins á almennum vinnumarkaði. Ekki var þó loku fyrir það skotið að sá sem væri 

einn í heimili ætti rétt á bótum vegna vinnu við heimilisstörf, en í Hrd. 31. október 1984 í 

máli nr. 103/1982 var fjallað um slíkt tilvik:  

Í málinu var tekist á um bótakröfu 59 ára gamallar konu sem var 75% öryrki, en 

vann sem svaraði hálfu starfi utan heimilis. Var bótakrafa hennar reiknuð út frá 

launatekjum annars vegar og hins vegar, vegna heimilisstarfa, út frá launataxta 

Iðju. Í útreikningi var tekið sérstaklega fram að eðlilegt þætti að reikna  til fjár 

heimilisstörf konu sem byggi ein á heimili. Í niðurstöðu Hæstaréttar sagði að með 

hliðsjón af aldri konunnar, örorku hennar, heilsuhögum og atvinnutekjum yrði 

látið sitja við mat á tjóni vegna missis vinnutekna. 

Í fræðiskrifum hefur verið talið að ekki sé hægt að líta á þennan rökstuðning með það fyrir 

augum að sá sem sé einn í heimili geti aldrei átt rétt á bótum fyrir heimilisstörf, heldur bendi 

rökstuðningurinn einmitt til hins gagnstæða. Í þessu máli hafi niðurstaðan alfarið byggt á 

aðstæðum tjónþola. Líkleg rök fyrir bótum til þessara einstaklinga voru þá talin vera aukinn 

kostnaður vegna heimilisaðstoðar eða missir hugsanlegra launatekna í framtíðinni.
27

 

Þetta virðist þó ekki hafa verið algilt sjónarmið, en Þórir Bergsson, tryggingastærðfræðingur, 

ritaði nokkru áður en þessi dómur féll grein í Úlfljót þar sem fram kom að einhleypum væru 

aldrei áætlaðar tekjur við heimilisstörf við útreikning bóta þeim til handa.
28

 

Í þeim tilvikum þar sem tjónþoli var í fullu starfi utan heimilis var talið að hægt væri að fá 

bætur vegna vinnu við heimilisstörf fyrir tímabundið tjón, að minnsta kosti vegna útlagðs 

kostnaðar við heimilisaðstoð. Hvað varanlega örorku varðaði var meiri óvissa, enda hafði 

                                                

26 Guðný Björnsdóttir „Örorkubætur til þeirra sem vinna heimilisstörf“ í Helgi Sigurðsson (ritstj.), Ármannsbók: 

afmælisrit helgað Ármanni Snævarr í tilefni sjötugsafmælis hans 18. September 1989 (Sögufélag 1989) 211-

212. 
27 Sama heimild 212-213. 
28 Þórir Bergsson „Bætur fyrir lífs og líkamstjón 2. grein” 1975 (28) Úlfljótur 217, 222. 
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lítið sem ekkert reynt á það í dómaframkvæmd. Þó var talið að líta þyrfti til vinnutíma utan 

heimilis, fjölda barna, hvort viðkomandi er með húshjálp og vinnuframlag annarra sem búa á 

heimilinu.
29

 

Eftir að hætt var að miða við ráðskonulaun var tekið mið af launum samkvæmt kauptaxta 

Iðju, félags verksmiðjufólks í Reykjavík. Við útreikninga var litið til fjölskyldustærðar og 

aldurs barna og voru viðmiðuð laun hlutfölluð í samræmi við þær forsendur. Þannig voru 

bætur t.d. 75% af taxta þegar tveir fullorðnir voru í heimili en 100% þegar um var að ræða 

hjón með tvö börn. Þá fékkst 10% hækkun fyrir hvert barn umfram tvö á heimili.
30

 

Í áður reifuðum Hrd. 8. nóvember 1974 í máli 78/1973 kom fram í forsendum útreikninga 

tryggingastærðfræðings að líta mætti á heimili tjónþola sem töluvert minna en meðalheimili 

þar sem hún átti bara eitt barn. Voru bætur vegna vinnu við heimilisstörf því einungis 

miðaðar við 75% af ráðskonulaunum. 

Í Hrd. 13. apríl 1976 í máli nr. 107/1975 byggðu útreikningar tryggingastærðfræðings á því 

að þegar tveir væru í heimili skyldu bætur  vegna vinnu við heimilisstörf miðast við ¾ af 

iðjutaxta. Segir svo í forsendum útreikninganna: „Þegar tveir fullorðnir eru í heimili - 

venjulega barnlaus hjón - er ég vanur að áætla störf húsmóður á þann veg, að þau jafngildi 

3/4 af fullu starfi iðnverkakonu án yfirvinnu. Virðist mér eðlilegt, að sömu aðferð sé beitt í 

þessu máli.”  Í niðurstöðu sinni tekur Hæstiréttur ekki afstöðu til þessara ummæla 

tryggingastæðfræðingsins. Ekki er fallist á bótakröfu konunnar, heldur er hún lækkuð 

töluvert. Virðist rétturinn einkum hafa litið til aldurs konunnar, sem var 79 ára á slysdag, auk 

þess að hafa hliðsjón af sjúkrasögu hennar og öðrum atriðum um hag hennar, svo sem það að 

hún bjó í eigin húsnæði og hafði ekki aðrar tekjur en eftirlaun og ellilífeyri. Af ummælum 

tryggingastærðfræðingsins má þó ráða að venja hafi verið að reikna bætur með þessum hætti. 

Í Hrd. 19. desember 1977 í máli nr. 71/1975 voru forsendur tryggingastærðfræðings fyrir 

útreikningi bóta heimavinnandi húsmóður eftirfarandi: 

Eins og áður segir, voru, þegar slysið varð, á heimilinu auk þeirra hjóna fjögur 

börn. Ég áætla venjulega húsmæðrum á meðalstóru heimili (þ. e. hjón og tvö 

börn) dagvinnutekjur samkvæmt Iðjutaxta. Fyrir hvert barn umfram tvö hækka ég 

þær tekjur um 10%. 

                                                

29 Guðný Björnsdóttir „Örorkubætur til þeirra sem vinna heimilisstörf“ í Helgi Sigurðsson (ritstj.), Ármannsbók: 

afmælisrit helgað Ármanni Snævarr í tilefni sjötugsafmælis hans 18. september 1989 (Sögufélag 1989) 213; 

Þórir Bergsson „Bætur fyrir lífs og líkamstjón 2. grein.“ 1975 (28) Úlfljótur 217, 222. 
30 Guðný Björnsdóttir „Örorkubætur til þeirra sem vinna heimilisstörf“ í Helgi Sigurðsson (ritstj.), Ármannsbók: 

afmælisrit helgað Ármanni Snævarr í tilefni sjötugsafmælis hans 18. september 1989 (Sögufélag 1989)  214. 
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Í niðurstöðu sinni tók Hæstiréttur ekki afstöðu til réttmætis þessarar reikningsaðferðar, heldur 

voru konunni dæmdar bætur hæfilega ákveðnar með hliðsjón af högum hennar og „þeim 

atriðum sem hafa ber í huga við ákvörðun bóta sem þessara”. Ekki verður lesið úr 

röksemdarfærslu hvað dómurinn átti nákvæmlega við með þessari niðurstöðu, en bæturnar 

sem konan fékk voru lægri en kröfugerð hennar gaf til kynna. 

Þegar tjónþoli vann að hluta til utan heimilis var vinnutap annars vegar reiknað vegna 

heimilisstarfa með hliðsjón af hinum almennu launaforsendum og hins vegar á grundvelli 

launa samkvæmt skattframtali.
31

 

Í Hrd. 8. nóvember 1974 í máli 78/1973, sem áður hefur verið reifaður,  vann tjónþoli að 

hluta til utan heimilis og að hluta til við heimilisstörf. Voru bætur vegna tekjumissis við 

verslunarstörf reiknaðar miðað við skattframtöl hennar síðustu 3 árin fyrir slysdag, en bætur 

vegna heimilisstarfa reiknaðar miðað við ráðskonulaun. Féllst Hæstiréttur á þessa 

útreikninga, sem höfðu verið framkvæmdir af tryggingastærðfræðingi og voru lagðir fram af 

tjónþola. 

Af framangreindri umfjöllun má ráða að fyrir gildistöku skaðabótalaganna voru bætur vegna 

vinnu við heimilisstörf undirseldar réttaróvissu og óljóst nákvæmlega hvaða reglur giltu um 

ákvarðanir bóta til þessa hóps. Þó er ljóst að til að byrja með var miðað við ráðskonulaun en 

síðar verksmiðjutaxta Iðju, félags verksmiðjufólks og einnig er ljóst að stærð fjölskyldu skipti 

máli við ákvörðun bóta hjá tryggingastærðfræðingum, en Hæstiréttur virðist aldrei hafa tekið 

efnislega afstöðu til þeirra aðferða í úrlausnum sínum. Þessi atriði er nauðsynlegt að hafa í 

huga þegar réttarþróunin er skoðuð og þegar litið er til réttarframkvæmdar dagsins í dag, enda 

skapaði sú framkvæmd sem við var höfð á þessum tíma grundvöllinn fyrir setningu reglna 

um bætur til heimavinnandi einstaklinga.  

4. Ákvörðun bótafjárhæðar til heimavinnandi einstaklinga 

Eins og áður hefur verið fjallað um ríkti viss réttaróvissa á sviði skaðabótaréttar fyrir 

gildistöku skaðabótalaganna, þrátt fyrir að venja hefði myndast um ýmis atriði og ólögfestar 

meginreglur gilt að nokkru leyti. Átti réttaróvissa þessi ekki síst við um bætur til þeirra sem 

unnu við heimilisstörf. Núgildandi skaðabótalög tóku gildi þann 1. júlí 1993. Um var að ræða 

fyrstu íslensku skaðabótalögin frá stofnun lýðveldisins Íslands. Með setningu laganna árið 

                                                

31 Guðný Björnsdóttir „Örorkubætur til þeirra sem vinna heimilisstörf“ í Helgi Sigurðsson (ritstj.), Ármannsbók: 

afmælisrit helgað Ármanni Snævarr í tilefni sjötugsafmælis hans 18. september 1989 (Sögufélag 1989) 211-
214. 
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1993 var leitast við að bæta úr þessari óvissu með því að festa í lög reglur um bótarétt 

heimavinnandi einstaklinga, en í greinargerð með frumvarpi laganna kemur fram að lögin feli 

í sér „mikilvægar almennar reglur er leysa úr óvissu sem ríkti um ýmis atriði”.
32

  

Árið 1999 var gerð mikilvæg breyting á lögunum þar sem leitast var við að auka tillit til 

einstaklingsbundinna þátta við ákvörðun bótafjárhæðar.
33

   

Viðfangsefni þessa kafla er að fjalla um ákvörðun bótafjárhæðar til handa heimavinnandi 

einstaklingum eftir setningu skaðabótalaga.  

4.1 Fjárhagsleg örorka. 

Við setningu skaðabótalaganna var gerð sú mikilvæga breyting að horfið var frá því að leggja 

læknisfræðilega örorku til grundvallar við útreikning bóta fyrir líkamstjón og þess í stað lögð 

áhersla á að bæta skyldi fjárhagslega örorku þeirra sem yrðu fyrir tjóni, en slíkar breytingar 

höfðu þá þegar átt sér stað á Norðurlöndunum. 

