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Útdráttur 

Með ritgerð þessari er leitast við að færa efni 1. til 16. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993, 

um bætur fyrir líkamstjón, úr textaformi yfir í reikniformúlur. Með því að setja 

útreikning bóta upp í reikniformúlur vonast höfundur til þess að auðvelda öðrum 

útreikning bóta fyrir tímabundið atvinnutjón, þjáningar, varanlegan miska og varanlega 

örorku, sem leiða má af líkamstjóni tjónþola.  

Í upphafi ritgerðarinnar er lauslega skýrt frá tilgangi skaðbótalaga og mikilvægustu 

hugtökum er varða útreikning bóta fyrir líkamstjón. Í framhaldinu er greint frá ýmsum 

grundvallarforsendum til að reikna fjárhæð skaðabóta. Því næst er sýnt fram á 

útreikning skaðabóta fyrir bótaliði, þ.e. fyrir tímabundið atvinnutjón, þjáningar, 

varanlegan miska, og varanlega örorku. Í kjölfarið er farið yfir atriði sem hafa áhrif á 

bótafjárhæð, til dæmis vexti og eigin sök tjónþola. Loks eru dregnar saman niðurstöður 

ritgerðarinnar. 

Segja má að niðurstöður ritgerðarinnar séu tvenns konar: annars vegar eru teknir saman 

útreikningar bótaliða og þeir settir upp og sundurliðaðir í samræmi við markmið 

skaðabótalaga en hins vegar tekur höfundur saman þau ákvæði fyrsta kafla laganna, 

sem mætti mögulega endurskoða til að veita skýrari hugmyndir um hvernig heimfæra 

skuli texta laganna í útreikningi. 

Samhliða ritgerð þessari var tekið saman skjal í Excel, sem teljast má hluti 

niðurstöðunnar. Verkefnið í heild er því ritað fremur með tilliti til hagnýts gildis en 

fræðilegs. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 ECTS eininga lokaverkefni til B.S. gráðu í viðskiptalögfræði við 

lagasvið Háskólans á Bifröst. Ritgerðin er skrifuð í samræmi við leiðbeiningar 

Háskólans á Bifröst í skjali F180 um ritun lokaritgerða í grunnnámi, útgefnar 10/2014. 

Ritgerðin er að mestu hugsuð sem hagnýtt verkefni. Útbúið var reikniskjal samhliða 

ritgerðinni, þar sem setja má inn forsendur sem liggja til grundvallar bótakörfu. 

Ritgerðin er að öllu leyti verk undirritaðs og skilmerkilega er vísað til heimilda þar sem 

vitnað er í verk annarra.  

Undirritaður þakkar Ara Karlssyni fyrir góða leiðsögn við gerð ritgerðarinnar og Skapta 

Jónssyni fyrir yfirlestur með tilliti til orðalags.  
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1 Inngangur 

Í ritgerð þessari eru tekin saman ákvæði til útreikninga skaðabóta fyrir líkamstjón. 

Ritgerðin hefur það markmið að varpa frekara ljósi á útreikning skaðabóta vegna 

tímabundins atvinnutjóns, þjáninga, varanlegrar örorku og varanlegs miska. Með 

setningu skaðabótalaga nr. 50/1993 (hér eftir „skaðabótalög“), var í fyrsta sinn sett 

saman heildstæð löggjöf um skaðabætur á Íslandi, en fyrir þann tíma var íslenskur 

skaðabótaréttur að mestu ólögfestur, að undanskyldum sérákvæðum annarra laga.1 

Markmið löggjafarinnar var að gera bótaákvörðun einfaldari, en áður þóttu reglur 

skaðabótaréttar flóknar.2 Þrátt fyrir markmið laganna um skýrleika, geta komið upp 

álitaefni sem þarfnast flókinna útreikninga og frekari skýringa í samræmi við 

dómafordæmi Hæstaréttar, sem ekki verða fundin með því einu að rýna í lögin sjálf.  

Í fyrsta kafla skaðabótalaga, nánar tiltekið í 1. til 18. gr., má finna reglur um útreikning 

skaðabóta vegna líkamstjóns, en ritgerð þessi afmarkast við reglur fyrsta kafla laganna. 

Þrátt fyrir þessa afmörkun er litið til annarra settra laga, bæði til fyllingar á 

lagaákvæðum fyrsta kafla skaðabótalaga og einnig í tilvikum þar sem ákvæði 

skaðabótalaga vísa sérstaklega til ákvæða annarra laga. 

Niðurstöður um útreikning skaðabóta vegna líkamstjóns voru fengnar með túlkun 

lagaákvæða og framkvæmdar. Til fyllingar var notast við orðskýringar lagaákvæða, 

fylgiskjöl með lögum, dómafordæmi, og skrif fræðimanna. Í ljósi þess að ritgerðin 

fjallar um lögfræðilegar aðferðir sem snúa að útreikningi, kann framsetning niðurstaðna 

hennar að vera fremur óhefðbundin í samanburði við úrlausnir annarra lögfræðilegra 

álitaefna. Eðli máls samkvæmt er hins vegar skýrast að sýna útreikning með 

reikniformúlum og eru því niðurstöður settar fram í því formi með frekari útskýringum, 

þar sem vísað er til lögfræðilegra heimilda.  

                                                 

1  Frumvarp til skaðabótalaga nr. 50/1993, þskj. 596, 326. mál. Kafli 1 athugasemda, inngangur. 

Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/116/s/0596.html. Sótt á vefinn 11.12.2014. 
2 Frumvarp til skaðabótalaga nr. 50/1993, þskj. 596, 326. mál. Kafli 4.7 athugasemda, um stöðlun 

bótafjárhæða. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/116/s/0596.html. Sótt á 

vefinn 11.12.2014. 



 

 

2 

Í ritgerðinni er byrjað að greina lauslega frá skaðbótalögum nr. 50/1993, tilgangi 

laganna og útskýringu á mikilvægustu þáttum sem hafa áhrif á útreikning bóta fyrir 

líkamstjón. Í framhaldi er greint frá þeim þáttum sem útreikningur skaðabóta byggir á, 

en það eru ýmsar grundvallarforsendur sem nauðsynlegar eru til að reikna fjárhæð 

skaðabóta fyrir líkamstjón. Í dæmaskyni má nefna tekjuviðmið tjónþola og 

dagsetningar sem ber að hafa til viðmiðunar vegna bóta fyrir líkamstjóns. Eftir að  

greint hefur verið frá grundvallarforsendum, er sýnt fram á útreikning skaðabóta vegna 

bótaliða. Í kjölfarið er farið yfir liði sem hafa áhrif á fjárhæð bótaupphæðar, sem aðeins 

verða reiknaðir eftir að fjárhæð fyrir bótaliði hefur verið fundin. Þar má sem dæmi 

nefna vexti sem auka við kröfu tjónþola og eigin sök tjónþola sem getur lækkað 

kröfuna. Að því næstu eru dregnar saman niðurstöður ritgerðarinnar þar sem bótaliðir 

eru sundurliðaðir í samræmi við markmið skaðabótalaga um sundurliðaðan útreikning. 

Að lokum má finna lokaorð, þar sem höfundur setur fram eigin vangaveltur um efnið 

og bendir á nokkur atriði sem mætti líta til varðandi núgildandi skaðabótalög og jafnvel 

endurskoða. 
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2 Skaðabótalög nr. 50/1993 

Skaðabótalög nr. 50/1993 (hér eftir „skaðabótalög“), voru fyrstu lög sinnar tegundar á 

Íslandi, en fyrir gildistöku laganna var íslenskur skaðabótaréttur að mestu ólögfestur að 

undanskildum sérákvæðum annarra laga. Íslensku skaðabótalöginn voru sett að 

fyrirmynd þeirra dönsku, en einnig var stuðst við finnskar, norskar og sænskar reglur, 

en þegar höfðu verið sett skaðabótalög í þeim löndum.3 

Í almennum athugasemdum með frumvarpi því sem varð að skaðabótalögunum má 

finna meginmarkmið frumvarpsins sem var m.a. „Að endurbæta reglur um ákvörðun 

bóta fyrir tjón á mönnum“.4 Við setningu laganna þótti sérstaklega brýnt að lögfesta 

reglur um ákvörðun bóta fyrir líkamstjón. Þó svo að dómvenja hefði þegar myndast um 

mörg þeirra atriða sem komu til álita, ríkti samt sem áður mikil óvissa og ósamræmi 

um marga þætti varðandi ákvörðun bótanna.5 Með löggjöfinni voru settar fram skýrari 

reglur um skaðabætur fyrir líkamstjón en áður höfðu tíðkast hér á landi, meðal annars 

með einföldun reglna og fyrirfram settum reiknireglum.6  

Þó svo að löggjöfin hafi verulega einfaldað útreikning bóta vegna líkamstjóns, kann 

slíkur útreikningur engu að síður að vera flókinn. Því taldi höfundur þörf á því að taka 

saman ritgerð þessa til frekari einföldunar á útreikningi bóta vegna líkamstjóns.  

2.1 Líkamstjón 

Hugtakið líkamstjón er skilgreint í almennum athugasemdum með frumvarpi sem síðar 

varð að núgildandi skaðabótalögum: 

                                                 

3  Frumvarp til skaðabótalaga nr. 50/1993, þskj. 596, 326. mál. Kafli 1 athugasemda, inngangur. 

Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/116/s/0596.html. Sótt á vefinn 11.12.2014. 
4 Frumvarp til skaðabótalaga nr. 50/1993, þskj. 596, 326. mál. Kafli 2 almennra athugasemda, um 

meginmarkmið frumvarpsins. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0596.html. Sótt á vefinn 11.12.2014. 
5 Frumvarp til skaðabótalaga nr. 50/1993, þskj. 596, 326. mál. Kafli 2.1 athugasemda, um endurbætur á 

reglum um bætur fyrir líkamstjón. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0596.html. Sótt á vefinn 11.12.2014. 
6 Frumvarp til skaðabótalaga nr. 50/1993, þskj. 596, 326. mál. Kafli 2.1 athugasemda, um endurbætur á 

reglum um bætur fyrir líkamstjón. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0596.html. Sótt á vefinn 11.12.2014. 
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„Í frumvarpinu er orðið líkamstjón notað um tjón á mönnum. Ekki er einungis átt við meiðsli 

eða líkamsspjöll sem verða vegna slysa, heldur einnig annað heilsutjón (sjúkdóma). Reglur 

frumvarpsins taka jafnt til tjóns á líkama og geðræns tjóns. Með líkamstjóni er einnig átt við 

meiðsli sem leiða til dauða. Hugtakið líkamstjón tekur því til líftjóns og líkamsspjalla sem 

ekki valda dauða.“7  

Af skilgreiningunni má sjá að orðið líkamstjón er notað í rýmri merkingu en samkvæmt 

almennri málvenju, þar sem orðið nær einnig til annars heilsutjóns, s.s. sjúkdóma, sem 

kunna að vera geðrænir sem líkamlegir. Til viðbótar nær hugtakið bæði yfir 

líkamsspjöll sem leiða til dauða og þeirra sem ekki valda dauða.8 

Í skaðbótalögum hefur bótum vegna líkamstjóns helst verið skipt í fjóra flokka, þ.e. 

bætur vegna tímabundins atvinnutjóns, sbr. 2. gr., þjáninga, sbr. 3. gr., varanlegs miska, 

sbr. 4. gr., og varanlegrar örorku, sbr. 5. gr. Þessa skiptingu er hægt að flokka enn frekar, 

en þjáningar og varanlegur miski eru ófjárhagsleg tjón,  meðan tímabundið atvinnutjón 

og varanleg örorka eru fjárhagslegt tjón. Með fjárhagslegu tjóni er átt við að tjónþoli 

verður af tekjum eða ber kostnað vegna slyss sem orsakar líkamstjón. Bætur fyrir 

ófjárhagsleg tjón koma hins vegar til vegna skerðingar á getu tjónþola til að njóta lífsins 

og vegna þjáninga hans, en bætur fyrir ófjárhagslegt tjón eru ekki tengdar getu tjónþola 

til að afla tekna.9 Til viðbótar eru þjáningar og tímabundið atvinnutjón ástand sem varir 

oftast frá þeim degi sem tjónþoli verður 

fyrir líkamstjóni, en í framhaldi tekur við 

varanlegt ástand þ.e. varanlegur miski og 

varanleg örorka. Ítarlegar verður vikið að 

skilgreiningum og útreikningum hvers 

bótaliðar fyrir sig síðar í ritgerð þessari.  

                                                 

7 Frumvarp til skaðabótalaga nr. 50/1993, þskj. 596, 326. mál. Kafli 3 athugasemda, um nokkur hugtök 

sem notuð eru í frumvarpinu og athugasemdum með því. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0596.html. Sótt á vefinn 11.12.2014. 
8 Viðar Már Matthíasson. (2012). Skaðabótaréttur. bls. 605. 
9 Frumvarp til skaðabótalaga nr. 50/1993, þskj. 596, 326. mál. Kafli 4.3 athugasemda, um varanlegan 

miska. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/116/s/0596.html. Sótt á vefinn 

11.12.2014. 
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2.2 Bætur fyrir líkamstjón  

Fyrsti kafli skaðabótalaga fjallar um bætur fyrir líkamstjón. Um bæturnar er nánar 

kveðið á í 1. gr. skaðabótalaga, en þar segir að sá sem bótaábyrgð ber á líkamstjóni, þ.e. 

tjónvaldur10, skuli greiða tjónþola11 „skaðabætur fyrir atvinnutjón, sjúkrakostnað og 

annað fjártjón sem af því hlýst og enn fremur þjáningabætur“. Til viðbótar segir í 2. 

mgr. sama ákvæðis, að einnig skuli greiða „bætur fyrir miska og bætur fyrir örorku, 

þ.e. varanlegan missi eða skerðingu á getu til að afla vinnutekna“, það er ef líkamstjón 

hefur varanlegar afleiðingar fyrir tjónþola.  

Af orðalagi ákvæðisins má sjá að möguleikar til bóta verða ekki tæmandi taldir í 

skaðabótalögunum. Meginreglan er að tjónþoli skuli fá fullar bætur fyrir raunverulegt 

tjón sitt vegna líkamsmeiðsla sinna, sem er í samræmi við upphaflegt markmið 

skaðabótalaganna.12 Skilgreiningin á hugtakinu „raunverulegt tjón“, felur einnig í sér 

að tjónþoli á heldur ekki að fá hærri bætur en þarf til að bæta raunverulegt tjón þ.e. 

tjónþoli á ekki að hagnast af líkamstjóni.13 

2.2.1 Sönnunarbyrði tjóns 

Ekki er fjallað sérstaklega um sönnunarbyrði í skaðabótalögum og sönnunarbyrði 

skiptir ekki beint máli við útreikning bóta. Hins vegar þykir ástæða til að víkja örstutt 

að sönnunarbyrði í ljósi þess að tjónþoli þarf að geta sannað raunverulegt tjón vegna 

líkamsmeiðsla sinna. Almennt er meginreglan sú, að tjónþoli þarf að sanna að hann hafi 

orðið fyrir tjóni, að tjónið sé vegna háttsemi sem er skaðabótaskyld að lögum og að 

tjónið sé afleiðing af þeirri háttsemi. „Þetta má draga saman þannig, að tjónþoli þurfi 

                                                 

10 Tjónvaldur, skilgreint samkvæmt 3. kafla almennra athugasemda við lagafrumvarp sem síðar varð að 

núgildandi skaðabótalögum nr. 50/1993. „merkir þann sem veldur tjóni. Orðið er þó stundum einnig 

notað um þann sem er bótaskyldur þótt hann hafi ekki sjálfur valdið tjóni.” 
11 Tjónþoli, skilgreint samkvæmt 3. kafla almennra athugasemda við lagafrumvarp sem síðar varð að 

núgildandi skaðabótalögum nr. 50/1993. „er hér notað um þann sem verður fyrir tjóni, t.d. af því að hann 

slasast sjálfur, missir framfæranda af slysförum eða bíður tjón vegna þess að munir í eigu hans 

skemmast. Hins vegar er tjónþoli ekki notað um þriðja mann sem eignast endurkröfu (,,afleidda kröfu``) 

við það að inna af hendi greiðslur til tjónþola vegna líkamstjóns.” 
12  Frumvarp til skaðabótalaga nr. 50/1993, þskj. 596, 326. mál. Greinargerð um 1. gr. núgildandi 

skaðabótalaga. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/116/s/0596.html. Sótt á 

vefinn 11.12.2014. 
13 Frumvarp til skaðabótalaga nr. 50/1993, þskj. 596, 326. mál. Kafli 4.8 athugasemda, um greiðslur sem 

tjónþoli fær frá öðrum en hinum bótaskylda. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0596.html. Sótt á vefinn 11.12.2014. 
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að sanna tjón sitt, að bótagrundvöllur sé fyrir hendi, og að orsakatengsl séu milli 

tjónsins og hinnar bótaskyldu háttsemi".14 

Í Hrd. 2000, bls. 1658 (291/1999), mátti sjá af læknisvottorði að tjónþoli hafi haft skerta getu 

til vinnu vegna slyss sem leiddi til líkamstjóns. Læknisvottorðið eitt og sér þótti hins vegar 

ekki veita næga sönnun fyrir því að tjónþoli hafi orðið fyrir fjártjóni vegna líkamsmeiðslanna 

sinna, t.d. með skertri getu til að afla tekna.  

2.3 Sundurliðað uppgjör 

Fyrir setningu skaðabótalaga voru bætur iðulega dæmdar í einu lagi, þrátt fyrir að 

kröfuliðir væru fleiri en einn.15 Fyrirkomulagi þessu þótti nauðsynlegt að breyta til að 

auka skýrleika, enda gat verið vandséð hvernig greina átti á milli hversu mikinn þátt 

hver bótaliður hafði á heildarfjárhæðina.16 Í greinargerð um 1. gr., sem síðar varð að 

núgildandi skaðabótalögum, kemur fram að bæði við uppgjör utan réttar sem og í 

dómum verði að tilgreina sérstaklega hvern lið tjóns sem bæta á. Þá ber að sundurliða 

sex liði í uppgjörinu, þ.e. tímabundið atvinnutjón, þjáningar, varanlegan miska, örorku, 

sjúkrakostnað og annað fjártjón.  

Ritgerð þessi er sett upp með þessa sundurliðun í huga, en slíka sundurliðun á bótaliðum 

má sjá í samantekt ritgerðarinnar. 

                                                 

14 Viðar Már Matthíasson. (2012). Skaðabótaréttur. bls. 208. 
15  Frumvarp til skaðabótalaga nr. 50/1993, þskj. 596, 326. mál. Greinargerð um 1. gr. núgildandi 

skaðabótalaga. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/116/s/0596.html. Sótt á 

vefinn 11.12.2014. 
16 Viðar Már Matthíasson. (2012). Skaðabótaréttur. bls. 607. 
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3 Forsendur vegna útreiknings bóta fyrir líkamstjón 

Áður en vikið verður að því hvernig reikna ber bætur fyrir bótaliði verður fyrst greint 

frá nokkrum þáttum sem hafa áhrif á útreikninginn. Fjöldi þátta geta haft áhrif á bætur. 

Þar má til dæmis nefna þann tímapunkt sem tjón telst vera tímabundið annars vegar og 

ótímabundið hins vegar, hvaða aðrar greiðslur til tjónþola skal draga frá bótum, áhrif 

verðlagsbreytinga á bótafjárhæð, og fleira. Nánar verður vikið að þeim liðum sem hafa 

áhrif á bætur vegna líkamstjóns í kafla þessum, auk áhrif þeirra á bótaliði. 

3.1 Mikilvægar dagsetningar 

Dagsetningarnar eru mikilvægar til að varpa ljósi á ýmsa þætti, svo sem tímabil 

tímabundins líkamstjóns, upphafsdag sem miða á varanlegt líkamstjón við, upphafsdag 

vaxta, og viðmið til verðbóta, en þær dagsetningar eru fengnar og/eða sannreyndar með 

matsgerð frá sérfræðingi. 

3.1.1 Tjónsdagur / slysdagur 

Sá dagur sem slys varð, sem olli því líkamstjóni sem tjónþoli krefst bóta fyrir (hér eftir 

„tjónsdagur“), er notaður við upphaf útreiknings bóta vegna tímabundins atvinnutjóns, 

sbr. 2. gr. skaðabótalaga, og vegna þjáninga, sbr. 3. gr. sömu laga. Tjónsdagur er einnig 

upphafsdagur vaxta af bótum vegna þjáninga, varanlegs miska, tímabundins 

atvinnutjóns og missi framfæranda samkvæmt 16. gr. skaðabótalaga.  Einnig þarf að 

taka tillit til aldurs tjónþola á tjónsdegi þegar reiknaðar eru bætur vegna varanlegs 

miska samkvæmt 2. mgr. 4. gr. skaðabótalaga, en þar er kveðið á um að fullar bætur 

fari stiglækkandi á aldursbilinu frá 49 ára til 74 ára. Til viðbótar kemur tjónsdagur aftur 

til skoðunar þegar áætla á viðmiðunarlaun vegna varanlegrar örorku samkvæmt 1. mgr. 

7. gr. skaðabótalaga, en meginreglan er að notast eigi við launagreiðslur tjónþola 

síðustu þrjú almanaksárin fyrir tjónsdag.  

3.1.2 Stöðugleikapunktur 

Líkt og áður hefur komið fram má skipta bótum fyrir líkamstjón í tímabundið og 

varanlegt, þar sem tímabundið atvinnutjón og þjáningarbætur eru til skamms tíma, 

meðan miski og örorka eru varanlegt ástand. En yfirleitt hættir líkamstjón að teljast 

tímabundið þegar ekki er von á frekari bata og telst tjónið þá varanlegt. 
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Um bætur fyrir tímabundið líkamstjón má lesa bæði í 2. gr. skaðabótalaga, um 

tímabundið atvinnutjón, og í 3. gr. sömu laga, um þjáningarbætur. Í 1. mgr. 2. gr. og 1. 

mgr. 3. gr. skaðabótalaga kemur fram að bætur fyrir tímabundið líkamstjón skuli greiða 

fyrir tímabil þangað til heilsufar tjónþola „er orðið stöðugt“, eða þangað til tjónþoli 

hefur vinnu að nýju.  

Um varanlegt ástand má lesa í 4. gr. skaðabótalaga, um varanlegan miska, og í 5. gr. 

sömu laga, um varanlega örorku. Varanlegur miski er ástand sem miðast „við heilsufar 

tjónþola eins og það er þegar það er orðið stöðugt“, sbr. 2. málsl. 1. mgr. 4. gr. 

skaðabótalaga, en sams konar orðalag á við um varanlega örorku í 1. málsl. 1. mgr. 5. 

gr. skaðabótalaga. 

