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I 

Útdráttur 

Bætur til þolenda afbrota eru tryggðar með ríkisábyrgð samkvæmt lögum um greiðslu ríkissjóðs á 

bótum til þolenda afbrota nr. 69/1995. Bótarétturinn er þó háður vissum takmörkunum. Ein helsta 

takmörkunin felst í lágmarks- og hámarks bótagreiðslum til þolenda afbrota skv. 7. gr. laganna. Með 

lögum nr. 54/2012 voru gerðar nokkrar breytingar á lögunum, m.a. voru hámarksfjárhæðir 2. mgr. 7. 

gr. hækkaðar. Stærsta breyting var þó sennilega sú að við 2. ml. 1. mgr. 2. gr. var bætt nýju ákvæði, 

þar sem bótaréttur tjónþola fyrir varanlegan miska og varanlega örorku var takmarkaður enn frekar. 

Ákvæðið er svohljóðandi: „Ekki verða þó greiddar bætur fyrir varanlegan miska nema hann sé að 

lágmarki 5% og ekki verða greiddar bætur fyrir varanlega örorku nema hún sé að lágmarki 15%“. 

Megin umfjöllunarefni ritgerðarinnar snýr að þessum lagaákvæðum og takmörkunum þeirra á 

bótarétt og bótafjárhæðir til þolenda afbrota. Leitast er við að svara því hvað felst í þessum 

takmörkunum og hvaða sjónarmið búa þeim að baki. Í því sambandi er sérstaklega horft til þeirra 

breytinga sem gerðar voru á lögunum með lögum nr. 54/2012 og áhrif þeirra fyrir þolendur afbrota. 

Jafnframt er til álita hvort ástæða sé til að endurskoða núverandi framkvæmd að einhverju leyti og þá 

hvort ástæða sé til að hækka hámarksfjárhæðir 2. mgr. 7. gr. laganna, sbr. markmið laganna um að 

bæta fremur meira tjón en minna.  

Einnig eru önnur ákvæði laganna skoðuð til frekari skýringar og stuðnings á framangreindu. 

Fjallað er m.a. um bótanefnd ríkisins, hlutverk hennar og málsmeðferð fyrir nefndinni, gildissvið 

laganna, hvað telst bótaskylt tjón, skilyrði bótagreiðslna, atriði sem kunna hafa áhrif á ákvörðun bóta 

og endurkröfurétt ríkissjóðs. 
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II 

Abstract 

Compensation to crime victims is secured by a state guarantee according to Act no. 69/1995 on the 

State Payment of Compensation to Victims of Crime. The compensation right is though subject to 

certain restrictions. One of the main restrictions is in Art 7. of the Act which puts limitation on the 

minimum and maximum compensation payments to the victims of crime. Several changes were made 

to the Act by Act no. 54/2012, including increased of the maximum compensation payments in para 

2. Art 7. of the Act. The biggest single change, however, was probably the addition of a new provision 

to the Act, that is to the second sentence of para 1. Art 2. of the Act. In this new provision the 

compensation rights for crime victims is further limited. The new provision reads: „No compensation 

will be paid for permanent disability unless it is a minimum of 5% and no compensation will be paid 

for permanent disability unless it is a minimum of 15%“. 

 The main topic of this thesis is these provisions of the Act and their restrictions on the 

compensation right and on the compensations amount for crime victims. An attempt is made to answer 

what these restrictions entail and what lies behind them. In this connection, special attention is paid to 

the changes made to the Act by Act no. 54/2012 and their impact on crime victims. It is also considered 

whether there is a reason to review the current implementation/practice to some extent and whether 

there is a reason to increase the maximum compensation payments amounts in para 2. Art 7. of the 

Act, considering that the aim of the Act is to compensate for more damage rather than less.  

Other provisions of the Act are also examined for further explanation and support of the above. 

Coverage includes discussion on the State Compensation Committee, the Committees role and 

procedure before the Committee, scope of the Act, what is considered compensable damage according 

to the Act, the conditions of compensation payments, factors that may affect the determination of 

compensation and the State right to recourse.  
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1. Inngangur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er bótaréttur samkvæmt lögum um greiðslu ríkissjóðs á bótum 

til þolenda afbrota nr. 69/1995 (hér eftir verður einnig vísað til þessara laga með 

skammstöfuninni bþl. eða bara sem lögin). Megin umfjöllunarefni ritgerðarinnar varðar fyrst 

og fremst þau lagaákvæði laganna er snúa að takmörkunum á bótum og bótafjárhæðum til 

þolenda afbrota. Í því sambandi verður sérstaklega horft til þeirra breytinga sem gerðar voru á 

lögunum með lögum nr. 54/2012. Einnig verða önnur ákvæði laganna skoðuð til frekari 

skýringar og stuðnings á framangreindu, þar sem m.a. verður fjallað um bótanefnd ríkisins, 

hlutverk hennar og málsmeðferð fyrir nefndinni, en einnig fjallað um gildissvið laganna og þau 

álitaefni sem tengjast því. Jafnframt verður fjallað um hið bótaskylda tjón sem bætt er 

samkvæmt lögunum, skilyrði bótagreiðslu og atriði sem kunna hafa áhrif á ákvörðun bóta. Loks 

er svo umfjöllun um endurkröfur ríkissjóðs á hendur tjónþola og tjónvaldi eftir að bótagreiðsla 

hefur farið fram. 

Í skaðabótarétti gildir sú meginregla að ef bótaréttur er til staðar, þá á sá sem orðið hefur 

fyrir tjóni rétt á að fá það að fullu bætt, eftir atvikum úr hendi hins skaðabótaskylda eða þess 

greiðsluskylda. Tjónþoli eignast því kröfu á hendur þeim sem ábyrgð ber á tjóni hans. 

Tjónvaldur verður þannig skaðabótaskyldur gagnvart tjónþola vegna þess tjóns sem hann hefur 

valdið honum. Þetta kann að hljóma frekar einfalt í framkvæmd, en raunin er oft sú að það kann 

að vera erfiðleikum háð fyrir tjónþola að fá tjónið bætt úr hendi hins skaðabótaskylda, þ.e. 

tjónvalds. Orsökin er oftast sú að tjónvaldur hefur hvorki getu, vilja eða fjárhagslega burði til 

þess að efna skyldur sínar. Einnig kann það að vera svo að ekki séu í gildi ábyrgðartryggingar, 

sem tryggja greiðslu á því tjóni sem hinn skaðabótaskyldi hefur valdið. Þessi staða er oft uppi 

hjá þolendum afbrota. Í því ljósi ákvað löggjafinn með lögum nr. 69/1995 að tryggja ríkisábyrgð 

á bótagreiðslum til þolenda afbrota, þ.e. ríkissjóður verður greiðsluskyldur á bótum til þolenda 

afbrota, og greiðslan tryggð upp að vissu marki, enda er í lögunum að finna ýmsar takmarkanir 

á bótaréttinum. 

Takmarkanir laganna eru ýmsar og verður þeim gerð skil í þessari ritgerð. Ein helsta 

takmörkunin á bótaréttinum í lögunum felst þó í lágmarks- og hámarks bótagreiðslum til 

þolenda afbrota á tilteknum fjárhæðum fyrir m.a. líkamstjón, þ.m.t. fyrir varanlegan miska og 

varanlega örorku, sbr. 7. gr. bþl. Með lögum nr. 54/2012 voru gerðar nokkrar breytingar á 

lögunum, m.a. voru hluti hámarksfjárhæða 2. mgr. 7. gr. bþl. hækkaðar. Stærsta breytingin fólst 

þó sennilega í því að við 2. ml. 1. mgr. 2. gr. laganna var bætt við nýju ákvæði, þar sem 
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bótaréttur tjónþola til varanlegs miska og varanlegrar örorku var takmarkaður enn frekar. 

Ákvæðið er svo hljóðandi: 

„Ekki verða þó greiddar bætur fyrir varanlegan miska nema hann sé að lágmarki 5% 

og ekki verða greiddar bætur fyrir varanlega örorku nema hún sé að lágmarki 15%“.  

Eins og nefnt var að framan tengist meginviðfangsefni ritgerðarinnar þessum lagabreytingum 

frá 2012 og þá ekki síst þessu nýja ákvæði í 2. gr. laganna. Verður m.a. reynt að svara 

eftirfarandi spurningum: 

- Hvað felst í þessum lagabreytingum frá 2012? 

- Hver eru áhrif þeirra á réttarframkvæmd og réttarstöðu þess sem bótaréttinn á? 

- Hefur ákvæði 2. ml. 1. mgr. 2. gr. laganna leitt til marktækra breytinga á bótarétti þeirra 

sem orðið hafa fyrir varanlegri örorku eða miska? 

Í ritgerðinni er stuðst við margvíslegar heimildir sem varða viðfangsefnið, einkum lög og 

lögskýringargögn en einnig dóma, álit umboðsmanns og ákvörðun bótanefndar. Þessu til 

fyllingar er einnig stuðst við afleiddar heimildir, þar sem fjallað hefur verið um lögin.  

Við vinnslu ritgerðarinnar sendi höfundur jafnframt spurningalista til Halldórs Þormars 

Halldórssonar, lögfræðings og ritara bótanefndar, til þess að fá frekari svör við ákveðnum 

álitaefnum sem fjallað er um í ritgerðinni, einkum þeim sem tengjast lögum nr. 54/2012 og 

áhrifum þeirra. Höfundur telur að Halldór sé manna fróðastur um þessi málefni, enda hefur 

hann verið eini starfsmaður nefndarinnar um nokkurt skeið sem og hann kom beint að því að 

semja frumvarp laga nr. 54/2012 á sínum tíma. Halldór svaraði spurningalistanum í tveimur 

tölvupóstum. Áður hafði hann þó jafnframt sent höfundi upplýsingar um ýmis álitaefni í 

tengslum við efni ritgerðarinnar m.a. fjölda umsókna til nefndarinnar frá árinu 2000 og fjölda 

mála þar sem bætur fengust greiddar. Einnig lista yfir mál þar sem bætur voru greiddar fyrir 

varanlega örorku eftir gildistöku laga nr. 54/2012. Við gerð ritgerðarinnar er því stuðst við 

þessar upplýsingar frá Halldóri að nokkru leyti. 

Efnisleg uppbygging ritgerðarinnar verður nánar tiltekið eftirfarandi: 

Í öðrum kafla verður fyrst fjallað um lög nr. 69/1995, með heildstæðum hætti. Þar verður 

gerð grein fyrir einstökum ákvæðum þeirra og þau álitaefni sem tengjast þeim skoðuð nánar. 

Ástæðan fyrir þessari umfjöllun er sú að nauðsynlegt er að gera lögunum greinargóð skil áður 

en vikið er að megin inntaki ritgerðarinnar, þ.e. takmörkunum á bótarétti þolenda afbrota, og til 

þess að auka betur skilning á tilgangi þeirra og hvað býr þeim að baki. Í kafla 2.1. verður þannig 

fyrst fjallað almennt um lögin og tilgang þeirra. Þar á eftir í kafla 2.2. verður svo fjallað um 
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bótanefnd ríkisins, störf hennar og málsmeðferð. Í kafla 2.3. verður svo fjallað um gildissvið 

laganna og þau álitaefni sem tengjast því. Þar næst í kafla 2.4. verður svo fjallað um það tjón 

sem er bótaskylt samkvæmt lögunum. Þá verður í kafla 2.5 fjallað um þau skilyrði sem uppfylla 

þarf til að bótaréttur stofnist og atriði sem hafa áhrif við ákvörðun bótafjárhæðarinnar. Loks 

verður svo í kafla 2.5. fjallað um endurkröfurétt ríkissjóðs annars vegar á hendur tjónþola og 

hins vegar tjónvaldi. 

Þriðji kafli fjallar um meginefni ritgerðarinnar. Skoðað verður hvernig lögin takmarka 

bótarétt þolenda afbrota og þær bætur sem greiddar eru samkvæmt þeim. Í kafla 3.1. verður 

þannig fyrst fjallað um þetta með nokkuð almennum hætti. Þar á eftir í kafla 3.2. verður svo 

fjallað um 7. gr. bþl., sem kveður á um lágmarks- og hámarks bótafjárhæðir sem greiddar eru 

samkvæmt lögunum. Fjallað er um ákvæðið með nokkuð ítarlegum hætti og sögu þess gerð 

greinagóð skil, þ.e. hvernig það hefur tekið breytingum frá setningu laganna, sem og þeim 

sjónarmiðum sem búa að baki ákvæðinu. Þar næst í kafla 3.3. verður svo fjallað um 2. ml. 1. 

mgr. 2. gr. bþl., sem kveður á um þau lágmarksskilyrði sem tjón tjónþola þarf að uppfylla svo 

til greiðsluskyldu ríkissjóðs stofnist. Verður inntak ákvæðisins og þeim takmörkunum sem í því 

felst gert nánari skil sem og þeim röksemdum og sjónarmiðum sem að baki ákvæðinu býr. 

Í fjórða kafla verða áhrif laganna könnuð og þeirra breytinga sem gerðar hafa verið á 

þeim, einkum áhrif laga nr. 54/2012. Í kafla 4.1. verða tölulegar upplýsingar er varða fjölda 

umsókna sem borist hafa nefndinni og sá fjölda mála þar sem bætur hafa verið greiddar af 

nefndinni kannaðar. Næst verður svo í kafla 4.2. áhrif laga nr. 54/2012 könnuð sérstaklega. Þar 

verður fyrst skoðað hver fyrirhuguð áhrif þeirra voru skv. frumvarpi með lögum nr. 54/2012, 

en síðan reynt að leggja mat á hvort þau hafi náðst. Þá verður í kafla 4.3. athugað hvort ástæða 

sé til breyta eða endurskoða lögin og núverandi framkvæmd þeirra að einhverju leyti í tengslum 

við þetta. 

Í fimmta kafla verður erlendur réttur á þessu sviði svo skoðaður til samanburðar við 

þann íslenska. Fyrst verður evrópskur réttur kannaður í kafla 5.1. en síðan verður horft til dansks 

réttar í kafla 5.2.  

  



4 

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

afbrota 

2.1. Almennt um lögin og tilgang þeirra 

Lög nr. 69/1995 um greiðslu ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota tóku gildi 1. júlí 1996, sbr. 