Eru hugtökin skilgreind með eftirfarandi hætti í frumvarpi til laga: 

Læknisfræðileg örorka felur í sér að sams konar áverkar eru metnir til sama 

hundraðshluta, án tillit til starfs eða menntunar tjónþola og án þess að líta til þess 

hver áhrif örorkan hefur á getu hans til að afla vinnutekna. Við fjárhagslegt 

örorkumat er hins vegar leitast við að meta til örorkustigs þau áhrif sem áverkar 

hafa á fjárhag eða nánar tiltekið hæfi (tjónþola) til að afla tekna með vinnu.
34

 

Sú umræða hafði komið upp, fyrir setningu skaðabótalaga, að æskilegt væri að snúa baki við 

þeirri nálgun sem notast var við hérlendis, en þó hafði það engin áhrif á dómaframkvæmd, 

enda harla ólíklegt að svo umfangsmikil breyting gerðist öðruvísi en með aðkomu 

löggjafarvaldsins. Talið var að með hið fjárhagslega mat til viðmiðunar fengist raunhæfari 

grundvöllur til að miða varanlegt tekjutap hvers einstaklings fyrir sig. Tilgangurinn með 

þessari framsetningu var að gera það að verkum að tjónþoli fengi fullar bætur fyrir 

raunverulegt fjártjón sem hann hlyti, auk þess sem ætlunin var að koma í veg fyrir að menn 

öðluðust bótarétt án þess að hafa orðið fyrir raunverulegu fjárhagslegu tjóni.
35

  

Sú regla að miða eigi við hina fjárhagslegu örorku hefur verið staðfest af Hæstarétti, sjá til 

dæmis niðurstöðu dómsins í Hrd. 15. nóvember 2001 í máli nr. 215/2001.  

Maður varð fyrir slysi á vinnusvæði atvinnurekanda síns. Í kjarasamningi sem gilti 

um kjör hans var kveðið á um skyldu atvinnurekandans til að slysatryggja 

starfsmenn sína, m.a. fyrir varanlega örorku. Í málinu deildu aðilar um það hvort 

bæturnar skyldu miðaðar við fjárhagslega eða læknisfræðilega örorku. Í 

                                                

32 Alþt. 1992-1993, A-deild, 3621. 
33 Alþt. 1998-1999, A-deild, 1302. 
34 Alþt. 1992-1993, A-deild, 3625. 
35 Alþt. 1992-1993, A-deild, 3622; sama heimild, 3625. 
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niðurstöðu Hæstaréttar kom fram að hugtakið varanleg örorka hefði með setningu 

skaðabótalaganna fengið lögákveðna merkingu sem fjárhagsleg örorka. Því var 

fallist á þá kröfu að miða bætur mannsins við mat á fjárhagslegri örorku. 

Þrátt fyrir þessi sjónarmið löggjafans um að beita skyldi fjárhagslegu örorkumati við 

ákvörðun bóta, voru bætur til þeirra sem nýttu vinnugetu sína þannig að þeir hefðu engar eða 

litlar vinnutekjur, svo sem heimavinnandi einstaklingar, grundvallaðar á miskastigi, eða 

læknisfræðilegri örorku. Var 8. gr. laganna svohljóðandi: 

Bætur til barna og tjónþola, sem að verulegu leyti nýta vinnugetu sína þannig að 

þeir hafa engar eða takmarkaðar vinnutekjur, skal ákvarða á grundvelli miskastigs 

skv. 4. gr. Bætur skulu ákveðnar sem hundraðshluti af bótum fyrir varanlegan 

miska eftir reglum 1. - 4. málsl. 1. mgr. 4. gr. 

Þegar miskastig er minna en 15% greiðast engar örorkubætur. Þegar miskastig er 

15%, 18% eða 20% skulu örorkubætur vera 130%, 135% eða 140% af bótum 

fyrir varanlegan miska.  

Þegar miskastig er 25% eru örorkubætur 150% af bótum fyrir varanlegan miska. 

Þegar miskastig er 30%, 35%, 40%, 45% eða 50% skulu örorkubætur vera 160%, 

170%, 180%, 190% eða 200% af bótum fyrir varanlegan miska. 

Þegar miskastig er 55% eru örorkubætur 225% af bótum fyrir varanlegan miska. 

Þegar miskastig er 60%, 65%, 70%, 75%, 80% eða 85% skulu örorkubætur vera 

250%, 275%, 300%, 325%, 350% eða 375% af bótum fyrir varanlegan miska. 

Þegar miskastig er 90%, 95% eða 100% skulu örorkubætur vera 400% af bótum 
fyrir varanlegan miska. 

Í greinargerð segir að þar sem ekki væri í þessum tilvikum um atvinnutekjur að ræða væri 

ekki unnt að nota árslaun til að ákveða bætur skv. 6. og 7. gr. og skyldu bætur því ákveðnar á 

grundvelli miskastigs. Tekið er fram að þær reglur sem giltu á þessum tíma um mat á 

varanlegu fjártjóni þessa hóps væru óskýrar auk þess sem mismunandi skoðanir giltu um það 

hvernig sanngjarnt og eðlilegt væri að haga reglum um mat á tjóni þeirra. Var þessi leið valin 

þar sem hún samræmdist reglum þeim á Norðurlöndum sem litið var til við setningu 

laganna.
36

 

Fram kom að ákvæði þetta gæti í einhverjum tilvikum orðið til þess að tjónþolar sem ynnu 

heimilisstörf fengju hærri bætur en þeir sem öfluðu tekna utan heimilis. Þrátt fyrir það væri 

reynslan sú að bætur til heimavinnandi einstaklinga væru lágar og að tilraunir til að bæta hag 

þeirra hafi ekki borið árangur sem skyldi. Því væri tilgangur þessarar reglu að tryggja eftir 

fremsta megni að réttur heimavinnandi einstaklinga til bóta yrði ekki lakari en réttur þeirra 

sem hefði launatekjur. Þá var einnig litið til þess að heimavinnandi einstaklingar nytu 

                                                

36 Alþt. 1992-1993, A-deild, 3648-3650. 
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almennt ekki bóta frá öðrum bótakerfum, svo sem slysatryggingu og greiðslna frá 

lífeyrissjóðum, svo að á heildina litið væri réttur launþega til slysabóta rýmri.
37

 

Með breytingu sem gerð var á skaðabótalögum árið 1999, með lögum nr. 37/1999, var reynt 

að leysa þennan vanda með því að bæta ákvæði um lágmarkstekjuviðmið við lögin og var 

sérregla 8. gr. felld út. Upp frá því voru bætur til allra tjónþola miðaðar við fjárhagslega 

örorku. 

Í greinargerð með umræddri lagabreytingu kemur fram að skipting tjónþola í tvo hópa með 

þeim hætti að bætur til þeirra sem féllu undir 8. gr. laganna í upprunalegri mynd voru ekki 

byggðar á mati á fjárhagslegri örorku heldur mati á læknisfræðilegri örorku valdi misræmi og 

afmörkunarvanda og geti leitt til óeðlilegrar niðurstöðu. Gætt hafði mismununar milli 

tjónþola eftir því hvort bætur voru ákveðnar eftir 5. – 7. gr. eða 8. gr. og jafnvel vafi í 

einstökum tilfellum hvora leiðina ætti að velja. Bætur til þeirra sem féllu undir 8. gr. voru 

ekki byggðar á mati á fjárhagslegri örorku heldur læknisfræðilegri og þannig var 

„grundvallarmunur á þeim aðferðum sem notaðar væru til að meta fjártjón þeirra sem falla 

undir 8. gr. laganna og annarra tjónþola”.
38

 

Þannig gætu bætur á grundvelli 8. gr. jafnvel orðið hærri en bætur skv. 6. gr. og húsmóðir 

með hátt miskastig sem starfaði eingöngu við heimilisstörf fengið hærri bætur en kona sem 

nýtir vinnugetu sína til launaðs starfs á almennum vinnumarkaði, en sinnir heimilisstörfum 

þess utan.
39

  

Um þetta segir nánar í greinargerðinni: 

Eitt helsta markmið með setningu skaðabótalaganna var að taka upp fjárhagslegt 

örorkumat í stað læknisfræðilegs til þess að bætur yrðu ákveðnar í meira 

samræmi við raunverulegt einstaklingsbundið fjártjón en hið læknisfræðilega 

örorkumat gefur kost á. Þessu markmiði hefur einungis verið náð gagnvart þeim 

tjónþolum sem falla undir 6. gr., því enn er miðað við læknisfræðilegt örorkumat 
gagnvart hinum tekjulausu. 

Það er óeðlileg niðurstaða að vinnutekjur sem maður aflar geti orðið til þess að 

lækka bætur sem honum hefðu ella borið. Í ljósi þess er lagt til að samræma og 

fella saman, að því marki sem kostur er, reglur lagagreinanna tveggja með það 

fyrir augum að draga úr misræmi bóta.
40

 

Fleiri vandkvæði voru við aðferðir 8. gr. Samkvæmt upprunalegu lögunum frá 1993 voru 

ekki greiddar bætur á grundvelli 8. gr. ef miski mældist undir 15%. Þetta lágmark var svo 

lækkað í 10% með lögum um breytingu á skaðabótalögum nr. 42/1996. Í Hrd. 4. júní 1998 í 

                                                

37 Alþt. 1992-1993, A-deild, 3648-3650. 
38 Alþt. 1998-1999, A-deild, 1295. 
39 Sama heimild 1296. 
40 Sama heimild. 
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máli nr. 317/1997 komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að það væri andstætt jafnræðisreglu 

65. gr. og eignarréttarákvæði 72. gr. stjórnarskrárinnar að þeir sem fengju metinn miska undir 

tilteknu lágmarki fengju ekki fjártjónsbætur í samræmi við líklegt tjón.
41

 

Í því skyni að vinna bug á þessum vanda sem skaðabótalögin stóðu frammi fyrir var gripið til 

þess ráðs að samræma reglur 6. gr. og 8. gr. með það að markmiði að draga úr þessu misræmi 

sem myndast hafði. Gerð var sú tillaga að taka upp í lögin lágmarksárslaun að fjárhæð 

1.200.000 sem skyldi nota sem viðmið þegar tjónþoli hefði engum launatekjum til að dreifa. 

Upphæð þessi tekur breytingum í takt við verðlag skv. 15. gr. SKBL.
42

 

Þá var einnig lögð fram sú tillaga að taka upp fjárhagslegt örorkumat þessa hóps í stað 

læknisfræðilegs, en með því að gera það féll 10% lágmarksreglan, sem Hæstiréttur hafði 

dæmt ólögmæta og í andstöðu við stjórnarskrá, niður og fjártjón tjónþola í öllum tilvikum 

reiknað með sama hætti. Með þessu yrði markmiðinu um að samræma bótareglur náð að mati 

löggjafans. Þrátt fyrir það var talið ljóst að fjárhagslegt örorkumat byggðist eftir sem áður á 

veikari forsendum hjá hinum heimavinnandi en þeim sem falla undir 6. gr.
43

  

Af ofangreindri umfjöllun má ráða að löggjafinn hefur kveðið skýrt á um það að bætur til 

þeirra sem hafa orðið fyrir líkamstjóni eigi að miðast við fjárhagslega örorku og að bæta eigi 

tjónþola raunverulegt tjón sem hann hefur orðið fyrir. Markmiði þessu var náð að mati 

löggjafans með lagabreytingunni árið 1999 þar sem reglur um bætur til launþega annars vegar 

og þeirra sem nýta vinnugetu sína án þess að fá launatekjur hins vegar voru samræmdar frá 

því sem áður var. Þrátt fyrir að erfiðara sé að meta fjártjón hins síðarnefnda hóps með 

nákvæmum hætti virðist löggjafinn samt sem áður vera sáttur við þessa niðurstöðu og telja 

hana sanngjarna og eðlilega. 