Af ofangreindu má sjá að stöðugt heilsufar tjónþola hefst við upphaf varanlegs 

líkamstjóns. Mat á varanlegu líkamstjóni getur fyrst farið fram við eða eftir 

stöðugleikapunkt. Einnig skiptir aldur tjónþola á stöðugleikapunkti máli við útreikning 

á bótum vegna varanlegrar örorku, en aldur tjónþola er notaður til að finna stuðul 

samkvæmt töflu sem sett er fram í 1. mgr. 6. gr. skaðabótalaga, en stuðull þessi er 

notaður við útreikning endanlegrar bótafjárhæðar. Til viðbótar er stöðugleikapunktur 

upphafsdagur vaxta vegna varanlegrar örorku samkvæmt 2. mgr. 16. gr. skaðabótalaga. 

Þá miðast launaviðmið vegna varanlegs miska við launavísitölu á stöðugleikapunkti 

samkvæmt 1. mgr. 7. gr. skaðabótalaga. 

Útreikningur bóta vegna tímabundins líkamstjóns miðast meðal annars við fjölda daga 

sem tjónþoli er veikur, en upphafsdagur er tjónsdagur og almennt er stöðugleikapunktur 

lokadagur tímabundins líkamstjóns, nema þegar tjónþoli hefur vinnu áður en heilsufar 

er orðið stöðugt.  

Varanlegt ástand er eftir að ástand tjónþola er metið læknisfræðilega stöðugt, en ástand 

getur talist stöðugt þrátt fyrir að batahorfur séu fyrir hendi, en sá tímapunktur þegar 

ástand tjónþola verður stöðugt kallast gjarnan batahvörf og/eða stöðugleikapunktur.17 

                                                 

17 Frumvarp til laga nr. 37/1999 um breytingu á skaðabótalögum, nr. 50 19. maí 1993, sbr. lög nr. 42 13. 

maí 1996, þskj. 199, 183. mál. Greinargerð um 1. gr. núgildandi skaðabótalaga. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/123/s/0199.html. Sótt á vefinn 11.12.2014. 
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Endanlega er það þó dómstóla að meta hvort og hvaða læknisfræðilegu gögn duga til 

sönnunar. Verða því slíkar álits- og matsgerðir metnar að verðleikum hverju sinni fyrir 

dómstólum, sbr. Hrd. 19. desember 2012 (374/2012).  

3.1.3 Upphaf vinnu  

Af síðasta kafla má sjá að tímabundið líkamstjón er tímabilið frá þeim degi sem tjónþoli 

verður fyrir líkamstjóni til þess dags sem ástand tjónþola er metið læknisfræðilega 

stöðugt, eða til þess dags sem tjónþoli getur hafið vinnu, eins og kveðið er á um í 2. og 

3. gr. skaðabótalaga. Sá tími sem tjónþoli hefur vinnu á ný kann því að skipta máli ef 

það er áður en stöðugleikapunkti er náð, en upphaf vinnu styttir bótatíma fyrir 

tímabundið líkamstjón. Þó er bent á að undantekningu er að finna í 2. málsl. 1. mgr. 3. 

gr. skaðabótalaga, þar sem tjónþoli getur fengið rétt til þjáningarbóta þrátt fyrir að vera 

vinnufær. Það á þó aðeins við um sérstakar aðstæður og ber því almennt að túlka þröngt.  

3.1.4 Rúmliggjandi 

Bótafjárhæðir vegna þjáningarbóta samkvæmt 3. gr. skaðabótalaga reiknast fyrir hvern 

dag sem tjónþoli er talin veikur og fram til stöðugleikapunkts, eða þar til tjónþoli getur 

hafið vinnu. Þjáningabætur eru hærri fyrir þá daga sem tjónþoli er rúmliggjandi, en 

þegar tjónþoli hættir að vera rúmliggjani kann tímabil að hefjast þar sem tjónþoli er 

veikur án þess að vera rúmliggjandi. Tímamark það er upphafspunktur þegar lægri 

þjáningarbóta. 

3.1.4.1 Vann þjáður 

Undantekningareglu má finna í 2. málsl. 1. mgr. 3. gr. skaðabótalag, en undantekningin 

kveður á um að „Þegar sérstaklega stendur á er heimilt að greiða þjáningarbætur þótt 

tjónþoli sé vinnufær“. Þegar slíkra bóta er krafist, er nauðsynlegt að hafa fengið mat 

um lok tímabils þess sem tjónþoli hætti að vera þjáður í vinnu.  

3.1.5 „Þegar bótafjárhæð er ákveðin“ (Uppgjörsdagur) 

Í 2. mgr. 15. gr. skaðabótalaga er kveðið á um að notast eigi við þá dagsetningu „þegar 

bótafjárhæð er ákveðin“ (hér eftir „uppgjörsdagur“). Uppgjörsdagur er ekki metinn af 

sérfræðingi við matsgerð, heldur af tjónþola, en þegar tjónþoli gerir kröfu um bætur 

vegna líkamstjóns telst það sá dagur sem „bótafjárhæð er ákveðin“, það gildir einnig 

þegar annar aðili gerir kröfu fyrir hönd tjónþola, s.s. lögmaður hans.  



 

 

10 

Við uppgjörsdag eru þær bótafjárhæðir sem tilgreindar eru í skaðabótalögum núvirtar 

m.t.t. lánskjaravísitölu. Dagsetningin hefur því áhrif á fjárhæð þjáningarbóta, bóta fyrir 

varanlegan miska, bóta vegna missis framfæranda, og lágmarks- og 

hámarkstekjuviðmið, samkvæmt orðum 15. gr. skaðabótalaga. Hinsvegar hefur komið 

til álita hvort notast eigi við uppgjörsdag eða stöðugleikapunkt við núvirðingu á 

lágmarkstekjuviðmiði fyrir dómstólum. Í Hrd. 2004, bls. 1047 (363/2003), var komist 

að þeirri niðurstöðu að óhjákvæmilega þyrfti fjárhæð lágmarkstekjuviðmið að hlýta 

sömu reglum og verðtrygging atvinnutekna samkvæmt reiknuðum meðaltekjum á 

grundvelli 1. mgr. 7. gr. skaðabótalaga. Þessi orð Hæstaréttar eiga þó aðeins við um þá 

dagssetningu sem miða skal að, við núvirðingu, en ekki aðra þætti hvað varðar 

mismunandi visitölur líkt og vikið verður að í kafla 3.4.1, og kafla 3.4.2, um 

verðlagsbreytingar.  

Dagsetningin hefur áhrif á það hvernig vextir reiknast af bótakröfu, en vextir samkvæmt 

16. gr. skaðabótalaga reiknast til þeirrar dagsetningar sem kröfubréf er sent tjónvaldi 

að viðbættum einum mánuði, að því gefnu að tjónvaldur greiðir ekki. Eftir þann tíma 

er hægt að krefjast dráttavaxta samkvæmt 6. gr. laga nr. 38/2001, um vexti og 

verðtryggingu.    

3.2 Matsgerð 

Sérfræðilegt álit um bótaliði þarf að liggja fyrir svo uppgjör bóta geti farið fram 

samkvæmt 1. mgr. 10. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 (hér eftir „skaðabótalög“). Mat 

þetta felur í sér matsgerð sem er gjarnan frá lækni, dómskvöddum matsmönnum og/eða 

samkvæmt áliti þar til bærrar örorkunefndar. Matsgerð felur í sér staðfestingu á 

tjónsdegi, stöðugleikapunkt, tímabil þjáninga tjónþola, miskastig, og hlutfall örorku. 

Matsgerð felur því í sér nauðsynlegar forsendur svo hægt sé að reikna út réttar 

slysabætur vegna líkamstjóns, en nánar er vikið að þeim þáttum matsgerðarinnar í 

þessum kafla. 

Bent er þó á að endanlega er það ákvörðun dómara að meta efnislegt gildi matsgerðar, 

en dæmi eru bæði um að Hæstiréttur hafi tekið mat læknis fram yfir mat örorkunefndar, 
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sbr. Hrd. 2005, bls. 1507 (453/2004), og mat örorkunefndar fram yfir mat læknis, sbr. 

Hrd. 2000, bls. 594 (362/1999).18  

3.2.1 Persónusaga 

Í matsgerðum eru teknir saman almennir þættir um líf tjónþola. Þessir þættir 

samanstanda gjarnan af námi, starfssögu, félags- og persónusögu tjónþola. Fyrrgreindir 

liðir eru ekki nýttir beint í útreikningi skaðabóta vegna líkamstjóns, heldur eru þeir hluti 

forsendna fyrir mati á miska- og örorkustigi, sem nánar verður fjallað um í köflum 

3.2.4, um miskastig, og 3.2.5, um örorkustig.  

3.2.2 Tímabil tímabundins atvinnutjóns 

Matsgerðir kveða á um það tímabil sem tjónþoli var óvinnufær, í þeim skilningi að geta 

ekki aflað sér launatekna eftir líkamstjónið. Tímabil þetta hefst við þann dag sem slys 

varð og endar þegar tjónþoli hefur vinnu að nýju eða þegar stöðugleikapunkti er náð 

samkvæmt 2. gr. skaðabótalaga.  

((Stöðugl. p. eða „Upphaf vinnu") − Tjónsdagur) 

3.2.3 Tímabil þjáninga 

Líkt og með tímabundið atvinnutjón, hefst tímabil þjáninga á tjónsdegi og stendur fram 

til stöðugleikapunkts, eða þangað til tjónþoli hefur vinnu, sbr. 1. mgr. 3. gr. 

skaðabótalaga. Tímabili þjáninga verður þó að skipta í tvo hluta, þar sem greiðslur eru 

misháar eftir því hvort tjónþoli er rúmfastur eða veikur án þess að vera rúmfastur. Til 

viðbótar má finna undantekningareglu í 2. málsl. 3. mgr. skaðabótalaga, en þar er 

kveðið á um sérstaka heimild til að greiða tjónþola þjáningarbætur þrátt fyrir að vera 

við vinnu.  

Mismunandi reikniaðferðum þarf því að beita eftir því hvort tjónþoli var rúmliggjandi 

í veikindum sínum eða ekki. Auk þess þarf að bæta við dögum sem tjónþoli var veikur 

við vinnu ef slíkt á við.   

Ef tjónþoli var rúmliggjandi: 

                                                 

18 Viðar Már Matthíasson. (2012). Skaðabótaréttur. bls. 661. 
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Dagar rúmfastur = („Rúmliggjandi til" −  Tjónsdagur) 

Ef tjónþoli var rúmfastur eru dagar án rúmfestu frá því að hann hætti að vera 

rúmliggjandi til stöðugleikapunkts eða upphaf vinnu, hvort sem fyrr kemur: 

Dagar veikur án rúmfestu = ((Stöðugl. p. eða „Upphaf vinnu") − „Rúmliggjandi til") 

Hins vegar ef tjónþoli var ekki rúmfastur, heldur aðeins veikur án rúmfestu, eru dagar 

án rúmfestu frá tjónsdegi til stöðugleikapunkts eða upphaf vinnu, hvort sem fyrr 

kemur: 

Dagar veikur án rúmml. = ((Stöðugl. p. eða „Upphaf vinnu") − Tjónsd. ) 

Ef tjónþoli á rétt á þjáningarbótum við vinnu skv. 2. málsl. 1. mgr. 3. gr. 

skaðabótalaga, þarf að finna út fjölda daga sem tjónþoli var veikur við vinnu: 

+ („Ekki veikur" − „Upphaf vinnu") 

3.2.4 Miskastig 

Meginreglu um mat á miskastigi má finna í 1. mgr. 4. gr. skaðabótalaga en þar kemur 

fram að við mat á miskastigum skal líta: 

„til erfiðleika sem það [líkamstjónið] veldur í lífi tjónþola og hversu miklar afleiðingar tjóns 

eru frá læknisfræðilegu sjónarmiði, svo og til erfiðleika sem það veldur í lífi tjónþola. 

Varanlegur miski skal metinn til stiga og skal miða við heilsufar tjónþola eins og það er þegar 

það er orðið stöðugt.“  

Samkvæmt reglunni skal líta bæði til læknisfræðilegra sjónarmiða, s.s. eðlis og 

umfangs líkamstjónsins, og einnig þarf að taka tillit til þeirra erfiðleika sem tjónið 

veldur tjónþola.19  

Í greinargerð um 4. gr. með frumvarpi því sem síðar varð að núgildandi 

skaðabótalögum kemur fram að læknisfræðilegi þátturinn við regluna eigi að bitna 

jafnþungt á hverjum þeim sem varð fyrir sams konar líkamsspjöllum eða áverkum. Hér 

                                                 

19  Frumvarp til skaðabótalaga nr. 50/1993, þskj. 596, 326. mál. Greinargerð um 4. gr. núgildandi 

skaðabótalaga. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/116/s/0596.html. Sótt á 

vefinn 11.12.2014. 
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er um að ræða almennt mat, en við matið er notast við töflu sem Örorkunefnd útbýr. 

Taflan tilgreinir hlutfallslega orkuskerðingu eða miska hvers líkamstjóns, þar sem 

fullur miski er 100 stig, en taflan sýnir ekki skerðingu á getu tjónþola til að afla tekna 

enda um ófjárhagslegt tjón að ræða. 

Sérstakt mat þarf að koma til ef meta á einstaklingsbundin áhrif líkamstjóns á tjónþola. 

Sérstaka matið er undantekning, þar sem almenna matið tekur almennt til allra 

afleiðinga líkamstjóns sem skipta máli við mat miskastigs. Við sérstaka matið er litið 

til einstaklingsbundinna áhrifa þess hvort líkamstjónið komi sérstaklega illa niður á 

tjónþola umfram aðra, t.d. vegna daglegra athafna svo sem að klæða sig, takmarkanna 

sem tjónþoli þarf að þola á samvistum við annað fólk, takmarkanna eða erfiðleika við 

að taka þátt í samfélagslegum viðburðum og áhugamálum, og persónulegt óhagræði, 

sársauka og vanlíðan sem kann að fylgja því að vera sjáanlega hamlaður eða fatlaður. 

Hið sérstaka mat þarf ekki endilega að ráðast af læknisfræðilegu mati en það kann þó 

að skipta miklu. Dæmi má finna í danskri réttarframkvæmd þar sem tjónþoli slasaðist 

á fingri. Eftir líkamstjónið gat tjónþoli ekki leikið á hljómfærið sitt og þurfti að hætta í 

áhugamannahljómsveit sem hann lék í. Líkamstjónið olli því sérstökum erfiðleikum í 

lífi tjónþola, sem leiddi til þess að hann fékk metin 10 miskastig í stað 5 stiga eins og 

tilgreint var í almennri miskastigatöflu.20   

Í 2. mgr. 4. gr. skaðabótalaga er kveðið á um fjárhæðir fyrir 100 miskastig. Þessar 

fjárhæðir þarf að lækka hlutfallslega í samræmi við fjölda miskastiga tjónþola 

samkvæmt 3. mgr. 4. gr. sömu laga. Við útreikning miskabóta þarf því að deila 

miskastigum í 100, sem síðan þarf að margafalda með öðrum liðum sem koma síðar til 

skoðunar. 

(
Miskastig

100
) 

3.2.5 Hlutfall örorku 

Í 3. mgr. 5. gr. skaðabótalaga segir „Örorka tjónþola reiknast í hundraðshlutum 

(örorkustigum)“. Örorkustig eru metin af sérfræðingi eftir stöðugleikapunkt, en stigin 

                                                 

20 Viðar Már Matthíasson. (2012). Skaðabótaréttur. bls. 656 – 658. 
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taka eingöngu mið af fjárhagslegum þáttum, þ.e. varanlegri skerðingu tjónþola til að 

afla vinnutekna. 21  Ákvörðun sérfræðings á örorkustigum tekur m.a. tillit til stöðu 

tjónþola fyrir slys, eðlis líkamstjóns og varanlegra áhrifa tjónsins, og möguleika 

tjónþola til að afla sér tekna eftir líkamstjón. Markmið matsins er því að komast að því 

hvort, og þá hversu mikið af tekjum tjónþola munu tapast í framtíðinni. Önnur atriði 

koma einnig til skoðunar, en framangreindir þættir vega þó þyngst í matinu.22 

Í 1. mgr. 6. gr. skaðabótalaga kemur fram mikilvægi örorkustigs, en þar segir að 

örorkustig sé einn af þremur þáttum sem notaðir eru við útreikning bóta fyrir 

varanalegan miska. Þar sem örorkustig reiknast í hundraðshlutum þarf að deila 

örorkustigum með 100, sem síðan er margfaldað með öðrum þáttum sem verður vikið 

að síðar. 

(
Örorkustig

100
) 

3.3 Frádráttur vegna greiðslna sem tjónþoli fær frá þriðja aðila 

Meginregla skaðabótaréttar er að tjónþoli skal ekki fá hærri bætur en þarf til að bæta 

raunverulegt tjón hans. Reglan leiðir til þess að draga þarf frá brúttótjóni sumar 

fjárgreiðslur til tjónþola frá þriðja aðila, þ.e. öðrum en hinum bótaskylda. Undantekning 

er þó á reglunni en líf-, slysa- eða sjúkratryggingar, sem tjónþola er ekki skylt að kaupa 

samkvæmt lögum eða kjarasamningum, dragast almennt ekki frá skaðabótakröfu 

tjónþola.23 Í kafla þessum verður farið yfir þær greiðslur frá þriðja aðila sem ber að 

draga frá bótaliðum.  

3.3.1 Greiðslur til frádráttar vegna varanlegrar örorku og varanlegs miska  

Um frádrátt frá bótum vegna varanlegrar örorku er fjallað í 4. mgr. 5. gr. skaðabótalaga 

nr. 50/1993 (hér eftir „skaðabótalög“), en sama ákvæði gildir um varanlegan miska 

                                                 

21 Frumvarp til skaðabótalaga nr. 50/1993, þskj. 596, 326. mál. Kafli 4.1 athugasemda, um örorkumat. 

Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/116/s/0596.html. Sótt á vefinn 11.12.2014. 
22 Viðar Már Matthíasson. (2012). Skaðabótaréttur. bls. 671. 
23 Frumvarp til skaðabótalaga nr. 50/1993, þskj. 596, 326. mál. Kafli 4.8 athugasemda, um greiðslur sem 

tjónþoli fær frá öðrum en hinum bótaskylda. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0596.html. Sótt á vefinn 11.12.2014. 
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vegna tilvísunar til málsgreinarinnar í 4. mgr. 4. gr. sömu laga. Í málsgreininni eru þeir 

liðir sem koma til frádráttar taldir tæmandi. Aðrar greiðslur, sem ekki eru nefndar í 1. 

til 4. málsl. ákvæðisins, skal hins vegar ekki draga frá skaðabótakröfu tjónþola, sbr. 5. 

málsl. 4. mgr. 5. gr. skaðabótalaga. Dæmi um slíkar greiðslur eru „líf-, slysa- eða 

sjúkratryggingabætur frá vátryggingu, sem hvorki er skylt að kaupa samkvæmt lögum 

né kjarasamningi“.24  

3.3.1.1 Eingreiddar örorkubætur almannatrygginga  

Samkvæmt 1. málsl. 4. mgr. 5. gr. skaðabótalaga skal draga frá bótakröfu þær 

örorkubætur sem tjónþoli fær greiddar frá sjúkratryggingarstofnun samkvæmt 5. mgr. 

34. gr. laga nr. 100/2007, um almannatryggingar. Hér er um að ræða bætur sem tjónþoli 

fær vegna slysatrygginga frá Sjúkratryggingum Íslands ef líkamstjón má rekja til slyss 

við „vinnu, iðnnám, björgunarstörf, hvers konar íþróttaæfingar, íþróttasýningar og 

íþróttakeppni“, sbr. 27. gr. laga um almannatryggingar. Ekki á þó að draga frá allar 

bætur sem greiðast vegna slysatryggingar heldur aðeins þær sem falla undir 5. mgr. 34. 

sömu laga, en það eru þær örorkubætur sem Sjúkratryggingar Íslands greiða tjónþola í 

einu lagi ef slys tjónþola leiddi til minna en 50% orkutaps.  

3.3.1.2 Bætur frá slysatryggingu ökumanns eftir umferðarlögum 

Frá bótum skal draga greiðslur vegna lögbundinna slysatrygginga umferðarlaga nr. 

50/1987, hvort sem tjónþoli er ökumaður eða hvort sem um sams konar tryggingu 

farþega er að ræða, sbr. 1. málsl. 4. mgr. 5. gr. skaðabótalaga. Nánar má lesa um frádrátt 

þennan í greinargerð um 3., 4., og 5. gr. með frumvarpi því sem síðar varð að núgildandi 

skaðabótalögum. Sérstaklega er þó áréttað að aðeins er átt við um slysatryggingu sem 

„tryggir ökutækiseiganda eða aðstandendum hans bætur sem ákveðnar eru eftir 

skaðabótareglum“. Aðrar bætur dragast ekki frá, s.s. bætur vegna annarra vátrygginga. 

Í raun eru bætur þessar skaðabætur sem ákveðnar eru eftir almennum reglum 

skaðabótaréttar. Því er frádráttur þessi í samræmi við meginregluna um að tjónþoli eigi 

                                                 

24 Frumvarp til skaðabótalaga nr. 50/1993, þskj. 596, 326. mál. Kafli 4.8 athugasemda, um greiðslur sem 

tjónþoli fær frá öðrum en hinum bótaskylda. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0596.html. Sótt á vefinn 11.12.2014. 
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ekki að fá hærri bætur en fyrir raunverulegt tjón sitt, en reglan kemur í veg fyrir 

tvígreiðslu bóta.25   

3.3.1.3 Greiðslur úr samnings- eða lögbundinni atvinnuslysatryggingu 

Í 2. málsl. 4. mgr. 5. gr. skaðabótalaga er kveðið á um að greiðslur, sem tjónþoli sem 

launamaður fær vegna samnings- eða lögbundinnar atvinnuslysatryggingar sem 

atvinnurekandi hefur keypt handa launamanni sínum, eigi að draga frá skaðabótakröfu 

sem tjónþoli beinir að vinnuveitanda þeim sem slysatrygginguna keypti. Réttur tjónþola 

til bóta frá atvinnuslysatryggingu er oftast vegna kaupa atvinnurekanda á 

slysatryggingunni. Samtök launþega og atvinnurekanda hafa almennt samið um 

hvernig haga beri atvinnuslysatryggingum, en atvinnurekandi kaupir slíkar tryggingar 

handa launamönnum, 26  Í ljósi þess að atvinnurekendur eru þegar tryggðir fyrir 

líkamstjónum launamanna, greiðir atvinnurekandi launamanni ekki það tjón sem 

tryggingin hefur þegar greitt.  