20. gr. laganna, og taka til tjóns sem leiða af brotum sem framin voru 1. janúar 1993 og síðar. 

Fyrir setningu laganna höfðu ekki áður verið í gildi hér á landi lög sem tryggðu bótarétt til 

þolenda afbrota með þeim hætti sem lögin gera ráð fyrir. Erfitt reyndist jafnan fyrir þolendur 

afbrota að sækja bætur sínar til tjónvalds, jafnvel þótt fyrir lægi dómur um skyldu hans til að 

greiða bætur til tjónþola. Raunar var það almennt svo að ekki voru talin felast raunveruleg 

verðmæti í bótum vegna tjóns sem leidd voru af brotum á almennum hegningarlögum sem 

tjónvaldur var dæmdur til að greiða.1 

Þessi óviðunandi staða þolenda afbrota varð m.a. kveikjan að því að Alþingi samþykkti 

þingsályktun um ríkisábyrgð á bótagreiðslum vegna grófra ofbeldisbrota, einkum 

kynferðisbrota, 6. maí 1993.2 Sama ár var svo lögð fram tillaga til þingsályktunar um að styrkja 

stöðu brotaþola kynferðisbrotamála. Dómsmálaráðherra skipaði í kjölfarið nefnd, þann 2. 

desember 1993, til að m.a. athuga hvort taka ætti upp það fyrirkomulag að ríkissjóður myndi 

ábyrgjast greiðslur dæmdra bóta vegna kynferðisbrota eða annarra grófra ofbeldisbrota. Eftir 

að nefndin hafði kynnt sér stöðu mála á hinum Norðurlöndunum um greiðslu ríkissjóðs á bótum 

vegna afbrota, taldi nefndin að umboð sitt væri mjög þröngt, þ.e. aðeins væri miðað við dæmdar 

bætur og þá kynferðisbrot og önnur gróf ofbeldisbrot. Ákveðið var því í samráði við 

dómsmálaráðherra að umboð nefndarinnar yrði ekki takmarkað með þessum hætti.3 Í kjölfarið 

samdi nefndin svo frumvarp til laga um greiðslu ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota, sem 

síðar varð að lögum nr. 69/1995. 

Samkvæmt því sem kemur fram í frumvarpi laganna, er markmið þeirra að styrkja stöðu 

brotaþola með þeim hætti að ríkissjóður greiði bætur fyrir líkamstjón og miska vegna tjóns sem 

leiðir af broti á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940 (hér eftir hegningarlög eða hgl.). 

Jafnframt segir að meginreglan sé að tjónþoli eigi lögvarða kröfu til greiðslu bóta úr ríkissjóði. 

Þá er einnig meginregla að allar greiðslur sem tjónþoli fær eða hefur fengið vegna tjóns síns, 

koma til frádráttar þeirri greiðslu sem hann á rétt á að fá úr ríkissjóði, enda sé tilgangur laganna 

að bæta þolendum afbrota aðeins það tjón sem ekki fæst með öðrum hætti.4  

 
1 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 659 – 411. mál, athugasemdir við lagafrumvarpið, II. Almennar athugasemdir. 
2 Þorgeir Ingi Njálsson, „Um bætur til þolenda afbrota og störf bótanefndar“ (2006) 56 Tímarit lögfræðinga 5, 6. 
3 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 659 – 411. mál, athugasemdir við lagafrumvarpið, I. Inngangur. 
4 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 659 – 411. mál, athugasemdir við lagafrumvarpið, II. Almennar athugasemdir. 
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Lögin hafa ekki að geyma sérstaka skaðabótareglu, heldur er þar aðeins að finna reglur 

sem mæla fyrir um greiðslu ríkissjóðs á skaðabótum, sem ákveðnar hafa verið eftir almennum 

reglum.5 Bætur samkvæmt lögunum eru því í meginatriðum ákvarðaðar eftir reglum 

skaðabótaréttar og gilda reglur skaðabótalaganna nr. 50/1993 (hér eftir skbl.), því fullum fetum 

og þær útreikningsreglur sem þar er að finna við útreikning á þeim og við mat á tjóni tjónþola. 

Lögin tryggja því aðeins þeim sem orðið hefur fyrir tjóni, sem valdið er með tilteknum hætti, 

þ.e. refsiverðum á grundvelli hegningarlaganna, greiðslu skaðabóta úr hendi ríkissjóðs. Lögin 

eru því mikilvæg í skaðabótarétti, varðandi bætur fyrir tjón af völdum refsiverðrar háttsemi, en 

hafa ekki þýðingu að öðru leyti.6 

Ákvörðun um greiðslu bóta samkvæmt lögunum er tekin af bótanefnd ríkisins, en hún 

ákveður jafnframt hvort skilyrði bótagreiðslu séu til staðar og fjárhæð bóta. Nefnd þessi var því 

sett á laggirnar samhliða setningu laganna. Fjallað verður nánar um bótanefndina hér í næsta 

kafla. 

2.2. Bótanefnd ríkisins 

2.2.1. Almennt um bótanefnd og störf hennar 

Líkt og áður segir tekur sérstök nefnd ákvörðun um greiðslu bóta samkvæmt lögunum, svonefnd 

bótanefnd ríkisins (hér eftir bótanefnd eða nefndin), sbr. IV. kafla laganna. Erfitt er að fjalla um 

lögin án þess að gera nefndinni fyrst nánari skil, enda gegnir bótanefnd veigamiklu hlutverki 

samkvæmt lögunum. Mikilvægt er því að átta sig betur á störfum og tilgangi hennar áður en 

lögin og inntak þeirra verður skýrt nánar.  

Um er að ræða sjálfstæða stjórnsýslunefnd sem var sérstaklega stofnuð samhliða 

setningu laganna og starfar á grundvelli þeirra.7 Bótanefndin starfar jafnframt eftir reglugerð 

nr. 280/2008 um starfshætti bótanefndar. Í ljósi þess að um stjórnsýslunefnd er að ræða, þarf 

nefndin einnig að gæta að meginreglum stjórnsýsluréttar í störfum sínum. Bótanefndin þarf því 

í að fara eftir ákvæðum stjórnsýslulaga nr. 37/1993, og má þar einkum nefna ákvæði III. kafla 

þeirra laga um leiðbeiningarskyldu skv. 7. gr., málshraða skv. 9. gr., rannsóknarreglu skv. 10. 

gr., jafnræðisreglu skv. 11. gr. og meðalhófsreglu skv. 12. gr. sem nefndin þarf að gæta að í 

störfum sínum. Einnig þar nefndin að gæta andmælaréttar skv. IV. kafla stjórnsýslulaganna. 

Í nefndinni eiga sæti þrír menn sem dómsmálaráðherra skipar til fjögurra ára í senn. 

Jafnframt skipar ráðherra einn þeirra formann nefndarinnar og þrjá til vara, sbr. 2. mgr. 13. gr. 

 
5 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, (Bókaútgáfan Codex Reykjavík 2005) 464. 
6 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur III, sérsvið skaðabótaréttar, (Bókaútgáfan Codex 

Reykjavík 2020) 368. 
7 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 659 – 411. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 13. gr. 
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bþl. og 1. mgr. 1. gr. rgl. nr. 280/2008. Nefndarmenn og varamenn skulu fullnægja skilyrðum 

laga til að hljóta skipun í embætti héraðsdómara. Þá skal um hæfi þeirra til að fara með mál fara 

eftir reglum laga um sérstakt hæfi dómara, sbr. 3. mgr. 13. gr. bþl. og 2. mgr. 1. gr. rgl. nr. 

280/2008. Samkvæmt 2. gr. rgl. nr. 280/2008 getur ráðherra falið einhverju sýslumannsembætti 

landsins að veita nefndinni starfsaðstöðu og annast skrifstofuhald fyrir hana. Var 

sýslumanninum á Siglufirði, nú sýslumanninum á Norðurlandi eystra, falið að annast það 

verkefni árið 2006 og að leggja nefndinni til starfsmenn. Hjá nefndinni starfar í dag einn maður, 

Halldór Þormar Halldórsson, ritari bótanefndar. Nefndarmenn og aðrir sem koma að störfum 

hennar, skulu gæta þagmælsku og trúnaðar varðandi það sem þeir fá vitneskju um vegna starfa 

sinna í þágu nefndarinnar, og jafnframt eftir að þeim störfum líkur, sbr. 3. gr. rgl. nr. 280/2008. 

Hlutverk bótanefndar er að ákvarða bætur til tjónþola samkvæmt ákvæðum laganna og 

ákveður hún m.a. hvort skilyrði bótagreiðslu séu til staðar og fjárhæð bóta. Við ákvörðun á 

fjárhæð bóta fer nefndin þó að jafnaði eftir niðurstöðu dóms, hafi hann gengið um bótakröfuna, 

og eru bætur þá greiddar í samræmi við það. Fjallað verður nánar um ákvörðun bóta síðar og 

vísast til þeirrar umfjöllunar í þessu sambandi, sjá kafla 2.5.2. 

Samkvæmt 15. gr. rgl. nr. 280/2008 skal nefndin halda skrá yfir öll þau mál sem hún 

fær til meðferðar og færa í gerðabók, þar sem skráðar eru allar fyrirtökur og afgreiðslur 

nefndarinnar. Nefndin skal árlega taka saman skýrslu um störf sín á liðnu almanaksári og senda 

dóms- og kirkjumálaráðuneytinu. Þá skal nefndin árlega birta stutt ágrip helstu ákvarðana sinna 

á aðgengilegri vefsíðu, sbr. 16. gr. rgl. 280/2008. Vert er að benda hér á að bótanefnd heldur 

ekki úti sérstakri vefsíðu, en á vefsíðunni sýslumenn.is er að finna upplýsingar um nefndina og 

ágrip yfir helstu ákvarðanir hennar árið 2016. Að öðru leyti er ekki hægt að finna upplýsingar 

um ákvarðanir nefndarinnar. 

2.2.2. Málsmeðferð fyrir bótanefnd 

Samkvæmt 6. gr. rgl. nr. 280/2008 er umsækjanda heimilt að tilkynna nefndinni um fyrirhugaða 

umsókn jafnskjótt og brot sem er grundvöllur umsóknar hefur verið kært til lögreglu og krafa 

gerð um bætur úr hendi þess sem tjóni olli. Rífur slík tilkynning tveggja ára frest 2. mgr. 6. gr. 

bþl. sem vikið verður nánar að hér síðar, sjá kafla 2.5.1. Nefndinni er jafnframt skylt að kynna 

tjónvaldi, sé hann þekktur, um framkomnar bótakröfur og veita honum hæfilegan frest til 

athugasemda, hafi það ekki verið gert áður, sbr. 8. gr. rgl. nr. 280/2008 og einnig 14. gr. 

reglugerðarinnar. 



7 

Málsmeðferð fyrir nefndinni er almennt skrifleg.8 Þá skal umsókn til nefndarinnar 

jafnframt vera skrifleg og þar skal koma fram um hvaða brot er að ræða, upplýsingar um tjónið 

og sundurliðuð skaðabótakrafa. Einnig skulu fylgja nauðsynleg gögn með umsókninni til 

stuðnings bótakröfu og rökstuðningur fyrir henni, sbr. 5. gr. rgl. nr. 280/2008.  

Þegar bótanefnd tekur mál til meðferðar, er henni heimilt að krefja tjónþola um hvers 

konar upplýsingar sem hún telur þörf á við meðferð umsóknar hans, þar með talið afrit úr 

sjúkraskrá, enda hafi hann veitt til þess samþykki sitt, sbr. 1. og 2. mgr. 14. gr. bþl. og 1. mgr. 

4. gr. rgl. nr. 280/2008. Þegar um líkamstjón er að ræða getur nefndin jafnframt óskað eftir því 

að tjónþoli láti lækni rannsaka sig, sbr. 2. mgr. 14. gr. bþl. og 2. mgr. 4. gr. rgl. nr. 280/2008. 

Hafni tjónþoli þessu getur slíkt leitt til höfnunar á beiðni hans.9 Af þessu leiðir að það er almennt 

skilyrði fyrir bótarétti að líkamstjón tjónþola sé metið og þá virðist nægja að fá einfalt 

læknisfræðilegt mat. 

Bótanefnd er einnig heimilt að krefjast gagna og upplýsinga frá tjónvaldi og öðrum 

aðilum er kunna að þekkja til málavaxta, þannig að mál verði nægjanlega upplýst, sbr. 2. ml. 1. 

mgr. 14. gr. bþl og 2. ml. 1. mgr. 4. gr. rgl. nr. 280/2008. Þá getur nefndin kallað tjónþola, 

tjónvald og aðra fyrir sig, en aðilar máls eiga þó ekki sjálfstæðan rétt til að koma fyrir hana, 

sbr. 3. mgr. 4. gr. rgl. nr. 280/2008. Nefndin getur einnig krafist þess að yfirheyrslur fari fram 

fyrir dómi, telji hún það nauðsynlegt, sbr. 3. mgr. 14. gr. bþl. og 4. mgr. 4. gr. rgl. nr. 280/2008. 

Slík yfirheyrsla færi fram á grundvelli XII. kafla laga um meðferð einkamála nr. 91/1991 um 

öflun sönnunargagna án þess að mál hafi verið höfðað.10 Reikna má með því að ef dómur hafi 

gengið um bótakröfu, geti nefndin aflað þeirra gagna sem lögð voru fram við meðferð málsins 

fyrir dómi og byggt niðurstöðu sína á þeim gögnum. 

Verði tjónþoli ekki við óskum nefndarinnar um framlagningu tiltekinna upplýsinga eða 

gagna innan tiltekins frests er nefndinni heimilt að ljúka meðferð máls á grundvelli þeirra gagna 

er fyrir liggja, sbr. 4. mgr. 14. gr. bþl. Enn fremur segir í 7. gr. rgl. nr. 280/2008, að ef 

nauðsynleg gögn fylgja ekki með umsókn getur nefndin lagt fyrir umsækjanda að leggja þau 

fram innan hæfilegs frests og viðbótargögn eftir því sem ástæða þykir. Verði umsækjandi ekki 

við þessu, leiðir það til frávísunar máls, og er formanni nefndarinnar heimilt að taka þá 

ákvörðun án sérstakrar umfjöllunar nefndarinnar.  