4.2 Verðmæti vinnu við heimilisstörf 

Eins og fjallað hefur verið um er orðalag 3. mgr. 1. gr. SKBL skýrt hvað varðar rétt 

heimavinnandi einstaklinga til að fá störf sín metin til jafns við launatekjur þegar skaðabætur 

til þeirra eru ákvarðaðar. 

Mikilvæg nýjung sem fylgdi setningu skaðabótalaganna árið 1993 var aðskilnaður 

tímabundinnar og varanlegrar örorku með svokölluðum stöðugleikapunkti. 

                                                

41 Alþt. 1998-1999, A-deild, 1296. 
42 Sama heimild. 
43 Alþt. 1998-1999, A-deild, 1297. 
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Stöðugleikapunktur markar endalok hins tímabundna tjóns og upphaf hins varanlega. 

Hugtakið er fengið úr dönskum rétti og var ekki að finna áður í íslenskum lögum. 
44

 

Í 3. mgr. 1. gr. er sérstaklega vísað til ákvæðis 2. gr laganna, sem kveður á um bætur fyrir 

tímabundið atvinnutjón, auk 2. mgr. 7. gr. og 8. gr. sem fjalla um bætur fyrir varanlega 

örorku. Löggjafinn hefur því ætlað heimavinnandi einstaklingum bótarétt á grundvelli 3. mgr. 

1. gr. fyrir hvort tveggja. Reglur um ákvörðun bóta fyrir tímabundið atvinnutjón annars vegar 

og varanlega örorku hins vegar eru ólíkar. Verður umfjöllun kaflans því skipt niður í 

umfjöllun um bætur fyrir varanlega örorku annarsvegar og bætur fyrir tímabundið atvinnutjón 

hins vegar. Að lokum verður til samanburðar fjallað um ákvörðun bótafjárhæðar vegna vinnu 

við heimilisstörf í Noregi og Danmörku. 

4.2.1 Bætur fyrir varanlega örorku 

Meginregluna um tekjuviðmið við útreikning bóta er að finna í 1. mgr. 7. gr. SKBL. 

Samkvæmt þeirri reglu skulu bætur taka mið af árslaunum þrjú síðustu tekjuár fyrir slys, 

miðað við skattframtöl tjónþola. Við þá fjárhæð bætist svo 8% lögbundið framlag 

atvinnurekanda í lífeyrissjóð, sbr. 2. gr. laga nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda 

og starfsemi lífeyrissjóða.  

Þessari meginreglu verður augljóslega ekki beitt við útreikning bótafjárhæðar til 

heimavinnandi einstaklinga þar sem þeir fá ekki greitt fyrir störf sín. Í þeim tilvikum kemur 

til greina að beita 2. mgr. 7. gr. eða 8. gr.  

Ákvæði 2. mgr. 7.gr. SKBL hljóðar svo: „Árslaun skulu þó metin sérstaklega þegar 

óvenjulegar aðstæður eru fyrir hendi og ætla má að annar mælikvarði
 45

 sé réttari á líklegar 

framtíðartekjur tjónþola”. 

Ákvæði 8. gr. SKBL hljóðar svo: „Bætur til barna og tjónþola, sem að verulegu leyti nýta 

vinnugetu sína þannig að þeir hafa engar eða takmarkaðar vinnutekjur, skal ákvarða á 

grundvelli örorkustigs skv. 5. gr. Bætur skulu ákveðnar eftir reglum 5.–7. gr.” 

Mörkin á milli 2. mgr. 7. gr. og 8. gr. eru dregin í greinargerð með frumvarpi til 

skaðabótalaga frá 1993, en miða skal við að þegar tjónþoli vinnur 50% starf utan heimilis eða 

meira skuli reikna bætur út frá 2. mgr. 7. gr. en að öðrum kosti skuli miða bætur við tekjur 

skv. 8. gr
46

. 

                                                

44 Atli Þór Ólason „Hugtakið „stöðugleikapunktur“ og tímabundnar bætur í skaðabótarétti“ (1997) 47 Tímarit 

lögfræðinga 259, 260. 
45 Með orðalaginu annar mælikvarði er átt við annan mælikvarða en þann sem regla 1. mgr. 7. gr. kveður á um. 
46 Alþt. 1992-1993, A-deild, 3649. 
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4.2.1.1 Bætur reiknaðar á grundvelli 2. mgr. 7. gr. SKBL 

Upphaflega hljóðaði ákvæði 2. mgr. 7. gr. SKBL svo: „Árslaun skulu þó metin sérstaklega 

þegar óvenjulegar aðstæður eru fyrir hendi, t.d. breytingar á tekjum eða atvinnuhögum”. Var 

orðalag þess rýmkað árið 1999 þannig að mati skv. 2. mgr. 7. gr. verði beitt þegar viðmiðun 

skv. 1. mgr. 7. gr. þykir af einhverjum ástæðum ekki réttmæt. 

Þetta þykir eðlileg breyting þegar horft er til þess markmiðs lagabreytingarinnar í heild sinni 

að gera bótaútreikninga einstaklingsmiðaðri og í takt við tjón hvers og eins. 

Í greinargerð með 7. gr. laganna kemur fram að tjónþoli sem vinnur hálft starf utan heimilis 

taki tekjurnar með sér heim, en með því er átt við að tekjur hans við heimilisstörf skuli 

metnar hinar sömu og tekjur hans úti á vinnumarkaðnum. Í greinargerðinni segir: 

Ef kona eða karl hefur t.d. unnið hálfan daginn utan heimilis, en að öðru leyti 

notað starfsorku sína til þess að sinna börnum sínum og öðrum heimilisstörfum, 

skal ákveða árslaun eins og þau mundu hafa orðið ef tjónþoli hefði verið í fullu 

launuðu starfi utan heimilis, sbr. 3. mgr. 1. gr. frumvarpsins.
47

 

Þetta hefur verið staðfest af Hæstarétti, m.a. í Hrd. 7. júní 2001 í máli nr. 451/2000 þar sem 

dómurinn tekur skýra afstöðu til reglunnar:  

Kona sem vann sem sjúkraliði í hálfu starfi hlaut líkamstjón í umferðarslysi. Í 

málinu reis ágreiningur um hvaða tekjur ætti að leggja til grundvallar við 

ákvörðun bóta fyrir tímabundið atvinnutjón og varanlega örorku vegna 

heimilisstarfa, en konan var húsmóðir á fimm manna heimili. Í dómnum segir 

„Þar sem stefnda var í hálfu starfi fyrir slysdag ber að ákvarða bætur henni til 

handa vegna varanlegrar örorku á grundvelli 2. mgr. 7. gr. skaðabótalaga, eins 

og hún var fyrir gildistöku laga nr. 37/1999, en ekki 1. mgr. 7. gr. eða 8. gr. 

laganna. ...  Með hliðsjón af athugasemdum með frumvarpi til skaðabótalaga um 

2. mgr. 7. gr. skal ákveða árslaunin, eins og þau hefðu orðið, ef tjónþoli hefði 

verið í fullu launuðu starfi utan heimilis, sbr. 3. mgr. 1. gr. laganna.” 

Í þessu máli beitir Hæstiréttur 2. mgr. 7. gr. við ákvörðun sína, en dómurinn tekur nokkuð 

afdráttarlausa afstöðu til túlkunar á reglum um launaviðmið þeirra sem vinna hálft starf utan 

heimilis, og er sú túlkun í fullkomnu samræmi við sjónarmið löggjafans í greinargerð með 

frumvarpi til skaðabótalaga. 

Það vekur athygli að sá bótaskyldi þarf, samkvæmt túlkun Hæstaréttar í ofangreindu máli, að 

sýna fram á að tjónþoli hefði ekki getað aflað sömu tekna ef hann hefði unnið fullan dag utan 

heimilis, vilji hann byggja á því, en tjónþoli þarf þá væntanlega ekki að sýna fram á 

möguleika sína til slíkrar tekjuöflunar. 

                                                

47 Alþt. 1992-1993, A-deild, 3648. 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1999037.html#G
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Fyrir gildistöku skaðabótalaga var öðruvísi háttað til um útreikning bóta til þeirra sem 

störfuðu að hluta utan heimilis eins og sjá má í Hrd. 8. nóvember 1974 í máli nr. 78/1973, 

sem áður hefur verið reifaður, en þar voru bætur til tjónþola reiknaðar í tvennu lagi. Bætur 

vegna tekjumissis vegna verslunarstarfa voru reiknaðar miðað við tekjur tjónþola skv. 

skattframtölum síðustu þriggja ára fyrir slys, en bætur vegna missis getu til heimilisstarfa 

reiknaðar út frá ráðskonulaunum. 

Af orðalagi greinargerðar sem vísað var til hér að ofan, er augljóst að löggjafinn vildi ekki 

halda þessari skipan til haga hvað varðar útreikning bóta til þeirra sem nýta hluta vinnugetu 

sinnar til heimilisstarfa. Ekki er að finna rökstuðning fyrir þessari breytingu, en hún virðist þó 

komin til að vera.  

Ekki er að sjá að reynt hafi á tilvik fyrir dómi þar sem tjónþoli starfar utan heimilis í minna 

en hálfu starfi. Samkvæmt orðalagi greinargerðar, sem áður hefur verið vísað til, skal reikna 

bætur slíkra aðila eftir 8. gr. SKBL og miða bætur við lágmarkstekjuviðmið laganna. Verður 

að telja líklegt að slíkur útreikningur leiði til óeðlilegrar niðurstöðu, þar sem líklegt er að 

vinnutekjur viðkomandi einstaklings utan heimilisins séu hærri en lágmarkstekjuviðmið 

laganna og hlýtur viðkomandi þá lægri bætur en honum ber. Ef til vill væri í slíkum tilfellum 

hægt að túlka orðalag löggjafans í greinargerð með þeim hætti að miða eigi við 

lágmarkstekjur við útreikning þess hluta bótafjárhæðarinnar er lýtur að heimilisstörfum, en 

launatekjur viðkomandi leggist til grundvallar bótaútreikningi fyrir atvinnumissi. Slík aðferð 

samræmist því sem áður viðgekkst og segja má að það leiði til nákvæmari niðurstöðu, sem 

tekur mið af einstaklingsbundnum þáttum, og samrýmist þar með tilgangi skaðabótalaganna 

að öllu leyti. 

4.2.1.2 Bætur reiknaðar á grundvelli 8. gr. SKBL 

Í greinargerð með lagabreytingunni frá 1999 kemur fram að í tilviki einstaklings sem nýti 

vinnugetu sína að öllu leyti til heimilisstarfa verði að meta viðkomandi fjárhagslega örorku 

vegna minnkaðrar getu til slíkra starfa á grundvelli lágmarkstekjuviðmiðunar í 8. gr.  laganna. 