3.3.1.4 Bætur samkvæmt lögum um sjúklingatryggingu 

Bætur sem tjónþoli fær samkvæmt lögum nr. 111/2000, um sjúklingatryggingu, skal 

draga frá skaðabótakröfu tjónþola vegna líkamstjóns, sbr. 3. málsl. 4. mgr. 5. gr. 

skaðabótalaga. Bætur sem hér um ræðir eru vegna heilsutjóns sem sjúklingar verða fyrir 

af völdum læknismeðferðar. Sjúklingar geta orðið fyrir tjóni eða öðrum skakkaföllum 

sem rekja má til læknismeðferðar án þess að sjúklingur geti sannað að tjónið megi rekja 

til annars manns. Við slík tilfelli uppfyllir tjón sjúklings ekki skilyrði bótaréttar. Því 

hafa verið sett lög til að sjúklingar verði „slysatryggðir eins og launamenn og aðrir sem 

slysatrygging almannatrygginga tekur til“.27 

                                                 

25 Frumvarp til skaðabótalaga nr. 50/1993, þskj. 596, 326. mál. Kafli 4.8 athugasemda, um greiðslur sem 

tjónþoli fær frá öðrum en hinum bótaskylda. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0596.html. Sótt á vefinn 11.12.2014. 
26 Frumvarp til skaðabótalaga nr. 50/1993, þskj. 596, 326. mál. Kafli 4.8 athugasemda, um greiðslur sem 

tjónþoli fær frá öðrum en hinum bótaskylda. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0596.html. Sótt á vefinn 11.12.2014. 
27 Frumvarp til laga nr. 111/2000 um sjúklingatryggingu, þskj. 836, 535. mál. Kafli 1 athugasemda, 

inngangur. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/125/s/0836.html. Sótt á vefinn 

11.12.2014. 

http://www.althingi.is/altext/125/s/0836.html
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3.3.1.5 Reiknað eingreiðsluverðmæti örorkulífeyris frá lífeyrissjóði 

Tjónþoli sem er sjóðfélagi í lífeyrissjóði gæti átt rétt á mánaðarlegum örorkulífeyri til 

ellilífeyrisaldurs. Tjónþoli getur öðlast slíkan rétt ef hann hefur orðið fyrir orkutapi sem 

er metið 50% eða meira samkvæmt 1. mgr. 15. gr. laga nr. 129/1997, um 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, og að uppfylltum frekari 

skilyrðum viðkomandi lífeyrissjóðs. 

Ef tjónþoli á rétt á örorkulífeyri skal draga 40% af reiknuðu eingreiðsluverðmæti 

örorkulífeyrisins frá skaðabótakröfu. Eingreiðsluverðmætið er reiknað af 

tryggingarstærðfræðingum lífeyrissjóða en það þarf síðan að margfalda með 40%.  

Eingreiðsluverðmæti ∗ 40% 

Upphæðina skal núvirða með ársafávöxtun sem nemur 4,5% á ári samkvæmt 4. málsl. 

4. mgr. 5. gr. skaðabótalaga. Núvirða þarf með tilliti til tímabils frá stöðugleikapunkti 

til 67 ára aldurs, þ.e. ellilífeyrisaldurs tjónþola28. Miðað verður við 360 daga á ári við 

núvirðinguna, í samræmi við 2. mgr. 12. gr. laga nr. 38/2001, um vexti og 

verðtryggingu. 

Fjöldi ára =
(„Dagsetning fæðingardags" + 67 ár) − Stöðugl. p.

360
 

Að lokum þarf að færa forsendur í núvirðisformúluna, auk þess sem settur er mínus 

fyrir framan formúluna þar sem upphæðin kemur til með að dragast frá bótakröfu: 

Núvirði =
Framtíðarvirði

(1 + vextir)Fjöldi ára
 

−
Eingreiðsluverðmæti ∗ 40%

(1 + 4,5%)Fjöldi ára
 

Eingreiðsluverðmæti örorkulífeyrisins er lækkað í ljósi þess að 60% greiðslna iðgjalda 

í lífeyrissjóð greiðast af vinnuveitanda, auk þess sem lífeyristekjur eru skattskyldar, en 

notast er við skatthlutafallið 33,3%. Því er 60% hlutdeildin lækkuð niður í 40%, sem 

                                                 

28  Þórir Óskarsson. Tryggingastærðfræðingur hjá Vátryggingafélagi Íslands. (Munnleg heimild, 

9.12.2014). 
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leiðir til þess að 40% af reiknuðu eingreiðsluverðmætti er dregið frá örorkulífeyri í stað 

60%.29  

3.3.2 Greiðslur til frádráttar vegna þjáningarbóta 

Um greiðslur til frádráttar vegna þjáningarbóta gilda sömu reglur og um varanlega 

örorku og varanlegan miska, þ.e. 4. mgr. 5. gr. skaðabótalaga, líkt og fram kemur í 2. 

mgr. 3. gr. sömu laga, þó að 2. málsl. málsgreinarinnar undanskildum, sem fjallar um 

greiðslur til tjónþola vegna samnings- eða lögbundinnar atvinnuslysatryggingar sem 

vinnuveitandi hefur keypt vegna hans. Einnig skipta greiðslur frá almannatryggingum 

og slysatryggingum takmörkuðu máli þar sem þær bæta ekki tímabundið ófjárhagslegt 

tjón, þ.e. vegna þjáninga. Það sem skiptir helst máli hér eru bætur sem tjónþoli fær 

vegna slysatryggingar ökumanns og manns sem slasast í eigin ökutæki í samræmi við 

umferðarlög nr. 50/1987, en þær bætur eru í raun skaðabætur þó svo að þær greiðist úr 

slysatryggingum.30 

3.3.3 Greiðslur til frádráttar vegna tímabundins atvinnutjóns 

Um greiðslur sem koma til frádráttar vegna tímabundins atvinnutjóns er fjallað í 2. mgr. 

2. gr. skaðabótalaga, en ekki í 4. mgr. 5. gr. skaðabótalaga líkt og með aðra bótaliði. Í 

ákvæðinu er kveðið á um að draga eigi frá skaðabótum vegna tímabundins atvinnutjóns: 

laun sem tjónþoli fær í veikinda- og slysaforföllum, greiðslur til tjónþola úr lífeyrissjóði 

og sjúkrasjóði, dagpeninga og aðrar bætur til tjónþola frá opinberum stofnunum, 

vátryggingabætur frá vátryggingafélagi, sem eru í raun skaðabætur ásamt 

sambærilegum bótum sem tjónþoli fær þegar hann er óvinnufær.  

3.3.3.1 Laun í veikinda- og slysaforföllum 

Með launum í veikinda- og slysaforföllum, sbr. 1. málsl. 2. mgr. 2. gr. skaðabótalaga, 

er átt við greiðslur sem tjónþoli sem launamaður fær frá vinnuveitanda þrátt fyrir að 

komast ekki til vinnu vegna slyss sem orsakaði líkamstjón. Greiðslur þessar hafa verið 

nefndar forfallalaun, en draga skal forfallalaun frá skaðabótakröfu tjónþola.31  

                                                 

29 Viðar Már Matthíasson. (2012). Skaðabótaréttur. bls. 696. 
30 Viðar Már Matthíasson. (2012). Skaðabótaréttur. bls. 652. 
31 Viðar Már Matthíasson. (2012). Skaðabótaréttur. bls. 640. 
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Í greinargerð um 2. gr. sem fylgdi frumvarpi því sem síðar varð að núgildandi 

skaðabótalögum kemur fram að ákvæðið tengist einnig 2. mgr. 17. gr. skaðabótalaga, 

en þar segir að vinnuveitandi geti krafið tjónvald eða þann skaðabótaskylda um 

endurgreiðslu vegna fjártjóns vinnuveitanda. Í framkvæmd gefur reglan vinnuveitanda 

aðeins endurkröfurétt á viðbótakostnaði sem vinnuveitandi verður fyrir, þrátt fyrir að 

orðalag ákvæðisins gæti vísað til annars. Viðbótakostnaður felur til dæmis í sér 

launagreiðslur til staðgengils, kostnað við kaup á verktakaþjónustu eða sannanlegan 

kostnað vegna aukavinnu annarra starfsmanna, en reglan gefur ekki endurkröfurétt á 

forfallalaun tjónþola.32  

3.3.3.2 Greiðslur úr lífeyrissjóði og sjúkrasjóði 

Greiðslur úr sjúkrasjóði lífeyrissjóða vegna tímabundins atvinnutjóns má rekja til 

greiðslu iðgjalda sem eru annars vegar frá vinnuveitanda og hins vegar frá tjónþola 

sjálfum. 60% greiðslnanna koma frá vinnuveitanda en 40% frá tjónþola. Draga skal frá 

þær greiðslur sem tilkomnar eru vegna greiðslna vinnuveitanda, en slíkt er í samræmi 

við meginreglu skaðabótalaga um að yfirleitt skuli ekki dregnar frá greiðslur sem 

tjónþoli hefur sjálfur unnið til eða kostað.  

−(„Gr. úr sjúkrasjóði lífeyriss. " ∗ 60%) 

Tjónþoli getur átt rétt til greiðslna úr sjúkrasjóði sem er í vörslu þess stéttafélags sem 

vinnuveitandi greiðir fyrir tjónþola, sem kallast gjarnan styrktarsjóðir. 33  Réttur til 

greiðslnanna er vegna útgjalda vinnuveitanda samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga nr. 55/1980, 

um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda, en um er að ræða bein 

útgjöld vinnuveitanda en ekki frádrátt frá launum tjónþola. Í ljósi þess að greiðslur 

þessar má eingöngu rekja til framlags vinnuveitanda en ekki til launamanns, skal draga 

frá skaðabótakröfu að fullu greiðslur úr sjúkrasjóði stéttafélaga.   

−(„Gr. úr sjúkrasjóði stéttafélags") 

                                                 

32 Viðar Már Matthíasson. (2012). Skaðabótaréttur. bls. 640. 
33 Viðar Már Matthíasson. (2012). Skaðabótaréttur. bls. 641. 
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3.3.3.3 Dagpeningar og aðrar bætur frá opinberum tryggingum 

Greiðslur tjónþola frá opinberum tryggingum skal draga frá bótum að fullu samkvæmt 

2. mgr. 2. gr. skaðabótalaga. Um er að ræða hvers konar dagpeninga sem tjónþoli fær 

frá bótum vegna tímabundins atvinnutjóns. Bætur þessar eiga sér stoð í lögum nr. 

100/2007, um almannatryggingar, bæði er varðar dagpeninga vegna slyss og 

sjúkradagpeninga. Ennfremur hefur ákvæðið verið skýrt þannig að dagpeningar vegna 

slysatrygginga frá vátryggingafélagi, sem leiða af kjarasamningi eða lögbundinni 

slysatryggingu launþega, eigi að draga frá að fullu. Það á þó ekki við um 

slysatryggingar sem tjónþoli hefur sjálfur keypt af vátryggingafélagi, nema slíkar 

dagpeningagreiðslur séu raunveruleg skaðabót, en um það er nánar fjallað í næsta 

kafla.34  

3.3.3.4 Vátryggingabætur og fleira, sem teljast „skaðabætur“ 

Samkvæmt 2. mgr. 2. gr. skal einnig draga frá bótum vátryggingarbætur þegar greiðsla 

vátryggingafélags er raunveruleg skaðabót, svo og sambærilegar greiðslur sem tjónþoli 

fær vegna þess að hann er ekki fullvinnufær. Í greinargerð um 2. gr. sem fylgdi 

frumvarpi því sem varð að skaðabótalögum, kemur fram að reglan eigi „nánast 

eingöngu við um greiðslur úr slysatryggingu ökumanns skv. 92. gr. umferðarlaga, nr. 

50/1987, og hliðstæðri slysatryggingu farþega í ökutæki“. Raunveruleg skaðabót, er 

þegar bætur eru ákvarðaðar eins og skaðabætur, og „að bætur vari að fullu til þess tjóns, 

sem leiddi af forföllum“, en til slíkra bóta kemur einungis ef tjónþoli getur metið 

raunverulegt tjón til fjárhæðar.35  

3.3.4 Sjúkrakostnaður greiddur af þriðja aðila 

Sjúkrakostnaður er fjárhagslegt tjón sem tjónþoli getur lent í við líkamstjón. Í 1. mgr. 

1. gr. skaðabótalaga er sérstaklega kveðið á um að sá sem beri ábyrgð á líkamstjóni 

skuli greiða skaðbætur vegna sjúkrakostnaðar tjónþola. Nánar verður fjallað um að 

hvaða leyti sjúkrakostnaður fellur undir fjárhagslegt tjón í kafla 4.5.1.1, en hér verður 

                                                 

34 Viðar Már Matthíasson. (2012). Skaðabótaréttur. bls. 642 til 643. 
35 Viðar Már Matthíasson. (2012). Skaðabótaréttur. bls. 643. 
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fjallað um að hvaða leyti þarf að draga greiðslur frá þriðja aðila frá bótakröfu sem 

tjónþola hlotnast vegna sjúkrakostnaðar. 

Að mestu leyti er sjúkrakostnaður greiddur af hinu opinbera. Því verður tjónþoli aðeins 

fyrir fjárhagslegu tjóni af þeim viðbótargreiðslum sem hann þarf að leggja út fyrir. 

Vegna viðbótakostnaðar getur tjónþoli átt rétt á greiðslum frá vátryggingum og 

sjúkrasjóði stéttarfélags. Draga þarf frá bótakröfu slíkar greiðslur, en tjónþola ber að 

leita eftir slíkum greiðslum til að takmarka eigið tjón.36   

3.3.5 Samantekt um frádrætti vegna greiðslna frá þriðja aðila 

Í ljósi ofangreinds þarf tjónþoli, eða sá sem gerir bótakröfu fyrir hönd tjónþola, að geta 

sagt til um hvort greiðslur til tjónþola ber að draga frá skaðabótakröfu vegna 

líkamstjóns. Greiðslurnar sem draga á frá eru hins vegar oftast inntar af hendi í einu 

lagi en ekki sem lífeyrir37, auk þess sem segja má að greiðslurnar hafa komið til án þess 

að tjónþoli hafi sjálfur unnið til þeirra eða kostað þær sjálfur.38 

Samantekt um frádráttarliði vegna greiðslna frá þriðja aðila hefur verið sett upp í töflu 

til einföldunar. Merkt er „x“ við þær greiðslur sem ber að draga frá bótaliðum 

samkvæmt lögum.  Þá hefur hefur verið merkt „%“ við þá liði sem koma sjaldan til álita 

en er þó lagastoð fyrir.  

                                                 

36 Viðar Már Matthíasson. (2012). Skaðabótaréttur. bls. 623. 
37 Frumvarp til skaðabótalaga nr. 50/1993, þskj. 596, 326. mál. Kafli 4.8 athugasemda, um greiðslur sem 

tjónþoli fær frá öðrum en hinum bótaskylda. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0596.html. Sótt á vefinn 11.12.2014. 
38 Viðar Már Matthíasson. (2012). Skaðabótaréttur. bls. 666. 



 

 

22 

 

3.4 Verðlagsbreytingar 

Vegna verðlagsbreytinga þarf að umreikna bótafjárhæðir tilgreindar í skaðabótalögum 

frá setningu laganna til uppgjörsdags, til að tryggja að verðmæti fjárhæðanna rýrni ekki 

í samræmi við að meginregluna um að tjónþoli eigi að fá fullar bætur fyrir raunverulegt 

tjón sitt vegna líkamsmeiðsla.39  

3.4.1 Lánskjaravísitala 

Í skaðabótalögum eru ýmsar krónufjárhæðir vegna þjáningarbóta, varanlegs miska, 

lágmarks- og hámarkslauna vegna varanlegrar örorku, og lágmarksbóta til maka eða 

sambúðarmaka vegna missis framfæranda tilgreindar. 40  Í 15. gr. skaðabótalaga er 

                                                 

39  Frumvarp til skaðabótalaga nr. 50/1993, þskj. 596, 326. mál. Greinargerð um 2. mgr. 15. gr. 

núgildandi skaðabótalaga. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0596.html. Sótt á vefinn 11.12.2014. 
40  Frumvarp til skaðabótalaga nr. 50/1993, þskj. 596, 326. mál. Kafli 6.6 athugasemda, um áhrif 

verðlagsbreytinga á bótakröfu. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0596.html. Sótt á vefinn 11.12.2014. 
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kveðið á um að notast eigi við lánskjaravísitölu frá gildistöku laganna, umrædd 

lánskjaravísitala er einnig tilgreind í 29. gr. laganna en þar kemur fram að við gildistöku 

þann 1. júlí 1993 hafi lánskjaravísitalan staðið í 3282 stigum, en hún hækkar í samræmi 

við vísitölu neysluverðs eftir tilkomu laga nr. 12/1995, um vísitölu neysluverðs. Með 

vísitölunni breytast fjárhæðir laganna mánaðarlega, en leiðrétta skal með tilliti til 

lánskaravísitölu 41  þess mánaðar sem bótafjárhæð er ákveðin, þ.e. á uppgjörsdegi 

samkvæmt 2. mgr. 15. gr. skaðabótalaga, en lánskjaravísitölu má finna á vef Hagstofu 

Íslands. Við útreikning bótafjárhæða sem tilgreindar eru í skaðabótalögum skal deila 

upphæð í lánskjaravísitölu þann 1. júlí 1993 og margfalda með lánskjaravísitölu þess 

mánaðar sem bóta er krafist. Þó vísast til kafla 3.1.5, hvað varðar 

viðmiðunardagssetningu núvirðingar lágmarkstekjuviðmiðs, 3. mgr. 7. gr. 

skaðabótalaga, en þá fjárhæð skal núvirða m.t.t. til stöðugleikapunkts í stað 

uppgjörsdags. 

(
Bótafjárhæð

3282
) ∗ „Lánsk. vísit. á uppgjörsdegi" 

Upphæðina skal síðan námunda svo hún standi í heilu eða hálfu þúsundi króna, en til 

þess er notuð reikniaðferð í Excel: 

Mround ((
Bótafjárhæð

3282
) ∗ „Lánsk. vísit. á uppgj. degi";  500) 

Reglur um námundun þjáningarbóta skal þó hækka eða lækka svo að fjárhæð standi í 

heilum tug króna: 

Round ((
Bótafjárhæð

3282
) ∗ „Lánsk. vísit. á uppgj. degi"; −1)  

Vert er að nefna að ekki er kveðið á um verðlagbreytingar í 15. gr. skaðabótalaga um 

tímabundið atvinnutjón, sjúkrakostnað, og annað tjón. Hins vegar í greinargerð um 15. 

                                                 

41  Í Hrd. 6. október 2011 (664/2010), var deilt um hvort notast ætti við lánskjaravísitölu á 

stöðugleikapunkti eða við bótauppgjör. Héraðsdómur kvað á um að notast skyldi við lánskjaravísitölu á 

stöðugleikapunkti, en Hæstiréttur snéri ákvörðun héraðsdóms við og staðfesti að notast ætti við 

uppgjörsdag, þ.e. þegar tjónþoli höfðaði mál með birtingu stefnu.  
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gr. með frumvarpi því sem síðar varð að núgildandi skaðabótalögum er kveðið á um að 

ekki eigi að taka tillit til verðlagsbreytinga þegar bætur eru reiknaðar vegna þessara 

liða. Hins vegar skulu bætur „til barna vegna missis framfæranda reiknast skv. 14. gr. 

á grundvelli barnalífeyris almannatrygginga og á 15. gr. því ekki við um þær“.42 

3.4.2 Launavísitala 

Með 11. gr. laga nr. 37/1999, um breytingar á skaðabótalögum, nr. 50 19. maí 1993, 

sbr. lög nr. 42 13. maí 1996, var felldur út liður úr 15. gr. skaðabótalaga, en í greinargerð 

um ákvæðið sem breytti núgildandi ákvæði skaðabótalaga um verðlagsbreytingar 

kemur fram að við útreikning bóta fyrir varanlega örorku skal miða „við verðlag á þeim 

tíma þegar heilsufarslegt ástand tjónþola er orðið stöðugt“ þ.e við stöðugleikapunkt, 

en þá skal miða við launavísitölu í stað lánskjaravísitölu samkvæmt 1. mgr. 7. gr. 

skaðabótalaga. Hins vegar er aðeins notast við launavísitölu þegar laun eru reiknuð í 

samræmi við 6. gr. skaðabótalaga, því gildir lánskjaravísitala bæði um hámarks- og 

lágmarkslaun. Í Hrd. 21. janúar 2010 (230/2009), staðfesti Hæstiréttur niðurstöðu 

héraðsdóms um að við lágmarkslaun ætti að verðbæta með tilliti til lánskjaravísitölu í 

samræmi við orðalag 15. gr. skaðabótalaga en ekki með tilliti til launavísitölu líkt og 

stefnandi hafði krafist. 

Ef litið er til 1. mgr. 7. gr. skaðabótalaga má sjá hvernig eigi að verðbæta árslaun 

tjónþola, en þar segir: 

„[Árslaun til ákvörðunar bóta skv. 6. gr. skulu teljast vera meðalatvinnutekjur tjónþola að 

meðtöldu framlagi vinnuveitanda til lífeyrissjóðs þrjú síðustu almanaksárin fyrir þann dag er 

tjón varð, leiðrétt samkvæmt launavísitölu til þess tíma sem upphaf varanlegrar örorku miðast 

við.“  

Til að finna launaviðmið þarf því að taka meðaltal af verðbættum launum sem tjónþoli 

hlaut síðustu þrjú almanaksár fyrir líkamstjónið. Launin eru verðbætt hvert ár, með því 

                                                 

42 Frumvarp til skaðabótalaga nr. 50/1993, þskj. 596, 326. mál. Greinargerð um 15. gr. núgildandi 

skaðabótalaga. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/116/s/0596.html. Sótt á 

vefinn 11.12.2014. 
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að deila meðaltals launavísitölu þess launaárs við laun það árið, sem síðan er 

margfaldað með launavísitölu við stöðugleikapunkt.  

    (
Tekjur einu almanaksári f.  tjónsdag

Meðal launavísit. sama árs
∗ launavísit. stöðul. p. )

+ (
Tekjur tveimur almanaksárum f.  tjónsdag

Meðal launavísit. sama árs
∗ launavísit. stöðul. p. )

+ (
Tekjur þremur almanaksárum f. tjónsdag

Meðal launavísit. sama árs
∗ launavísit. stöðul. p. )

3
 

Athuga að einnig þarf að bæta við mótframlagi launagreiðanda í lífeyrissjóð við tekjur 

áður en þær eru verðbættar, en nánar verður komið að því í kafla 3.5.4.3. 