Halldór Þormar Halldórsson, ritari bótanefndar, bendir á hvað varðar 14. gr. laganna að 

eitt helsta vandamál nefndarinnar sé upplýsingaöflun og gagnaöflun í málum, m.a. vegna hertra 

 
8 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 659 – 411. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 14. gr. 
9 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 659 – 411. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 14. gr. 
10 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 659 – 411. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 14. gr. 
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persónuverndarsjónarmiða. Í raun er engin heimild í lögunum fyrir nefndina til að óska eftir 

gögnum frá t.d. dómstólum, ákæruvaldi eða lögreglu. Nefndin sé því alfarið háð því sem 

umsækjandi lætur hana fá, eða þá lögmaður hans. Þetta fyrirkomulag kostar nefndina töluverða 

vinnu sem og kostnaðurinn af gagnaöfluninni fellur nú á umsækjanda, vegna vinnu lögmanns. 

Halldór telur á að betra væri að veita nefndinni frekari heimildir til sjálfstæðrar gagnaöflunar.11  

Hér er einnig vert að benda á að mál geta legið hjá nefndinni í nokkur ár áður en frekari 

gögn berast. Ástæða þess er að umsókn er að jafnaði send inn til að rjúfa hinn tilgreinda frest 

6. gr. bþl. en málið á þá oft eftir að fara fyrir dóm. Þegar mál hefur legið hjá nefndinni í þrjú ár 

óskar hún eftir skýringum á stöðu málsins og það fellt niður ef þær berast ekki innan tiltekins 

frests og litið svo á að umsókn sé afturkölluð. Þetta eru örlög um 30% allra mála sem berast 

bótanefnd.12  

Ákvörðun bótanefndar er endanleg niðurstaða máls á stjórnsýslustigi, sbr. 16. gr. bþl. 

Hægt er að bera ákvarðanir nefndarinnar undir dómstóla.13 Fá mál fara fyrir dómstóla en þau 

eru færri en 50 á síðastliðnum 15 árum.14 Einnig er hægt að leita til umboðsmanns Alþingis ef 

nefndin hafnar umsókn um bætur. Ákvörðun bótanefndar skal vera skrifleg og í henni skal getið 

hvaða gögn liggja til grundvallar niðurstöðu ásamt stuttum rökstuðningi, sbr. 11. gr. rgl. nr. 

280/2008. Afl atkvæða á fundi nefndarinnar ræður úrslitum um niðurstöðu máls, sbr. 10. gr. 

rgl. nr. 280/2008.  

Kostnaður vegna málsmeðferðar hjá nefndinni er greiddur úr ríkissjóði, sbr. 1. mgr. 15. 

gr. bþl. og 9. gr. rgl. nr. 280/2008. Hér er átt við kostnað sem leiðir af ákvörðunum bótanefndar 

vegna rannsóknar eða meðferðar máls.15 Í sérstökum tilvikum, svo sem vegna efnahags 

umsækjanda, er nefndinni einnig heimilt að ákveða að umsækjandi skuli að hluta til eða að öllu 

leyti fá greiddan kostnað sem hann hefur þurft að bera í tilefni málsins, sbr. 2. mgr. 15. gr. bþl., 

sbr. nánar umfjöllun í kafla 2.4.5. 

2.3. Gildissvið laganna 

2.3.1. Almennt um gildissvið laganna 

Í I. kafla laganna er fjallað um gildissvið þeirra. Gildissviðið er afmarkað í 1. gr. bþl. með 

þrennum hætti, þ.e. að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum eignast tjónþoli lögvarða kröfu á 

hendur ríkissjóði til greiðslu bóta, að því gefnu að öðrum skilyrðum laganna sé einnig uppfyllt: 

 
11 Halldór Þormar Halldórsson, ritari bótanefndar, tölvupóstur til höfundar (15. apríl 2021). 
12 Halldór Þormar Halldórsson, ritari bótanefndar, tölvupóstur til höfundar (11. mars 2021).  
13 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 659 – 411. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 16. gr. 
14 Halldór Þormar Halldórsson, ritari bótanefndar, tölvupóstur til höfundar (15. apríl 2021). 
15 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 659 – 411. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 15. gr. 
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Í fyrsta lagi greiðir ríkissjóður aðeins bætur vegna tjóns sem leiðir af broti á almennum 

hegningarlögum í samræmi við ákvæði laganna, sbr. 1. ml. 1. mgr. 1. gr. laganna.  

Í öðru lagi þarf brotið að vera framið innan íslenska ríkisins, sbr. 1. ml. 1. mgr. 1. gr. 

laganna.  

Í þriðja lagi taka lögin einnig til líkamstjóns sem leiðir af aðstoð við lögreglu við handtöku, 

borgaralega handtöku eða að afstýra refsiverðri háttsemi, sbr. 2. mgr. 1. gr. laganna. 

2.3.2. Tjón sem leiðir af broti á almennum hegningarlögum 

Fyrsta meginreglan um gildissvið laganna er að brotið hafi verið gegn almennum 

hegningarlögum, þ.e.a.s. tjónið þarf að stafa af einhverri háttsemi tjónvalds sem er refsiverð 

samkvæmt almennum hegningarlögum. Af þessu skilyrði leiðir einnig að ríkissjóður greiðir 

ekki bætur fyrir tjón sem rakið verður til brots gegn refsiákvæðum í sérlögum, t.d. 

umferðarlögum o.fl.16 Bótanefnd þarf því að taka afstöðu til þess hvort brot falli undir 

hegningarlögin áður en bætur eru greiddar. Yfirleitt liggur það þó fyrir t.d. með dómi og kemur 

því ekki til sérstakrar athugunar af hálfu nefndarinnar, en slíkt er þó hins vegar nauðsynlegt í 

tilvikum þar sem þar sem háttsemi hins brotlega hefur ekki verið dæmd. Í þeim tilvikum þarf 

nefndin að meta sjálfstætt hvort tjón sé afleiðing verknaðar sem er refsiverður samkvæmt 

hegningarlögum.17 

Bótanefndin verður m.a. að beita þessari aðferð í þeim tilvikum sem nefnd eru í 9. gr. 

laganna, en þar segir að greiða skuli tjónþola bætur þótt ekki sé vitað hver tjónvaldur er, hann 

sé ósakhæfur eða finnist ekki (farinn úr landi eða látinn). Í þessum tilvikum liggur því ekki fyrir 

hvort tjón sé afleiðing af broti sem er refsivert samkvæmt hegningarlögum, og þarf nefndin því 

að meta það sjálfstætt.18 Bætur greiðast samkvæmt ákvæðinu þótt tjónvaldur sé yngri en 15 ára 

eða ákvæði 15. gr. hegningarlaga eiga við.19 Bætur eru þó ekki greiddar þegar hlutlægar 

refsileysisástæður eiga við, svo sem neyðarréttur, neyðarvörn eða samþykki. Skilyrði bóta skv. 

ákvæði 9. gr. bþl. er að um ásetningsverknað hafi verið að ræða eða refsivert gáleysi, þannig að 

unnt hefði verið að refsa tjónvaldi ef hann væri ekki ósakhæfur. Tjónvaldur þarf að auki að vera 

skaðabótaskyldur samkvæmt almennum reglum skaðabótaréttar, þótt hann sé ósakhæfur. Þá er 

 
16 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 659 – 411. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 1. gr. 
17 Þorgeir Ingi Njálsson, „Um bætur til þolenda afbrota og störf bótanefndar“ (2006) 56 Tímarit lögfræðinga 5, 18-

19. 
18 Þorgeir Ingi Njálsson, „Um bætur til þolenda afbrota og störf bótanefndar“ (2006) 56 Tímarit lögfræðinga 5, 18-

19. 
19 Ákvæði 15. gr. hgl. er svohljóðandi: „Þeim mönnum skal eigi refsað, sem sökum geðveiki, andlegs vanþroska 

eða hrörnunar, rænuskerðingar eða annars samsvarandi ástands voru alls ófærir á þeim tíma, er þeir unnu verkið, 

til að stjórna gerðum sínum.“ 
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jafnframt krafa að brot hafi verð kært til lögreglu, sbr. 1. mgr. 6. gr. laganna, sbr. nánar í kafla 

2.5.1.20 Í ákvörðun bótanefndar í máli nr. 013/2016 reyndi á 9. gr. laganna: 

Ákv. bótanefndar nr. 013/2016: Málið varðaði rúmlega sjötuga kona sem varð fyrir líkamstjóni 

þegar fatlaður einstaklingur hljóp á hana, þannig þau féllu bæði í gólfið. Við fallið sparkaði 

maðurinn frá sér og lentu spörk á konunni m.a. í höfði hennar. Við þetta missti konan meðvitund 

vegna höfuðhöggsins og gat lítið greint frá atburðinum. Við rannsókn málsins taldi lögreglan 

allar líkur á því að maðurinn væri svo fatlaður að hann væri ósakhæfur og var rannsókn á málinu 

því felld niður skömmu síðar. Í ákvörðun bótanefndar segir að samkvæmt 9. gr. laganna er 

heimilt að greiða bætur á grundvelli þeirra þótt tjónvaldur sé ósakhæfur. Bótanefnd taldi að þótt 

maðurinn sem hljóp á konuna hafi ekki verið úrskurðaður ósakhæfur fyrir dómi, væru verulegar 

líkur á að hann væri ekki ábyrgur gerða sinna vegna mikillar fötlunar. Til þess að greiðsla bóta 

komi til greina á grundvelli þess að tjónvaldur sé ósakhæfur, sé það jafnan skilyrði að sá sem 

tjóni veldur hafi gert það af ásetningi eða refsiverðu gáleysi, þannig að unnt væri að refsa honum, 

væri hann sakhæfur. Enn fremur þarf tjónvaldur jafnan að vera skaðabótaskyldur samkvæmt 

almennum reglum skaðabótaréttar. Taldi bótanefnd af öllu virtu að ef kærði hefði verið sakhæfur 

myndi atvikið falla undir 217. gr. almennra hegningarlaga og væri skaðabótaskylt. Fallist var 

því á greiðslu miskabóta að fjárhæð kr. 300.000, greiðslu vegna sjúkrakostnaðar og greiðslu á 

kostnað vegna vottorða, auk þess sem kostnaði vegna vinnu lögmanns var mætt. Þá var einnig 

greiddar bætur vegna skemmda á gleraugum, þar sem frásagnir vitna voru á þann veg að konan 

hafi verið með gleraugu þegar tjónsatburðurinn varð og gleraugun hafi legið brotin í golfinu á 

eftir. 

Hefur þetta ákvæði laganna sætt nokkurri gagnrýni af fræðimönnum, sérstaklega í þeim 

tilvikum þar sem tjónvaldur er þekktur en ekki verið sakfelldur fyrir brotið eða ekki gengist 

undir refsingu við því. Hafa fræðimenn í raun talið það stangast á við meginregluna um að hver 

sem sökum er borinn um refsiverða háttsemi skal talinn saklaus uns sekt hans er sönnuð, sbr. 2. 

mgr. 6. gr. mannréttindarsáttmála Evrópu, nr. 62/1994 (hér eftir MSE) og 2. mgr. 70. gr. 

stjórnarskrárinnar nr. 33/1944 (hér eftir stj.skr.).21 Samkvæmt núverandi framkvæmd, hefur þó 

verið litið svo á að bótanefnd sé heimilt að greiða bætur í þessum tilvikum. Þetta var m.a. 

niðurstaða réttarfarsnefndar sem var fengin af dómsmálaráðuneytinu til þess að gefa umsögn 

um notkun bótanefndar á ákvæðinu. Í umsögn sinni, sem er frá 17. september 2001, segir 

eftirfarandi: 

 
20 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 659 – 411. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 9. gr. 
21 Eiríkur Tómasson, „Saklaus uns sekt er sönnuð: Hvað felst í 2. mgr. 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. 2. 

mgr. 70. gr. stjórnarskrárinnar?“ í Afmælisrit til heiðurs Gunnari G. Schram sjötugum, 20. febrúar 2001 (Almenna 

bókafélagið Reykjavík 2002) 127-128. 
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Ekki verður séð að gera megi að réttu lagi greinarmun á slíku tilviki og því, þar sem 

vitað er hvar þann grunaða megi finna en hann hefur ekki verið sakfelldur eða gengist 

undir viðurlögum fyrir brotið, enda er þá í lagalegum skilningi ekki „vitað hver 

tjónvaldur er“, svo notað sé orðalag 9. gr. Að þessu virtu getur ekki staðist að neitað 

verði um greiðslu bóta á þeirri forsendu að enginn hafi verið sakfelldur fyrir brot, sem 

leitt hafi til tjóns, hvort sem ástæða þess er sú að ekkert er vitað um hver hafi drýgt 

verknaðinn, grunur beinist að manni sem finnist ekki eða ekki hafi þótt skilyrði til að 

höfða opinbert mál gegn honum. Þegar svo er ástatt að grunur sé uppi um hver 

tjónvaldur er, en opinbert mál hefur ekki verið höfðað gegn honum, verður bótanefnd 

að meta hvort henni þyki sýnt eða líklegt að tjón hafi hlotist af verknaði, sem út af fyrir 

sig væri refsiverður samkvæmt almennum hegningarlögum, en að fenginni þeirri 

niðurstöðu má gagnvart ákvæðum laga nr. 69/1995 einu gilda hver kunni að hafa drýgt 

verknaðinn, því ekki er það hlutverk bótanefndar að taka afstöðu til þess.22 

Samkvæmt þessu tekur bótanefnd því aðeins afstöðu til verknaðarins og hvort hann feli í sér 

refsiverða háttsemi sem leitt hefur til tjón sem krafist er bóta fyrir. Nefndin tekur hins vegar 

ekki afstöðu til þess hver tjónvaldur sé, enda verður að telja að slíkt fari gegn meginreglunni 

um að aðili sé saklaus uns sekt er sönnuð. Af þessu leiðir jafnframt að bótanefndin er ekki 

bundin af ákvörðun ákæruvalds um málshöfðun gegn tjónvaldi eða þótt ákæruvaldið ákæri 

aðeins fyrir brot gegn sérrefsilögum. Nefndin metur því aðeins hvort verknaðarlýsing 

viðkomandi hegningarlagaákvæðis séu til staðar sem og önnur refsiskilyrði.23 Þá þarf sýkna í 

sakamáli ekki að koma í veg fyrir greiðslu bóta, sbr. dóm Hæstaréttar, dags. 18. júní 2009, í 

máli nr. 616/2008.24  

Hrd. nr. 616/2008: Tjónþoli varð fyrir líkamsárás og var grunaður maður ákærður fyrir brotið. 