Þetta er staðfest í Hrd. 19. september 2002 í máli nr. 210/2002. 

Kona slasaðist í umferðarslysi. Þar sem hún sinnti einungis heimilisstörfum, og 

nýtti þannig vinnugetu sína svo að hún hefði engar eða takmarkaðar launatekjur, 

svo að bætur hennar skyldu reiknaðar út frá 1. mgr. 8. gr. skaðabótalaganna, enda 

var ekki fallist á að hún hefði verið atvinnulaus þegar slysið varð svo að 2. mgr. 7. 

gr. gæti átt við. 

Eins og komið hefur fram áður voru bætur til þeirra sem fengust einungis við heimilisstörf 

metnar á grundvelli læknisfræðilegrar örorku fyrst eftir setningu laganna. Þótti það ekki 
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heppilegt fyrirkomulag, þar sem aðrir tjónþolar fengu bætur á grundvelli mats á fjárhagslegri 

örorku. Var því brugðið á það ráð að setja í lögin ákvæði um lágmarkstekjur sem miða skal 

við þegar bætur eru ákvarðaðar fyrir einstaklinga sem hafa mjög litlar eða engar vinnutekjur. 

Við nánari umhugsun vaknar sú spurning hvort að löggjafinn hafi með setningu 

lágmarkslaunaviðmiðs þessa framkvæmt endanlegt verðmat á heimilisstörfum. Einnig má 

velta fyrir sér hvort að slíkt sé réttlætanlegt með hliðsjón af því að Hæstiréttur hafði þegar 

ákveðið í nokkrum málum hvað teldust sanngjarnar og eðlilegar bætur fyrir missi getu til 

heimilisstarfa. 

Fyrir setningu skaðabótalaga hafði myndast sú dómvenja í Hæstarétti að miða bætur við 

ráðskonulaun, en síðar taxta Iðju, félags verkafólks. Ef litið er til meðallauna verkafólks í 

dag, en Iðja heyrir nú sögunni til og því ekki hægt að finna gildandi Iðjutaxta, er ljóst að væru 

þau notuð sem viðmið, þá væru bætur til heimavinnandi einstaklinga hærri en raun ber vitni. 

Regluleg meðallaun verkakarla á árinu 2011 voru 276.000 krónur á mánuði, eða 3.312.000 

kr. á ári og verkakvenna 232.000 á mánuði, eða 2.784.000. Meðaltalslaun karla og kvenna 

var 265.000 á mánuði eða 3.180.000 ár ári.
48

 Lágmarkstekjur skv. 8. gr. miðað við 

verðlagsbreytingar í desember 2011 2.776.500 kr.  

Samt sem áður má ráða af rökstuðningi löggjafans fyrir setningu lágmarkstekjuviðmiðs, að 

um sé að ræða málefnalega ákvörðun sem ætlað er að mæta þeim vandamálum sem fylgja 

ákvörðun bóta til þeirra sem nýta vinnugetu sína með þeim hætti að engin laun koma fyrir. 

Fjárhæðin er, að því er virðist, vel ígrunduð. Það má meðal annars ráða af þeirri staðreynd að 

hún var lækkuð úr 1.400.000 kr. í 1.200.000 kr. á meðan frumvarpið var til meðferðar, vegna 

harðrar gagnrýni þess efnis að upphæðin væri allt of há. Hærri fjárhæðin svaraði til 

meðallauna verkafólks innan ASÍ árið 1994, en á því ári komu tillögur að 

lágmarkstekjuviðmiði fyrst fram. Þótti óeðlilegt að lágmarkstekjuviðmið laganna, og þar með 

tekjuviðmið þeirra sem hefðu engar eða mjög litlar launatekjur, yrði í einhverjum tilvikum 

hærra en laun vinnandi fólks.
49

 

Þrátt fyrir að löggjafinn hafi með svo beinskeyttum hætti lagt mat sitt á verðmæti 

heimilisstarfa eru tvö atriði sem vekja umhugsun og vangaveltur. 

Í fyrsta lagi það hvort að vinnuframlag heimavinnandi einstaklings skipti máli við útreikning 

eða hvort að bæturnar eigi að vera hinar sömu óháð vinnuálagi.  

                                                

48 Hagstofa Íslands ,,Laun á almennum vinnumarkaði 2011” (30. mars 2012, Hagstofa Íslands 2012) 13. 
49 Alþt. 1998-1999, A-deild, 1296. 
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Í álitsgerð minnihluta nefndar þeirrar sem skipuð var skv. 3. gr. laga nr. 42/1996 til að vinna 

að heildarendurskoðun skaðabótalaga kom fram að við uppgjör bóta væri sanngjarnt að taka 

tillit til fjölskyldustærðar og að það samræmdist reglunni í 3. mgr. 1. gr. SKBL. Segir að 

óeðlilegt sé að heimavinnandi maki sem annist tveggja manna fjölskyldu eigi að fá til jafns 

metin störf sín og heimavinnandi maki sem sér um 5 – 6 manna fjölskyldu. Er vísað til þess 

að þó að dómaframkvæmd þess efnis væri óljós þá mætti álykta að hún feli í sér 

framangreinda reglu. Lagði minnihlutinn til, með vísan til alls þessa, að tekin yrði upp sú 

regla að miða mat á vinnutekjutapi við fjölskyldustærð. 

Fram kom í kafla 2 að sú aðferð að miða bótafjárhæð við fjölskyldustærð tíðkaðist meðal 

tryggingastærðfræðinga í framkvæmd fyrir gildistöku skaðabótalaga, þrátt fyrir að 

Hæstiréttur hafi aldrei staðfest það með beinum hætti í niðurstöðum sínum. Þessi aðferð 

virðist hafa haldið velli meðal tryggingastærðfræðinga eftir gildistöku laganna, ef marka má 

ummæli Atla Þórs Ólasonar, tryggingastærðfræðings í grein sinni, sem áður hefur verið vísað 

til, þar sem fram kemur að lengd tímabils óvinnufærni tjónþola miðist m.a. við vinnuframlag 

hans eða hennar á heimilinu.
50

 Reyndar einskorðast umfjöllun í greininni við tímabundið 

atvinnutjón, en engu að síður er um að ræða sambærileg sjónarmið og þau sem sett eru fram í 

álitsgerð þeirri sem hér er til umfjöllunar varðandi varanlega örorku. Aftur á móti er ekki að 

sjá merki þess að Hæstiréttur taki tillit til þess með beinum hætti í dómsniðurstöðum sínum 

hvert vinnuframlag tjónþola á heimili er, þrátt fyrir að stundum komi fram upplýsingar um 

fjölskylduhagi. Í Hrd. 7. júní 2001 í máli nr. 451/2000 sem áður hefur verið reifaður kemur 

til dæmis fram að tjónþoli hafi verið húsmóðir á fimm manna heimili, en ekki er að sjá að það 

hafi haft nokkur áhrif á niðurstöðu dómsins hvað bótafjárhæð varðar.  

Meirihluti þeirrar nefndar sem hér er til umfjöllunar virðist ekki hafa tekið undir þessi 

sjónarmið minnihlutans, enda ekki minnst á þau einu orði í meirihlutaáliti.  

Höfundur ritgerðar þessarar er sammála áliti minnihlutans, enda er það í anda markmiðs 

skaðabótalaga um að bæta raunverulegt fjártjón hvers einstaklings fyrir sig að miða bætur við 

vinnuframlag hvers og eins, auk þess sem það samræmist norskri réttarframkvæmd, þar sem 

litið er til vinnuframlags við ákvörðun bóta af þessu tagi, en tíðkast hefur á Íslandi að líta til 

Norðurlanda, einkum Noregs og Danmerkur, við túlkun á réttarreglum.   

Í öðru lagi, eins og fjallað hefur verið um, virðist verðmatið ekki vera hið sama þegar um er 

að ræða annars vegar aðila sem starfar að hluta á vinnumarkaði og að hluta heimavið og hins 

                                                

50 Atli Þór Ólason „Hugtakið ,,stöðugleikapunktur” og tímabundnar bætur í skaðabótarétti” (1997) 47 Tímarit 
lögfræðinga 259, 276. 
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vegar þegar um ræðir aðila sem er heimavinnandi að fullu, þrátt fyrir að um nákvæmlega 

sömu störf sé að ræða á heimilinu. Í því ljósi má benda á að sé einstaklingur í 40% starfi 

skulu bætur hans eða hennar metnar út frá 8. gr. laganna en sé viðkomandi í 50% starfi 

reiknast bætur út frá 2. mgr. 7. gr., með þeim hætti að viðkomandi fær sömu laun fyrir 

heimilisstörfin og hann fær fyrir vinnu sína úti á vinnumarkaðnum. Það má gera ráð fyrir að 

töluverður munur geti verið á bótafjárhæðum þessara tveggja einstaklinga, en einungis er um 

að ræða hálfs dags mun á vinnu utan heimilisins. Þessi vandi væri best leystur með því að 

verðmeta heimilisstörf ávallt með sama hætti, óháð því hvort viðkomandi tjónþoli væri 

útivinnandi að hluta eða ekki. Ef allir fengju bætur fyrir heimilisstörf á sama grundvelli, 

reiknað með hliðsjón af vinnuframlagi hvers og eins, fengist algert samræmi í tilfellum 

bótaútreiknings til heimavinnandi einstaklinga, auk þess sem bætur væru einstaklingsmiðaðar 

í öllum tilvikum og því fullkomið samræmi við tilgang skaðabótalaganna. 

4.2.2 Bætur fyrir tímabundið atvinnutjón 

Segja má að útreikningur bóta fyrir tímabundið atvinnutjón vegna vinnu við heimilisstörf sé 

að miklum mun frábrugðinn útreikningi á bótum vegna varanlegrar örorku heimavinnandi 

einstaklinga. Engum viðmiðum um verðmat er til að dreifa og löggjafinn hefur ekki sett 

lágmarkstekjuviðmið, líkt og það sem er í 8. gr. SKBL, til viðmiðunar við útreikning bóta 

fyrir tímabundið atvinnutjón. 

Um bætur fyrir tímabundið atvinnutjón er kveðið í  2. gr. SKBL: „Bætur fyrir tímabundið 

atvinnutjón skal ákveða fyrir tímann frá því að tjón varð þangað til tjónþoli getur hafið vinnu 

að nýju eða þar til heilsufar hans er orðið stöðugt”. 

Í greinargerð með ákvæðinu segir sérstaklega um bætur til heimavinnandi einstaklinga: 

Ákvæði 1. mgr. 2. gr. er í samræmi við það sem nú er almennt talið gilda um 

bætur fyrir tímabundið atvinnutjón. Hér skal þó vakin athygli á því að nýmælið í 

3. mgr. 1. gr. um verðmæti vinnu við heimilisstörf getur haft veruleg áhrif þegar 

bætur eru ákvarðaðar fyrir atvinnutjón. Um bætur fyrir útgjöld vegna sérstakrar 

aðstoðar á heimili, þegar heimavinnandi maki eða sambúðarmaki slasast, fer eftir 

reglunum um atvinnutjón. Tjónþoli getur þó aðeins krafist greiðslu á 

útlögðum kostnaði. (leturbr. höf) 

Árið 1996 gerði Vátryggingaeftirlitið athugun meðal tryggingafélaga á Íslandi á framkvæmd 

þeirra í tengslum við 2. gr. SKBL. sem kveður á um bætur fyrir tímabundið atvinnutjón. Var 

sú spurning „hvernig tjón atvinnulausra, námsmanna, heimavinnandi og þeirra sem (væru) í 

stopulli vinnu væri bætt”. Í skýrslu Vátryggingaeftirlitsins fyrir árið 1996 er stutt umfjöllun 

þar sem svör tryggingafélaganna höfðu verið dregin saman, og var niðurstaðan eftirfarandi er 

sneri að þeim sem heimavinnandi voru: 
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Þegar heimavinnandi fólk verður óvinnufært fær það ekki greiddar bætur frá 

félögunum nema um sé að ræða útlagðan kostnað vegna heimilisstarfa, þ.e. þegar 

heimilisaðstoð er keypt og hennar er greinilega þörf. Ef um hlutastarf utan 
heimilis er að ræða bætist tekjutap á sama hátt og hjá öðrum launþegum. 