3.5 Tekjuviðmið  

Tekjuviðmið kemur til skoðunar vegna fjárhagslegs tjóns tjónþola, þ.e. vegna 

tímabundins atvinnutjóns og varanlegrar örorku. Greina þarf til um tekjutap tjónþola 

við útreikning skaðabóta vegna líkamstjóns, til viðmiðunar um þær greiðslur sem 

tjónþoli tapar vegna líkamstjóns. 

3.5.1 Tímabundin missir launatekna 

Þær tekjur sem tjónþoli verður af tímabundið vegna missis á launatekjum skal hafa til 

viðmiðunar fyrir bætur vegna tímabundins atvinnutjóns. Oftast er það ekki vafamál 

hvaða launatekjur tjónþoli hefur sem launþegi, en með launaseðlum síðustu mánuði 

fyrir slys má sýna með nokkurri vissu hvaða tekjur tjónþoli hefði haft á mánuðum eftir 

slys.43  

Tekjuviðmið vegna tímabundins missis launatekna skal byggja á 1. mgr. 2. gr. 

skaðabótalaga en þar kemur fram að „Bætur fyrir 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.“ Ef tjónþoli getur ekki sýnt fram á hefðbundnar launagreiðslur 

með framvísun launaseðla, þá er það tjónþolans að sýna með öðru móti fram á 

                                                 

43 Viðar Már Matthíasson. (2012). Skaðabótaréttur. bls. 625. 
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raunverulegra fjárhæð sem hann varð af vegna tímabundins atvinnutjóns, en sýna þarf 

fram á raunverulegt fjártjón tjónþola með nokkurri vissu en ekki áætlað tjón. 

Á blaðsíðu 630 í bókinni Skaðabótaréttur eftir Viðar Már Matthíasson er kveðið á um 

tekjuviðmið vegna tímabundins atvinnutjóns, en þar kemur fram: „Séu ekki aðrir kostir 

tækir, yrði um ákvörðun á því hvaða launatekjur tjónþoli hefði, að líta til reglna 7. gr. 

skbl., þar með talið 3. mgr. um lágmarkslaun.“ Höfundur er ekki að öllu sammála 

fullyrðingunni, þar sem 7. gr. skaðabótalaga felur í sér aðferðir til að áætla tekjuviðmið 

í stað þess að færa sönnur fyrir því hverjar framtíðartekjur frá tjónsdegi til 

stöðugleikpunkts eða upphafs dags vinnu þ.e. raunverulegt fjártjón. Í næstu tveimur 

köflum má sjá dómafordæmi sem kröfur eru byggðar annars vegar á fjártjóni sem þótti 

sannað tekjutap og hins vegar kröfur byggðar á áætluðum tekjum. Til viðbótar fellur 

ákvæði 7. gr. skaðabótalaga undir kaflaheitið „Varanleg örorka“. Þá er ekkert vísað til 

þess að notast megi við 7. gr. skaðabótalaga í ákvæði 1. mgr. 2. gr. skaðabótalaga um 

tímabundið atvinnutjón, hins vegar er slíkt gert í 3. mgr. 1. gr. skaðabótalaga sem gefur 

sérstaklega heimild til að notast megi við 2. mgr. 7. gr. við ákvörðun tekna fyrir 

tímabundið atvinnutjón í þeim tilvikum sem meta á tekjur fyrir tjónþola sem starfar 

heima fyrir.  

3.5.1.1 Dæmi um „nægar“ sannanir fyrir tekjutapi 

Líkt og áður hefur komið fram verður raunverulegt tjón vegna tímabundins atvinnutjóns 

sannað með nokkurri vissu með launaseðlum tjónþola síðustu mánuði fyrir líkamstjón. 

Í dómaframkvæmd má sjá dæmi sem telja mega vera næga sönnun um raunverulegt 

tjón. 

Meðaltal eigin launa tjónþola fyrir tjónsdag þykja gefa næga sönnun um hver 

raunveruleg laun tjónþola hefðu verið næstu mánuði. Í Hrd. 6. október 2011 

(664/2010), krafðist tjónþoli bóta sem byggðu á meðaltali mánaðarlauna síðustu tíu 

mánaða, stefndi mótmælti og taldi að um áætlunarfjárhæð væri að ræða, hins vegar 

dugði krafa tjónþola til að snúa sönnunarbyrði að stefnda. Stefndi hafði ekki leitast við 

að sanna staðhæfingu sína, „svo sem honum hefði verið í lófa lagið að gera, til dæmis 

með því að upplýsa um launatekjur annarra starfsmanna sinna nefnda þrjá mánuði í 

samanburði við tekjur þeirra á þeim tíma sem áfrýjandi miðar við.“ Voru því tjónþola 
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dæmdar bætur í samræmi við meðaltal eigin launa fyrir fyrri mánuði. Í Hrd. 27. mars 

2014 (623/2013), fékk tjónþoli bætur í samræmi við fjárhæð launa sem „svaraði til 

launa hans síðustu tvo mánuði fyrir slysið“, hins vegar var þeirri tekjuviðmiðun ekki 

mótmælt af hálfu stefnda. 

Tjónþoli getur orðið fyrir fjárhagslegu tjóni vegna starfs sem hann hefur verið ráðin í 

án þess þó að hafa hafið störf. Í Hrd. 19. desember 2012 (350/2012), hafði tjónþoli 

verið búinn að fá sumarstarf á meðan hann var í sumarleyfi frá skóla. Í kjölfar 

líkamstjóns gat tjónþoli ekki unnið vegna slyssins, en með yfirlýsingu frá fyrirtækinu 

um hverjar tekjur tjónþola hefðu orðið, þótti tekjutap tjónþola sannað með nægri vissu.  

Laun staðgengils gefa gjarnan raunverulega mynd af töpuðum launum launþega, litið 

er til tveggja Hæstaréttardóma því til fyllingar.  

Í Hrd. 27. október 2011 (60/2011), hafði stefndi þegar greitt tjónþola bætur á grundvelli 

yfirlits launagreiðslna staðgengils tjónþola á tímabili því sem tjónþoli var óvinnufær. Tjónþoli 

taldi rétt að notast við meðallaun sín fyrir tímabil nokkru fyrir tjónsdag. Héraðsdómur sýknaði 

stefnda og taldi tjónþola ekki hafa sýnt fram á að hann ætti rétt til frekari bóta vegna 

tímabundins atvinnutjóns. Fyrir Hæstarétti féll tjónþoli frá kröfu um frekari bætur vegna 

tímabundins atvinnutjóns.  

Í ofangreindu samhengi er einnig áhugavert að líta til Hrd. 18. janúar 2007 (319/2006), 

en tjónþola voru dæmdar bætur á grundvelli 30% lægri launa en greidd voru staðgengli 

hans, í ljósi þess að fyrir tjónið var tjónþoli þegar 30% öryrki. 

Þegar tjónþoli starfar við eigin rekstur kann að vera að tjónþoli njóti hærri greiðslna 

og/eða fríðinda en laun eða reiknað endurgjald gefur til kynna, í slíkum tilvikum getur 

tjónþoli átt rétt á hærri bótum en laun gefa til kynna, svo framalega að hann nái að færa 

sönnur fyrir hærra fjártjóni. Í slíkum tilvikum þarf tjónþoli að færa sönnur fyrir því að 

hann hafi orðið fyrir tekjutapi vegna þess tímabils sem hann var frá vinnu, en ekki þarf 

að vera víst að aðili í eigin rekstri verði fyrir fjártjóni þótt hann sé frá vinnu. Skattaskil 

tjónþola yrðu hér væntanlega áreiðanlegustu sannanirnar um hvaða launatekjur tjónþoli 

hefði haft vegna veikindatímabils.44  

                                                 

44 Viðar Már Matthíasson. (2012). Skaðabótaréttur. bls. 629. 
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Í Hrd. 30. mars 2010 (265/2009), krafðist tjónþoli bóta vegna tímabundins atvinnutjóns fyrir 

þá daga sem hann var talin óvinnufær. Tjónþoli margfaldað fjölda daga með meðallaunum 

sem hann reiknaði sem greidd laun að viðbættum arðgreiðslum, m.t.t. nokkurra ára aftur í 

tímann. Stefndi taldi hins vegar að aðeins ætti að notast við þau laun sem tjónþoli hefði greitt 

sér, sem var í samræmi við reiknað endurgjald. Héraðsdómur féllst á með tjónþola að reiknað 

endurgjald sýndi ekki endilega rétta mynd af tekjum aðila í eigin rekstri, hins vegar sýndu 

arðgreiðslur auk reiknaðs endurgjalds ekki heldur rétt mynd, heldur þyrfti að styðjast við 

raunverulegt fjártjón, en það mátti finna með að bera saman hagnað á milli þess árs sem tjón 

varð við hagnað fyrra árs. Fyrir Hæstarétti var fallist á með tjónþola að leiða mætti líkur að 

því að hann hafi orðið fyrir missi launatekna vegna tímabundins atvinnutjóns, hins vegar lagði 

tjónþoli ekki „fram gögn um laun sín þær vikur sem hann krafðist bóta fyrir né gögn til 

samanburðar um laun sín á sama tíma árin áður.“ var því krafa hans vísað sjálfkrafa frá 

héraðsdómi, þar sem hún samræmdist ekki áskilnaði í e. lið 1. mgr. 80. gr. laga nr. 91/1991. 

Ofangreind dæmi eru ekki tæmandi talin, en tjónþoli getur beitt þeim aðferðum sem 

hann telur að sanni raunverulegt fjártjón sitt, þó er bent á að í þeim efnum er 

sönnunarbyrðin ávalt í höndum tjónþolans.  

3.5.1.2 Dæmi um áætlað tjón 

Tekjuviðmið tjónþola sem byggja á áætlun sem ekki grundvallast á gögnum um 

raunverulegt tjón hafa ekki dugað vel til að sýna fram á tekjuviðmið til grundvallar bóta 

fyrir tímabundið atvinnutjón, ólíkt því sem byggja má forsendur tekjuviðmiðs fyrir 

varanlega örorku samkvæmt 2. mgr. 7. gr. skaðabótalaga, en greinin kveður á um að 

meta skuli árslaun sérstaklega við óvenjulegar aðstæður sé annar réttari mælikvarði 

fyrir hendi. Í dómaframkvæmd má finna dæmi um að reynt hafi verið að heimfæra 

áætlað tjón sem tímabundið atvinnutjón líkt og um 2. mgr. 7. gr. skaðabóta væri að 

ræða, sem á þó ekki við um tímabundið atvinnutjón 2. gr. skaðabótalaga. 

Meðaltekjur atvinnugreinar má greina sem áætlað tjón ef litið er til dómaframkvæmdar. 

Í Hrd. 20. desember 2011 (265/2011), gerði tjónþoli kröfu um bætur vegna tímabundins 

atvinnutjóns á grundvelli meðalmánaðartekna starfstéttar, héraðsdómari féllst ekki á þá kröfu 

með þeim orðum að „Telja verður að 2. gr. skaðabótalaga byggist á því að tjónþoli hafi verið 

í launaðri vinnu og geti ekki sinnt henni vegna tjóns sem hann hefur orðið fyrir. Er á því byggt 

að um raunverulegt tjón sé að ræða en ekki áætlað tjón.“ Hæstiréttur féll hins vegar frá 

kröfunni í ljósi þess að tjónþoli hafði átt rétt á forfallalaunum sem hann hafði ekki nýtt sér, en 

nánar er greint til um forfallalaun í kafla 3.5.1.3.  
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Þrátt fyrir að Hæstiréttur hafi vísað kröfunni frá á öðrum grundvelli en héraðsdómur þá 

er aðferðin um að styðjast við meðallaun starfstéttar sem tekjuviðmið gjarnan notuð við 

bótaútreikning vegna varanlegrar örorku samkvæmt 2. mgr. 7. gr. skaðabótalaga. Hins 

vegar ef tjónþoli nýtir vinnukraft sinn við heimilisstörf þá má finna heimild í 3. mgr. 1. 

gr. skaðabótalaga til að byggja tekjuviðmið á áætlunum svo sem á meðaltali 

starfsstéttar. 

Fjallað er um tekjuviðmið tjónþola sem starfar við eigin atvinnurekstur í síðasta kafla 

sem fjallar um „Dæmi um raunverulegt tjón“. Í kaflanum er vísað til Hrd. 30. mars 

2010 (265/2009), en í dóminum má sjá bæði dæmi þess hvernig matsmenn mátu 

raunverulegt tjón tjónþola ásamt því hvernig tjónþoli byggði kröfu sína á áætlunum 

byggðum á tekjum og hagnaði eigin félags frá fyrri árum. Slík áætlun hefur lítið gildi 

nema með stoð í gögn sem sanni að tjónþoli hafi orðið af tekjum á því tímabili sem tjón 

varð, þangað til að hann gat hafið vinnu að nýju eða þar til heilsufar hans væri stöðugt. 

Dæmi um slík gögn geta verið skattaframtöl sem sýna fram á mismun á greiðslum til 

tjónþola á milli ára. 

3.5.1.3 Forfallalaun 

Á grundvelli kjarasamninga og laga hefur launþegi sem hefur orðið fyrir líkamstjóni 

rétt til forfallalauna frá launagreiðanda. Forsendur fyrir bótum vegna tímabundins 

atvinnutjóns eru þær að tjónþoli hefur orðið fyrir fjárhagslegu tjóni. Fjárhagslegt tjón 

verður því aðeins ef tjónþoli getur sýnt fram á að hann hefði fengið hærri laun en 

forfallalaun hans voru. Ekki eru því alltaf forsendur til að krefjast bóta fyrir tímabundið 

atvinnutjón, sérstaklega ekki ef tjón er til skamms tíma. Í slíkum tilvikum þarf sönnun 

að vera ótvíræð um að tjónþoli beðið fjárhagslegt tjón umfram forfallalaun.45 Í þessu 

samhengi er litið til Hrd. 20. desember 2011 (265/2011), en í dóminum var ekki fallist 

á kröfu sjómanns sem tjónþola, um bætur fyrir tímabundið atvinnutjón sem stóð yfir í 

einn mánuð, í ljósi þess að tjónþoli hafði ekki „fært rök fyrir því að honum hafi ekki 

borið réttur til forfallalauna úr hendi útgerðarmanns samkvæmt 1. mgr. 36. gr. 

                                                 

45 Viðar Már Matthíasson. (2012). Skaðabótaréttur. bls. 626. 
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sjómannalaga nr. 35/1985“, fyrir þann tíma sem tjónþoli taldi sig hafa orðið fyrir 

tímabundnu atvinnutjóni. 

3.5.1.4 Ef tjónþoli nýtur hvorki launa, né vinnur við heimilisstörf 

Þegar tjónþoli stundar ekki launaða vinnu eru almennt ekki forsendur til að greiða bætur 

vegna tímabundins atvinnutjóns, enda eðli máls samkvæmt verður tjónþoli ekki fyrir 

fjárhagslegu tjóni ef hann hefði ekki stundað vinnu. Hér er gjarnan um að ræða börn og 

unglinga, auk þeirra sem fá greitt óháð vinnufærni, t.d. vegna atvinnuleysisbóta. Í þessu 

samhengi má líta til Hrd. 1998, bls. 2588 (151/1997), en þar hafði tjónþoli nýlega orðið 

atvinnulaus, og ekki þótti sannað að tjónþoli hefði orðið af launatekjum, var því kröfu 

um bætur fyrir tímabundið atvinnutjón hafnað.46 Ef tjónþoli getur hins vegar sannað að 

hann hefði launatekjur á tímabilinu á hann rétt á bótum, líkt og tjónþoli gerði með 

yfirlýsingu frá verðandi vinnuveitanda í Hrd. 19. desember 2012 (350/2012), sem 

reifaður var stuttlega í kafla 3.5.1.1. 

3.5.2 Verðmæti vinnu við heimilisstörf 

Í 3. mgr. 1. gr. skaðabótalaga er kveðið á um að verðmæti vinnu við heimilisstörf skulu 

vera lögð að jöfnu við launatekjur, sbr. 2. gr., 2. mgr. 7. gr. og 8. gr. skaðabótalaga. 

Ákvæðið á því við um ákvörðun tekjuviðmiðs vegna bóta fyrir bæði tímabundið 

atvinnutjón og varanlega örorku sem mæld er bæði á grundvelli óvenjulegar aðstæðna 

samkvæmt 2. mgr. 7. gr. skaðabótalaga. Ekki er kveðið á um hvernig ákveða á 

tekjuviðmið tjónþola sem ver vinnu sinni við heimilisstörf en samkvæmt ákvæðinu á 

að notast við sama viðmið og vegna launatekna. 3. mgr. 7. gr. skaðabótalaga kveður á 

um að þrátt fyrir að laun skulu sérstaklega metin samkvæmt 2. mgr. 7. gr. skal þó ekki 

miða við lægri laun en þau sem tilgreind eru í töflu 3. mgr. 7. gr., ekki verður því betur 

séð en að hægt sé einnig að notast við lágmarkslaun vegna varanlegrar örorku sem 

tekjuviðmið, ef tjónþoli kýs að gera svo.  

Ákvæði 3. mgr. 1. gr. skaðabótalaga er ætlað til að leiða til jafnréttis, sem hefur verið 

rökstutt með því að:  

                                                 

46 Viðar Már Matthíasson. (2012). Skaðabótaréttur. bls. 634. 



 

 

31 

„sá, sem kosið hefur að nýta vinnugetu sína að hluta eða öllu leyti til heimilisstarfa um lengri 

eða skemmri tíma, þurfi ekki af þeim sökum að fara á mis við bætur vegna skertrar getu til að 

sinna störfum utan heimilis á síðari stigum, ef hann hefði þá kosið að verja fremur vinnugetu 

sinni til slíkra starfa.“
47 

Svo virðist sem það þurfi að vera möguleiki til staðar fyrir tjónþola að nýta vinnugetu 

sýna, svo það sé forsenda til að fá bætur í samræmi við 3. mgr. 1. gr. skaðabótalaga.  

Í Hrd. 13. mars 2008 (442/2007), og Hrd. 13. mars 2008 (443/2007), voru tjónþolar öryrkjar 

fyrir slys og því ekki með getu til að stunda vinnu. Krafist var bóta fyrir líkamstjón á grundvelli 

3. mgr. 1. gr. skaðabótalaga. Hæstiréttur kvað hins vegar á um að ákvæðið fæli „ekki í sér 

heimild fyrir sjálfstæðum mælikvarða fyrir skerta getu til heimilisstarfa óháð því hvernig fari 

um getu til starfa utan heimilis, en að því virtu getur ákvæðið ekki átt við  sérstakt mat á  

örorku til heimilisstarfa einna út af fyrir sig“. Tjónþolar fengu því ekki bætur á grundvelli 3. 

mgr. 1. gr. þar sem þeir uppfylltu ekki skilyrði þess að geta lagt stund á vinnu utan heimilis.  

Í greinargerð um 7. gr. með frumvarpi því sem síðar varð að núgildandi 

skaðabótalögum er kveðið á um að ef tjónþoli hafi verið í hlutastarfi fyrir tjónsdag og 

nýtt að öðru leyti starfsorku sína til að sinna heimilisstörfum, skal ákvarða tekjuviðmið 

líkt og tjónþoli hafi verið í fullu launuðu starfi utan heimilis. Slíkt er í samræmi við 

niðurstöðu Hrd. 2001, bls. 2292 (451/2000), og Hrd. 1999, bls. 3599 (153/1999), þar 

sem tjónþolar fengu greiddar bætur vegna tímabundins atvinnutjóns og varanlegrar 

örorku sem grundvallaðist á sérstöku tekjuviðmiði, sbr. 2. mgr. 7. gr. skaðabótalaga. 

Eðli máls samkvæmt er réttarheimild 3. mgr. 1. gr. skaðabótalaga með þó nokkur frávik 

frá þeirri meginreglu að tjónþoli skuli ekki hagnast fjárhagslega á líkamstjóni, en bætur 

sem grundvallast á ákvæðinu koma ekki til vegna beins fjárhagslegs tjóns líkt og það 

fjárhagslega tjón sem launþegi verður fyrir vegna vinnutaps við launað starf.  

3.5.3 Tekjuviðmið bóta vegna varanlegrar örorku 

Í 7. gr. skaðabótalaga er kveðið á um hvernig ber að ákvarða árslaun tjónþola, en 

tekjuviðmiðið er nauðsynleg forsenda til að ákvarða bætur fyrir varanalega örorku. 

                                                 

47 Hrd. 13. mars 2008 (442/2007) og Hrd. 13. mars 2008 (443/2007). 
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Verður hér vikið að aðferðum og lagaheimildum við ákvörðun tekjuviðmiðs vegna bóta 

fyrir varanlega örorku. 

3.5.3.1 Meðalatvinnutekjur tjónþola, 1. mgr. 7. gr. 

Í 1. mgr. 7. gr. skaðabótalaga má finna meginreglu um tekjuviðmið vegna bótafjárhæðar 

fyrir varanlega örorku. Í ákvæðinu er kveðið á um að árslaun „skulu teljast vera 

meðalatvinnutekjur tjónþola að meðtöldu framlagi vinnuveitanda til lífeyrissjóðs þrjú 

síðustu almanaksárin fyrir þann dag er tjón varð“. Ákvæðið er nokkuð skýrt, en tekið 

er meðaltal af launum sem tjónþoli hlaut síðustu þrjú almanaksár fyrir líkamstjónið. 

Með árslaunum er átt við brúttólaunum, þ.e. laun áður en tekjuskattur er dregin frá. 

Skattaframtöl geta verið nýtt til að sýna fram á laun síðustu ára. Hins vegar hefur 1. 

mgr. 7. gr. skaðabótalaga verið skýrt svo að átt sé við um raunverulegar tekjur tjónþola, 

ef tjónþoli hefur haft aðrar tekjur en skattaframtal gefur til kynna að þá þarf hann að 

sýna fram á þær tekjur, til að krefjast bóta á þeim grundvelli.48 

Tekjur einu almanaksári fyrir tjónsdag
+Tekjur tveimur almanaksárum fyrir tjónsdag
+Tekjur þremur almanaksárum fyrir tjónsdag

3
 

Við tekjurnar þarf að bæta við mótframlagi launagreiðanda í lífeyrissjóð, og síðan 

leiðrétta í samræmi við launavísitölu á stöðugleikapunkti, en nánar var fjallað um 

launavísitölu í kafla 3.4.2. 