Tjónþoli gerði kröfu um greiðslu miskabóta. Með dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 15. nóvember 

1999 var ákærði sýknaður þar sem sakir á hendur honum þóttu ósannaðar. Bótakröfu tjónþola 

var vísað frá dómi. Kröfu tjónþola um bætur úr hendi ríkissjóðs á grundvelli laga nr. 69/1995 

var einnig hafnað. Með dómi Hæstaréttar var hins vegar talið óumdeilt að tjónþoli hafi orðið 

fyrir tjóni sínu vegna saknæms verknaðar, sem ríkið bar fébótaábyrgð á skv. lögum nr 69/1995.  

Af dómi Hæstaréttar, dags. 19. júní 2002, í máli nr. 72/2002, má einnig telja að nægjanlegt sé 

fyrir tjónþola að leiða líkur að því að brot falli undir hegningarlögin.25  

Hrd. nr. 72/2002: Í málinu þótti sannað að augnskaði tjónþola hafi verið tilkominn vegna þess 

að svokallaðri krónusprengju hafi verið kastað fyrir framan hann. Óljóst var þó hver hafi kastað 

 
22 Þorgeir Ingi Njálsson, „Um bætur til þolenda afbrota og störf bótanefndar“ (2006) 56 Tímarit lögfræðinga 5, 20-

21. 
23 Þorgeir Ingi Njálsson, „Um bætur til þolenda afbrota og störf bótanefndar“ (2006) 56 Tímarit lögfræðinga 5, 21-

23 og Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, (Bókaútgáfan Codex Reykjavík 2005) 465. 
24 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur III, sérsvið skaðabótaréttar, (Bókaútgáfan Codex 

Reykjavík 2020) 372. 
25 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur III, sérsvið skaðabótaréttar, (Bókaútgáfan Codex 

Reykjavík 2020) 370. 
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sprengjunni. Deilt var um það hvort um brot á almennum hegningarlögum hafi verið að ræða. 

Taldi dómurinn að gera yrði ráð fyrir að allir, sem handleika heimatilbúnar sprengjur eins og 

þessa, mættu vita um hættueiginleika þeirra. Var líkamstjón tjónþola því talið hafa leitt af 

refsiverðri háttsemi, sem hvað sem öðru liði félli undir 219. gr. hgl. Bótaskilyrði 1. mgr. 1. gr. 

bþl., sbr. 9. gr., var samkvæmt því fullnægt og var íslenska ríkið dæmt til greiðslu bóta. 

Samkvæmt dómnum er því lagt til grundvallar að skilyrði um brot gegn hegningarlögum sé 

fullnægt vegna almennrar vitneskju um þá hættu sem af háttsemi getur verið sem leiðir til tjóns. 

Kröfurnar til tjónþola eru því töluvert minni en gerðar eru til sönnunar á meintri refsiverði 

háttsemi í sakamálum.26 Lágmarkskrafan er þó ávallt að tjón leiði af broti á almennum 

hegningarlögum. Hefur bótanefnd raunar oft hafnað bótum á þessum grundvelli, sbr. dóm 

Hæstaréttar, dags. 4. maí 2006, í máli nr. 486/2005.27 Í því máli var talið ósannað að tjónþoli 

hafi orðið fyrir líkamsárás. Í niðurstöðu héraðsdóms sem staðfestur var af Hæstarétti seigir 

nánar tiltekið: 

Hrd. nr. 486/2005: Tjónþoli kvaðst hafa orðið fyrir líkamsárás. Fallist var á með héraðsdómi að 

ekki hefðu verið færðar að því sönnur að tjónið hafi leitt af broti á almennum hegningarlögum. 

Voru því ekki talin skilyrði fyrir bótaábyrgð ríkisins. Nánar tiltekið sagði í dómi héraðsdóms að 

stefnandi hafi verið einn til frásagnar um málsatvik og nokkurs ósamræmis hafi gætt í frásögnum 

hans. Þá sé ekkert fram komið sem styður staðhæfingar hans um líkamsárás, ef frá eru taldir þeir 

áverkar, sem hann hlaut. Verður því fallist á þá niðurstöðu bótanefndar að ekki sé unnt að slá 

því föstu samkvæmt þeim gögnum sem fyrir liggja að tjón það sem bóta er krafist fyrir verði 

leitt af refsiverðri háttsemi á grundvelli almennra hegningarlaga.  

Eins og sjá má af þessu, þurfa að liggja fyrir óyggjandi sannanir fyrir því að tjón tjónþola sé 

afleiðing af háttsemi sem er refsiverð samkvæmt almennum hegningarlögum. Áverkar tjónþola 

virðast þannig einir og sér ekki nægja til sönnunar þar um. Bótanefnd metur hvert tilvik fyrir 

sig t.d. með samskiptum við tjónþola, vitni og stundum því sem kemur fram í mati læknis á 

bráðamóttöku, sem lýsir því í vottorði að tiltekið líkamstjón hafi ekki getað orðið nema af hendi 

annars manns. Stundum eru áverkar þó þannig að annað kemur ekki til greina en að tjónþoli 

hafi orðið fyrir líkamsárás. Háttsemi tjónþola er þó einnig skoðuð þar sem vera kann að um sé 

að ræða eigin sök að einhverju leyti, en erfitt getur verið að sýna fram á það.28 

 
26 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur III, sérsvið skaðabótaréttar, (Bókaútgáfan Codex 

Reykjavík 2020) 371. 
27 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur III, sérsvið skaðabótaréttar, (Bókaútgáfan Codex 

Reykjavík 2020) 371. 
28 Halldór Þormar Halldórsson, ritari bótanefndar, tölvupóstur til höfundar (14. apríl 2021). 
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2.3.3. Brot innan íslenskrar lögsögu 

Önnur meginreglan varðandi bótarétt skv. lögunum er að brot hafi verið framið innan íslenska 

ríkisins, sbr. 1. ml. 1. mgr. 1. gr. bþl. Ekki skiptir máli hvort tjónvaldur eða tjónþoli séu íslenskir 

ríkisborgarar eða ekki. Aðeins hvort brotið hafi verið framið innan íslenskrar refsilögsögu. Í 2. 

ml. 1. mgr. 1. gr. bþl. er þó að finna undantekningu frá þessari meginreglu. Þar kemur fram að 

í sérstökum tilvikum er heimilt að greiða bætur fyrir tjón sem leiðir af broti sem framið var utan 

íslenska ríkisins, enda sé tjónþoli búsettur á Íslandi eða íslenskur ríkisborgari. Í þessum tilvikum 

eignast tjónþoli ekki lögvarða kröfu á hendur ríkissjóði, heldur er það heimilt í sérstökum 

tilvikum og er reglan túlkuð þröngt.29 Í ákvörðun bótanefndar frá 10. nóvember 2003 í máli nr. 

162/2003 reyndi á þetta ákvæði.  

Ákv. bótanefndar nr. 162/2003: Málið varðaði nauðgun sem íslensk kona varð fyrir á Spáni, en 

gerandi var óþekktur. Bótanefnd hafnaði umsókn konunnar um bætur m.a. á þeim grundvelli að 

brotið hafi verið framið utan íslenska ríkisins og að ekki hafi verið um sérstakt tilvik að ræða 

sem félli undir undantekningarákvæði 2. ml. 1. mgr. 1. gr. laganna, sem túlkað bæri þröngt. 

Bótanefndin taldi að í slíkum tilvikum ætti tjónþoli ekki lögvarða kröfu á hendur ríkissjóði um 

greiðslu bóta, heldur væri það heimilt í sérstökum tilvikum. Þetta er því undantekningarregla 

sem túlka ber þröngt. Undir þetta ákvæði gæti m.a. fallið tilvik þar sem brot er framið um borð 

í íslensku skipi eða loftfari utan refsilögsögu ríkja eða í refsilögsögu annars ríkis, sbr. ákvæði 5. 

gr. eða 4. tl. 6. gr. hgl. Héraðsdómur Reykjavíkur, dags. 15. desember 2004, í máli nr. E-

5618/2004, féllst jafnframt á þessa niðurstöðu nefndarinnar, en þeim dóm var ekki áfrýjað til 

Hæstaréttar. 

Í 2. tl. 5. gr. bþl. er einnig að finna undantekningu frá þessari meginreglu 1. ml. 1. mgr. 1. gr. 

bþl., en þar segir að ekki séu greiddar bætur samkvæmt lögunum þegar svo stendur á að bæði 

tjónvaldur og tjónþoli voru, þegar brot var framið, um stundarsakir eða í stuttan tíma staddir 

hér á landi. Lögin eiga því ekki við um einstaklinga sem hafa engin sérstök tengsl við Ísland 

eða eru aðeins staddir hér um stundarsakir, t.d. ferðamenn, sbr. einnig dóm Hæstaréttar, dags. 

25. nóvember 2010, í máli nr. 166/2010.30 

Hrd. nr. 166/2010: Í málinu var um að ræða einstakling sem starfaði fyrir varnarliðið á 

Keflavíkurflugvelli sem varð fyrir líkamsárás af hálfu venesúlensks ríkisborgara, ferðamanns, 

sem var sakfelldur fyrir brotið. Bótanefnd hafnaði beiðni hans um bætur á grundvelli 2. tl. 5. gr. 

bþl., þar sem að báðir aðilar voru þegar brotið var framið um stundarsakir, eða í stuttan tíma, 

staddir hér á landi. Hæstiréttur féllst á þetta m.a. með vísan til varnarsamnings milli Íslands og 

 
29 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 659 – 411. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 1. gr. 
30 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 659 – 411. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 5. gr. 
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Bandaríkjanna þar sem skýrlega hafi komið fram að þeir sem kynnu að dvelja hér á landi á 

grundvelli samningsins hefðu lítil eða engin tengsl við landið í lagalegum skilningi. Dvöl þeirra 

væri eingöngu tímabundin og skapaði ekki rétt til fastrar búsetu eða heimilisfesti. 

2.3.4. Tjón sem leiðir af aðstoð við lögreglu við handtöku, borgaralega handtöku eða að 

afstýra refsiverðri háttsemi 

Í 2. mgr. 1. gr. bþl. er gildissvið laganna rýmkað nokkuð, miðað við 1. mgr. ákvæðisins. 

Samkvæmt 2. mgr. gilda lögin einnig um líkamstjón sem leiðir af því að lögreglu er veitt aðstoð 

við handtöku, þegar um borgaralega handtöku er að ræða eða því að refsiverðri háttsemi er 

afstýrt. Samkvæmt þessu er það því ekki skilyrði, í þessum tilvikum, að tjón hafi hlotist vegna 

brots á hegningarlögunum. 

Sjálfstætt gildi ákvæðisins um þá sem kvaddir eru til aðstoðar lögreglu er þó óvíst, í ljósi 

þess að í 20. gr. lögreglulaga nr. 90/1996 (hér eftir lrl.) er kveðið á um þessa skyldu, en þar 

segir jafnframt að sá sem aðstoðar lögregluna nýtur sömu verndar og aðrir lögreglumenn, sbr. 

2. mgr. 20. gr. lrl.31 Þá er í 30. gr. lrl. kveðið á um hlutlæga ábyrgð ríkissjóðs á líkams- og 

munatjóni lögreglumanna, sem þeir verða fyrir í starfi sínu.32 Ákvæði lögreglulaganna eru rýmri 

en bþl. og sæta ekki sömu takmörkunum og bþl.33  

Að afstýra refsiverðri háttsemi sker sig að vissu leyti frá þessu ákvæði, enda þarf það 

ekki að vera í tengslum við aðstoð lögreglu eða við borgaralega handtöku. Hér getur því verið 

um að ræða tilvik sem fellur ekki undir almenn hegningarlög, en er þó bótaskylt, sbr. dóm 

Hæstaréttar, dags. 6. október 2005, í máli nr. 78/2005. Af þeim dómi leiðir að tjónþoli þarf að 

sýna fram á að hann hafi verið að afstýra refsiverði háttsemi, til þess að eiga rétt á bótum skv. 

bþl.34 

Hrd. nr. 78/2005: Tjónþoli, dyravörður á hóteli, lenti í ryskingum við ölvaðan mann sem 

tjónþoli hugðist vísa af hótelinu, og hlaut tjón af. Bótanefnd hafnaði greiðsluskyldu og höfðaði 

tjónþoli því mál á hendur íslenska ríkinu til greiðslu bótanna. Ekki var dregið í efa að sú 

ákvörðun tjónþola, að vísa hinum ölvaða manni af hótelinu, hafi verið réttmæt. Hins vegar var 

ekki hægt að fallast á að um líkamsárás hafi verið að ræða í skilningi 217. eða 218. gr. almennra 

hegningarlaga. Líta yrði þó svo á, eins og framferði og athöfnum tjónvalds var háttað, að tjónþoli 

 
31 Ákvæði 2. mgr. 20. gr. lrl. er svohljóðandi: „Þeir sem kvaddir eru lögreglunni til aðstoðar skv. 1. mgr. fara með 

lögregluvald meðan þeir gegna starfinu og njóta sömu verndar og aðrir lögreglumenn.“ 
32 Ákvæði 30. gr. lrl. er svohljóðandi: „Ríkissjóður skal bæta lögreglumönnum líkamstjón og munatjón sem þeir 

verða fyrir vegna starfs síns. Greiða skal bætur fyrir missi framfæranda ef því er að skipta.“ 
33 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 659 – 411. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 1. gr., sjá 

einnig Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, (Bókaútgáfan Codex Reykjavík 2005) 466 og Eiríkur Jónsson og 

Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur III, sérsvið skaðabótaréttar, (Bókaútgáfan Codex Reykjavík 2020) 372-373. 
34 Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur III, sérsvið skaðabótaréttar, (Bókaútgáfan Codex Reykjavík 2020) 373. 
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hafi mátt búast við því að hann léti ekki af þeim eignaspjöllum sem hann hafði þegar valdið. 