Þessi túlkun á ákvæði 2. gr. sbr. 3. mgr. 1. gr. á rætur sínar að rekja til Danmerkur, en í 

dönsku skaðabótalögunum er, eins og komið hefur fram, að finna hliðstætt ákvæði við 2. gr. 

sbr. 3. mgr. 1. gr.  

Fyrirmynd íslensku skaðabótalaganna er sótt til Danmerkur og var mikið litið til dönsku 

skaðabótalaganna ásamt greinargerð með þeim við samningu íslensku laganna.
51

  

Það virðist því hafa legið beint við að túlka ákvæði íslensku laganna um bætur til 

heimavinnandi einstaklinga með sama hætti og viðgekkst í Danmörku. Auk þess samræmist 

þessi túlkun þeim ummælum í greinargerð með íslensku lögunum, um að einungis útlagður 

kostnaður fáist bættur, sem vísað var til hér á undan. 

Merki þessa má einnig sjá í grein Atla Þórs Ólasonar dr. med. í Tímariti lögfræðinga árið 

1997 þar sem umfjöllunarefnið er hugtakið stöðugleikapunktur og tímabundnar bætur í 

skaðabótarétti. Í þessari grein sinni fjallar hann m.a. um það að hjá heimavinnandi 

einstaklingum ráðist upphæð bóta fyrir tímabundið atvinnutjón af útlögðum kostnaði.
 52

 

Þrátt fyrir túlkun þessa á reglunum um bætur fyrir tímabundið atvinnutjón væri ansi 

samræmd og skýr var hún ekki talin heppileg, þar sem hún kæmi að litlu haldi fyrir 

heimavinnandi fólk, en í skýrslunni segir nánar: 

Það er athyglisvert hver staða heimavinnandi fólks er gagnvart greiðslum 

vátryggingafélaga samkvæmt 2. gr. skaðabótalaga, þegar haft er í huga ákvæði 3. 

mgr. 1. gr. skaðabótalaga, en þar segir; "Verðmæti vinnu við heimilisstörf skal 

lagt að jöfnu við launatekjur, sbr. 2. gr., 2. mgr. 7. gr. og 8. gr." Ekki er annað að 

sjá af framkvæmd vátryggingafélaga en að ákvæði þetta komi að fremur litlu 

haldi fyrir heimavinnandi fólk, þegar það verður tímabundið óvinnufært, þar sem 

bætur takmarkast við aðkeypta aðstoð á heimili. Það er ekki endilega sú lausn 

sem margir myndu velja heldur er oft um að ræða t.d. aðstoð annars heimilisfólks 

eða ættingja. Þarf þá viðkomandi að greiða t.d. maka sínum laun fyrir 

heimilisvinnu svo að hann fái bætur? Bætur til heimavinnandi fólks eru staðlaðar 

þegar um varanlegt líkamstjón er að ræða, sbr. 8. gr. skaðabótalaga, og er þá 

ekkert mat lagt á það hvort líklegt hefði verið að viðkomandi færi nokkru sinni út 

á vinnumarkaðinn eða þá í hvaða störf. E.t.v. væri heppilegt að staðla bætur til 

heimavinnandi fólks einnig þegar um tímabundið tjón er að ræða.
53

 

                                                

51 Atli Þór Ólason „Hugtakið „stöðugleikapunktur” og tímabundnar bætur í skaðabótarétti” (1997) 47 Tímarit 

lögfræðinga 259, 260; Alþt. 1992-1993, A-deild, 3622. 
52 Atli Þór Ólason „Hugtakið „stöðugleikapunktur” og tímabundnar bætur í skaðabótarétti” (1997) 47 Tímarit 

lögfræðinga 259, 276. 
53 Vátryggingaeftirlitið „Ársskýrsla 1996 nr. 23” (desember 1997, Vátryggingaeftirlitið 1997) 45-46. 
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Lagði Vátryggingaeftirlitið því fremur til að bætur vegna tímabundins atvinnutjóns til þeirra 

sem nýta aflahæfi sitt til heimilisstarfa ætti að staðla, líkt og gert hafði verið við bætur fyrir 

varanlega örorku í 8. gr. laganna. 

Það skal áréttað að þegar þessi skýrsla kom út hafði 8. gr. ekki verið breytt, en það gerðist 

ekki fyrr en árið 1999. Um það er nánar vísað til umfjöllunar hér á undan. Engu að síður eru 

þessar tillögur Vátryggingaeftirlitsins umhugsunarverðar með tilliti til núverandi orðalags 8. 

gr. SKBL, þar sem kveðið er á um lágmarkstekjuviðmið og bætur vegna varanlegrar örorku 

því staðlaðar með vissum hætti. Tillögurnar gætu því eins átt við um stöðlun bóta í dag líkt 

og stöðlun bóta árið 1996. 

Hæstiréttur tók af skarið varðandi túlkun á ákvæði 3. mgr. 1. gr. SKBL, sbr. 2. gr. SKBL í 

Hrd. 14. október 1999 í máli nr. 153/1999.   

Kona slasaðist í skíðaslysi. Í málinu var ágreiningur vegna tímabundins 

atvinnutjóns, en vátryggingafélagið sem greiddi bæturnar taldi konuna einungis 

eiga rétt á bótum vegna tímabundins atvinnutjóns fyrir þær launatekjur sem hún 

varð af vegna vinnu sinnar við skrifstofustörf. Hæstiréttur tók skýra afstöðu til 

þess að orðalag 3. mgr 1. gr SKBL væri ótvírætt um það að tjónþoli ætti rétt á 

bótum fyrir tímabundið atvinnutjón vegna vinnu við heimilisstörf.  

Í forsendum hæstaréttar kemur fram að fjárhæð slíkra bóta eigi að miðast við 

verðmæti þess háttar vinnu. Aftur á móti hafi hinn bótaskildi ekki mótmælt þeim 

forsendum sem lagðar voru til grundvallar við útreikning kröfunnar (launin við 

skrifstofustörfin) og að af þeim sökum yrði krafan tekin til greina. 

Í málinu benti hinn bótaskyldi, Reykjavíkurborg, á að skýrt komi fram í greinargerð með 2. 

gr. SKBL að greinin eigi aðeins við um útgjöld vegna sérstakra útgjalda á heimili þegar maki 

slasast, og sé með því aðeins átt við útlagðan kostnað. Tjónþoli hafi ekki byggt á því 

bótakröfu sinni til stuðnings að hún hefði orðið fyrir útlögðum kostnaði við heimilisstörf 

tímabilið sem hún var með tímabundna örorku sem ætti rætur að rekja til slyssins. Þá byggði 

Reykjavíkurborg á því að bætur vegna tímabundinnar örorku nái af eðlilegum ástæðum 

aðeins til sannanlegs fjárhagslegs tjóns sem tjónþoli verði fyrir á því tímabili sem tímabundna 

örorkan nái yfir og enn fremur að þegar varanleg örorka sé metin sé hins vegar tekið mið af 

fullu starfi (eins og gert hafi verið í uppgjöri við stefnanda), enda byggi hún á framtíðarmati á 

tjóni tjónþolans. Tímabundið örorkutjón nái aðeins til sannaðs rauntjóns. Með hliðsjón af 

þessu taldi borgin að tjón konunnar hefði verið að fullu bætt, en bótauppgjör að öðru leiti en 

hvað tímabundið tjón varðaði hafði þegar farið fram og aðeins var deilt um greiðslu bóta fyrir 

tímabundið tjón vegna heimilsstarfa í málinu. 

Héraðsdómur féllst á málstað Reykjavíkurborgar með eftirfarandi rökstuðningi: 



 

33 

Ákvæði 3. mgr. 1. gr. skaðabótalaga vísar til þess að við mat á verðmæti vinnu 

við heimilisstörf skuli fara að reglum 2. gr, 2. mgr. 7. gr. og 8. gr. laganna. Í 2. gr. 

laganna er fjallað um tímabundið atvinnutjón og er hér á því byggt að bætur 

samkvæmt ákvæðinu séu ekki staðlaðar eins og á sér stað er hin síðarnefndu 

ákvæði taka til tilviksins heldur þurfi tjónþoli að sýna fram á tjón sitt á því 

tímabili sem ákvæðið tekur til. Í því tilviki sem hér er til úrlausnar gerði stefnandi 

það hvað snerti tap atvinnutekna eins og að framan greinir. Hins vegar er ekki 

sýnt fram á hvort hún hafi beðið tjón og þá hvert vegna vangetu til þess að stunda 

heimilisstörf á umræddu tímabili. Verður því ekki hjá því komist að sýkna stefnda 
af öllum kröfum stefnanda en rétt þykir að málskostnaður falli niður. 

Þessi niðurstaða dómsins er í samræmi við orðalag greinargerðar með frumvarpi til 

skaðabótalaga, auk þess sem hún samræmist þeirri framkvæmd sem Íslendingar höfðu á 

þessum tíma við lýði, ef marka má áðurnefnda skýrslu Vátryggingaeftirlitsins. Eins og kom 

fram hér að ofan sneri Hæstiréttur þessari niðurstöðu við. Reykjavíkurborg og héraðsdómur 

höfðu farið hina svokölluðu dönsku leið, en með niðurstöðu sinni hafnaði Hæstiréttur í raun 

beitingu þeirrar aðferðar og lagði þar með grundvöllinn að þeirri aðferð sem notast er við enn 

þann dag í dag við útreikning á bótum fyrir tímabundið atvinnutjón vegna vinnu við 

heimilisstörf. Í niðurstöðu Hæstaréttar segir: 

,,Samkvæmt ótvíræðu orðalagi 3. mgr. 1. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 á 

áfrýjandi rétt á bótum fyrir tímabundið atvinnutjón samkvæmt 2. gr. laganna 

vegna vinnu sinnar við heimilisstörf. Fjárhæð bóta vegna slíks tjóns á samkvæmt 

því, sem segir í fyrrnefnda lagaákvæðinu, að miðast við verðmæti þess háttar 

vinnu”. 