    (
Tekjur einu almanaksári fyrir tjóndag ∗ mótframlag

Meðal launavísitala sama árs
∗ launavísit. stöðul. p. )

+ (
Tekjur tveimur almanaksárum fyrir tjóndag ∗ mótframlag

Meðal launavísitala sama árs
∗ launavísit. stöðul. p. )

+ (
Tekjur þremur almanaksárum fyrir tjóndag ∗ mótframlag

Meðal launavísitala sama árs
∗ launavísit. stöðul. p. )

3
 

                                                 

48 Viðar Már Matthíasson. (2012). Skaðabótaréttur. bls. 684. 
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Þá má sjá formúlu fyrir endanlegt launaviðmið á grundvelli 1. mgr. 7. gr. skaðabótalaga 

sem hægt er að nýtist við útreikning bótafjárhæðar vegna varanlegrar örorku í samræmi 

við 6. gr. skaðabótalaga. 

3.5.3.2 Árslaun metin sérstaklega, 2. mgr. 7. gr.  

Í 2. mgr. 7. gr. skaðabótalaga er kveðið á um að árslaun skulu „metin sérstaklega þegar 

óvenjulegar aðstæður eru fyrir hendi og ætla má að annar mælikvarði sé réttari á 

líklegar framtíðartekjur tjónþola.“ Hér er um tvenn skilyrði að ræða þ.e. að óvenjulegar 

aðstæður þurfa að vera fyrir hendi og að annar mælikvarði sé réttari til að meta 

framtíðartekjur. Ef litið er til greinargerðar um 2. mgr. 7. gr. frumvarps sem síðar varð 

að núgildandi skaðabótalögum eru talin til dæmi þar sem árslaun gætu þurft að meta 

sérstaklega í samræmi við ákvæðið, en þar má t.d. nefna ef tjónþoli stundar sjálfstæðan 

atvinnurekstur, er með sveiflukenndar tekjur, hefur verið í hlutastarfi, hefur notað 

starfsorku sína til að sinna börnum sínum og heimilisstörfum, verður fyrir tímabundnu 

atvinnuleysi, og tekur leyfi án launa til að auka þekkingu sína eða verklega starfsfærni. 

Reglan er í samræmi við meginregluna um að tjónþoli eigi að fá fullar bætur fyrir 

raunverulegt tjón sitt, hins vegar er reglan undantekning frá meginreglu 1. mgr. 7. gr. 

skaðabótalaga, og ber því tjónþoli sönnunarbyrði á að óvenjulegar aðstæður hafi verið 

fyrir hendi og um annan réttari mælikvarða á framtíðartekjur. Óvenjulegar aðstæður eru 

persónubundnar en þó nokkur dómafordæmi hafa skorið úr um ýmis álitaefni sem upp 

hafa komið. Hvað varðar réttari mælikvarða á framtíðartekjur þá er það tjónþola að 

sýna fram á þann mælikvarða. Gjarnan er notast við meðallaun starfstéttar launþega og 

styttra eða annað launatímabil en kveðið er á um í 1. mgr. 7. gr. skaðabótalaga, til dæmis 

vegna veikinda eða óreglulegra launa tjónþola. Í þessu samhengi má líta til nokkra 

Hæstaréttardóma til stuðnings og frekari fyllingar ofangreinds texta.  

Í Hrd. 6. október 2011 (664/2010), var notast við sérstakt tekjuviðmið 2. mgr. 7. gr. 

skaðabótalaga, þar sem tjónþoli var atvinnulaus hluta tímabils þess sem kveðið er á um í 1. 

mgr. 7. gr. skaðabótalaga. Notast var við tekjur tjónþola á eins árs tímabili, hins vegar taldi 

stefndi réttara að nota við meðaltekjur í atvinnugrein. Í ljósi þess að stefndi lagði engin gögn 

fram um hverjar þær meðaltekjur væru, var fallist á kröfu tjónþola.  

Í Hrd. 14. febrúar 2008 (307/2007), krafðist tjónþoli að notast væri við tekjur staðgengils 

sem tekjuviðmið með vísan í 2. mgr. 7. gr. skaðabótalaga, þar sem tjónþoli var í breytilegum 

störfum árin fyrir tjónsdag. Tjónþoli hafði verið í fullri vinnu öll síðustu þrjú almanaksár en 
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með sveiflukenndar tekjur, hins vegar var ekki fallist á að með tjónþola að hann hafi sýnt fram 

á að aðstæður hafi verið óvenjulegar. 

Þó nokkur dómafordæmi eru til staðar þar sem deilt er um, hvort notast verði við 

sérstakt tekjuviðmið þegar tjónþoli er námsmaður eða lágmarkstekjuviðmið. Ef fallist 

er á að notast við sérstakt tekjuviðmið 2. mgr. 7. gr. skaðabótalaga þá er gjarnan stuðst 

við meðallaun þeirrar starfstéttar sem tjónþoli stundar nám við.  

Í Hrd. 2003, bls. 3455 (110/2003), var námsmaður búinn með 115 af 162 einingum við nám 

sitt og var því ekki talið að síðustu þrjú ár fyrir tjónsdag gæfu rétta mynd af framtíðartekjum 

tjónþola, enda voru námslok fyrirsjáanleg á tjónsdegi. Þótti því sanngjarnt að notast við 

meðallaun starfsstéttarinnar. 

Áhugavert er að líta til Hrd. 1. október 2009 (20/2009), í þessu samhengi, en þar hafði 

tjónþoli lokið 42% af námi sínu á tjónsdegi, en hafði að fullu lokið námi og hafið störf 

í samræmi við nám sitt við uppgjörsdag. Niðurstaða Hæstaréttar var að ekki skyldi 

notast við sérstakt launaviðmið heldur ætti að notast við lágmarkslaun sem kveðið er á 

um í 3. mgr. 7. gr. skaðabótalaga, þar sem námslok voru ekki fyrirsjáanleg á tjónsdegi. 

Dómurinn er áhugaverður í ljósi þess að ekki lá lengur vafi á hvort tjónþoli myndi ljúka 

námi, líkt og fram kom í séráliti með dóminum. Verður að telja að tjónþoli þurfi að vera 

komin langt í námi svo krafist verður bóta á grundvelli sérstaks tekjuviðmiðs 2. mgr. 7. 

gr. skaðabótalaga. Notast er við stöðu tjónþola á tjónsdegi við mat um það hvort 

námslok eru fyrirsjáanleg, ella skal notast við tekjuviðmið lágmarkslauna samkvæmt 3. 

mgr. 7. gr. skaðabótalaga. 

Ef tjónþoli hefur verið með óreglulegar tekjur hluta tímabils síðustu þriggja 

almanaksára fyrir tjónsdag, kann að vera grundvöllur til að notast við annað 

tekjuviðmið í samræmi við 2. mgr. 7. gr. skaðabótalaga. 

Í Hrd. 18. nóvember 2010 (100/2010), var tjónþoli með óreglulegar tekjur þar sem hann hafði 

stundað eigin atvinnurekstur hluta þess tímabils sem kveðið er á um í 1. mgr. 7. gr. 

skaðabótalaga. Þá sýndi tjónþoli fram á að vera komin með fast starf sem hann hafði sinnt í 

þó nokkurn tíma, var því fallist á kröfu hans um að notast ætti við meðallaun starfsstéttarinnar. 

Skömm búseta á landinu kann einnig að vera forsenda til að notast við sérstakan 

mælikvarða við tekjuviðmið. 
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Í Hrd. 10. júní 2010 (646/2009), hafði tjónþoli átt búsetu á landinu í skamman tíma, en hann 

hafði flutt til landsins og hafið störf strax. Tjónþoli hafði aðeins starfað í skamman tíma á 

Íslandi þegar hann varð fyrir líkamstjóni sem leiddi til varanlegrar örorku. Fallist var á með 

tjónþola að notast ætti við sérstakt mat, en notast var við laun hans á þeim nokkru mánuðum 

sem hann hafði búið og starfað á landinu.  

Ofangreind dómafordæmi eru til að varpa frekara ljósi á 2. mgr. 7. gr. skaðabótalaga, 

en dæmin eru ekki tæmandi talin, enda er tjónþola ekki sett takmörk um hvernig hann 

sýnir fram á óvenjulegar aðstæður og annan réttari mælikvarða til framtíðartekna.  

3.5.3.3 Lágmarkstekjuviðmið, 3. mgr. 7. gr.  

Með 3. mgr. 7. gr. skaðabótalaga er öllum þeim sem verða fyrir varanlegri örorku 

tryggðar lágmarksbætur, en ákvæðið kveður á um lágmarkstekjuviðmið sem skal nota 

ef tjónþoli getur ekki sýnt fram á annað hærra tekjuviðmið. Ákvæðið á við um tjónþola 

hvort sem hann hefur atvinnutekjur eða ekki, samkvæmt 8. 

gr. skaðabótalaga falla börn og tjónþolar sem hafa engar 

eða takmarkaðar vinnutekjur undir ákvæði 5. til 7. gr. 

skaðabótalaga, þar með talið 3. mgr. 7. gr. um 

lágmarkstekjuviðmið. Samkvæmt 3. mgr. 7. gr. 

skaðabótalaga skal að lágmarki miða við að tjónþoli hafi 

1.200.000 kr. á ári, sem fer síðan lækkandi um 100.000 kr. 

á ári eftir 66 ára aldur og fram til 74 ára aldur.  

Lágmarkslaun þessi breytast í samræmi við lánskjaravísitölu á stöðugleikapunkti frá 

gildistöku laganna, samkvæmt 15. gr. skaðabótalaga og Hrd. 2004, bls. 1047 

(363/2003). Við setningu laganna stóð lánskjaravísitala í 3282 stigum, en til viðbótar 

skal námunda fjárhæðina svo hún standi á heilu eða hálfu þúsundi króna. 

Mround (
„Lágm. laun í samræmi við aldur á tjónsd. "

3282
∗ lánsk. vísit. stöðugl. p. ;  500) 

Lágmarkslaun 3. mgr. 7. gr. hafa verið skýrð sem brúttó laun, þ.e. ekki bætast við aðrar 

greiðslur sem venjulega bætast við tekjuviðmið, svo sem mótframlag launagreiðanda í 

lífeyrissjóð líkt og staðfest var með Hrd. 2003, bls. 4182 (223/2003), en í dóminum 

Aldur Kr.

66 ára og yngri 1.200.000

67 ára 1.100.000

68 ára 1.000.000

69 ára 900.000

70 ára 800.000

71 árs 700.000

72 ára 600.000

73 ára 500.000

74 ára 400.000
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var kröfu tjónþola um að bæta mótframlagi launagreiðanda í lífeyrissjóð við 

lágmarkstekjuviðmið hafnað.49 

Einnig hefur verið deilt um hvort verðbæta megi lágmarkslaun í samræmi við 

launavísitölu líkt og gert er með tekjuviðmið 1. mgr. 7. gr. skaðabótalaga, en í Hrd. 21. 

janúar 2010 (230/2009), var því slegið að föstu, að orðalag 15. gr. skaðabótalaga fæli 

í sér skýrt orðalag um að notast ætti við lánskjaravísitölu, því væri ekki heimild til að 

verðbæta lágmarklaun í samræmi við launavísitölu. 

Í raun er reglan um lágmarkstekjuviðmið undantekning á meginreglu skaðabótalaga um 

að tjónþoli eigi ekki að hagnast á tjóni. Frá sjónarmiði tjónþola og ef til vill 

samfélagsins, má telja regluna sanngjarna, hins vegar má efast um sanngirni hennar frá 

sjónarmiði hins bótaskylda.50   

3.5.3.4 Hámarkstekjuviðmið, 4. mgr. 7. gr.  

Í 4. mgr. 7. gr. skaðabótalaga er kveðið á um hámarkstekjuviðmið skaðabóta fyrir 

varanlega örorku. Við setningu laganna var upphæðin 4.500.000 kr. á ári, en hana ber 

að verðbæta og námunda líkt og með lágmarkstekjuviðmið. 

Mround (
4.500.000 kr.

3282
∗ lánsk. vísit. uppgjörsdags;  500) 

Hámarkstekjuviðmið 4. mgr. 7. gr. skaðabótalaga getur gert það að verkum að réttur 

tjónþola til fullra bóta fyrir tjón sitt verði skertur. Skerðingin er rökstudd í kafla 4.2. 

almennum athugasemdum með frumvarpi því sem síðar varð að núgildandi 

skaðabótalögum, með þeim hætti að annars vegar þykir eðlilegt að tekjuháir tjónþolar 

beri sjálfir það tjón „sem stafar af missi þess hluta teknanna sem fara að miklum mun 

fram úr því sem venjulegt er meðal tekjuhárra manna“, en þá geta tekjuháir frekar keypt 

vátryggingar til að tryggja þeim fullar bætur. Hins vegar er lagt til grundvallar að 

almennt fylgi „talsverður ávinningur að almannatryggingabætur og aðrar greiðslur 

frá þriðja manni verða ekki dregnar frá bótakröfu“. Með seinni rökfærslunni er 

líklegast verið að vísa til þágildandi 5. gr. skaðabótalaga sem breytt var með 4. gr. laga 

                                                 

49 Viðar Már Matthíasson. (2012). Skaðabótaréttur. bls. 687. 
50 Viðar Már Matthíasson. (2012). Skaðabótaréttur. bls. 687. 
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nr. 37/1999, en ákvæðið kvað á um að greiðslur frá þriðja aðila s.s. almannatryggingum, 

lífeyrissjóði eða vátryggingafélagi skyldu ekki dragast frá bótum vegna líkamstjóns, 

rökfærslan á þó enn við um greiðslur til tjónþola frá vátryggingafélagi þar sem þær 

dragast almennt ekki frá bótafjárhæð. Ef litið er til orðalags núgildandi 4. mgr. 5. gr. 

skaðabótalaga er kveðið á um frádráttarliði frá þriðja aðila sem ber að draga frá 

„skaðabótakröfu vegna líkamstjóns“, ljóst er að skaðabótakrafan verður ekki fengin án 

þess að notast við tekjuviðmið, sem hér myndi vera hámarkstekjuviðmið, ber því að 

fara með frádrátt af bótum sem grundvallast af hámarkstekjuviðmiði eins og aðrar bætur 

sem reiknast með öðrum tekjuviðmiðum. 

Líkt og með lágmarkslaun, að þá skal ekki bæta mótframlagi launagreiðanda ofaná 

hámarkslaun, en í Hrd. 18. janúar 2007 (319/2006), var körfu tjónþola um mótframlag 

ofan á hámarkslaun hafnað. 

Deilt hefur verið um hvort ákvæðið brjóti gegn stjórnarskrárvarinna réttinda 65. gr. um 

jafnrétti og 72. gr. um friðhelgi eignarréttar. Í dómaframkvæmd hafa dómstólar komist 

að þeirri niðurstöðu að löggjafinn hafi svigrúm til að takmarka ofangreind réttindi með 

almennum lögum. Takmörkun þessi væri innan þess svigrúms og því heimil. 

Í Hrd. 2006, bls. 3102 (19/2006), krafðist tjónþoli fullra bóta án tillits til hámarkstekjuviðmiðs 

4. mgr. 7. gr. skaðabótalaga, á grundvelli þess að ákvæðið stangaðist á við 65. og 72. gr. 

stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. Hæstiréttur taldi í samræmi við fyrri 

dómafordæmi að löggjafanum væri heimilt að skerða réttindi með almennum reglum, reistum 

á málefnalegum sjónarmiðum sem fæli ekki í sér mismunun. Ekki var talið að sýnt hafi verið 

fram á að svo væri, því var kröfu tjónþola hafnað.
51  

3.5.4 Launatengdar greiðslur 

Meginreglan um að tjónþoli skuli fá fullar bætur fyrir raunverulegt fjártjón leiðir af sér 

að tjónþoli eigi rétt á að tekið sé tillit til allra greiðslna sem tjónþoli hefði fengið. Hér 

er um að ræða greiðslur og hlunnindi sem tjónþoli naut vegna starfs, s.s. orlof, 

mótframlag vinnuveitanda í lífeyrissjóð, og önnur hlunnindi sem tjónþoli hlaut við 

starfs sitt. 

                                                 

51 Viðar Már Matthíasson. (2012). Skaðabótaréttur. bls. 690. 
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3.5.4.1 Orlof 

Orlofslaun reiknast við hverja launagreiðslu og er að lágmarki 10,17% samkvæmt 2. 

mgr. 7. gr. laga nr. 30/1987, um orlof. Vegna bóta fyrir tímabundið atvinnutjón og 

varanlegrar örorku þarf at notast við tekjuviðmið með orlofi svo að tjónþoli fái einnig 

bættar þær orðlofsgreiðslur sem hann hefði fengið ef ekki hefði komið til líkamstjóns. 

Ef miðað er við árslaun kemur orlof ekki sérstaklega til álita þar sem bæði 

orlofsgreiðslur og sá frítími sem orlofið greiðist fyrir er innifalið í árslaunum. Hins 

vegar ef notast er við önnur tekjuviðmið svo sem á mánaðar grundvelli þarf að líta til 

þess að orlof greiðist fyrir frí sem launmaður á að taka, til frekari fyllingar er litið til 

dómafordæmi Hæstaréttar.  

Í Hrd. 27. mars 2014 (623/2013), var deilt um kröfu tjónþola um að fá bætur sem samsvöruðu 

mánaðarlegum launum að viðbættu orlofi, fyrir tímabundið atvinnutjón í tólf mánuði. Í 

niðurstöðu Hæstaréttar var ekki fallist á með tjónþola að hann ætti rétt á orlofsgreiðslu, þar 

sem krafa hans miðaði við „að hann hefði notið mánaðarlegra launa á öllu tólf mánaða 

tímabilinu“, því varð „að ganga út frá því að hann hefði þegið þau laun óskert í orlofi“.  

Í dóminum má sjá að krafa tjónþola fól því í sér tvígreiðslu orlofs, annars vegar vegna 

launaðs leyfi sem hann hefði tekið sér og hins vegar í kröfu um fjárgreiðslu. Ef tímabilið 

hefði hins vegar verið styttra en eitt ár hefði tjónþoli getað krafist orlofsgreiðslna. 

3.5.4.2 Hlunnindi 

Hlunnindi sem tjónþoli missir af þarf að bæta samkvæmt mati, en þetta eru hlunnindi 

sem eru tengd launagreiðslum sem tjónþoli missir af vegna slysaforfalla. Dæmi um slík 

hlunnindi kunna að vera frítt fæði á vinnustað og frítt húnsæði, ef hlunnindin eru hins 

vegar í raun endurgreiðsla á útlögðum kostnaði launþega við starf, þá á tjónþoli ekki 

rétt á greiðslum vegna slíkra hlunninda. Dæmi um endurgreiðslu á útlögðum kostnaði 

getur verið dagpeningar vegna ferðalaga og akstursgreiðslur.52 

3.5.4.3 Mótframlag launagreiðanda í lífeyrissjóð 

Í 1. til 4. mgr. 7. gr. skaðabótalaga er kveðið á um fjórar mismunandi reglur við 

ákvörðun tekjuviðmiðs sem kemur til grundvallar útreiknings bóta fyrir varanlega 

                                                 

52 Viðar Már Matthíasson. (2012). Skaðabótaréttur. bls. 627. 
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örorku. Ljóst er af orðalagi 1. mgr. 7. gr. skaðbótalaga að bæta skal mótframlagi 

launagreiðanda í lífeyrissjóð við tekjuviðmið tjónþola þegar það reiknast samkvæmt 1. 

mgr. 7. gr. skaðabótalaga. Af dómaframkvæmd er einnig ljóst að þau tekjuviðmið sem 

metin eru sérstaklaga samkvæmt 2. mgr. 7. gr. skulu einnig innihalda mótframlag 

launagreiðanda í lífeyrissjóð, líkt og fallist var á með tjónþola í Hrd. 27. mars 2014 

(623/2013). Hins vegar skal ekki bæta mótframlagi launagreiðanda í lífeyrissjóð við 

lágmarks- og hámarkstekjuviðmið, því til stuðnings má vísa til Hrd. 2003, bls. 4182 

(223/2003), um lágmarkstekjuviðmið og til Hrd. 18. janúar 2007 (319/2006), um 

hámarkstekjuviðmið, sem hafa áður verið reifaðir í kafla 3.5.3.3., um 

lágmarkstekjuviðmið og í kafla 3.5.3.4., um hámarkstekjuviðmið. 

Í ákvæði 1. mgr. 2. gr. skaðabótalaga um tímabundið atvinnutjón er ekki kveðið á um 

hvort bæta skuli mótframlagi launagreiðanda í lífeyrissjóð við tekjuviðmið. Hins vegar 

ef litið er til Hrd. 27. mars 2014 (623/2013), má sjá að bæta á mótframlagi 

launagreiðanda í lífeyrissjóð við tekjuviðmið vegna tímabundins atvinnutjón, en í 

dóminum var fallist á með tjónþola að bæta ætti við mótframlagi launagreiðanda í 

lífeyrissjóð við tekjuviðmið tjónþola vegna tímabundins atvinnutjóns. Vísaði 

Hæstiréttur á að með 1. mgr. 7. gr. skaðabótalaga hafi því verið slegið á fast að 

skyldubundið framlag vinnuveitanda í lífeyrissjóð teldist til greiðslna árslauna vegna 

varanlegrar örorku, yrði það því einnig að telja til árslauna við mat á tímabundnu 

atvinnutjóni tjónþola skv. 1. mgr. 2. gr. skaðabótalaga. 

Launagreiðandi greiðir a.m.k. 8% launa sem mótframlag til lífeyrissjóðs,53 hins vegar 

er mótframlag launagreiðanda breytilegt eftir sérlögum, kjarasamningum, 

ráðningarsamningi eða með öðrum sambærilegum hætti, samkvæmt 1. málsl. 1. mgr. 

2. gr. laga nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. 

Einnig getur mótframlag breyst milli ára til dæmis vegna lagabreytingar um 

lágmarksiðngjalds. Ef tjónþoli getur sýnt fram á að hann hefur notið hærra mótframlags 

                                                 

53  Lífeyrissjóður verzlunarmanna. Slóð: http://www.live.is/launthegi/almennar-upplysingar/. Sótt á 

vefinn 2.12.2014. 

http://www.live.is/launthegi/almennar-upplysingar/
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getur hann gert kröfu um mótframlag sem því nemur, þó svo að lögbundið lágmark 

mótframlags sé lægra.  

Í Hrd. 2004, bls. 2915 (254/2004), lá fyrir að iðgjald launagreiðanda hafi verið 11,5% af 

gjaldstofni, sem tjónþoli krafðist að bætt yrði við tekjuviðmið. Stefndi mótmælti kröfu tjónþola og 

vildi að notast yrði við 6% lögbunið lágmark. Hæstiréttur féllst á kröfu tjónþola enda engin haldbær 

rök fyrir því að notast ætti við lægri hlutfallstölu. 

Dómsniðurstaðan er einnig í samræmi við meginreglu skaðabótalaga um að tjónþoli 

eigi að fá tjón sitt að fullu bætt. 