Var því á það fallist að tjónþoli hafi, þegar hann varð fyrir tjóni, verið að afstýra refsiverðri 

háttsemi, skv. 2. mgr. 1. gr. laganna og ætti því rétt á bótum úr ríkissjóði.  

2.4. Bótaskylt tjón samkvæmt lögunum 

2.4.1. Almennt um það tjón sem er bótaskylt samkvæmt lögunum 

Fjallað er um það tjón sem bótaskylt er samkvæmt lögunum, þ.e.a.s. það tjón sem ríkissjóði ber 

að greiða, í II. kafla laganna.  

Í fyrsta lagi greiðir ríkissjóður bætur vegna þess líkamstjóns sem tjónþoli verður fyrir 

af völdum háttsemi tjónvalds sem er refsiverð samkvæmt almennum hegningarlögum, sbr. 1. 

ml. 1. mgr. 2. gr. bþl. Ákvæði þetta er þó háð þeim takmörkunum sem koma fram í 2. ml. 1. 

mgr. 2. gr. bþl., en þar segir að ekki eru greiddar bætur fyrir varanlegan miska nema hann sé að 

lágmarki 5% og varanlega örorku nema hún sé að lágmarki 15%. Takmörkun 2. ml. 1. mgr. 2. 

gr. kom ný í lögin með lögum nr. 54/2012, en fjallað verður nánar um það hér síðar, sjá kafla 

3.3.  

Í öðru lagi greiðir ríkissjóður bætur vegna miska skv. 26. gr. skbl. sem tjónþoli verður 

fyrir af völdum tjóns, sbr. 3. gr. bþl.  

Í þriðja lagi greiðir ríkissjóður bætur vegna munatjóns sem tjónþoli verður fyrir. Annars 

vegar greiðir ríkissjóður bætur fyrir tjón á fatnaði og öðrum persónulegum munum, þ.á.m. 

lágum fjárhæðum í reiðufé, sem tjónþoli bar á sér þegar líkamstjóni var valdið, sbr. 1. ml. 1. 

mgr. 2. gr. bþl. Einnig greiðir ríkissjóður bætur vegna tjóns á munum er einstaklingur veldur 

með athöfnum sínum undir vissum kringumstæðum, sbr. 4. gr. bþl.  

Í fjórða lagi greiðir ríkissjóður einnig bætur vegna útfararkostnaðar og missis 

framfæranda ef tjónþoli andast af völdum brotsins, sbr. 2. mgr. 2. gr. bþl. 

Ákvæði II. kafla laganna eru þó ekki tæmandi talning á því tjóni sem greiðsluskylda 

ríkissjóðs tekur til, samanber það sem kemur fram í dómi Hæstaréttar frá 12. maí 2005 í máli 

nr. 494/2004. Í því sambandi má nefna vexti og dráttarvexti en einnig lögfræðikostnaður og 

annað sem fellur undir höfuðstól kröfu. Jafnframt greiðir ríkissjóður í sérstökum tilvikum annan 

kostnað sem tjónþoli hefur þurft að bera í tilefni málsins, sbr. 2. mgr. 15. gr. laganna.  

Ekki eru greiddar bætur til stjórnvalda eða opinberra stofnana, sbr. 1. tl. 5. gr. bþl., en 

aldrei hefur reynt á þetta ákvæði laganna. Þá eru bætur heldur ekki greiddar þegar bæði 

tjónvaldur og tjónþoli voru, þegar brot var framið, um stundarsakir eða í stuttan tíma staddir 

hér á landi skv. 2. tl. 5. gr. bþl., sbr. fyrri umfjöllun í kafla 2.3.3. Ekki er talin ástæða til að fjalla 

nánar um þetta ákvæði laganna hér.  
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Loks má svo nefna að almennt fjártjón er ekki bætt samkvæmt lögunum. Samkvæmt því 

verða því bætur ekki greiddar fyrir tjón sem er afleiðing þjófnaðar, fjárdráttar, fjársvika eða 

annarra sambærilegra brota. Einnig er miski ekki greiddur ef hann varðar einungis við XXV. 

kafla almennra hegningarlaga, sbr. þó hér síðar.35  

2.4.2. Líkamstjón og miski 

- Líkamstjón, skv. 2. gr. bþl. 

Með líkamstjóni samkvæmt 2. gr. laganna er átt við tjón sem getur verið grundvöllur bóta skv. 

I. kafla skaðabótalaganna. Lögin taka því til bóta fyrir atvinnutjón, sjúkrakostnað og annað 

fjártjón sem af því hlýst og enn fremur þjáningarbætur, sbr. 1. mgr. 1. gr. skbl. Einnig varanlegs 

miska og örorku, sbr. 2. mgr. 1. gr. skbl.36 Hugtakið líkamstjón er því notað í rýmri merkingu 

og nær bæði til tjóns á líkama sem og andlegs- eða geðræns tjóns. Með varanlegum miska er 

hér átt við varanlega skerðingu á hlutrænum eða hugrænum lífsgæðum vegna líkamlegra eða 

geðrænna óþæginda sem hægt er að slá föstu með læknisfræðilegu mati. Varanleg örorka er 

hins vegar skerðing á aflahæfi tjónþola eða getu hans til að afla sér tekna. Getur það bæði átt 

við líkamlegt eða andlegt tjón. Bætur vegna varanlegra afleiðinga brota eru alla jafnan ekki 

ákvarðaðar með dómi, enda liggur það oftast ekki fyrir þegar málið er til meðferðar fyrir dómi. 

Sækja þarf því sérstaklega um greiðslu þeirra úr ríkissjóði að undangengnu mati. Bótanefnd 

tekur því sjálfstæða afstöðu til bótakrafna á þessum grundvelli.37 Öll líkamstjón sem leiða af 

broti á almennum hegningarlögum eru bótaskyld samkvæmt ákvæðinu, einnig í þeim tilvikum 

þar sem gáleysi er refsivert.38 

Í greinargerð með frumvarpi laga nr. 54/2012 kemur fram að þeir sem fái einkum bætur 

greiddar vegna varanlegra afleiðinga líkamstjóns, skv. 1. mgr. 2. gr. bþl., séu þolendur 

líkamsárása. Ekki hafi verið vitað til þess að farið hafi verið fram á bætur á þessum grundvelli 

fyrir varanlegar afleiðingar kynferðisbrota, eins og hugsanlega mætti ætlast til enda slík tjón í 

mörgum tilvikum veruleg.39 Jafnframt segir í frumvarpinu að ekkert „virðist í raun vera því til 

 
35 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 659 – 411. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, II. Almennar athugasemdir. 
36 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 659 – 411. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 2. gr. 
37 Alþt. 2011-12, A-deild, þskj. 1116 – 686. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, 1. Tjón sem er bætt og 

fjárhæðir bóta, 1.2. Líkamstjón (varanleg örorka og varanlegur miski). 
38 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 659 – 411. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, Um 2. gr. 
39 Alþt. 2011-12, A-deild, þskj. 1116 – 686. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, 1. Tjón sem er bætt og 

fjárhæðir bóta, 1.2. Líkamstjón (varanleg örorka og varanlegur miski). Í frumvarpinu er vísað til rannsókna sem 

gerðar voru í Danmörku, sem leiddu í ljós að nokkur hluti kvenna sem orðið hafði fyrir kynferðisofbeldi féll brott 

af vinnumarkaði (Katrin Helweg-Larsen, Marie Kruse, Jan Sørensen, Henrik Brønnum-Hansen: Voldens pris: 

Samfundsmæssige omkostninger ved vold mod kvinder. Danmörk 2010). Einnig leiddu rannsóknir á áhrifum 

kynferðisbrota í Danmörku í ljós að slík brot þykja mjög líkleg til að valda varanlegum hugrænum áhrifum á 

brotaolann (Katrin Helweg-Larsen, Marie Kruse: Violence against women and consequent health problems. 
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fyrirstöðu að þolandi kynferðisbrots geti krafist bóta vegna varanlegra afleiðinga brotsins, 

enda telst andlegt tjón til varanlegs miska sem og varanlegrar örorku.“40 Þrátt fyrir þetta virðist 

það heyra til undantekningar að krafist sé bóta á þessum grundvelli í þeim tilvikum en þá er 

hins vegar oftast krafist miskabóta á grundvelli 26. gr. skbl.41  

- Miski, skv. 3. gr. bþl. 

Miski skv. 26. gr. skbl. fellur undir 3. gr. bþl. Með miska samkvæmt 3. gr. bþl. er því átt við 

ólögmæta meingerð gegn friði eða frelsi persónu, hvort sem það er með því að valda 

líkamsspjöllum eða hugrænu tjóni, sem ekki er unnt að slá föstu að hafi varanlegar afleiðingar.42 

Líkt og á við um 2. gr. bþl. þarf miski skv. 3. bþl. að leiða af broti á almennum 

hegningarlögum. Ákvæði 3. gr. laganna tekur þó ekki til brota er varða einungis við XXV. kafla 

hegningarlaganna um ærumeiðingar og brot gegn friðhelgi einkalífs. Ástæða þess er sú að 

meginmarkmið laganna er að greiða aðeins bætur vegna tjóns sem leiðir af ofbeldisbrotum eða 

öðrum brotum er varða sjálfsákvörðunarrétt og frjálsræði einstaklinga.43 Ljóst er að með 

ákvæðinu virðist einkum hafa verið stefnt að því að fráskilja ærumeiðingar frá þeim brotum 

sem greiðsluskyldan tekur til, enda þá ekki um að ræða ofbeldisbrot, eða brot sem hefur áhrif á 

sjálfsákvörðunarrétt og frjálsræði einstaklinga. Frá gildistöku laganna hafa þó verið gerðar 

töluverðar breytingar á XXV. kafla hgl. og má þar í dag finna ákvæði sem varða einmitt 

sjálfsákvörðunarrétt og frjálsræði einstaklinga sem með réttu ættu að vera bótaskyld skv. 

 
Danmörk 2003;1.56-64. Katrin Helweg-Larsen, Marie Kruse, Jan Sørensen, Henrik Brønnum-Hansen: Voldens 

pris: Samfundsmæssige omkostninger ved vold mod kvinder. Danmörk 2010.). 
40 Alþt. 2011-12, A-deild, þskj. 1116 – 686. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, 1. Tjón sem er bætt og 

fjárhæðir bóta, 1.2. Líkamstjón (varanleg örorka og varanlegur miski).. 
41 Eiríkur Jónsson, Skaðabætur vegna kynferðisbrota – Er réttur brotaþola ekki að fullu sóttur?“ (2012) 62 Tímarit 

lögfræðinga 79, 86, 88-89. Í greininni leitast Eiríkur m.a. eftir því að skýra frá þeim ástæðum sem liggja að baki 

þessu, en í lokaorðum greinarinnar segir eftirfarandi: „Af því sem að framan var rakið verður sú ályktun dregin að 

þolendur kynferðisbrota eigi nokkuð víðtækari rétt til bóta en ráða má af fyrirliggjandi dómaframkvæmd. Þannig 

einskorðast dómar nánast eingöngu við bætur 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993, þótt brotaþolar kunni að eiga 

einnig rétt ti bóta á grundvelli einstakra liða í I. kafla laganna. [...] Í ljósi framangreinds, þeirra alvarlegu 

afleiðinga sem kynferðisbrot oft hafa og ítrekaðrar umræðu um fjárhæðir bóta í kynferðisbrotamálum, sætir 

nokkurri furðu að ekki kveði meira að kröfugerð samkvæmt I. kafla skaðabótalaga vegna slíkra brota, enda gæti 

hún stundum hækkað bótafjárhæðir verulega. Ef til vill er skýringanna að leita í málshraðanum í sakamálum um 

viðkomandi brot eða í þeirri staðreynd að afleiðingar slíkra brota eru oft aðallega andlegar. Líkt og að framan 

var útskýrt þarf málshraði sakamálanna hins vegar ekki að koma í veg fyrir kröfur samkvæmt I. kafla 

skaðabótalaga, enda kann brotaþola t.a.m. að vera fært að höfða einkamál til heimtu frekari bóta en dæmdar voru 

í sakamálinu, auk þess sem ákvæðin um líkamstjón taka skýrlega til andlegra afleiðinga. Hugsanlega liggur 

skýringin í einhvers konar samfélagslegri fælni við slík brot og afleiðingar þeirra, í samanburði við hefðbundnari 

tjónsatburði og afleiðingar þeirra. [...].“ 
42 Alþt. 2011-12, A-deild, þskj. 1116 – 686. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, 1. Tjón sem er bætt og 

fjárhæðir bóta, 1.1. Miski. 
43 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 659 – 411. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 3. gr. 
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lögunum. Má þar t.d. nefna 228. og 229. gr. hgl. sem varða báðar í dag m.a. kynferðislega 

friðhelgi.44 

Miskabætur samkvæmt 26. gr. skbl. eru algengustu bætur sem þolendur líkamsmeiðinga 

og kynferðisbrota fá dæmdar, og einnig sem makar, börn eða foreldrar þeirra sem sviptir hafa 

verið lífi fá oftast dæmt.45  

2.4.3. Munatjón 

Ákvæði 1. mgr. 2. gr. bþl. tekur einnig til tjóns á munum sem verður þegar líkamstjóninu er 

valdið. Skilyrði til greiðslu bóta fyrir tjón á munum samkvæmt ákvæðinu er að jafnframt sé um 

líkamstjón að ræða sem er afleiðing brots gegn almennum hegningarlögum.46 Sjá ákvörðun 

bótanefndar í máli nr. 013/2016, sem áður hefur verið reifuð í kafla 2.3.2., en í því máli fékk 

tjónþoli m.a. bætur fyrir skemmd á gleraugum. Sjá hins vegar ákvörðun bótanefndar í máli nr. 

006/2015, þar sem bótanefnd hafnaði greiðsluskyldu á tjónaðri tölvu. 