Er þessi túlkun Hæstaréttar í samræmi við það sem Viðar Már Matthíasson telur að felist í 

orðalagi 3. mgr. 1. gr. Í bók sinni Skaðabótaréttur vísar Viðar til greinargerðar með lögunum 

frá 1993 þar segir: 

Ákvæði 3. mgr. um að verðmæti vinu við heimilisstörf skuli leggja að jöfnu við 

launatekjur skiptir máli þegar ákveða skal bætur fyrir atvinnutjón skv. 2. gr. eða 

varanlega örorku skv. 2. mgr. 7. gr. Hér er einnig vísað til reglna 8. gr. um bætur 

vegna varanlegrar örorku tjónþola, sem nýtir starfsgetu sína að verulegu leyti til 

annars en að afla atvinnutekna.
54

 

Í framhaldinu ályktar Viðar að hin tilvitnuðu orð vísi til þess að tímabundið atvinnutjón 

heimavinnandi einstaklinga með sama hætti og ef hann hefði launatekjur.
55

 

Hæstiréttur áréttaði þessa túlkun í  Hrd. 7. júní 2001 í máli nr. 451/2000 sem áður hefur 

verið reifaður. 

                                                

54 Alþt. 1992-1993, A-deild, 3641 
55 Viðar Már Matthíasson Skaðabótaréttur (Codex 2005) 
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Kona sem vann sem sjúkraliði í hálfu starfi hlaut líkamstjón í umferðarslysi. Í 

málinu reis ágreiningur um hvaða tekjur ætti að leggja til grundvallar við 

ákvörðun bóta fyrir tímabundið atvinnutjón og varanlega örorku vegna 

heimilisstarfa, en konan var húsmóðir á fimm manna heimili. 

Í dómi hæstaréttar segir „Engra gagna eða samanburðarhæfra talna nýtur í 

málinu um það hvaða launaviðmiðun gæti almennt verið réttlætanleg vegna 

heimilisstarfa. Hvað sem þessu líður verður þó að líta svo á, að kröfu stefndu sé 

svo í hóf stillt að hún verði ekki skert”. Krafa konunnar tók mið af launum hennar 

sem sjúkraliða. 

Það er því ljóst að bætur til heimavinnandi einstaklinga vegna tímabundins atvinnutjóns eiga 

að miðast við verðmæti vinnu við heimilisstörf en ekki útlagðan kostnað, þrátt fyrir 

afdráttarlaust orðalag löggjafans í greinargerð með skaðabótalögum. Eftir sem áður svarar 

dómurinn ekki þeirri mikilvægu spurningu hvers virði sú vinna er í raun og veru. Í báðum 

þeim málum sem reifuð eru hér að ofan féllst Hæstiréttur á kröfur tjónþola með þeim rökum 

að þeim væri í hóf stillt. Slíkar röksemdir gefa til kynna að ekki yrði fallist á kröfu tjónþola ef 

viðkomandi væri í hlutastarfi utan heimilis með svo háar tekjur að það þætti ekki 

forsvaranlegt, að mati dómsins, að fallast á að miða ætti við þá upphæð við útreikning bóta 

vegna tímabundins atvinnutjóns vegna skertrar getu til heimilisstarfa. Þá er þess einnig að 

geta að í báðum málum tók dómurinn sérstaklega fram í niðurstöðu sinni að hinn bótaskyldi 

hefði ekki mótmælt upphæð kröfu tjónþola. Það gæti því haft áhrif á niðurstöðu réttarins ef 

sett væru fram mótmæli við slíkum kröfum. 

Þó að Hæstiréttur hafi í málum sínum af þessu tagi dæmt einstakling í hlutastarfi bætur í 

samræmi við launatekjur sínar fyrir heimilisstörf er ekki hægt að draga þá ályktun að sú 

túlkun sem sett hefur verið fram af löggjafanum og Hæstarétti varðandi 2. mgr. 7. gr., um að 

tjónþoli geti tekið tekjurnar með sér heim, eigi líka að gilda hér. Það leiðir af orðalagi 

Hæstaréttar í þessum málum að engra gagna njóti við um hvers virði heimilisstörf eru. 

Þegar tjónþoli hefur nýtt alla vinnugetu sína til heimilisstarfa og verður fyrir tímabundnu 

atvinnutjóni vandast málið enn frekar. Þó virðist sem Hæstiréttur hafi haldið fast í þá 

meiningu að tímabundið tjón vegna vinnu við heimilisstörf eigi að bæta með hliðsjón af 

verðmæti slíkra starfa. 

Hæstiréttur áréttaði þessa túlkun í  Hrd. 10. febrúar 2000 í máli nr. 362/1999, þar sem m.a. 

var vísað til niðurstöðunnar í máli nr. 137/1999. Fram kemur í niðurstöðu dómsins: 

Í gögnum málsins kemur fram að áfrýjandi vann ekki utan heimilis frá árinu 1973 

til slysdags 24. desember 1994. Samkvæmt 3. mgr. 1. gr. skaðabótalaga skal 

verðmæti vinnu við heimilisstörf lagt að jöfnu við launatekjur, meðal annars við 

ákvörðun bóta fyrir tímabundið atvinnutjón, sbr. 2. gr. laganna. Hefur þeirri 

skipan því verið komið á með lögum að sá, sem gegnir ekki launuðu starfi utan 
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heimilis, teljist verða fyrir fjártjóni vegna þess eins að hann fari vegna 

líkamstjóns á mis við að geta sinnt heimilisstörfum, sbr. einnig dóm Hæstaréttar 

14. október 1999 í máli nr. 153/1999. Verður þá fjártjónið miðað við verðmæti 

vinnu við heimilisstörf, en engu breytir í þeim efnum að tjónþoli hafi ekki þurft 

að bera kostnað af því að annar leysi af hendi þá vinnu í sinn stað. 

Konan hafði ekki verið útivinnandi í rúm 20 ár en tók bótakrafa hennar mið af 

75% launa skv. fastlaunasamningi Iðju, félagi verksmiðjufólks fyrir starfsfólk í 

matvælaiðnaði. Var fallist á þá kröfu með þeim rökum að hinir bótaskyldu hefðu 
ekki mótmælt þeim forsendum. 

Í Hrd. 19. september 2002 í máli nr. 210/2002 koma fram sjónarmið sem eru sambærileg 

þeim sem Hæstiréttur tefldi fram í þeim málum sem reifuð eru hér á undan. 

Kona, sem sinnti einungis heimilisstörfum, slasaðist í umferðarslysi. Ágreiningur 

reis m.a. um hvaða árslaun skyldi miða við til grundvallar útreiknings bóta fyrir 

tímabundið atvinnutjón. Í niðurstöðu Hæstaréttar er fallist á kröfu konunnar, um 

að miða skyldi við meðaltekjur verkamanna, þar sem þær þóttu ekki vera úr hófi 

auk þess sem vísað var til þess að engra gagna nyti í málinu um það hvaða 

launaviðmiðun gæti almennt verið réttlætanleg vegna heimilisstarfa. 

Í þessum tilvikum er viðkomandi tjónþoli ekki með neinar tekjur sem hægt er að miða við. Í 

fyrra málinu var gripið til þess að krefjast bóta samkvæmt fastlaunasamningi Iðju, og fallist á 

hana þar sem þær forsendur sættu ekki mótmælum af hálfu gagnaðila. Í síðara málinu var 

brugðið á það ráð að krefjast bóta sem taka mið af meðaltekjum verkamanna, og enn á ný 

féllst Hæstiréttur á hana þar sem henni var stillt í hóf. Spurningunni um það hvers virði 

heimilisstörf eru er hér ósvarað af dómnum, þrátt fyrir einlæga afstöðu hans til þess að bætur 

fyrir tímabundið atvinnutjón vegna missis getu til heimilisstarfa skuli miða við verðmæti 

slíkra starfa.  

Í öllum þeim dómum sem reifaðir hafa verið og fjallað hefur verið um í þessum kafla um 

tímabundið atvinnutjón hafði tjónsatvik átt sér stað fyrir lagabreytingu þá sem gerð var árið 

1999 og fjallað var um í kaflanum um varanlega örorku. Eins og kom fram var með 

breytingunni meðal annars sett ákvæði um lágmarkstekjuviðmið sem miða skyldi við þegar 

bætur til heimavinnandi einstaklinga væru reiknaðar. Lágmarkstekjurnar eiga þó aðeins við 

um varanlega örorku, ef marka má orðalag laganna, en engu að síður vekur þessi breyting 

upp spurningar um það hvort að um sé að ræða endanlegt verðmat á heimilisstörfum yfir 

höfuð og eins hvort að eðlilegt sé að miða bætur fyrir tímabundið atvinnutjón einnig við 

umræddar lágmarkstekjur. 

Engum dómum er til að dreifa þar sem deilt er um tekjuviðmið við útreikning á tímabundnu 

atvinnutjóni hjá heimavinnandi einstakling vegna tjónsatburðar sem átti sér stað eftir 

lagabreytinguna árið 1999. Þó má finna merki þess, hvernig slíkar bætur hafa verið reiknaðar 
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út, í tveimur dómsúrlausnum. Annars vegar er um að ræða dóm Héraðsdóms Reykjavíkur 

25. september 2006 í máli nr. E-2864/2006 og hins vegar dóm Hæstaréttar, nánar tiltekið í 

sératkvæði eins dómara í Hrd. 19. maí 2004 í máli nr. 296/2003. 

Í umræddum héraðsdómi kom eftirfarandi fram í málsástæðum stefnanda, nánar tiltekið 

tjónþolans: 

Stefnandi áréttar að vegna ákvæðis 3. mgr. 1. gr. skaðabótalaga hafi bótakrafa 

stefnanda á hendur stefnda, Vátryggingafélagi Íslands hf., verið miðuð við að 

verðmæti vinnu stefnanda við heimilisstörf væri jafn mikið og ef stefnandi hefði 

starfað utan heimilis.  Voru bætur hennar fyrir varanlega örorku til heimilisstarfa 

því reiknaðar út frá lágmarkslaunaviðmiði skaðabótalaga, sbr. 3. mgr. 7. gr. 

skaðabótalaga og bætur hennar fyrir tímabundið atvinnutjón vegna tímabundinnar 

örorku til heimilisstarfa voru reiknaðar út frá sömu forsendum.  Engar 

athugasemdir voru gerðar við þessar forsendur útreiknings stefnanda af hálfu 
stefndu.  

Málavextir voru þeir að tjónþoli slasaðist í umferðarslysi, en hún var 75% öryrki áður en 

slysið bar að garði. Við umferðarslysið hlaut tjónþoli 10% varanlega örorku og 100% 

tímabunda örorku til heimilisstarfa þeirra sem hún hafði getu til að sinna fyrir slysið. 

Efnislega snerist málið um heimild vátryggingafélagsins til að draga frá bótum konunnar 

greiðslur sem hún fékk frá almannatryggingum, og er að því leyti óviðkomandi efni þess sem 

hér er fjallað um.  

Engu að síður má lesa það úr málvöxtum tjónþola að miðað hafi verið við 

lágmarkstekjuviðmið laganna við útreikning tímabundins atvinnutjóns. Slysið átti sér stað 

eftir að lágmarkstekjuviðmið var sett í skaðabótalögin. Má af þessu draga þá ályktun að sú 

framkvæmd hafi komist á að miða tímabundið tekjutap einnig við lágmarkstekjur. Ekki er 

komið inn á þetta atriði í efnislegri niðurstöðu dómsins, enda ekki ágreiningur um þetta atriði 

í málinu. Dómnum var ekki áfrýjað til Hæstaréttar. 