3.6 Aldur tjónþola 

Aldur tjónþola getur komið til álita vegna útreiknings á bótum fyrir varanlega örorku 

og varanlegan miska. Aldur tjónþola við stöðugleikapunkt ákvarðar stuðul samkvæmt 

1. mgr. 6. gr. skaðabótalaga sem síðan er notaður til útreikninga bóta. Aldur eftir stuðli 

þessum fer eftir nákvæmum aldri tjónþola við stöðugleikapunkt, en þá skiptir fjöldi 

daga einnig máli. Einnig þarf að taka tillit til aldurs tjónþola á tjónsdegi vegna varanlegs 

miska samkvæmt 2. mgr. 4. gr. skaðabótalaga, en hærri aldur kann að lækka bætur, en 

þá er aðeins miðað við aldur talin í árum en ekki árum og dögum.  

Aldur við stöðugleikapunkt: 

(Stöðugl. p. −„Fæðingad. tjónþola")

365,25
 

Aldur við tjónsdag: 

Ára ≈
(Tjónsdagur − „Fæðingad. tjónþola")

365,25
 

Til viðbótar lækkar lágmarkslaunaviðmið við útreikning bóta fyrir varanlega örorku 

eftir 66 ára aldur og til 74 ára aldurs skv. 3. mgr. 7. gr. skaðabótalaga. Ekkert er hins 

vegar í ákvæðinu um hvaða dag eigi að miða aldur við, þ.e. tjónsdag eða 

stöðugleikapunkt. Í dómaframkvæmd hefur lítið reynt á  það hvorn daginn eigi að miða 

við. Ef litið er til dómaframkvæmdar vegna álitamála um hvort notast eigi við 

lágmarkstekjuviðmið samkvæmt 3. mgr. 7. gr. skaðabótalaga eða hvort meta skuli laun 

sérstaklega í samræmi við 2. mgr. 7. gr. sömu laga má finna að í framkvæmd er miðað 

við aðstæður tjónþola á tjónsdegi. Í Hrd. 12. maí 2010 (449/2009), Hrd. 2006, bls. 
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4201 (151/2006), Hrd. 2006, bls. 5676 (246/2006), og Hrd. 2004, bls. 2677 

(331/2003), var komist að þeirri niðurstöðu að notast ætti við lágmarkslaunaviðmið þar 

sem staða tjónþola á tjónsdegi hafi ekki sýnt fram á að notast ætti við annað 

tekjuviðmið. Í dómunum voru tjónþolar ungir og gjarnan við nám, en ályktað er hér að 

notast ætti einnig við tjónsdag út af hærri aldri tjónþola vegna lágmarkstekjuviðmiðs, 

rétt eins og við ungan aldur tjónþolenda í ofangreindum dómum. 
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4 Útreikningur bótaliða 

Í kaflanum eru sýndir útreikningur bótaliða vegna þjáninga, varanlegs miska, 

tímabundins atvinnutjóns, og varanlegrar örorku. Þá er sýnt frama bótaliði með tilliti til 

fyrrgreindra þátta, þannig að útreikningur bótaliða á að vera fullreiknaður í þessum 

kafla. Þó eru nokkrir þættir sem ekki er hægt að taka tillit til fyrr en útreikningur 

bótaliða er tilbúinn, hér má til dæmis nefna vaxtagreiðslur og frádrátt vegna eigin sakar 

tjónþola, en nánar verður farið yfir áhrif slíkra þátta á bótaliði í 5. kafla ritgerðarinnar. 

Í lok þessarar kafla er einnig litið lauslega til annars fjártjón sem tjónþoli getur orðið 

fyrir vegna líkamstjóns, hér má t.d. nefna sjúkrakostnað, annan kostnað, og fjárhagslegt 

tjón vegna missi á framfæranda. 

4.1 Tímabundið atvinnutjón 

Fjallað er um bætur fyrir tímabundið atvinnutjón í 1. mgr. 2. gr. skaðabótalaga nr. 

50/1993 (hér eftir „skaðabótalög“), en þar segir: „Bætur fyrir 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.“ Fjárhagslegt tjón sem verður vegna tekjutaps á því 

tímabili, sem tjónþoli telst óvinnufær í þeim skilningi að geta ekki aflað sér tekna af 

heilsufarsástæðum, er því bætt.  

Bætur vegna tímabundins atvinnutjóns eru vegna fjárhagslegs tjóns líkt og bætur fyrir 

varanlega örorku. Bætur fyrir tímabundið atvinnutjón greiðast fyrir tímabil frá því að 

tjónþoli varð fyrir tjóni, þ.e. frá tjónsdegi fram að stöðugleikapunkti eða þangað til 

tjónþoli hefur vinnu að nýju, hvort sem á undan kemur. Við stöðugleikapunkt er fyrst 

hægt að meta varanlega örorku en þá eru metin hver raunveruleg áhrif líkamstjónið 

hafði á getu tjónþola til að afla tekna í framtíðinni, en nánar er fjallað um varanlega 

örorku í næsta kafla.  

Áður hefur verið fjallað um tekjuviðmið í kafla 3.5, og um tímabil tímabundins 

tekjutjóns samkvæmt matsgerð í kafla 3.2.2, en tekjuviðmið er gjarnan gefið upp í 

mánuðum eða dögum. Í framhaldi er tekjuviðmiðið margfaldað með tímabili, en þá er 

komin grundvöllur tekna á því tímabili sem tjónþoli var óvinnufær.  

„Mánaðarlegt tekjuviðmið" ∗ „Fjöldi mánaða óvinnufær" 
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Eða: 

„Daglegt tekjuviðmið" ∗ „Fjöldi daga óvinnufær" 

Aðeins er bætt fjárhagslegt tap tjónþola  og því eru dregnar frá aðrar greiðslur sem 

tjónþoli fær frá þriðja aðila vegna líkamstjónsins til að finna út raunverulegt tap hans. 

Dregnar eru frá greiðslur sem eru í raun skaðabætur eða greiðslur sem tjónþoli fær 

vegna þess að hann er ekki fullvinnufær samkvæmt 2. mgr. 2. gr. skaðabótalaga. 

Greiðslur frá þriðja aðila sem ber að draga frá eru laun í veikinda- og slysaforföllum, 

greiðslur úr lífeyrissjóði og sjúkrasjóði, dagpeningar og aðrar bætur frá opinberum 

tryggingum, og vátryggingabætur og fleira, sem teljast „skaðabætur“. Nánari skýringa 

um frádráttarliði vegna tímabundins atvinnutjón er að finna í 3.3.3 kafla ritgerðarinnar.  

 

4.2 Þjáningabætur  

Um þjáningarbætur er fjallað í 3. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993, en í greinargerð um 3. 

gr. með frumvarpi sem síðar varð að núgildandi skaðabótalögum eru þjáningarbætur 

skilgreindar sem „fégjald fyrir þjáningar í kjölfar líkamstjóns“. Bæturnar eru fyrir 

tímabundið ófjárhagslegt líkamstjón sem tjónþoli verður fyrir vegna slyss. 

Munur er gerður á varalegu ófjárhagslegu tjóni og tímabundnu, mismunurinn felur 

einna helst í sér að bætur sem greiðast fyrir tímabundið ófjárhagslegt tjón m.ö.ö. 

þjáningarbætur, eru að öllu leyti staðlaðar, þ.e.a.s. upphæðir þjáningarbóta miðast við 

Bætur

 + Tekjuviðmið * Tímabil óvinnufærni

 = Samtals

Frádráttur vegna greiðslna frá þriðja aðila

 - Laun í veikinda og slysaforföllum

 - Greiðslur úr sjúkrasjóði lífeyrissjóðs * 60%

 - Greiðslur úr sjúkrasjóði stéttafélags

 - Dagpen. og aðrar bætur frá opinb. tryggingum

 - Vátryg.bætur og fleira, sem teljast "skaðabætur"

 = Samtals

Eftirstöðvar

 = Bætur - Frádr. vegna greiðslna frá þriðja aðila
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fasta upphæð sem miðast annars vegar við um hvort tjónþoli er rúmfastur eða hvort 

tjónþoli er veikur án þess að liggja rúmfastur.54 

Í 1. málsl. 1. mgr. 3. gr. skaðabótalaga er kveðið á um að greiða skuli þjáningarbætur 

að upphæð 1.300 kr. fyrir hvern dag sem tjónþoli er rúmfastur og 700 kr. fyrir hvern 

dag sem tjónþoli er veikur án þess að vera rúmfastur. Samkvæmt sama ákvæði skal 

greiða þjáningarbætur frá því tímabili sem tjón varð, þangað til „heilsufar tjónþola er 

orðið stöðugt“. Í greinargerð með frumvarpi sem varð síðar að núgildandi 

skaðabótalögum er tímabilið skilgreint enn frekar, en þar kemur fram að þjáningarbætur 

skuli greiða fyrir tímabil frá tjónsdegi og „þar til ekki er að vænta þess að tjónþoli hljóti 

frekari bata“, en eftir það getur tjónþoli átt möguleika á bótum vegna varanlegs miska 

sem nánar er fjallað um í 4.2. kafla ritgerðarinnar. 

1.300 ∗ „Dagar rúmfastur“ + 700 ∗  „Dagar veikur án rúmfestu“ 

Þó að tjónþoli sé vinnufær kann hann samt eiga möguleika á þjáningarbótum samkvæmt 

2. málsl. 1. mgr. 3. gr. skaðabótalaga, þó er um að ræða undantekningarreglu, enda á 

hún aðeins við „þegar sérstaklega stendur á“. Í greinargerð með frumvarpi sem síðar 

varð að núgildandi skaðabótalögum kemur fram að „Dæmi um slík tilvik er það að 

líkamstjón valdi tímabundnum líkamlegum óþægindum eða trufli eðlilega 

líkamsstarfsemi án þess að sagt verði að tjónþoli sé veikur.“ 

+700 ∗  „Veikur við vinnu“ 

Aðra undantekningarreglu má finna í 3. málsl. 1. mgr. 3. gr. skaðabótalaga, en þar 

kemur fram að ef bætur nemi meira en 200.000 kr. er heimilt að víkja frá fyrrgreindum 

fjárhæðum. Í greinargerð með frumvarpi sem síðar varð að núgildandi skaðabótalögum 

er reglan útskýrð frekar, en þar kemur fram að ef veikindatímabil tjónþola er langt, 

veitir reglan sigrúm til að veita lægri þjáningarbætur að álitum. Þetta er rökstutt með 

því að ekki þykir vera ástæða til „að binda hendur dómara um of“ í tilvikum „þar sem 

staðlaða reglan leiðir til óeðlilegrar niðurstöðu“. Ljóst er að ekki væri gerð krafa fyrir 

                                                 

54 Frumvarp til skaðabótalaga nr. 50/1993, þskj. 596, 326. mál. Kafli 4.4 athugasemda, um þjáningar. 

Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/116/s/0596.html. Sótt á vefinn 11.12.2014. 
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hönd tjónþola á þessum grundvelli, því þykir ekki ástæða til að taka tillit til þessarar 

undantekningar í útreikninum skaðabóta fyrir þjáningar vegna líkamstjóns.  

Í heildina eru bætur vegna þjáninga reiknaðar á frekar einfaldan máta, þ.e. „Dagar 

rúmfastur“ x 1.300 kr. fyrir tímabil sem tjónþoli er rúmfastur, „Dagar veikur án 

rúmfestu“ x 700 kr. fyrir þá daga sem tjónþoli er veikur án þess að vera rúmfastur, og 

„Dagar veikur við vinnu“ x 700 kr. ef slíkt á við. Nánari skilgreiningar um tímabil 

ofangreinda daga er að finna í kafla 3.2.3, um tímabil þjáninga. 

1.300 ∗ Dagar rúmfastur + 700 ∗ Dagar veikur án rúmf. +700 ∗ Veikur við vinnu 

Einnig þarf að huga að fleiri þáttum sem hafa áður verið nefndir í þessari ritgerð, en 

bætur fyrir þjáningar þarf að verðbæta og námunda í samræmi við 15. gr. 

skaðabótalaga, sem fjallað var um í kafla 3.4. 

= ROUND ((
1.300 ∗ „Dagar rúmfastur“ 

3282
) ∗ Lánsk. vísit. á uppgjörsd. ; −1) 

+ROUND ((
700 ∗ „Dagar veikur án rúmfestu" 

3282
) ∗ Lánsk. vísit. á uppgjörsd. ;  −1) 

+ROUND ((
700 ∗ „Veikur við vinnu“ 

3282
) ∗ Lánsk. vísit. á uppgjörsd. ;  −1) 

Með ofangreindri formúlu má sjá heildarfjárhæð bóta vegna þjáninga skv. 1. mgr. 3. gr. 

skaðabótalaga, verðbættum og námunduðum í samræmi við 15. gr. skaðabótalaga. Hins 

vegar ef tjónþoli hefur fengið greiðslur frá þriðja manni ber að draga þær frá 

bótafjárhæð samkvæmt 2. mgr. 3. gr. skaðabótalaga, en fjallað er um frádráttarliði í 

kafla 3.3.2. ritgerðarinnar. 
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4.3 Varanlegur miski 

Um varanlegan miska er fjallað í 1. mgr. 4. gr. skaðabótalaga, en við ákvörðun bóta 

fyrir varanlegan miska „skal litið til þess hvers eðlis og hversu miklar afleiðingar tjóns 

eru frá læknisfræðilegu sjónarmiði, svo og til erfiðleika sem það veldur í lífi tjónþola.“ 

Reglan kom í stað ákvæðis 1. mgr. 264. gr. hegningarlaga nr. 19/1940, um fégjald fyrir 

varanleg „óþægindi, lýti og óprýði“. Hugsunin með bótunum er að bæta tjónþola 

skerðingu á lífsgæðum svo sem ef líkamsjón veldur því að tjónþoli geti „ekki stundað 

íþróttir, notið lista eða er ófær um að eignast börn.“ Bæturnar eru því greiðslur fyrir 

ýmsar afleiðingar líkamstjóns sem ekki eru fjárhagslegar.55 

Í greinargerð um 4. gr. með frumvarpi því sem síðar varð að núgildandi 

skaðabótalögum er kveðið á um að bætur fyrir varanlegan miska komi til „vegna 

ófjárhagslegs tjóns sem tjónþoli verður fyrir til frambúðar af völdum líkamsspjalla.“, 

en rétturinn til slíkra bóta stofnast án tillits til þess hvort tjónþoli hafi orðið fyrir 

                                                 

55 Frumvarp til skaðabótalaga nr. 50/1993, þskj. 596, 326. mál. Kafli 4.3 athugasemda, um varanlegan 

miska. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/116/s/0596.html. Sótt á vefinn 

11.12.2014. 

Bætur

 +  round(

... ((1.300*Dagar rúmf.)/3282)

... *lánsk.vísit. á uppgjörsd., -1)

 +  round(

... ((700*Dagar veikur án rúmf.")/3282)

... *lánsk.vísit. á uppgjörsd., -1)

 +  round(

... ((700*Dagar veikur við vinnu)/3282)

... *lánsk.vísit. á uppgjörsd., -1)

 = Samtals

Frádráttur vegna greiðslna frá þriðja aðila

 - Bætur frá slysatr. ökum. eftir umferðarlögum

 - Bætur samkvæmt lögum um sjúkl.tryg.

 - Örorkulíf. lífeyris.,

... (eingr.verðm.*40%)/((1+4,5%)^fj. ára) 

 = Samtals

Eftirstöðvar

 = Bætur - Frádr. vegna gr. frá þriðja aðila
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fjárhagstjóni, þannig eru bætur fyrir varanlegan miska óháðar því hvort tjónþoli verður 

fyrir skerðingu á getu til að afla vinnutekna.  

Líkt og kom fram í kafla 3.2.4, og í 1. mgr. 4. gr. skaðabótalaga, að þá er varanlegur 

miski metin til stiga þegar heilsufar tjónþola er orðið stöðugt. Bætur fyrir algeran miska 

þ.e. 100 stig, skulu vera 4.000.000 kr. sem ferð þó lækkandi eftir 49 ára aldur til 74 ára 

aldurs í samræmi við eftirfarandi töflu sem tilgreind er í 2. mgr. 4. gr. skaðabótalaga.  

 

Við lægra miskastig lækka fjárhæðir í hlutfalli við aldur, samkvæmt 3. mgr. 4. gr. 

skaðabótalaga, en nánar var fjallað um miskastig í kafla 3.2.4. 

„Fjárhæð í samræmi við aldur" ∗
Miskastig

100
 

Í 2. málsl. 3. mgr. 4. gr. er að finna undantekningu sem heimilar ákvörðun um hærri 

bætur vegna varalegs miska, en tjónþoli kann að eiga rétt á allt að 50% hærra viðmiði 

en tilgreint er um í ofangreindi töflu. Ákvæðið á við um allar miskabætur óháð 

miskastigi, en það er tjónþola að sýna fram á að sérstakar aðstæður eigi við.56  

+„Reiknaðar miskabætur" ∗ „Hærra viðmið%" 

Upphæðina þarf að verðbæta og námunda að heilu eða hálfu þúsund króna, í samræmi 

við 15. gr. skaðabótalaga, líkt og nánar var fjallað um í kafla 3.4.1 ritgerðarinnar. 

                                                 

56 Viðar Már Matthíasson. (2012). Skaðabótaréttur. bls. 664 – 665. 

Aldur Krónur Aldur Krónur Aldur Krónur Aldur Krónur

Yngri 4.000.000 55 ára 3.760.000 62 ára 3.480.000 69 ára 3.200.000

49 ára 4.000.000 56 ára 3.720.000 63 ára 3.440.000 70 ára 3.160.000

50 ára 3.960.000 57 ára 3.680.000 64 ára 3.400.000 71 árs 3.120.000

51 árs 3.920.000 58 ára 3.640.000 65 ára 3.360.000 72 ára 3.080.000

52 ára 3.880.000 59 ára 3.600.000 66 ára 3.320.000 73 ára 3.040.000

53 ára 3.840.000 60 ára 3.560.000 67 ára 3.280.000 74 ára 3.000.000

54 ára 3.800.000 61 árs 3.520.000 68 ára 3.240.000 Eldri 3.000.000
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MROUND ((
„Fjárhæð m. t. t. aldur" ∗ (1 + Hærri miski%) 

3282
)

∗ Lánsk. vísit. á uppg. degi;  500) ∗
Miskastig

100
 

Að því loknu þarf að draga þær greiðslur, ef einhverjar  eru, sem tjónþoli hefur fengið 

frá þriðja aðila vegna varanlegs miska, í samræmi við 4. mgr. 4. gr. skaðabótalaga, og 

kafla 3.3.1 í ritgerð þessari. 

 

4.4 Varanleg örorka 

Í 1. mgr. 5. gr. skaðabótalaga segir: „Valdi líkamstjón, þegar heilsufar tjónþola er orðið 

stöðugt, varanlegri skerðingu á getu til að afla vinnutekna á tjónþoli rétt á bótum fyrir 

varanlega örorku.“ Bætur fyrir varanlega örorku eru vegna fjárhagslegrar skerðingar 

tjónþola til að afla tekna í framtíðinni. „Varanlega örorku má því skilgreina, sem þá 

starfsorkuskerðingu, sem af líkamstjóni leiðir.“57   

Hvað útreikning bóta fyrir varanlega örorku varðar skal líta til 1. mgr. 6. gr. 

skaðabótalaga, en þar er kveðið á um að margfalda skuli saman örorkustig tjónþola skv. 

                                                 

57 Viðar Már Matthíasson. (2012). Skaðabótaréttur. bls. 667. 

Bætur

 +  mround(

... (Fjárhæð m.t.t. aldurs/3282)

... *Lánsk.vísit. uppgjörsd., 500)

... *(Miskastig/100)

 + Viðb.miski, (miskabætur*hlutf. viðbótamiski%)

 = Samtals

Frádráttur vegna greiðslna frá þriðja aðila

 - Eingreiddar örorkubætur almannatrygginga

 - Bætur frá slysatr. ökum. eftir umferðarlögum

 - Gr. frá samnings eða lögb. atv.slysatryggingu

 - Bætur samkvæmt lögum um sjúklingatryggingu

 - Örorkulíf. lífeyris.,

... (eingr.verðm.*40%)/((1+4,5%)^fj. ára) 

 = Samtals

Eftirstöðvar

 = Bætur - Frádr. vegna greiðslna frá þriðja aðila
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5. gr. skaðabótalaga sem nánar er fjallað um í kafla 3.2.5, árslaun tjónþola eru áætluð 

skv. 7. gr. sem nánar er fjallað um í kafla 3.5.3 ritgerðarinnar, og margföldunarstuðull 

eftirfarandi töflu sem tilgreind er í 1. mgr. 6. gr. skaðabótalaga.  

 

Fjallað um áhrif aldurs tjónþola í kafla 3.6, en þar kemur fram að miða skuli við aldur 

tjónþola uppá dag við stöðugleikapunkt, vegna stuðuls í ofangreindi töflu. Samkvæmt 

töflunni eru stuðlar 1. mgr. 6. gr. skaðabótalaga aðeins tilgreindir við heil aldursár 

tjónþola. Huga þarf því að réttum stuðli í samræmi við nákvæman aldur tjónþola við 

stöðugleikapunkt, en slíkur útreikningur verður best útskýrður með dæmi. Ef tjónþoli 

er 46 ára og 10 daga, þarf að fara í ofangreinda töflu og finna stuðull við 46 ára aldur 

sem er 9.014 og 47 ára aldur sem er 8.750. Þarf því næst að finna áhrif 10 daga á 

stuðulinn, hann verður fundinn með því að reikna breytingar á stuðli á milli 

aldursáranna þ.e. draga 8.750 frá 9.014, sem síðan þarf að margfalda með hlutfalli daga 

af árinu (10 / 365.25), en notast er við 365.25 sem meðalfjöldi daga á ári m.t.t. hlaupára. 

Áhrif af dögum eru síðan dregin frá stuðli á aldursári tjónþola samkvæmt töflu.  