Ákv. bótanefndar nr. 006/2015: Þetta mál varðaði konu sem varð fyrir árás unnusta síns sem 

veittist að konunni á heimili hans. Hann felldi hana í gólfið, dró hana eftir gólfinu, tók hana 

hálstaki og sló hana í andlitið með flötum lófanum. Að auk kastaði árásarmaðurinn tölvu hennar 

í gólfið svo hún eyðilagðist. Maðurinn var sakfelldur fyrir árásina í héraðsdómi og gert að greiða 

konunni miskabætur með vöxtum og dráttarvöxtum, málskostnað og skaðabætur vegna 

skemmda á tölvunni. Bótanefnd taldi að tjón á tölvunni gæti ekki fallið undir tjón á 

persónulegum munum sem tjónþoli bar á sér þegar líkamstjóni var valdið í skilningi 1. mgr. 2. 

gr. laganna. Ekki lá með öllu fyrir hvort konan hélt á tölvunni þegar maðurinn tók hana eða 

hvort hún stóð á borði.  

Munatjón er þó við tilteknar aðstæður einnig bætt óháð því hvort líkamstjón hafi hlotist af 

refsiverðri háttsemi, sbr. 4. gr. laganna. Sætir ákvæðið þó verulegum takmörkunum, en þar segir 

að ríkissjóður greiði bætur vegna tjóns á munum er einstaklingur veldur með athöfnum sínum 

þegar skilyrðum 1.-4. tl. ákvæðisins eru til staðar.47 Þau tilvik sem eru greiðsluskyld vegna 

munatjóns, skv. 1. mgr. 4. gr. eru ef tjónvaldur:  

1. er að afplána fangelsisrefsingu, 

2. er handtekinn í þeim tilgangi að hann sæti gæsluvarðhaldsvist eða er í gæsluvarðhaldi, 

3. er vistaður á sjúkrahúsi gegn vilja sínum skv. 13. gr. lögræðislaga eða  

 
44 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 296 – 267 mál, um einstakar greinar frumvarpsins, um 2. gr. 
45 Alþt. 2011-12, A-deild, þskj. 1116 – 686. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, 1. Tjón sem er bætt og 

fjárhæðir bóta, 1.1. Miski. 
46 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 659 – 411. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 2. gr. 
47 Þorgeir Ingi Njálsson, „Um bætur til þolenda afbrota og störf bótanefndar“ (2006) 56 Tímarit lögfræðinga 5, 12. 



19 

4. er vistaður á ríkisstofnun gegn vilja sínum skv. 22. gr. laga um vernd barna og 

ungmenna. 

Aldrei hefur reynt á ákvæðið en skilyrði fyrir bótagreiðslu er að tjón sé afleiðing af broti á 

almennum hegningarlögum, sbr. 1. ml. 1. mgr. 1. gr. bþl. Í þeim tilvikum þar sem ekki er vitað 

hver tjónvaldur er eða hann finnst ekki, sbr. umfjöllun í kafla 2.3.1., er skilyrði bóta að til staðar 

sé sönnun fyrir því að tjónvaldur sé vistaður á þeim stofnunum sem þar greinir. Ákvæðið gildir 

jafnframt einungis um þá sem eru á viðkomandi stofnunum. Varðandi þá sem falla undir 2. tl. 

ákvæðisins er það ekki skilyrði bótaskyldu að beita hafi þurft valdi við handtöku. Varðandi þá 

sem falla undir 3. og 4. tl. ákvæðisins er það skilyrði bótaskyldu að viðkomandi sé vistaður á 

viðkomandi stofnun gegn vilja sínum. Ákvæði 4. gr. bþl. gildir ekki um fjártjón sem leiðir af 

þjófnaði, fjárdrætti eða sambærilegum brotum, heldur eru bætur aðeins greiddar fyrir tjón á 

viðkomandi hlut eða mun. Afleitt tjón fellur heldur ekki undir ákvæðið.48 

Samkvæmt 2. mgr. 4. gr. bþl. eru bætur greiddar fyrir tjón sem valdið er á umráðasvæði 

stofnunar eða meðan á dvöl utan hennar stendur að fengnu leyfi eða í tengslum við strok. Af 

þessu ákvæði leiðir að tjónþoli getur verið annar maður sem vistaður er á viðkomandi stofnun, 

starfsmaður þar eða gestur. Þá er í 3. mgr. 4. gr. bþl. heimilt í sérstökum tilvikum að greiða 

bætur fyrir tjón á munum sem maður veldur hafi hann strokið frá sambærilegri stofnun og 

greinir í 1. mgr. í Danmörku, Finnlandi, Noregi eða Svíþjóð. Í þessum tilvikum er þó ekki um 

lögvarða kröfu til bóta að ræða, heldur kemur aðeins til bótagreiðslu ef sérstakar ástæður mæli 

með því, t.d. að viðkomandi hafi þar verið að afplána íslenskan refsivistardóm.49 

2.4.4. Bætur vegna missi framfæranda og hæfilegs útfararkostnaðar 

Samkvæmt lögunum er það ekki eingöngu tjón tjónþola sem fæst greitt úr ríkissjóði en í þeim 

tilvikum sem tjónþoli andast vegna afleiðinga hins refsiverða verknaðar eru tryggðar bætur 

vegna missi framfæranda og hæfilegs útfararkostnaðar, sbr. 2. mgr. 2. gr. bþl. Ákvæðið byggir 

á ákvæðum 12. til 14. gr. skbl. um sama efni.  

Af þessu ákvæði leiðir jafnframt að aðrir en tjónþoli geta eignast rétt til bóta úr ríkissjóði 

á grundvelli laganna vegna hins refsiverða brots, ef tjónþoli andast af völdum þess. Í þeim 

tilvikum eignast maki, sambúðarmaki og barn eða hvor tveggja, þ.e. maki (sambúðarmaki) og 

barn, bótarétt á grundvelli laganna vegna missiframfæranda. Í tilvikum maka eða 

sambúðarmaka taka bæturnar mið af útreikningi bóta fyrir varanlega örorku, sbr. 13. gr. skbl., 

en í tilvikum barna taka þær mið af útreikningi á barnalífeyri og skerðast eftir aldri þess, sbr. 

 
48 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 659 – 411. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 4. gr. 
49 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 659 – 411. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 4. gr. 
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14. gr. skbl. Töluverður munur getur því verið á fjárhæðum bótanna eftir því hvort um sé að 

ræða maka eða barn. Greiðsla þessara bóta eru jafnframt fátíðar enda skilyrði þess að þær fáist 

greiddar að tjónþoli látist af völdum brotsins sem og að hann hafi átt maka, sambúðarmaka eða 

börn.50  

Hvað varðar útfararkostnað getur sá kostnaður hins vegar stofnast óháð því hvort 

einhver missir framfæranda við fráfall hins látna.51 

2.4.5. Annað sem er bætt samkvæmt lögunum 

- Tildæmdur kostnaður 

Líkt og áður segir er II. kafli laganna ekki tæmandi talning á því tjóni sem greiðsluskylda 

ríkissjóðs tekur til. Þetta má m.a. leiða af dómi Hæstaréttar frá 12. maí 2005 í máli nr. 494/2004, 

en í því máli var fjallað um það hvort bótaskylda ríkissjóðs tæki til tildæmdra dráttarvaxta.  

Hrd. nr. 494/2004: Tjónþola voru dæmdar bætur ásamt vöxtum og dráttarvöxtum vegna 

líkamsárásar sem hún varð fyrir. Gerði hún kröfu um greiðslu bótanna til bótanefndar sem 

viðurkenndi að hún ætti rétt á greiðslu höfuðstóls bótanna ásamt almennum vöxtum, en hafnaði 

kröfu um dæmda dráttarvexti. Komst dómurinn að þeirri niðurstöðu að þegar litið er til orðalags 

1. mgr. 11. gr. laga nr. 69/1995, lögskýringargagna og þess að ákvörðun dóms um vexti af 

tildæmdum höfuðstól, þar með taldir dráttarvextir, er hluti af efnisdómi verður að telja að 

íslenska ríkinu sé skylt að greiða tjónþola dráttarvexti af margnefndum höfuðstól skaðabótanna 

í samræmi við dóm Hæstaréttar frá 27. febrúar 2002 í máli nr. 536/2002. 

Þá er tildæmdur lögfræðikostnaður einnig greiddur af ríkissjóð samkvæmt því sem kemur svo 

fram í áliti umboðsmanns Alþingis frá 30. desember 2005 mál nr. 4378/2005.  

UA nr. 4378/2005: Málið varðaði ákvörðun bótanefndar um að hafna kröfu tjónþola um 

greiðslu bóta úr ríkissjóði á grundvelli laganna þar sem bótakrafan byggði á þeim skaðabótum 

sem hann hafði fengið dæmdar úr hendi tjónvalds, m.a. vegna dæmds lögmannskostnaðar. 

Umboðsmaður benti á að samkvæmt 1. mgr. 11. gr. laga nr. 69/1995 skyldi, þegar bótakröfu 

hefði verið ráðið til lykta með dómi, greiða bætur með þeirri fjárhæð sem ákveðin hefði verið í 

dóminum og að engin þeirra undantekninga sem mælt væri fyrir um í umræddri lagagrein lyti 

að kostnaði sem brotaþoli hefði haft af aðstoð lögmanns. Þá yrði að skýra orðin „fjárhæð sem 

ákveðin var í dóminum“ í 1. mgr. 11. gr. svo að átt væri við þá fjárhæð sem greindi í dómsorði, 

m.a. með hliðsjón af ákvæðum réttarfarslaga. Umboðsmaður taldi ljóst af dómi Hæstaréttar frá 

12. maí 2005 í máli nr. 494/2004 að rétturinn liti ekki svo á að II. kafli laga nr. 69/1995 innihéldi 

 
50 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 88 – 87 mál, umsögn bótanefndar um 87. þingmál, hækkun á greiðslu bóta til 

þolenda afbrota. 
51 Alþt. 1992-93, A-deild, þskj. 596 – 326. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 12. gr. 
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tæmandi talningu á því tjóni sem greiðsluskylda ríkissjóðs tæki til og að í dóminum fælist 

vísbending um að skýra bæri 11. gr. laganna svo að undantekningar frá meginreglu 1. mgr. 

hennar væru tæmandi taldar í greininni. Taldi umboðsmaður jafnframt ljóst að dæmdar bætur 

vegna aðstoðar lögmanns mynduðu samkvæmt dómsorði höfuðstól ásamt öðrum dæmdum 

bótum til útreiknings vaxta, og að bætur þessar væru „hluti af efnisdómi“ í skilningi tilvitnaðs 

dóms Hæstaréttar. Einnig benti umboðsmaður á að af yfirliti um dæmdar bætur í opinberum 

málum, sem tekið var saman við samningu frumvarps þess sem varð að lögum nr. 69/1995, yrði 

ekki séð að sérstaklega hafi verið greint á milli þess hvort einhver hluti hinna tildæmdu bóta 

tæki til þess kostnaðar sem brotaþoli hefði haft af aðstoð lögmanns. Þá bentu lögskýringargögn 

ekki til þess að leggja ætti aðra eða þrengri merkingu í orðin „höfuðstóll kröfu“ en almennt væri 

gert. Niðurstaða umboðsmanns Alþingis var því m.ö.o. sú að umræddur kostnaður, þ.e. vegna 

aðstoðar lögmanns við að setja fram bótakröfu í refsimáli, eigi að fást greiddur af ríkissjóð 

samkvæmt lögunum. Beindi umboðsmaður því þeim tilmælum til nefndarinnar að hún tæki mál 

tjónþola til endurskoðunar, kæmi fram ósk um það frá honum, og leysti þá úr því í samræmi við 

þau sjónarmið sem rakin væru í álitinu.  

Ofangreint álit er þó bundið við bótaskyldu ríkissjóðs til dæmdra bóta vegna kostnaðar sem 

brotaþoli hefur haft af aðstoð lögmanns, en ekki til þess hvort að bótaskylda ríkissjóðs taki 

jafnframt til slíks kostnaðar þegar ekki liggur fyrir dómur um það. Í álitinu er heldur ekkert 

fjallað um það hvort matskostnaður eigi að fást greiddur með sama hætti, en álykta má út frá 

þessu og niðurstöðu Hæstaréttar í máli nr. 494/2004, að matskostnaður sé jafnframt hluti af 

höfuðstól kröfu og ætti því að fást greiddur. 

Hér skal þó nefna að oft er í þessum málum skipaður réttargæslumaður skv. V. kafla 

laga um meðferð sakamála nr. 88/2008 (hér eftir sml.), en þóknun réttargæslumanns greiðist úr 

ríkissjóði, sbr. 3. mgr. 48. gr. sml. Bótanefnd greiðir því ekki þann kostnað, sbr. ákvörðun 

bótanefndar í máli nr. 043/2015.52  

- Kostnaður sem hlýst af rekstri málsins fyrir bótanefnd 

Samkvæmt 2. mgr. 15. gr. bþl. segir, líkt og áður hefur komið fram, að í sérstökum tilvikum sé 

heimilt að greiða tjónþola kostnað sem hann hefur þurft að bera í tilefni máls sem er fyrir 

bótanefnd. Virðist vera að hér sé aðallega átt við lögmannskostnað, þó ekki sé útilokað að annar 

kostnaður gæti einnig fallið hér undir, s.s. matskostnaður.53 Ákvæðið virðist eingöngu taka til 

þess kostnaðar sem tjónþoli þarf að bera fyrir bótanefnd, þ.e. af umsókn sinni og kröfu um 

 
52 Í ákv. bótanefndar nr. 043/2015 hafnaði bótanefnd greiðslu bóta vegna vinnu lögmanns þar sem umsækjandi 

hafi notið réttargæslu í málinu og hafi kostnaði af vinnu lögmanns verið mætt með greiðslu hennar. 
53 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur III, sérsvið skaðabótaréttar, (Bókaútgáfan Codex 

Reykjavík 2020) 369. 
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bætur úr ríkissjóði samkvæmt lögunum. Ekki sé þannig átt við þann kostnað sem tjónþoli hefur 

haft af því að staðreyna tjón sitt og setja fram bótakröfu á hendur tjónvaldi á fyrri stigum máls. 