Í Hrd. 19. maí 2004 í máli nr. 296/2003 var deilt um rétt konu til bóta fyrir tímabundið 

atvinnutjón. Í kröfugerð konunnar fyrir héraðsdómi var krafist bóta fyrir tímabundið 

atvinnutjón vegna starfa hennar fyrir eigin rekstur og var kröfu hennar hafnað af ýmsum 

ástæðum. Fyrir hæstarétti var kröfu um bætur fyrir tímabundið atvinnutjón vegna 

heimilisstarfa bætt við og var hún ekki tekin til meðferðar, enda um of seint fram komna 

málsástæðu að ræða. Í málinu var einn dómari með sératkvæði, og í því má finna umfjöllun 

um tekjuviðmið fyrir bætur fyrir tímabundið atvinnutjón vegna heimilisstarfa, og má jafnvel 

draga ályktanir af þessari umfjöllun um hvernig þessum bótum skuli háttað til eftir að 

lágmarkið var sett í lögin. Í sératkvæðinu segir: 
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Hefur þeirri skipan verið komið á með lögum að sá, sem gegnir ekki launuðu 

starfi utan heimilis, teljist verða fyrir fjártjóni vegna þess eins að hann fari vegna 

líkamstjóns á mis við að geta sinnt heimilisstörfum, sbr. dóma Hæstaréttar 14. 

október 1999 í máli nr. 153/1999 og 10. febrúar 2000 í máli nr. 362/1999. 

Samkvæmt ótvíræðu orðalagi 3. mgr. 1. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 á 

aðaláfrýjandi rétt á bótum fyrir tímabundið atvinnutjón samkvæmt 2. gr. laganna 

vegna vinnu sinnar við heimilisstörf.  

Er skylt að leggja verðmæti vinnu við heimilisstörf að jöfnu við launatekjur 

viðkomandi. Þar sem miða verður við að aðaláfrýjandi hafi ekki stundað launaða 

vinnu utan heimilis í nokkur ár fyrir slysdag verður í þessu sambandi að notast 
við lágmarksviðmiðun í 3. mgr. 7. gr. skaðabótalaga. (leturbr. höf.) 

Af þessu má ráða að það sjónarmið Hæstaréttar um að bætur fyrir tímabundið atvinnutjón 

vegna vinnu við heimilisstörf skuli miða við verðmæti þess háttar vinnu hafi vikið fyrir því 

sjónarmiði að bæturnar eigi að miða við lágmarkstekjuviðmið skaðabótalaganna, enda 

endurspegli það verðmat löggjafans á slíkri vinnu. Þó ber að gæta varhugar við þessa túkun, 

enda hefur Hæstiréttur ekki dæmt efnislega um upphæð bóta fyrir tímabundið atvinnutjón 

vegna heimilisstarfa eftir að lágmarkstekjuviðmiðið var sett í lögin. Þó má draga þær 

ályktanir af ofangreindri umfjöllun að miðað verði við lágmarkið héðan í frá. 

4.3 Noregur 

Í norsku skaðabótalögunum segir í 2. ml. 2. mgr. 3-1. grein: „Með inntekt likestilles verdien 

av arbeid í heimen” eða verðmæti vinnu við heimilisstörf skal jafngilda tekjum. Ákvæðinu 

var bætt við lögin árið 1973 í þeim tilgangi að bæta skaðabótarétt heimavinnandi 

einstaklinga.
56

 

Fyrir setningu þessa ákvæðis var það viðurkennt í norskri réttarframkvæmd að missir getu til 

heimilisstarfa jafngilti missi tekna.
57

 Finna má norsk dómafordæmi um bætur til 

heimavinnandi einstaklinga allt aftur til ársins 1934.  

Eins og sjá má af orðalagi hins norska ákvæðis gefur það ekki skýrar leiðbeiningar um 

hvernig skuli verðmeta vinnu við heimilisstörf, og þar með hver bótafjárhæðin á að vera. 

Norðmenn virðast því glíma við sama vanda og Íslendingar hvað þetta varðar. Þrátt fyrir það 

er markmið löggjafans ljóst, heimavinnandi einstaklingar eiga rétt á að fá bætur fyrir missi 

starfsgetu til starfa heimavið líkt og um launað starf væri að ræða. 

                                                

56 Morten Kjelland „Hjemmearbeidserstatning – forholdet til velferdsrettslige, skatterettslige og bevisrettslige 

sider ved utmålingen” (2011) 8 Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 4, 6. 
57 Utvalg til å vurdere reformer i regelverket om utmåling av erstatning for personskader 

„Personskadeerstatning” (NOU 1994:20, október 1994, Statens forvalningstjeneste – Statens trykning 1994) 
32. 
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Litið hefur verið svo á að þörf sé á nánari útskýringu er varðar skilyrði þess að bótaréttur sé 

til staðar og hvaða forsendur eigi að nota við útreikning á bótum, þ.e.a.s. hvernig eigi að 

verðmeta heimilisstörf.
58

  

Í framkvæmd hefur orðalag hins norska ákvæðis verið túlkað svo að bætur skuli miðast við 

það hvað kostar að ráða aðstoð við að framkvæma þau störf sem tjónþoli getur ekki lengur 

innt af hendi. Heildarupphæðin ræðst svo af þeim tímafjölda sem störfin hverju sinni ættu að 

taka, með tilliti til fjölskyldustærðar, stærðar húsnæðis og svo framvegis, margfaldað með því 

tímakaupi sem greitt er fyrir slíka þjónustu.
59

 

Hefur þessi regla verið kölluð húshjálparreglan og var hún mótuð af Hæstarétti Noregs. Í 

svokölluðum Hamburg dómi
60

 frá 1934, sem er elsta dómafordæmi í Noregi varðandi bætur 

til heimavinnandi einstaklinga, setti Hæstiréttur grunninn að þessari reglu, en þar voru 

húsmóður dæmdar bætur sem tóku mið af því hvað hún þyrfti að kosta til að ráða húshjálp 

við að vinna heimilisstörfin af hendi.
61

 

Í svokölluðum Kåsa dómi frá árinu 2000
62

 staðfesti dómurinn svo að ekki færi á milli mála að 

húshjálparreglan legðist til grundvallar við útreikning bóta til heimavinnandi einstaklinga, en 

í dómnum segir „við útreikning hefur verið talið eðlilegt að taka mið af þeim útgjöldum sem 

myndu koma til að sjá um þarfir, eins og undirréttur hefur gert í þessu máli”. Í þessari 

niðurstöðu undirréttar var lagt til grundvallar að tjónþoli þyrfti að leigja húshjálp í 100 tíma á 

mánuði og greiða 100 krónur tímann til þess að sjá um þau störf sem hún hafði ekki lengur 

getu til að sinna.
63

  

Hæstiréttur Noregs hefur yfirleitt beitt húshjálparreglunni án þess að tilkynna það sérstaklega 

eða minnast á það í úrlausnum sínum. Í norskum fræðum er litið svo á að reglan komi í ljós 

með því að tengja rökstuðning þessara tveggja dóma saman.
64

 

Af húshjálparreglunni má ráða að vinnuframlag skiptir máli við útreikning bóta til 

heimavinnandi einstaklinga í noregi, og þar með fáist hærri bætur eftir því sem fjölskyldan er 

stærri og viðkomandi einstaklingur þarf að leggja meiri vinnu af mörkum á heimili sínu. 

                                                

58 Morten Kjelland „Hjemmearbeidserstatning – forholdet til velferdsrettslige, skatterettslige og bevisrettslige 

sider ved utmålingen” (2011) 8 Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 4, 6. 
59

Utvalg til å vurdere reformer i regelverket om utmåling av erstatning for personskader 

„Personskadeerstatning” (NOU 1994:20, október 1994, Statens forvalningstjeneste – Statens trykning 1994)  

48. 
60 Rt-1934-173. 
61 Morten Kjelland Hjemmearbeideres erstatningsrettslige vern (Gyldendal Akademisk 2002) 68. 
62 Rt-2000-441. 
63 Morten Kjelland Hjemmearbeideres erstatningsrettslige vern (Gyldendal Akademisk 2002) 68. 
64 Sama heimild. 
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Morten Kjelland, norskur fræðimaður, segir þó að húshjálparreglan í sinni hreinustu mynd sé 

aðeins reikniforsenda og að í dómaframkvæmd sé í raun lögð til grundvallar regla sem hann 

nefnir niðurfærða húshjálparreglu. Á hann við að útreikningurinn taki mið af 

húshjálparreglunni, þ.e. hvað það muni kosta að leigja aðstoð við að framkvæma þau verk 

sem tjónþoli getur ekki lengur innt af hendi, en að bæturnar séu svo lækkaðar svo að þær 

rammist innan þess sem litið er á sem þarfir, að mati dómstólanna. Í áðurnefndum Kåsa dómi 

sagði Hæstiréttur í niðurstöðu sinni að bætur sem undirréttur hafði dæmt tjónþola væru allt of 

háar og langt yfir því sem sanngjarnt gæti talist að bætt yrði með skaðabótum. Þess í stað 

skyldu bætur taka mið af því hvað sé nauðsynlegt og sanngjarnt að tjónþoli fái bætt.
65

 

Í þeim tilvikum þegar tjónþoli hefur unnið fullt starf á vinnumarkaðnum og sinnt 

heimilisstörfum þess utan hefur sú spurning vaknað í Noregi hvort að tjónþoli í slíkri aðstöðu 

geti valið um það hvort hann fær tjón sitt bætt sem launþegi eða sem heimavinnandi 

einstaklingur. Þeirri spurningu var svarað neitandi í svokölluðum Kåsa dómi, þar sem 

tjónþoli var bæði útivinnandi og sinnti heimilisstörfum. Í dómnum 

 kom fram að útivinnandi einstaklingar gætu aðeins fengið bætur fyrir heimilisstörf að því 

marki sem þeir nýta hluta vinnugetu sinnar til slíkra starfa. Sé tjónþoli útivinnandi geti hann 

ekki valið um að fá tjón sitt bætt sem heimavinnandi einstaklingur, jafnvel þó að hann sinni 

heimilisstörfum í einhverjum mæli.
66

 

Eins og sjá má að ofangreindri umfjöllun eiga heimavinnandi einstaklingar í Noregi 

lögbundinn rétt á því að vinna þeirra við heimilisstörf verði lögð að jöfnu við launatekjur við 

útreikning skaðabóta þeim til handa. Þá er við verðmatið miðað við kostnað af því að ráða 

utanaðkomandi manneskju til starfanna og fjárhæð bóta miðuð við vinnuálag. Þessi réttur til 

skaðabóta er óháður því hvort um raunveruleg útgjöld er að ræða eða ekki, þ.e. ákvæðinu er 

ekki ætlað að bæta útlagðan kostnað tjónþola, heldur er kostnaðarviðmiðið einfaldlega notað 

til að leggja fjárhagslegt mat á þá vinnu sem hann innti af hendi á heimili sínu fyrir slys, svo 

hægt sé að uppfylla skilyrði laganna um að leggja skuli vinnu við heimilisstörf að jöfnu við 

launatekjur. 