Stuðull á aldursári − ((Stuðull á aldurssári − Stuðull á næsta aldursári) ∗  
Dagar frá afmæli

365,25
) 

M.t.t. ofangreinds dæmis myndi útreikningurinn vera:  

Aldur Stuðull Aldur Stuðull Aldur Stuðull Aldur Stuðull

1 11.746 19 18.031 38 10.988 57 6.037

2 12.064 20 17.572 39 10.784 58 5.687

3 12.389 21 17.106 40 10.577 59 5.329

4 12.724 22 16.626 41 10.358 60 4.960

5 13.067 23 16.130 42 10.083 61 4.581

6 13.420 24 15.619 43 9.851 62 4.211

7 13.782 26 14.567 44 9.565 63 3.841

8 14.155 27 14.161 45 9.265 64 3.451

9 14.537 28 13.750 46 9.014 65 3.038

10 14.929 29 13.474 47 8.750 66 2.567

11 15.332 30 12.813 48 8.440 67 2.067

12 15.746 31 12.595 49 8.116 68 1.994

13 16.171 32 12.367 51 7.626 69 1.902

14 16.608 33 12.150 52 7.370 70 1.783

15 17.057 34 11.915 53 7.139 71 1.626

16 17.517 35 11.678 54 6.932 72 1.412

17 17.990 36 11.433 55 6.678 73 1.109

18 18.476 37 11.180 56 6.378 74 0,667
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9.014 − ((9.014 − 8.750) ∗  
10

365,25
) = 9.006,8 

Eftir margföldun á örorkustigi, verðbættu tekjuviðmiði og reiknuðum stuðli ber að 

lokum að draga frá þær greiðslur sem tjónþoli hefur fengið frá þriðja aðila vegna 

varanlegrar örorku, en fjallað var um þá frádráttarliði í kafla 3.3.1 ritgerðarinnar. 

 

4.5 Annað fjártjón 

Í 1. mgr. 1. gr. skaðabótalaga er kveðið á um að „Sá sem bótaábyrgð ber á líkamstjóni 

skal greiða skaðabætur fyrir atvinnutjón, sjúkrakostnað og annað fjártjón sem af því 

hlýst og enn fremur þjáningarbætur.“ Verður hér lauslega litið til rétt tjónþega til bóta 

vegna sjúkrakostnaðar sem og vegna annars fjártjóns sem tjónþoli hlýtur vegna 

líkamstjóns. Til viðbótar verður lauslega fjallað um bætur vegna fjárhagstjóns sem 

kemur til vegna missi framfæra samkvæmt 12. til 14. gr. skaðabótalaga. 

4.5.1 Bætur vegna annars fjártjóns samkv. 1. mgr. 1. gr.  

Kveðið er á um bætur vegna sjúkrakostnaðar og annars kostnaðar tjónþola í 1. mgr.1. 

gr. skaðabótalaga, þ.e. bætur fyrir útgjöldum sem tjónþoli hefur orðið fyrir vegna 

bótaskylds líkamstjóns sem fellur ekki undir aðra bótaliði fyrsta kafla skaðabótalaga. 

4.5.1.1 Sjúkrakostnaður 

Í 1. gr. skaðabótalaga er sérstaklega kveðið á um að tjónvaldur skuli greiða tjónþola 

skaðabætur fyrir sjúkrahúskostnað sem hlýst af líkamstjóni. Í greinargerð um 1. gr. með 

frumvarpi því sem síðar varð að núgildandi skaðabótalögum er sjúkrakostnaður 

Bætur

 + Örorkustig*Reiknað tekjuviðmið*Reikn. stuðull

 = Samtals

Frádráttur vegna greiðslna frá þriðja aðila

 - Eingreiddar örorkubætur almannatrygginga

 - Bætur frá slysatr. ökum. eftir umferðarlögum

 - Gr. frá samnings eða lögb. atv.slysatryggingu

 - Bætur samkvæmt lögum um sjúklingatryggingu

 - Örorkulíf. lífeyris.,

... (eingr.verðm.*40%)/((1+4,5%)^fj. ára) 

 = Samtals

Eftirstöðvar

 = Bætur - Frádr. vegna greiðslna frá þriðja aðila
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tjónþola skilgreindur sem „útgjöld vegna eðlilegra og nauðsynlegra ráðstafana við 

lækningu tjónþola.“ Í greinargerðinni er haldið áfram þar sem talin eru upp dæmi þ.e. 

„kostnaður við læknishjálp, dvöl á sjúkrahúsi, endurhæfingu og sjúkraflutning.“ Einnig 

eru nefnd dæmi þess ef tjónþoli verður fyrir útgjöldum svo sem „hjólastól, smíði á 

sérstökum skóm og útgjöld vegna þess að tjónþoli þarf að breyta um starf eftir slys“, 

þ.e. ef tekið hefur verið tillit til þess hvort tjónþoli átti kost á að skipta um starf við 

ákvörðun bóta fyrir varanlega örorku.  

Bætur vegna sjúkrakostnaðar er aðeins vegna útgjalda tjónþola, en stærsti hluti 

sjúkrakostnaðar greiðist almennt af hinu opinbera, en þá kemur sú upphæð ekki til álita. 

Sjúkrakostnaður verður að vera tilfallinn vegna hins bótaskylda tjóns, þannig verða að 

vera orsakatengsl milli tjóns og sjúkrakostnaðar. Bætur fyrir útgjöldum tjónþola koma 

aðeins til vegna eðlilegra og nauðsynlegra ráðstafana við lækningu hans, oftast á 

tímabili frá tjónsdegi að stöðugleikapunkti. Þá er almennt sú skoðun ríkjandi að ef 

tjónþoli eigi kost á heilbrigðisþjónustu sem greidd er af hinu opinbera þá geti hann ekki 

leitað til einkarekinnar þjónustu á kostnað hins bótaskylda, sbr. Hrd. 1992, bls. 2122 

(162/1992).58  

4.5.1.2 Annað fjártjón 

Í skýringum við 1. mgr. 1. gr. í frumvarpi því sem síðar varð að núgildandi 

skaðabótalögum segir um „annað fjártón“, að átt sé við „útgjöld sem falla á tjónþola 

strax eða fljótlega eftir að tjónsatvik bar að höndum en erfitt er að færa sönnur á, t.d. 

með því að leggja fram reikninga.“ Ákvæðið er sett „til þess að veita svigrúm til þess 

að ákvarða bætur fyrir tjón sem ekki telst til sjúkrakostnaðar í þröngri merkingu þess 

orðs“. 

Dæmi eru um að bætur hafi verið dæmdar sem „annað fjártjón“ vegna tafa tjónþola í 

námi, hins vegar eru tafir í námi venjulega inni í bótum fyrir varanlega örorku, en í 

slíkum tilvikum yrðu ekki samtímis dæmdar bætur fyrir „annað fjártjón“ vegna tafa. Í 

því samhengi er bent á „að ekki er hægt að krefjast bóta undir liðnum annað fjártjón, 

þótt aðstæður séu með þeim hætti, að um tímabundið atvinnutjón sé að ræða, sem á sér 

                                                 

58 Viðar Már Matthíasson. (2012). Skaðabótaréttur. bls. 608-620. 
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stað eftir batahvörf“. Annað fjártjón verður ekki tæmandi talið heldur er það tjónþola 

að sanna það tjón sem hann telur sig hafa orðið fyrir sem ekki fellur undir aðra bótaliði 

fyrsta kafla skaðabótalaga, hins vegar ef litið er til dómaframkvæmdar má sjá að 

minniháttar fjárhæðir hafa verið dæmdar á grundvelli „annars tjón“ án mikillar 

sönnunarfærslu, sbr. Hrd. 2004, bls. 4106 (188/2004).59  

Í íslenskri réttarframkvæmd hefur verið litið svo á, að kostnaður vegna 

lögfræðiráðgjafar, þegar hann telst ekki hluti málskostnaður sé tjónþola nauðsynlegur 

og því eigi tjónþoli rétt á að fá þann kostnað bættan úr hendi tjónvalds eða þess sem ber 

bótaábyrgð.60 

4.5.2 Missir framfæranda 

Í 1. mgr. 12. gr. skaðabótalaga er mælt fyrir um að „Sá sem skaðabótaábyrgð ber á 

dauða annars manns skal greiða hæfilegan útfararkostnað. Auk þess skal hann greiða 

þeim sem misst hefur framfæranda bætur fyrir tjón það er ætla má að af því leiði fyrir 

hann. Til framfærslu telst einnig verðmæti vinnu hins látna við heimilisstörf.“ 

Lagaákvæðið felur í sér heimild til bóta fyrir dauða þess sem verður fyrir líkamstjóni. 

Í ákvæðinu er kveðið á um bætur fyrir útfarakostnað, en reglan hefur lengi verið í gildi 

í skaðabótarétti og sætir hún ekki sérstakri gagnrýni, þó er hér bent á að lagaákvæðið 

kveði á um „hæfilegan útfarakostnað“, en í því samhengi má líta til Hrd. 2002, bls. 

2888 (127/2002), en í dóminum var krafist hærri bóta vegna útfararkostnaðar en þótti 

hæfilegt, og voru því bæturnar lækkaðar að álitum.61  

Hvað bætur fyrir missi framfæranda varðar er fyrst og fremst litið til 13. gr. sem kveður 

á um rétt maka eða sambúðarmaka til bóta, og 14. gr. skaðabótalaga sem kveður á um 

rétt eftirlifandi barns á framfæri hins látna til bóta. Þó svo að aðeins sé kveðið á um 

maka eða sambúðarmaka, og börn á framfæri látna, þá kann að vera að aðrir eigi líka 

rétt á bótum vegna dauða tjónþola, svo framalega að viðkomandi geti sannað að hafa 

                                                 

59 Viðar Már Matthíasson. (2012). Skaðabótaréttur. bls. 621-622. 
60 Viðar Már Matthíasson. (2012). Skaðabótaréttur. bls. 622. 
61 Viðar Már Matthíasson. (2012). Skaðabótaréttur. bls. 700. 
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verið á framfæri hins látna, hér má t.d. nefnda börn eldri en 18 ára sem stunda nám, 

bjuggu á heimili hins látna og nutu framfærslu.62 

Bætur til maka eða sambúðarmaka samkvæmt 13. gr. skaðabótalaga kveða á um að 

bætur séu 30% af þeim bótum sem hinn látni hefði sjálfur fengið, af þeirri greiðslu 

dragast þó greiðslur sem hinn látni átti rétt á samkvæmt 4. mgr. 5. gr. laga, eða á sama 

grundvelli og um varanlegan miska og varanlega örorku líkt og fjallað var nánar um í 

kafla 3.3.1. Kveðið er á um að lágmark bótanna sé 3.000.000 króna, sem skal verðbæta 

í samræmi við lánskjaravísitölu.63 

Um bætur til eftirlifandi barna fara reglur 14. gr. skaðabótalaga. Í ákvæðinu er kveðið 

á um heildarfjárhæð barnalífeyrisgreiðslna sem barn á rétt til eftir lögum nr. 100/2007, 

um almannatryggingar, fram til 18 ára aldur. Um er að ræða eingreiðslu sem reiknast 

með því að margfalda mánaðarlega fjárhæð barnalífeyris við andlát framfæranda við 

mánaðarfjölda til 18 ára aldurs, þó með þeirri undantekningu að barn geti sannað að 

það hafði verið á framfæri hins látna til hærri aldurs. Ef hinn látni var hins vegar eini 

framfærandi barns skal hækka bæturnar um 100%.64 

Dómstólum er þó heimilt að dæma bætur fyrir annað fjártjón sem orsakast af 

líkamstjóni framfæranda, ef rök er eru til þess efnislega og fjártjón er sannað. Hins 

vegar er meginreglan sú að aðeins skuli bæta fjártjón, en ekki skuli bæta ófjárhagslegt 

tjón vegna missis framfæranda, sbr. Hrd. 1998, bls. 1503 (8/1998).65 

                                                 

62 Viðar Már Matthíasson. (2012). Skaðabótaréttur. bls. 701. 
63 Viðar Már Matthíasson. (2012). Skaðabótaréttur. bls. 702. 
64 Viðar Már Matthíasson. (2012). Skaðabótaréttur. bls. 703. 
65 Viðar Már Matthíasson. (2012). Skaðabótaréttur. bls. 700-701. 
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5 Áhrif á bótafjárhæð 

Eftir að bótafjárhæð hefur verið reiknuð þarf að líta til nokkurra þátta sem geta komið 

til lækkunar og/eða hækkunar á kröfunni, hér má t.d. nefna að ef hinn bótaskyldi hafi 

þegar greitt inná kröfu, vexti af kröfu og fyrningartíma kröfu. 

5.1 Eigin sök tjónþola 

Tjónþoli kann að vera meðábyrgur fyrir því líkamstjóni sem hann verður fyrir. Vegna 

eigin sakar tjónþola þarf að huga að því hvernig ber að lækka kröfuna í samræmi við 

meðábyrgð tjónþola. Taka þarf tillit til greiðslna sem tjónþoli fær eða á rétt á að fá frá 

þriðja aðila. Til að reikna fjárhæð eigin sakar tjónþola sem síðan dregst frá bótakröfu 

hvers liðs, skal byrja á að draga frá bótum greiðslur frá þriðja aðila svo að ávinningurinn 

skuldajafnist við bótafjárhæð, sbr. compensatio lucri cum damno. Þá þarf að margfalda 

hlutfallslega sök tjónþola við samtölu bóta fyrir tjón að frádregnum greiðslum þriðja 

aðila.66  

−(„Bætur fyrir tjón" − „Gr. frá þriðja aðila") ∗ „Hlutfallsleg ábyrgð tjónþola%" 

Við aðferðina fær hins vegar tjónþoli hærri fjárhæð en hlutfall tjóns gefur til kynna þar 

sem hann nýtur góðs af greiðslum frá þriðja aðila með því að fá 100% af þeirri fjárhæð, 

en þá er aðeins skipt óbættu tjóni á milli tjónþola og hins bótaskylda. Heildar fjárhæð 

til tjónþola þegar tjónþoli sjálfur er að hluta til meðábyrgur, eru því greiðslur frá þriðja 

aðila auk hlutfallslegrar ábyrgðar bótaskylds af óbættu tjóni.67 Til frekari útskýringa 

má skoða dæmi, þar sem tjónþoli hefur orðið fyrir 100.000 króna tjóni, en hefur þegar 

fengið greiddar skaðabætur frá þriðja 

aðila í tveimur hlutum, annars vegar 

20.000 krónur og hins vegar 10.000 

krónur. Þá hefur eigin sök tjónþola verið 

dæmd 30%. 

                                                 

66 Viðar Már Matthíasson. (2012). Skaðabótaréttur. bls. 623. 
67 Viðar Már Matthíasson. (2012). Skaðabótaréttur. bls. 644. 

Tjón: 100.000 kr. 100.000 kr.

Greitt af þriðja aðila - 20.000 kr.

Greitt af þriðja aðila - 10.000 kr.

Eftirstöðvar*30%, eigin sök - 21.000 kr.

60% krafa á bótaskyldan - 49.000 kr.
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Í ofangreindu dæmi fékk tjónþoli 30.000 kr. frá þriðja aðila vegna tjónsins, draga ber 

þá greiðslur frá tjónsfjárhæð áður en eigin sök er reiknuð, vegna þessa ber tjónþoli 

aðeins 21.000 krónur af tjóninu sjálfur í stað 30.000 króna, þ.e. 30% af 100.000 

krónum, þannig fær tjónþoli samtals 71.000 krónur í bætur. 

Vert er að benda á að tjónþola ber að takmarka eigið tjón með því að leita eftir greiðslum 

frá þriðja aðila, en ef tjónþoli sótti ekki greiðslur sem sanngjarnt er að krefja hann um, 

kann að vera að tjónþoli þurfi að bera hallan af því að takmarka ekki tjón sitt, sbr. Hrd. 

1997, bls. 2312 (254/1996).   

Til viðbótar er litið til 1. mgr. 23. gr. a. skaðabótalaga, en þar er kveðið á um meðábyrgð 

starfsmanns vegna líkamstjóns í vinnuslysum, en þar kemur fram að almennt skerðist 

ekki réttur launamanns til skaðabóta vegna meðábyrgðar, nema þá ef launamaður hafi 

af stórkostlegu gáleysi eða ásetningi átt þátt í að tjónsatburður varð sem leiddi til eigin 

líkamstjóns. 

5.2 Bótaskyldi greiðir inná 

Taka þarf tillit til þeirra greiðslna sem bótaskyldi greiðir sem er hluti af heildargreiðslu. 

Þessar greiðslur geta verið tilkomnar t.d. ef ekki hefur náðst sátt um endanlega 

bótafjárhæð, en þá kann að vera að sá bótaskyldi greiði þann hluta bótafjárhæðar sem 

ekki var ágreiningur um áður en endanlegt uppgjör liggur fyrir. Eðli máls samkvæmt 

dragast greiðslurnar frá bótakröfu, en einnig þarf að huga að því, að vextir greiðast 

aðeins til þess dags sem slíkar greiðslur berast, það er ef innborganirnar innihéldu ekki 

vexti fyrir tímabil til þess dags sem bótaskyldi greiðir tjónþola.  

−„Innborgun á kröfulið" 

5.3 Vextir  

Bætur fyrir líkamstjón bera 4,5% vexti á ári samkvæmt 2. málsl. 1. mgr. 16. gr. 

skaðabótalaga. Bætur fyrir þjáningar, varanlegan miska, tímabundið atvinnutjón og 
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missi framfæranda bera vexti frá tjónsdegi68, en bætur fyrir varanlega örorku bera vexti 

frá stöðugleikapunkti samkvæmt 1. málsl. 1. mgr. 16. gr. skaðabótalaga. Vextir reiknast 

af verðbættri bótafjárhæð samkvæmt 8. gr. laga nr. 38/2001, um vexti og verðtryggingu. 

Þá reiknast vextir samkvæmt 16. gr. skaðabótalaga til greiðsludags eða til upphafsdags 

dráttarvaxta, hvort sem fyrr kemur.69 Í 2. mgr. 12. gr. laga um vexti og verðtryggingu 

kemur fram að notast skuli við 360 daga á ári, við útreikning vaxta, nema að um annað 

hafi verið sérstaklega um samið.  

Vextir vegna þjáninga,varanlegs miska,og tímabundins atvinnutjóns: 

Bótafjárhæð ∗ ((1 + 4,5%)^
(

Uppgjörsdagur−Tjónsdagur
360 dögum

)
− 1) 

Vextir vegna varanlegrar örorku: 

Bótafjárhæð ∗ ((1 + 4,5%)^
(

Uppgjörsdagur−Stöðugl.p.
360 dögum

)
− 1) 

Greiðslur sem tjónþoli fær inná bótakröfu sína hefur áhrif á upphæð vaxta samkvæmt 

1. mgr. 16. gr. skaðabótalaga, en draga þarf innágreiðslur frá höfuðstól til að reikna 

vexti af eftirstöðvum. Þá ættu vextir af innágreiðslu að vera greiddir samhliða 

innágreiðslu, annars þarf að bæta þeim vöxtum við eftirstöðvar. 

Vextir af innágreiðslu = Innágreiðsla ∗ ((1 + 4,5%)^
(

Gr.dagur innágr.−Tjónsdagur
360 dögum

)
− 1) 

Vextir af eftirstöðvum = Eftirst.∗ ((1 + 4,5%)^
(

Gr.dagur eftirst.−Tjónsdagur
360 dögum

)
− 1) 

                                                 

68 Í Hrd. 27. mars 2014 (623/2013) var deilt um upphafsdag vaxta en tjónþoli hafði gert kröfu um vexti 

af heildarfjárhæð vegna bóta fyrir tímabundið atvinnutjón frá tjónsdegi í samræmi við 1. mgr. 16. gr. 

skaðabótalaga. Stefndi mótmælti að upphafsdagur vaxta fyrir heildarupphæð skyldi hefjast við tjónsdag 

þar sem tjónþoli hefði fengið greiðslurnar mánaðarlega sem laun, og því ætti að reikna vexti í samræmi 

við þær dagsetningar sem tjónþoli hefði hlotið launagreiðslurnar, þ.e. um hver mánaðarmót. Hæstiréttur 

féllst ekki á þau sjónarmið stefnda og ákvarðaði um að upphafsdagur skyldi vera frá tjónsdegi líkt og 

kveðið er á um í 1. mgr. 16. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993. 
69 Frumvarp til skaðabótalaga nr. 50/1993, þskj. 596, 326. mál. Greinargerð um 16. gr. núgildandi 

skaðabótalaga. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/116/s/0596.html. Sótt á 

vefinn 11.12.2014. 
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Til frekari útskýringa er hér sett upp dæmi. Í dæminu varð tjónþoli fyrir slysi þann 5. 

janúar 2011, tjónþoli metur svo að hann eigi að fá 1.000.000 kr. í bætur fyrir tímabundið 

atvinnutjón, en tryggingarfélag er honum ekki sammála og greiðir út 600.000 krónur 

auk vaxta eftir eigin mati, tveimur árum eftir tjónsdag, þ.e. 1. febrúar 2013. Tjónþoli 

stefnir tryggingarfélaginu þann 7. janúar 2014 og gerir kröfu um bætur uppá 1.000.000 

kr. að frádreginni fyrri greiðslu tjónþola. Tæpum mánuði síðar þann 4. febrúar 2014 

fellst tryggingarfélagið á kröfu tjónþola og greiðir honum eftirstöðvar auk vaxta.  

 

5.3.1 Vextir af öðrum skaðabótum vegna líkamstjóns 

Í 16. gr. skaðabótalaga er ekki fjallað um vexti af öðrum bótum en fyrir þjáningar, 

varanlegan miska, tímabundið atvinnutjón, varanlega örorku, og missis framfæranda. 

Bætur vegna líkamstjóns geta samt sem áður komið til vegna fleiri bótaliða, svo sem 

vegna læknishjálpar eða annars kostnaðar sem tilfellur vegna líkamstjónsins. 

Um aðra bótaliði en tilgreindir eru í 16. gr. skaðabótalaga gilda því ákvæði laga nr. 

38/2001, um vexti og verðtryggingu. Vextir af bótakröfu annarra liða eru því krafðir á 

grundvelli 1. mgr. 8. gr. laga um vexti og verðtryggingu og dráttarvextir á grundvelli 1. 

mgr. 6. gr. sömu laga.70 Krafa ber vexti samkvæmt 1. mgr. 8. gr. laga um vexti og 

verðtryggingu „frá og með þeim degi er hið bótaskylda atvik átti sér stað“, þ.e. 

tjónsdegi, vextir er breytilegir en þeir skulu „vera jafnháir tveimur þriðju hlutum vaxta 

sem Seðlabanki Íslands ákveður og birtir“. Dráttavextir telja með sama móti og 

bótaliðir þeir sem kveðið er á um í 16. gr. skaðabótalaga, en þá má byrja að reikna 

mánuði eftir kröfu, þ.e. mánuði eftir uppgjörsdag. Vextir og dráttavextir af öðrum 

                                                 

70 Frumvarp til skaðabótalaga nr. 50/1993, þskj. 596, 326. mál. Kafli 4.7 athugasemda, um stöðlun 

bótafjárhæða, verðbætur og vexti. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0596.html. Sótt á vefinn 11.12.2014. 