Fremur óljóst virðist þó vera hver hin sérstöku tilvik eru sem vísað er til í ákvæðinu, en leiða 

má líkur að því að um sé að ræða tilvik þar sem umræddur kostnaður er verulegur og greiðsla 

hans sé tjónþola óbærileg. Um þetta ákvæði segir m.a. í fyrrnefndu áliti umboðsmanns Alþingis 

nr. 4378/2005: 

UA nr. 4378/2005: Ákvæði 2. mgr. 15. gr. laga nr. 69/1995 ber að skýra til samræmis við 1. 

mgr. sömu greinar, en þar segir að kostnaður vegna meðferðar máls hjá bótanefnd greiðist úr 

ríkissjóði. Í athugasemdum við 1. mgr. 15. gr. frumvarps þess sem varð að lögum nr. 69/1995 

segir að „hér [sé] átt við kostnað sem [leiði] af ákvörðunum bótanefndar vegna rannsóknar eða 

meðferðar máls“. Um 2. mgr. 15. gr. segir í athugasemdunum að „miðað [sé] við að almennt 

þurfi tjónþoli ekki aðstoð lögmanns vegna umsóknar um bætur eða málsmeðferðar hjá 

nefndinni“. Samkvæmt framanrituðu tel ég ljóst að með orðunum „kostnað sem hann hefur þurft 

að bera í tilefni málsins“ í 2. mgr. 15. gr. laga nr. 69/1995 sé einungis átt við kostnað sem 

brotaþoli hefur haft af umsókn um bætur úr ríkissjóði en ekki þann kostnað sem tjónþoli hefur 

haft af því að staðreyna tjón sitt og setja fram bótakröfu á hendur tjónvaldi á fyrri stigum. 

Meginreglan samkvæmt ákvæðinu er sú að tjónþoli þarf sjálfur að bera þennan kostnað, enda 

miðað við það að almennt þurfi tjónþoli ekki á þessari aðstoð að halda samkvæmt því sem 

kemur fram um ákvæðið í frumvarpi laganna, en þar segir orðrétt: 

Miðað er við að almennt þurfi tjónþoli ekki aðstoð lögmanns vegna umsóknar um bætur 

eða málsmeðferðar hjá nefndinni. Þegar um flókið uppgjör skaðabóta er að ræða verður 

nefndinni þó heimilt að greiða tjónþola hæfilega þóknun vegna aðstoðar lögmanns.54 

Af ofangreindu er því ljóst að annar kostnaður en sá sem greinir í II. kafla laganna fæst greiddur 

á grundvelli laganna. Það kann þó að skipta máli hvort hér sé um að ræða kostnað sem tjónþola 

hefur verið tildæmdur eða kostnað sem verður til vegna reksturs málsins fyrir bótanefnd. 

Tildæmdur kostnaður, s.s. lögmannskostnaður, matskostnaður og vextir, er því að jafnaði 

greiddur, en kostnaður sem hlýst af vinnu við kröfugerð til bótanefndar er hins vegar ekki 

greiddur nema þá að uppfylltu skilyrði 2. mgr. 15. gr. bþl. Þetta er nokkuð áhugavert í ljósi þess 

að raunveruleikinn er sá að af þeim nálægt 500 umsóknum um bætur til handa þolendum 

ofbeldisbrota sem bárust bótanefnd ríkisins 2019 voru um 99,5% umsókna til nefndarinnar frá 

lögmönnum í umboði brotaþola.55  

 
54 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 659 – 411. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 15. gr. 
55 „500 sóttu um bætur“ (Morgunblaðið, 11. febrúar 2020) 

<https://www.mbl.is/frettir/innlent/2020/02/11/500_sottu_um_baetur/> skoðað 25. janúar 2021, í greininni eru 

upplýsingar hafðar frá Halldóri Þormar Halldórssyni, ritara bótanefndar. 

https://www.mbl.is/frettir/innlent/2020/02/11/500_sottu_um_baetur/
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Eins og af þessu má ráða er staðan allt önnur en lagt var upphaflega með í lögunum, og 

um að einstaklingar setji mál sín fram sjálfir til nefndarinnar. Í því samhengi má benda á að 

nokkuð strangar kröfur eru gerðar um form og efni einkaréttarkröfu í réttarfarslögunum, sem er 

almennt ekki á færi borgaranna að setja sjálfir fram, eða þá að standa fyrir mati á líkamstjóni. 

Þá gerir nefndin einnig almennt þá kröfu að tjónþoli sýni fram á tjón sitt fyrir henni, sem yfirleitt 

er gert með öflunar matsgerðar, sbr. fyrri umfjöllun í kafla 2.2.2. Bótanefnd fellst þó yfirleitt á 

greiðslu matskostnaðar ef rými er fyrir slíkt innan reglna um hámarksbætur. Ef bæturnar ná 

hámarkinu þarf tjónþoli að bera kostnaðinn sjálfur.56 

Í frumvarpi laga nr. 54/2012, var lagt til að ráðherra yrði veitt heimild til að setja 

leiðbeiningar um greiðslu þóknunar til lögmanna vegna aðstoðar við meðferð mála hjá 

bótanefnd og binda hana við tiltekna fjárhæð sem endurskoða skyldi reglulega, sbr. 4. gr. 

frumvarpsins. Í athugasemdum við frumvarpið segir nánar tiltekið um þetta: 

Almennt er gert ráð fyrir að tjónþoli þurfi ekki aðstoð lögmanns við að setja fram kröfu 

sína, en langflest mál sem berast nefndinni koma þó frá lögmönnum, hvort heldur sem 

það er á grundvelli réttargæslustarfa eða að lögmaðurinn hafi verið ráðinn sem 

talsmaður brotaþola. Ekkert hámark er á þessum kostnaði og þar sem bótanefnd er 

almennt bundin við ákvörðun dóms um fjárhæð bóta hefur þessi liður farið hækkandi á 

liðnum árum. Framkvæmd dómstóla hefur líka verið nokkuð mismunandi um ákvörðun 

þóknunar til lögmanna. Með frumvarpinu er lagt til að ráðherra verði veitt heimild til að 

setja leiðbeiningar um greiðslu á kostnaði vegna vinnu lögmanna.57 

Enn fremur var lagt til að fjárhæðin tæki mið af viðmiðunarreglum dómstólaráðs. Þá sé 

bótanefnd jafnframt bundin af ákvörðun dóms um þóknun til lögmanns og þykir því rétt að 

takmarka þá fjárhæð, þó með tilliti til þess sem sanngjarnt þykir.58 Ákvæði 4. gr. frumvarpsins 

var hins vegar fellt á brott, þar sem varhugavert þótti að binda þóknun til lögmanna við tiltekna 

fjárhæð, sem og að bótanefnd sé bundin af ákvörðun dóms um hana.59  

2.5. Skilyrði bótagreiðslu og ákvörðun bóta 

2.5.1. Skilyrði bótagreiðslu skv. 6. gr. laganna 

Í þriðja kafla laganna er fjallað um skilyrði bótagreiðslu og fjárhæð þeirra. Þar er í 6. gr. laganna 

fjallað um þau skilyrði sem tjónþoli verður að hafa uppfyllt til að eiga rétt á að fá bætur greiddar 

 
56 Halldór Þormar Halldórsson, ritari bótanefndar, tölvupóstur til höfundar (14. apríl 2021). 
57 Alþt. 2011-12, A-deild, þskj. 1116 – 686. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, 4. Kostnaður vegna 

meðferðar máls hjá bótanefnd. 
58 Alþt. 2011-12, A-deild, þskj. 1116 – 686. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 4. gr. 
59 Alþt. 2011-12, A-deild, þskj. 1485 – 686. mál, álit allsherjar- og menntamálanefndar með breytingartillögu um 

frumvarp til laga um breytingu á lögum um greiðslu ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota, nr. 69/1995, með síðari 

breytingum (hækkun hámarksgreiðslna o.fl.). 
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samkvæmt lögunum. Tjónþoli þarf að uppfylla þrjú skilyrði til að eiga rétt til greiðslu bóta 

samkvæmt 6. gr. bþl., en þau eru: 

Í fyrsta lagi að brot, sem tjón er rakið til, hafi án ástæðulauss dráttar verið kært til 

lögreglu, sbr. 1. mgr. 6. gr. bþl.  

Í öðru lagi að tjónþoli hafi gert kröfu um að greiðslu skaðabóta úr hendi brotamanns, 

sbr. 1. mgr. 6. gr. bþl.  

Í þriðja lagi þarf umsókn um bætur að hafa borist bótanefnd innan tveggja ára frá því 

að brota var framið, sbr. 2. mgr. 6. gr. bþl. 

Heimilt er þó þegar veigamikil rök mæla með, að víkja frá skilyrðum 1. og 2. mgr., sbr. 3. mgr. 

6. gr. bþl. 

- Brot sem tjón er rakið til, hafi án ástæðulauss dráttar verið kært til lögreglu 

Fyrri regla 1. mgr. 6. gr. bþl. um að brot sé kært án ástæðulauss dráttar er mikilvæg í því ljósi 

að ef mikill dráttur er á því, aukast líkurnar á að brot verði ekki upplýst og hinn brotlegi verði 

ekki dreginn til ábyrgðar fyrir brot sitt. Reglan auðveldar jafnframt meðferð málsins fyrir 

bótanefnd sem og að draga úr líkum á því að greiðslurétturinn veðri misnotaður.60 Óljóst er þó 

hvað nákvæmlega átt er við í ákvæðinu með „án ástæðulauss dráttar“ og raunar er það hvergi 

skýrt sérstaklega.61 Ljóst er þó að bætur eru að jafnaði ekki greiddar ef brot hefur ekki verið 

kært til lögreglu.62  

- Tjónþoli hafi gert kröfu um að greiðslu skaðabóta úr hendi brotamanns  

Um seinni reglu 1. mgr. 6. gr. bþl., um að gerð sé krafa um greiðslu bóta úr hendi brotamanns, 

er að segja að skv. 1. mgr. 172. gr. sml. getur brotaþoli, sem telur sig hafa öðlast kröfu að 

einkarétti á hendur sakborningi vegna refsiverðrar háttsemi hans, leitað dóms um hana í 

sakamáli. Enn fremur segir í 1. mgr. 173. gr. sml. að kröfum þessum skal komið á framfæri við 

lögreglu meðan á rannsókn máls stendur eða við ákæranda áður en ákæra er gefin út. Um kröfur 

þessar fer nánar eftir ákvæðum XXVI. kafla sml. Ljóst er að á þessu stigi málsins, þ.e. 

rannsóknarstigi, er almennt ekki mögulegt að setja fram endanlega kröfugerð enda tjónið oft 

ekki að fullu fram komið. Í framkvæmd er því oft í sakamálum ekki mögulegt að krefjast bóta 

 
60 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, (Bókaútgáfan Codex Reykjavík 2005) 469 og Eiríkur Jónsson og 

Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur III, sérsvið skaðabótaréttar, (Bókaútgáfan Codex Reykjavík 2020) 378. 
61 Í dönsku lögunum um bætur frá ríkinu til þolenda afbrota, Lovbekendtgørelse 2014-11-18 nr. 1209 om erstatning 

fra staten til ofre for forbrydelser (Offererstatningsloven), er miðað við að brotið sé tilkynnt til lögreglu innan 72 

klukkustunda, sbr. 10. gr. dönsku laganna. 
62 Halldór Þormar Halldórsson, ritari bótanefndar, tölvupóstur til höfundar (15. apríl 2021). 
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fyrir allt tjónið, heldur gerir tjónþoli aðeins kröfu um það tjón sem hann getur fært sönnur fyrir, 

t.d. miskabætur skv. 26. gr. skbl. Telji tjónþoli að frekara afleiðingar tjóns muni koma fram 

seinna, sem ekki er hægt að sanna strax, getur hann sett fyrirvara eða áskilnað um frekari 

kröfugerð þegar mat á því tjóni hefur farið fram.63 Um þessar kröfur segir eftirfarandi um 

ákvæði 6. gr. bþl. í frumvarpi laganna: 

Þegar ekki er unnt að fjalla um bótakröfu í sakamáli, t.d. vegna þess að tjón liggur ekki 

fyrir þegar sakamálið er rekið fyrir dómi, refsi þætti málsins lýkur hjá lögreglustjóra eða 

með viðurlagaákvörðun eða játningardómi eða ef óhæfileg bið eftir meðferð 

sakamálsins tefur meðferð bótakröfunnar, er hægt að sækja um bætur beint til 

bótanefndar, enda hafi bóta verið krafist við rannsókn málsins. Í slíkum tilvikum er ekki 

nauðsynlegt fyrir tjónþola að höfða einkamál á hendur tjónvaldi vegna bótakröfunnar. 

Sama gildir ef sakamál er ekki höfðað gegn tjónvaldi, svo sem vegna sönnunarstöðu 

máls eða ósakhæfis, málið er afgreitt með ákærufrestun eða af öðrum sambærilegum 

ástæðum.64 

Lágmarksskilyrðið er því að tjónþoli hafi gert kröfu um greiðslu bóta úr hendi tjónvalds á 

rannsóknarstigi málsins. Á þetta einnig við þótt ekki sé vitað hver hinn brotlegi sé, hann finnist 

ekki eða sé ósakhæfur. Sú krafa þarf ekki að vera töluleg og þá virðast vera gerðar fremur vægar 

kröfur til hennar, sbr. álit umboðsmanns Alþingis frá 29. nóvember 2011 í máli nr. 6251/2010.65  

UA nr. 6251/2010: Umboðsmaður Alþingis taldi nóg að tjónþoli, sem varð fyrir líkamsárás af 

hendi óþekkts tjónvalds, hafi fengið bókað í lögregluskýrslu að hann kærði „árásina til refsingar 

og bótaskyldu seka/seku, náist til hans/þeirra.“ Bótanefnd hafnaði hins vegar umsókninni og 

taldi að skilyrði 1. mgr. 6. gr. laganna væri ekki fullnægt, þar sem hann hafði ekki gert kröfu um 

greiðslu bóta úr hendi brotamanns á meðan málið var til rannsóknar hjá lögreglu. Umboðsmaður 

taldi hins vegar af lögskýringargögnum að ekki yrði áskilið í upphafi máls hjá bótanefnd að slík 

bótakrafa sé ítarlega rökstudd og sundurliðuð, enda sé ekkert því til fyrirstöðu að nefndin óski 

eftir frekari gögnum og upplýsingum frá tjónþola við mat sitt. 