4.4 Danmörk 

Dönsku skaðabótalögin tóku fyrst gildi árið 1984, en hafa nú verið endurskoðuð, og var ný 

útgáfa laganna gefin út í september 2005. Ákvæðið um bætur til heimavinnandi einstaklinga 

                                                

65 Morten Kjelland „Hjemmearbeidserstatning – forholdet til velferdsrettslige, skatterettslige og bevisrettslige 

sider ved utmålingen” (2011) 8 Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 4, 21-22. 
66 Morten Kjelland „Hjemmearbeidserstatning – forholdet til velferdsrettslige, skatterettslige og bevisrettslige 

sider ved utmålingen” (2011) 8 Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 4, 6. 
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er í 3. mgr. 1. gr. þar sem segir að verðmæti vinnu við heimilisstörf skuli leggja að jöfnu við 

launatekjur.
 67

 Í nýju útgáfunni er ákvæðið óbreytt frá því sem var, svo að líta má til eldri 

framkvæmdar við skýringu á því.  

Bætur fyrir tímabundið atvinnutjón vegna skertrar getu til heimilisstarfa einskorðast við 

útlagðan kostnað tjónþola vegna skertrar getu sinnar á því tímabili sem hið tímabundna tjón 

varir. Þessi regla kemur skýrt fram í frumvarpi með lögunum, en gilti einnig fyrir setningu 

þeirra, árið 1984, svo að eldri dómaframkvæmd má hafa til hliðsjónar við túlkun hennar.
68

 

Bætur fyrir tímabundið atvinnutjón eru einnig greiddar ef ættingi hefur veitt aðstoð við 

heimilisstörf, en þurft að hverfa frá vinnu sinni á meðan. Í dómi frá 1930
69

 voru greiddar 150 

DKK í bætur vegna tímabundins atvinnutjóns, en dóttir tjónþola hafði aðstoðað við 

heimilisstörf í þrjá mánuði eftir slys og misst úr vinnu sinni á meðan, en þar hafði hún 50 

DKK í mánaðarlaun. Ef ættingi verður hins vegar ekki af launatekjum vegna slíkrar aðstoðar 

eru bætur ekki greiddar. Til samanburðar má taka dóm í máli frá 1939
70

 þar sem bótaskyldu 

var hafnað vegna aðstoðar 13 ára dóttur, þar eð hún hafði enga atvinnu utan heimilis og 

missti því ekki launatekjur við það að veita aðstoð sína.
71

  

Bætur fyrir varanlega örorku til þeirra sem nýta aflahæfi sitt til heimilisstarfa eru ýmist 

reiknaðar eftir 2. mgr. 7. gr. laganna eða 8. gr. dönsku skaðabótalaganna
72

, en greinarnar 

svipa til 2. mgr. 7. gr. og 8. gr. SKBL. 

Ef tjónþoli nýtti vinnugetu sína að hluta á vinnumarkaði og að hluta til heima reiknast bætur á 

grundvelli 2. mgr. 7. gr. ef tjónþoli starfaði í að minnsta kosti hálfu starfi utan heimilis og 

nýtti hinn helming vinnugetu sinnar til heimilisstarfa skal því reikna honum bætur með það 

að viðmiði hver launin hefðu verið ef  hann hefði unnið fullt starf utan heimilis, en sú regla 

kemur fram í greinargerð með lögunum.
73

  

Bætur þeirra sem nýta alla vinnugetu sína til heimilisstarfa, eða starfa í hlutastarfi utan 

heimilis sem er minna en hálft starf, eru ákvarðaðar eftir 8. gr. laganna.
74

 Þá er 

lágmarkstekjuviðmið laganna lagt til grundvallar bótaútreikningi viðkomandi einstaklings. 

                                                

67 Værdien af arbejde i hjemmet ligestilles med erhverfsindkomst. 
68  Jens Møller og Michael S. Wiisbye Erstatningsansvarsloven með kommentarer (6. útg., Jurist- og 

Økonomforbundets Forlag 2002) 74. 
69 U 1930.462. 
70 VLT 1939.189. 
71  Jens Møller og Michael S. Wiisbye Erstatningsansvarsloven með kommentarer (6. útg., Jurist- og 

Økonomforbundets Forlag 2002) 75. 
72 Sama heimild, 256. 
73 A. Vinding Kruse Erstatningsretten (5. útg. Jurist og Økonomforbundets Forlag 1989) 402; Jens Møller og 

Michael S. Wiisbye Erstatningsansvarsloven með kommentarer (6. útg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 

2002) 250-251. 
74 Sama heimild, 404. 
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5. Niðurstaða 

Í 3. mgr. 1. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 er skýrt kveðið á um það að heimilisstörf skuli 

metin til fjár. Þrátt fyrir það er reglan óljós og orðalag hennar, ásamt lögskýringargögnum, 

nægja ekki til að svara spurningum um það hvernig útreikningi á bótum til heimavinnandi 

einstaklinga skuli háttað. 

Löggjafinn hefur ekki skilgreint hvaða störf skuli teljast til heimilisstarfa í þessu samhengi, 

eða hvað þurfi að koma til svo að tjónþoli teljist vinna við heimilisstörf í skilningi 

ákvæðisins.  

Ætla má að þau störf sem framkvæmd eru með reglubundnum hætti á heimili hins almenna 

borgara, svo sem umsjá barna, matseld, þrif, almennt viðhald og þvottur, teljist til 

heimilisstarfa, en m.a. má leiða þessa túlkun af almannatryggingarétti. Einstaklingur sem 

nýtir vinnugetu sína að hluta til eða öllu leyti í að sinna slíkum störfum telst því stunda 

heimilisstörf í skilningi skaðabótaréttar. 

Í dómaframkvæmd sinni hefur Hæstiréttur mótað með nokkuð skýrum hætti reglur um það 

hverjir eigi rétt á skaðabótum á grundvelli ákvæðisins. Í fyrsta lagi þarf tjónþoli að sanna að 

hann hafi nýtt vinnugetu sína að hluta til eða öllu leyti til heimilisstarfa. Hafi tjónþoli nýtt 

vinnugetu sína til fulls við nám eða atvinnu er bótaréttur samkvæmt 3. mgr. 1. gr. SKBL ekki 

til staðar. Hafi tjónþoli enga vinnugetu fyrir er bótaréttur ekki til staðar. 

Í Noregi er litið svo á að öll þau störf sem tengjast því að halda heimili tejist til heimilisstarfa 

í skilningi skaðabótalaga. Hugtakið heimilisstörf hefur þar í landi verið sérstaklega túlkað í 

fræðum og dómaframkvæmd með þessum hætti og að því leyti mun skýrara en hérlendis. Í 

Noregi þarf tjónþoli einnig að sanna það að hann hafi nýtt hluta aflahæfis síns til 

heimilisstarfa, líkt og hérlendis, auk þess sem bótaréttur er ekki til staðar hafi tjónþoli nýtt 

alla vinnugetu sína utan heimilis.  

Heimilisstörf eru ekki skilgreind í dönskum skaðabótalögum. Þó hefur ákvæðið verið túlkað 

með þeim hætti að aðili, sem býr ásamt fleirum í heimili, og sér um heimilið uppfylli skilyrði 

laganna. Algjört skilyrði er að tjónþoli hafi vinnugetu til að geta átt rétt á bótum. 

Þegar tjónþoli er heimavinnandi og hefur engar launatekjur sem skaðabætur geta tekið mið af 

þarf að leita annarra leiða til að finna grundvöll fyrir bótaútreikningi. Hér áður fyrr var miðað 

við ráðskonulaun, og síðar meðaltekjur félagsmanna í Iðju. Í dag er miðað við 

lágmarkstekjuviðmið skaðabótalaganna, sem gefur lægri útkomu en það viðmið sem áður var 

notast við, að teknu tilliti til verðlagsbreytinga. Þó virðist sem lágmarkslaunin hafi verið 

ákveðin með málefnalegum hætti og löggjafinn með því breytt sanngirnisviðmiði sem 
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Hæstiréttur hafði áður mótað í niðurstöðum sínum. Þegar tjónþoli er í hálfu starfi eða meira 

er tekjuviðmið sérstaklega ákveðið líkt og hann væri í fullu starfi utan heimilis, en sé tjónþoli 

í minna en hálfu starfi skal miða við lágmarkslaun. 

Við útreikning á tímabundnu atvinnutjóni er miðað við laun tjónþola, sé hann í hlutastarfi. Sé 

tjónþoli eingöngu heimavinnandi tíðkaðist það að miða bætur við verkamannalaun, enda 

þóttu slíkar kröfur hófstilltar og ekki var til að dreifa upplýsingum um það hvers virði 

heimilisstörf væru í raun og veru. Eftir breytingu á skaðabótalögum árið 1999, þar sem 

lágmarkstekjuviðmið var sett í lögin, virðist vera útlit fyrir að slíkt viðmið eigi að nota við 

útreikning bóta fyrir tímabundið atvinnutjón, enda þó slíkt komi ekki fram í skaðabótalögum 

virðast þau hafa verið túlkuð með þeim hætti. Hæstiréttur hefur þó ekki fjallað efnislega um 

þessa aðferð, en hana má lesa út úr sératkvæði dómara í máli sem snerist um annað í 

aðalatriðum. 

Þegar íslensk réttarframkvæmd er skoðuð má sjá að upphaflega ríkti mikil óvissa um hvernig 

ætti að reikna bætur til heimavinnandi einstaklinga. Misræmis gætti í dómaframkvæmd og 

engum reglum var til að dreifa. Með setningu skaðabótalaganna var bætt úr þessari óvissu 

með því að lögfesta reglur um bótarétt heimavinnandi einstaklinga og setja mælikvarða í 8. 

gr. laganna um það hvernig bótaútreikningi skyldi háttað. Engu að síður gætti enn misræmis, 

þar sem bætur voru almennt reiknaðar á grundvelli mats á fjárhagslegri örorku, en bætur 

þeirra sem höfðu engar eða mjög litlar vinnutekjur, svo sem heimavinnandi einstaklinga, voru 

miðaðar við mat á læknisfræðilegri örorku. Með breytingu árið 1999 var 

lágmarkstekjuviðmið bætt í lögin í því skyni að eyða þessu misræmi. 

Þrátt fyrir að mikil framför hafi átt sér stað varðandi bætur til heimavinnandi einstaklinga 

ríkir enn viss óvissa og misræmi á þessu sviði. Enn er óljóst hvort að sú regla sé fastmótuð að 

lágmarkslaunaviðmiði skuli beita þegar bætt er fyrir tímabundið atvinnutjón. Sú staðreynd að 

vinnuframlag virðist ekki skipta máli við bótaútreikning veldur ósamræmi, þar sem tveir 

einstaklingar með mismunandi vinnuálag fá jafn háar bætur fyrir störf sín. Það getur með 

engu móti samræmst þeim skýra tilgangi skaðabótalaganna um að bætur eigi að vera 

einstaklingsmiðaðar og í samræmi við raunverulegt tjón hvers og eins. 

Eðlilegt og sanngjarnt væri að miða bætur fyrir heimilisstörf í öllum tilvikum við sama 

tekjuviðmið og hlutfalla það svo á grundvelli vinnuframlag hvers einstaklings fyrir sig. 

Einnig væri hægt að miða ávallt við sama tekjuviðmið, en miða hlutfall örorku við 

vinnuframlag, með öðrum orðum, líta til þess hversu þungt vinnuálag hvílir á viðkomandi 

tjónþola við mat á fjárhagslegri örorku hans eða hennar. Beiting slíkra aðferða myndi án efa 



 

43 

leiða til meira samræmis í framkvæmd, auk þess sem það myndi uppfylla það markmið 

skaðabótalaga að bæta raunverulegt tjón hvers einstaklings fyrir sig.  
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