Dags. Greiðslur Vextir
Heildar 

greiðslur
Eftirstöðvar

Tjón 05/01/2011 1.000.000        

Greitt inná 01/02/2013 600.000    57.431      657.431           400.000           

Uppgjörsd. 07/01/2014 -            -            -                   400.000           

Greiðslud. 04/02/2014 400.000    58.176      458.176           -                   

Samtals 04/02/2014 1.000.000 115.607    1.115.607        
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bótakröfum vegna líkamstjóns telja því frá og til sömu dagsetninga og bótaliðir sem 

bera vexti samkvæmt 1. málsl. 1. mgr. 16. gr. skaðabótalaga, hins vegar er 

vaxtaprósentan ekki endilega sú sama.  

5.3.2 Dráttarvextir 

Dráttarvextir reiknast eftir reglum vaxtalaga samkvæmt 2. mgr. 16. gr. skaðabótalaga, 

nánar tiltekið 6. gr. vaxtalaga nr. 38/2001. Dráttarvexti er hægt að reikna frá 

umsömdum greiðsludegi, „frá og með þeim degi þegar liðinn er mánuður frá því að 

kröfuhafi sannarlega krafið skuldara með réttu um greiðslu“ samkvæmt 1. málsl. 3. 

mgr. 5. gr. vaxtalaga, eða við upphaf dómsmáls samkvæmt 3. mgr. 5. gr. vaxtalaga. 

Upphafsdagur dráttarvaxta er því gjarnan mánuði eftir uppgjörsdag og fram til 

greiðsludags. 

5.4 Fyrningarfrestur krafa 

Taka þarf tillit til fyrningartíma krafa og í því samhengi upphafsdegi fyrninga. 

Skaðabótakröfur geta borið mislangan fyrningartíma, auk þess sem vextir bera ekki 

alltaf sama fyrningartíma og skaðabótakröfurnar sjálfar.  

5.4.1 Fyrning skaðabóta fyrir líkamstjón 

Í 2. málsl. 1. mgr. 9. gr. laga nr. 150/2007, um fyrningu kröfuréttinda (hér eftir „lög um 

fyrningu kröfuréttinda“), kemur fram að skaðabætur vegna líkamstjóns fyrnist á tíu 

árum. Í 1. málsl. sama ákvæðis er kveðið á um að miða skuli við þann dag sem „tjónþoli 

fékk nauðsynlegar upplýsingar um tjónið og þann sem ábyrgð ber á því eða bar að afla 

sér slíkra upplýsinga“.  

Í greinargerð um 9. gr. með frumvarpi því sem síðar varð að núgildandi lögum um 

fyrningu kröfuréttinda er kveðið á um að þegar bæði skilyrði um vitneskju tjónþola séu 

uppfyllt, þ.e. „annars vegar vitneskju um tjónið og hins vegar vitneskju um þann sem 

ábyrgð ber á því“, að þá byrji fyrningarfrestur að líða. Um er að ræða matskennd 

skilyrði en ekki einstaklingsbundna vitneskju tjónþola, en þessi skilyrði takmarkast í 2. 

mgr. 9. gr. laga um fyrningu kröfurétta sem kveður á um að krafan fyrnist í síðasta lagi 

20 árum eftir tjónsatvik. Undantekningar á því má þó finna í 2. mgr. 9. gr., í a. og b. lið 

sömu málsgreinar, er kveðið á um að ákvæðið gildi ekki ef tjónið á sér stað við 
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atvinnustarfsemi, ef tjónþoli er undir 18 ára að aldri, eða ef tjónavaldur mátti vita að 

háttsemin sem leiddi til tjóns gæti leitt til alvarlegs heilsutjóns áður en tjónsatburði lauk. 

5.4.2 Fyrning krafa á grundvelli umferðarlaga nr. 50/1987 

Líkt og áður hefur komið fram er meginreglan að skaðabótakröfur vegna líkamstjóns 

fyrnist á tíu árum. Hins vegar má finna undantekningu á meginreglu þessari í 99. gr. 

umferðarlaga nr. 50/1987, en í 1. málsl. ákvæðisins er kveðið á um að bótakröfur 

samkvæmt XIII. kafla, umferðarlaga, skulu fyrnast á fjórum árum. Ekki skiptir hér máli 

hvort krafa er gerður á hendur vátryggingafélags, tjónvalds, eða annars sem kann að 

bera ábyrgð. Fyrningarfrestur þessi hefst við lok „þess almanaksárs, sem kröfuhafi fékk 

vitneskju um kröfu sína og átti þess fyrst kost að leita fullnustu hennar“, en á því eru 

sett takmörk í 2. málsl. sömu málsgreinar, þar sem kveðið er á um að hámarksfyrning 

sé tíu ár frá tjónsdegi. Í greinargerð um 9. gr. með frumvarpi því sem varð síðar að 

núgildandi lögum um fyrningu kröfuréttinda, kemur fram að staðreyna þurfi tjón um 

leið og skilyrði eru til þess, en yfirleitt hefst fyrningarfrestur við lok þess almanaksárs 

þegar stöðugleikapunkti tjónþola var náð. Fyrningarregla þessi er mikilvæg í ljósi þess 

að stór hluti líkamstjóna verður vegna umferðarslysa. 

5.4.3 Fyrning vaxta 

Í 3. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda er kveðið á um að almennur fyrningarfrestur, þar 

með talið vegna vaxta, sé fjögur ár. Ef litið er til Hrd. 18. mars. 2010 (360/2009), má 

sjá að Hæstiréttur féllst á sjónarmið stefnda um að aðeins ætti að telja vexti á grundvelli 

16. gr. skaðabótalaga, af bótakröfu tjónþola fyrir síðastliðin fjögur ár frá því að 

bótakrafa var gerð á hendur stefnda.  

Í Hrd. 6. október 2011 (664/2010), bar stefndi m.a. fyrir sig að vextir af bótakröfu tjónþola 

hafi verið fyrndir að hluta líkt og í fyrrgreindum Hæstaréttardómi. Fyrir héraðsdómi var fallist 

á rök stefnda og kveðinn upp dómur þar sem aðeins skyldi telja vaxtagreiðslur fyrir síðastliðin 

fjögur ár fyrir málshöfðun. Fyrir Hæstarétti var ekki deilt um réttmæti þess hvort vextir hafi 

verið fyrndir eða ekki, þar sem tjónþoli sætti sig við niðurstöðu héraðsdóms um þennan lið 

málsins.  

Af ofangreindu má sjá að aðeins er hægt að krefjast vaxta af höfuðstól vegna bóta fyrir 

líkamsjón, fyrir síðastliðin fjögur ár fyrir málshöfðun. Þar sem kröfur vegna líkamstjóns 
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fyrnast á lengri tíma en vextir, þá geta komið upp tilfelli þar sem stytta þarf 

vaxtatímabilið í samræmi við fyrningatíma. 

5.4.4 Slit fyrninga 

Nýr fyrningarfrestur hefst frá þeim tíma sem skuldari slítur fyrningu. Í IV. kafla, laga 

um fyrningu kröfuréttinda, er mælt fyrir um með hvaða móti skuldari getur slitið 

fyrningu, en fyrningu kann að vera slitið með ýmsum hætti sem nánar er tilgreindur í 

IV. kafla laganna, en þar má til dæmis nefna ef skuldari viðurkennir kröfu sína eða ef 

tjónþoli hefur mál gagnvart skuldara.  

Við útreikning veður að taka tillit til upphafsdag fyrningar og ef krafan eða hluti 

kröfunnar er fyrnd, þá hvort fyrningu hefur verið slitið eða ekki.  
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6 Samantekt og niðurstöður útreiknings 

Með setningu skaðabótalaga nr. 50/1993, var sett það að markmiði að gera útreikninga 

skaðabóta fyrir líkamstjón einfaldari. Ljóst er að löggjöfin hefur verulega einfaldað 

útreikning bóta, við það eitt að setja ákvæði um útreikning í einn og sama kafla 

skaðabótalaga. Útreikningur skaðabóta fyrir líkamstjón kann að vera misflókinn, þá er 

útreikningurinn allt frá því að vera tiltölulega einfaldur, sem kann síðan að flækjast 

vegna fjölda þátta sem kunna að hafa áhrif á útreikning. Til viðbótar getur verið 

strembið að færa túlkun lagaákvæða yfir í formúlur. Gjarnan þarf að líta til 

lögskýringargagna til fyllingar lagaákvæðum, í ljósi þess að skaðabótalögin voru ekki 

hugsuð sem heildarlög, þ.e. lögin eru ekki tæmandi.71 Í ritgerðinni hafa verið teknir 

saman þeir þættir sem hafa áhrif á útreikninga skaðabóta fyrir líkamstjón, þá hefur í 

sumum tilvikum dugað að líta til lagaákvæða en gjarnan þurft að leita til frekari 

skýringa, þá einna helst í dómafordæmum Hæstaréttar.  

Útreikningar bótaliða eru hér teknir saman, þar má sjá áhrif annarra þátta á niðurstöðu 

bótakröfu, svo sem vegna greiðslna þriðja aðila, eigin sakar og vaxta. Útreikningar eru 

settir upp með tilliti til sundurliðunar uppgjörs þar sem hver bótaliður er sérstaklega 

tilgreindur í samræmi við markmið skaðabótalaga. Efni ritgerðarinnar eru því sett 

saman með það að leiðarljósi að sýna með hvaða hætti bótafjárhæðir reiknast, og áhrif 

annarra þátta á bótafjárhæðir. 

                                                 

71  Frumvarp til skaðabótalaga nr. 50/1993, þskj. 596, 326. mál. kafli 1 athugasemda, inngangur. 

Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/116/s/0596.html. Sótt á vefinn 11.12.2014. 
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a) Tímabundið Atvinnutjón b) Þjáningar

Bætur Bætur

 + Tekjuviðmið * Tímabil óvinnufærni  +  round(

 = Samtals ... ((1.300*Dagar rúmf.)/3282)

... *lánsk.vísit. á uppgjörsd., -1)

Frádráttur vegna greiðslna frá þriðja aðila  +  round(

 - Laun í veikinda og slysaforföllum ... ((700*Dagar veikur án rúmf.")/3282)

 - Greiðslur úr sjúkrasjóði lífeyrissjóðs * 60% ... *lánsk.vísit. á uppgjörsd., -1)

 - Greiðslur úr sjúkrasjóði stéttafélags  +  round(

 - Dagpen. og aðrar bætur frá opinb. tryggingum ... ((700*Dagar veikur við vinnu)/3282)

 - Vátryg.bætur og fleira, sem teljast "skaðabætur" ... *lánsk.vísit. á uppgjörsd., -1)

 = Samtals  = Samtals

Eftirstöðvar Frádráttur vegna greiðslna frá þriðja aðila

 = Bætur - Frádr. vegna greiðslna frá þriðja aðila  - Bætur frá slysatr. ökum. eftir umferðarlögum

 - Bætur samkvæmt lögum um sjúkl.tryg.

Eigin sök  - Örorkulíf. lífeyris.,

- Eftirstöðvar * Hlutfallsleg ábyrgð þjónþola % ... (eingr.verðm.*40%)/((1+4,5%)^fj. ára) 

 = Samtals

Eftirstöðvar m.t.t. Eigin sakar

 = Eftirstöðvar - Eigin sök Eftirstöðvar

 - Innborgun (án vaxta) á kröfu v. tímab.atv.tj.  = Bætur - Frádr. vegna gr. frá þriðja aðila

 = Eftirstöðvar bótakröfu

Eigin sök

Vextir vegna bóta fyrir tímabundið atvinnutjón - Eftirstöðvar * Hlutfallsleg ábyrgð þjónþola %

 + Eftirst.*((1+4,5%)^((Gr.dagur - Tjónsd.)/360)-1)

Eftirstöðvar m.t.t. Eigin sakar

 = Eftirstöðvar - Eigin sök

 - Innborgun (án vaxta) á kröfu v. þjáninga

 = Eftirstöðvar bótakröfu

Vextir vegna bóta fyrir þjáningar

 + Eftirst.*((1+4,5%)^((Gr.dagur - Tjónsd.)/360)-1)
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c) Varanlegur miski d) Varanleg örorka

Bætur Bætur

 +  mround(  + Örorkustig*Reiknað tekjuviðmið*Reikn. stuðull

... (Fjárhæð m.t.t. aldurs/3282)  = Samtals

... *Lánsk.vísit. uppgjörsd., 500)

... *(Miskastig/100) Frádráttur vegna greiðslna frá þriðja aðila

 + Viðb.miski, (miskabætur*hlutf. viðbótamiski%)  - Eingreiddar örorkubætur almannatrygginga

 = Samtals  - Bætur frá slysatr. ökum. eftir umferðarlögum

 - Gr. frá samnings eða lögb. atv.slysatryggingu

Frádráttur vegna greiðslna frá þriðja aðila  - Bætur samkvæmt lögum um sjúklingatryggingu

 - Eingreiddar örorkubætur almannatrygginga  - Örorkulíf. lífeyris.,

 - Bætur frá slysatr. ökum. eftir umferðarlögum ... (eingr.verðm.*40%)/((1+4,5%)^fj. ára) 

 - Gr. frá samnings eða lögb. atv.slysatryggingu  = Samtals

 - Bætur samkvæmt lögum um sjúklingatryggingu

 - Örorkulíf. lífeyris., Eftirstöðvar

... (eingr.verðm.*40%)/((1+4,5%)^fj. ára)  = Bætur - Frádr. vegna greiðslna frá þriðja aðila

 = Samtals

Eigin sök

Eftirstöðvar - Eftirstöðvar * Hlutfallsleg ábyrgð þjónþola %

 = Bætur - Frádr. vegna greiðslna frá þriðja aðila

Eftirstöðvar m.t.t. Eigin sakar

Eigin sök  = Eftirstöðvar - Eigin sök

- Eftirstöðvar * Hlutfallsleg ábyrgð þjónþola %  - Innborgun (án vaxta) á kröfu v. varanl. örorku

 = Eftirstöðvar bótakröfu

Eftirstöðvar m.t.t. Eigin sakar

 = Eftirstöðvar - Eigin sök Vextir vegna bóta fyrir varanlega örorku

 - Innborgun (án vaxta) á kröfu v. varanl. miska  + Eftirst*((1+4,5%)^((Gr.dagur - Stöðul.p.)/360)-1)

 = Eftirstöðvar bótakröfu

Vextir vegna bóta fyrir varanlegan miska

 + Eftirst.*((1+4,5%)^((Gr.dagur - Tjónsd.)/360)-1)

 = Samtals
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e) Sjúkrakostnaður f) Annað fjártjón

Bætur Bætur

 + Greiðslur sem tjónþoli leggur út vegna sjúkrakostn.  + Fjárútlát tjónþola

 = Samtals  = Samtals

Frádráttur vegna greiðslna frá þriðja aðila Frádráttur vegna greiðslna frá þriðja aðila

 - Greiðslur frá vátryggingafélagi  - Greiðslur frá þriðja aðila vegna fjárútláta

 - Greiðslur frá sjúkrasjóði stéttafélags  = Samtals

 - Greiðslur frá öðrum vegna sjúkrakostnaðar

 = Samtals Eftirstöðvar

Eftirstöðvar  = Bætur - Frádr. vegna greiðslna frá þriðja aðila

 = Bætur - Frádr. vegna greiðslna frá þriðja aðila

Eigin sök

Eigin sök - Eftirstöðvar * Hlutfallsleg ábyrgð þjónþola %

- Eftirstöðvar * Hlutfallsleg ábyrgð þjónþola %

Eftirstöðvar m.t.t. Eigin sakar

Eftirstöðvar m.t.t. Eigin sakar  = Eftirstöðvar - Eigin sök

 = Eftirstöðvar - Eigin sök  - Innborgun (án vaxta) á kröfu v. annars fjártjóns

 - Innborgun (án vaxta) á kröfu v. sjúkrakostn.  = Eftirstöðvar bótakröfu

 = Eftirstöðvar bótakröfu

Vextir vegna bóta fyrir sjúkrakostnaði

Vextir vegna bóta fyrir sjúkrakostnaði  + Eftirst.

 + Eftirst. ... *(1+2/3 vaxta SÍ%)^((Gr.dagur - Tjónsd.)

... *(1+2/3 vaxta SÍ%)^((Gr.dagur - Tjónsd.) ... /360)-1)

... /360)-1)
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7 Lokaorð og niðurstöður um löggjöf 

Höfundur fór ítarlega yfir fyrsta kafla skaðabótalaga nr. 50/1993 (hér eftir 

„skaðabótalög“), og lögskýringargögn vegna ákvæða kaflans. Markmiðið var að 

komast að niðurstöðu um hvernig orðalag ákvæða skaðabótalaga yrði heimfært í 

formúlur sem hafa verið teknar saman í síðasta kafla. Við gerð ritgerðarinnar komst 

höfundur að nokkrum atriðum varðandi skaðabótalög sem mætti líta til og jafnvel 

endurskoða.  

Við vinnu ritgerðarinnar komst höfundur að þeirri niðurstöðu að ekki ætti að notast við 

7. gr. skaðabóta við áætlun tekna vegna tímabundins atvinnutjóns. Ruglingurinn getur 

verið skiljanlegur þar sem stuðst er við 7. gr. við ákvörðun tekjuviðmiðs vegna bóta 

fyrir tímabundið atvinnutjón í einstökum tilvikum sem eiga bara við þegar tjónþoli 

starfar við heimilisstörf, en skýr heimild er fyrir því í 3. mgr. 1. gr. skaðabótalaga. 

Dómafordæmi kunna því að sýna að framá að tjónþoli hafi fengið bætur á grundvelli 7. 

gr. skaðabótalaga vegna tímabundins atvinnutjóns þegar tjónþoli notaði vinnukrafta 

sína við heimilisstörf. Með tilliti til ofangreinds mæti setja 2. gr. skaðabótalaga og/eða 

greinargerð með 2. gr. laganna, fram með skýrari máta, svo að þar væri ekki ruglingur 

á.  

Ef litið er aftur til 3. mgr. 1. gr. skaðabótalaga sem kveður á um tekjuviðmið vegna 

vinnu við heimilisstörf, má sjá að gefin er heimild fyrir aðila til að krefjast launatekna 

fyrir vinnu við heimilisstörf, sem skulu vera lögð að jöfnu við launatekjur. Hér veltir 

höfundur því fyrir sér hvort tjónþoli sem starfar frá heimili sínu í langan tíma og er svo 

heimafyrir í langan tíma, t.d. sjómaður, geti krafist bóta einnig vegna þess tímabils sem 

hann er heima fyrir, þ.e. ef hann getur sýnt fram á að hafa sinnt vinnu við heimilisstörf 

á því tímabili. Slík störf er oft hálaunuð og því kynni að vera að hámarkstekjuviðmið 

kæmu í veg fyrir að tjónþoli myndi krefjast þess að verðmætum heimilisstarfa yrði bætt 

við tekjuviðmið vegna varanlegrar örorku, hins vegar á hámarkstekjuviðmið ekki við 

um bætur fyrir tímabundið atvinnutjón og gæti það því hækkað bótakröfu tjónþola í 

slíkri stöðu verulega.  
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Þá er hægt að benda á að ekki er sérstakur tilgangur með því að námunda fjárhæðir eins 

og kveðið er á um í 2. málsl. 1. mgr. 15. gr. skaðabótalaga. Hins vegar kemur 

námundunin til með að stækka og flækja formúlur og þar með útreikning bóta.  

Í sumum tilvikum eru ekki tilgreint um dagsetningar vegna atvika sem ákvæði laganna 

taka á. Nefna má að ekki er tilgreint um við hvaða tímamark á að miða aldur tjónþola 

við þegar lágmarkslaunatekjuviðmið hans er metið, en tekjuviðmiðið fer lækkandi í 

samræmi við hækkandi aldurs samkvæmt 3. mgr. 7. gr. skaðabótalaga, stuðst verður 

við tjónsdag, en skýrara væri ef tímamark væri tilgreint í ákvæðinu. Einnig er litið til 

4. málsl. 4. mgr. 5. gr. þar sem kveðið er á um að draga eigi frá 40% af reiknuðu 

eingreiðsluverðmæti sem tjónþoli fær í örorkulífeyrir, en fjárhæðina skal síðan 

ársafávaxta um 4,5%. Ákvæðið er um núvirðingu fjárhæðar án þess að tilgreina lengd 

tímabilsins, þá fann höfundur ekkert í fylgiskjölum með lögum né úr dómaframkvæmd 

um hvaða tímabil skyldi styðjast við. Í framhaldi af samtali við tryggingarstærðfræðing 

fékk höfundur þær upplýsingar að notast skyldi við tímabilið frá stöðugleikapunkti og 

fram til ellilífeyrisaldurs tjónþola. Hluti flækjustigs útreikninga bóta vegna líkamstjóns 

er að skilgreina orðalag ákvæða skaðabótalaga, því gæti það einfaldað verulega að 

tilgreina á skýran hátt tímamarkið sem um ræðir í hvert skipti ásamt því að skilgreina 

dagsetningar sem tilgreindar eru í lögunum. 

Hvað fyrningar varðar má benda á að vextir og bótakröfur kunna að fyrnast á 

mislöngum tíma. Bætur vegna líkamstjóna, að undanskyldum bótum á grundvelli 

umferðarlaga nr. 50/1987, fyrnast á tíu árum en vextir af kröfum fyrnist á fjórum árum. 

Ljóst er að upp geta komið tímabil þar sem tjónþoli fær enga vexti af kröfu sinni, en 

slíkt getur verið skiljanlegt svo að tjónþoli sitji ekki aðgerðarlaus á kostnað hins 

bótaskylda. Hluti kröfunnar fylgir einnig verðlagi samkvæmt 15. gr. skaðabótalaga, því 

rýrnar sá hluti kröfunnar ekki í verðmæti. Ekki á það þó við um alla bótaliði því suma 

bótaliðina á ekki að verðbæta í samræmi við vísitölu, þeir bótaliðir, að undanskyldum 

bótum fyrir tímabundið atvinnutjón, bera því aðra vexti en þeir sem eru verðbættir. Hins 

vegar er það áhugavert að vextir samkvæmt 16. gr. skaðabótalaga og vextir samkvæmt 

lögum nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu vegna skaðabóta fyrir líkamstjón eru þeir 

sömu, þ.e. 4,5% þegar ritgerð þessi er rituð, m.ö.o. ber verðtryggður hluti bótakröfunnar 

sömu vexti og óverðtryggði hlutinn að svo stöddu. 
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Að lokum er bent á að tjónþoli getur sótt um skattaívilnun til ríkisskattstjóra ef veikindi, 

slys eða mannslát hafa skert gjaldþol manns verulega samkvæmt 5. tölul. 1. mgr. 65. 

gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt, en ekki er til staðar sérstök heimild í skaðabótalögum 

til að draga þann ávinning frá bótakröfu tjónþola. 
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