- Umsókn um bætur þarf að hafa borist bótanefnd innan tveggja ára frá því að brota var 

framið  

Í 2. mgr. 6. gr. bþl. er svo kveðið á um þann tímafrest sem tjónþoli hefur til að sækja um bætur 

til bótanefndar, eða tvö ár frá því að brot var framið. Tímafrestur þessi telst rofinn þegar umsókn 

 
63 Þorgeir Ingi Njálsson, „Um bætur til þolenda afbrota og störf bótanefndar“ (2006) 56 Tímarit lögfræðinga 5, 13. 

Einnig Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur III, sérsvið skaðabótaréttar, (Bókaútgáfan Codex 

Reykjavík 2020) 379-380 og Eiríkur Jónsson, „Skaðabætur vegna kynferðisbrota – Er réttur brotaþola ekki að fullu 

sóttur?“ (2012) 62 Tímarit lögfræðinga 79, 93-94. 
64 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 659 – 411. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 6. gr. 

undirstrikanir eru frá höfund. 
65 Þorgeir Ingi Njálsson, „Um bætur til þolenda afbrota og störf bótanefndar“ (2006) 56 Tímarit lögfræðinga 5, 13 

og Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur III, sérsvið skaðabótaréttar, (Bókaútgáfan Codex 

Reykjavík 2020) 380-381. 
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er send á dómsmálaráðuneytið. Hægt er að senda inn umsókn þó að mál sé enn í rannsókn hjá 

lögreglu eða meðferð hjá dómstólum. Fullmótuð bótakrafa þarf ekki að vera til staðar enda hægt 

að leggja fram frekari gögn hjá bótanefnd þegar þau liggja fyrir.66 Ákvæði þetta hefur þó oft 

staðið í vegi fyrir því að taka megi umsókn um bætur til greina, sem raunar hefur hlotið nokkra 

gagnrýni, enda snýr það ekki að efnislegum rétti tjónþola til bóta á grundvelli laganna.67 Þegar 

sótt er um bætur til bótanefndar þarf tjónþoli ekki áður að sýna fram á greiðslugetu tjónvalds 

og því nægjanlegt að gera strax kröfu um greiðslu bóta úr hendi ríkissjóðs.68  

Í ljósi þess að við ákvörðun bóta er að jafnaði miðað við ákvörðun dómstóla er tveggja 

ára fresturinn nokkuð athyglisverður. Oft getur mál tekið langan tíma í meðferð hjá dómstólum 

og endanlegar niðurstöður oft dregist á langinn, einkum í málum sem hefur verið áfrýjað. 

Virðist ákvæði 2. mgr. 6. gr. laganna því oft vera full harkalegt í framkvæmd. Til samanburðar 

má nefna að samkvæmt dönskum lögum um bætur til þolenda afbrota69 miðast tveggja ára 

fresturinn við dómsuppsögu eða frá þeim tíma sem lögregla ákveður að hætta rannsókn máls, 

án ákæru, sbr. 2. mgr. 13. gr. dönsku laganna.70 Sé brot óupplýst miðast fresturinn þó við þann 

dag sem brot var framið, sbr. 1. mgr. 13. dönsku laganna.71  

- Undantekning 3. mgr. 6. gr. bþl. 

Undantekning frá skilyrðum 1. og 2. mgr. 6. gr. bþl. er að finna í 3. mgr. ákvæðisins 

Undantekningarákvæðinu var bætt við lögin með lögum nr. 118/1999 og var þörf viðbót við 

lögin, enda ljóst að við tilteknar aðstæður getur verið rétt að víkja frá þessum meginreglum 1. 

og 2. mgr. Má þar sem dæmi nefna að vafi getur verið á því hvenær skylda stofnast til að kæra, 

t.d. þegar brotastarfsemi er samfelld og gerist yfir langt tímabil eða þegar brotaþoli er háður 

tjónvaldi eða undur áhrif hans, t.d. vegna æsku eða bjargarleysis.72 Raunar segir í 

athugasemdum sem fylgdi frumvarpi laganna nr. 118/1999, að undantekningin getur 

sérstaklega átt við þegar brotið er gegn barni, enda hafi börn oft ekki náð nauðsynlegum þroska 

til að gera sér grein fyrir því sem hefur átt sér stað, sem og börn eiga oftar erfiðara með að kæra 

 
66 „Um meðferð mála samkvæmt lögum nr. 69/1995 um greiðslu ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota“ 

(Sýslumenn) <https://www.syslumenn.is/thjonusta/onnur-thjonusta/greidsla-bota-til-tholenda-afbrota/botanefnd-

nanar/> skoðað 1. febrúar 2020. 
67 Þorgeir Ingi Njálsson, „Um bætur til þolenda afbrota og störf bótanefndar“ (2006) 56 Tímarit lögfræðinga 5, 13. 
68 Halldór Þormar Halldórsson, ritari bótanefndar, tölvupóstur til höfundar (14. apríl 2021). 
69 Lovbekendtgørelse 2014-11-18 nr. 1209 om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (Offererstatningsloven). 
70 Ákvæði 2. mgr. 13. gr. dönsku laganna er svohljóðandi: „Hvis der i sagen er afsagt dom, regnes fristen i stk. 1, 

fra dommen var endelig. Hvis politiet har efterforsket sagen, uden at der efterfølgende er rejst straffesag, regnes 

fristen fra tidspunktet for politiets afgørelse om indstilling af efterforskningen.“ 
71 Ákvæði 1. mgr. 13. gr. dönsku laganna er svohljóðandi: „Nævnet kan ikke behandle en ansøgning, der er indgivet 

over 2 år efter, at lovovertrædelsen er begået, medmindre der foreligger særlige grunde.“ 
72 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, (Bókaútgáfan Codex Reykjavík 2005) 468 og Eiríkur Jónsson og 

Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur III, sérsvið skaðabótaréttar, (Bókaútgáfan Codex Reykjavík 2020) 377-378. 

https://www.syslumenn.is/thjonusta/onnur-thjonusta/greidsla-bota-til-tholenda-afbrota/botanefnd-nanar/
https://www.syslumenn.is/thjonusta/onnur-thjonusta/greidsla-bota-til-tholenda-afbrota/botanefnd-nanar/
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brot. Þá á þetta einnig sérstaklega við þegar náin tengsl eru á milli barns og brotamanns. Heimild 

3. mgr. 6. gr. laganna er þó ekki eingöngu bundin við þau tilvik þar sem börn eru þolendur, þó 

tilefni lagabreytingarinnar hafi verið að styrkja réttarstöðu barna sem þolenda afbrota. Við 

ákvörðun á því hvort undantekningarreglunni verði beitt verður því að meta hvert tilvik fyrir 

sig. Gera megi þó ráð fyrir því að veigamikil rök mæli almennt með því þegar þolandi er yngri 

en 18 ára.73  

Hafa dómstólar sýnt stöðu tjónþola í þessum tilvikum eðlilega tillitsemi, sbr. dómur 

Hæstaréttar, dags. 5. febrúar 2004, í máli nr. 234/2003 og dómur Hæstaréttar, dags. 10. febrúar 

2005, í máli nr. 354/2004.  

Hrd. nr. 234/2003: Tjónþoli, starfsmaður sambýlis, tilkynnti lögreglu um tilefnislausa 

líkamsárás sem hún hafði orðið fyrir af hálfu vistmanns sambýlisins, án þess þó að kæra 

vistmanninn sérstaklega. Hún tilkynnti svo bótanefnd síðar um atvikið, sem tjáði henni að hún 

þyrfti að kæra brotið, sbr. 1. mgr. 6. gr. laganna. Síðar var lögunum svo breytt, þ.e. 

undantekningarákvæði 3. mgr. 6. gr. laganna var bætt við með lögum nr. 118/1999, þar sem 

heimilað er að víkja frá þessu skilyrði. Taldi dómurinn á sú heimild væri ekki bundin við atvik 

sem hafi átt sér stað eftir gildistöku þeirra laga. Í kjölfarið gerði tjónþoli svo kröfu fyrir 

bótanefnd, sem hafnaði greiðsluskyldu þar sem hún taldi að ekki væri unnt að slá því föstu að 

tjón yrði rakið til refsiverðrar háttsemi. Höfðaði tjónþoli þá mál til að hnekkja þeirri niðurstöðu 

og féllst Hæstiréttur á kröfu hennar og taldi að veigamikil rök hafi mælt með því að víkja mætti 

frá skilyrðinu um kæru. Taldi dómurinn að nefndin hafi ekki gefið henni tilefni til að kæra 

tjónvald og setja fram kröfu um skaðabætur, eins og þótti mega ætla að hún hefði ella gert. 

Samkvæmt þessu og með hliðsjón af lögskýringargögnum þóttu skilyrði 1. mgr. 6. gr. laga nr. 

69/1995 ekki standa í vegi fyrir greiðslu bóta til S.  

Hrd. nr. 354/2004: Tjónþola höfðu verið dæmdar miskabætur í opinberu máli þar sem tjónvaldur 

hafði verið sakfelldur fyrir að hafa margoft framið kynferðisbrot gegn henni á tilteknu tímabili. 

Þar sem bótanefnd féllst ekki á að greiða henni nema hluta hámarksbóta samkvæmt lögunum 

höfðaði hún mál á hendur íslenska ríkinu og bótanefndinni til heimtu þeirrar fjárhæðar sem á 

vantaði til að ná hámarksfjárhæðinni samkvæmt lögunum, jafnframt krafðist hún þess að 

úrskurður nefndarinnar yrði felldur úr gildi. Í dómnum segir að um röð brota hafi verið að ræða 

sem teldust eitt brot í skilningi laganna. Væri því nægilegt að broti hefði lokið innan þeirra 

tímamarka sem lögin miðuðu við til þess að allt tjónið fengist bætt samkvæmt lögunum. Var 

krafan því tekin til greina. 

 
73 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 67 - 67. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta. 
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Undanþáguákvæði 3. mgr. 6. gr. laganna er þó ekki talið eiga við þegar brot hefur verið kært 

en umsókn ekki borist nefndinni innan tveggja ára, sbr. 2. mgr. 6. gr. laganna, enda megi þá 

gera raunhæfa kröfu til tjónþola að geri kröfu fyrir bótanefnd, sbr. ákvarðanir bótanefndar í 

málum nr. 010/2016 og 011/2016 og einnig ákvörðun bótanefndar í máli nr. 019/2016.  

Ákv. bótanefndar nr. 010/2016 og 011/2016: Málin vörðuðu tvíburasystur sem urðu fyrir 

kynferðislegri áreitni af náskyldum ættingja þegar þær voru á aldrinum 11-13 ára. Tjónvaldur 

játaði brotin fyrir héraðsdómi en ekki lág ljóst fyrir hvenær brotin voru framin. Brotin þóttu 

varða við 2. mgr. 202. gr. almennra hegningarlaga og var honum gert að greiða systrunum hvorri 

fyrir sig, kr. 500.000 í miskabætur með vöxtum og dráttarvöxtum. Í ákvörðuninni er vísað til 

þess að sækja þurfi um bætur hjá bótanefnd innan tveggja ára frá því brot er framið, sbr. 2. mgr. 

6. gr. laganna. Heimilt sé þó að víkja frá þessu ef veigamikil rök mæla með því, sbr. 3. mgr. 6. 

gr. laganna. Brotin gegn systrunum voru kærð um vorið 2013 en bótanefnd barst umsókn um 

bætur í ársbyrjun 2016. Frá því kæra var lögð fram og þar til sótt var um bætur til bótanefndar 

liðu því ríflega tvö og hálft ár. Bótanefnd leit svo á að heimild til að beita undanþáguákvæði 3. 

mgr. 6. gr. laganna væri bundin við þann tíma sem líður frá broti og þar til gera má raunhæfa 

kröfu um að umsókn um bætur verði send bótanefnd. Ekki væri heimilt að taka til afgreiðslu 

umsókn eftir að liðin voru full tvö ár frá því brot var kært eða tilkynnt um það og var umsóknum 

systranna hafnað. 

Ákv. bótanefndar nr. 019/2016: Í því máli var umsókn hafnað þar sem hún barst þremur árum 

eftir að kæra var lögð fram. Var ekki talið skipta neinu máli þótt sakamálið hafi dregist í meðferð 

yfirvalda, enda gildir tveggja ára fresturinn jafnt hvort sem máli lýkur með dómi eða ekki, sbr. 

12. gr. laganna.  

Hér kann þó að skipta máli hvort lögregla hafi leiðbeint tjónþola um rétt sinn til greiðslu bóta 

samkvæmt lögunum, sbr. 18. gr. bþl.74 

2.5.2. Ákvörðun, frádráttur og lækkun eða niðurfelling bóta. 

- Niðurstaða dómstóla almennt bindandi, skv. 1. mgr. 11. gr. laganna 

Samkvæmt því sem segir í 8. gr. bþl. gilda í meginatriðum almennar reglur skaðabótaréttar um 

ákvörðun bóta samkvæmt lögunum. Bótafjárhæðir eru ákvarðaðar, líkt og komið hefur fram, 

annaðhvort með dómi eða af bótanefnd. Í 1. mgr. 11. gr. laganna segir að þegar bótakröfu hefur 

því verið ráðið til lykta með dómi skal bótanefnd greiða bætur samkvæmt þeirri fjárhæð sem 

þar var ákveðin. Meginreglan er því að niðurstaða dóms er bindandi fyrir bótanefnd. Þetta 

grundvallast m.a. í 12. gr. laganna þar sem segir að bótanefnd sé heimilt að fresta ákvörðun um 

 
74 Í fyrrnefndum dómi Hæstaréttar í málin nr. 234/2003, var m.a. horft til þess að lögregla hafi ekki uppfyllt þá 

skyldu að veita tjónþola upplýsingar um rétt sinn til bóta skv. 18. gr. laganna. 
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greiðslu bóta þegar krafan er til meðferðar í dómsmáli á hendur tjónvaldi eða dæmd í héraði þar 

til endanlegur dómur liggur fyrir. Engu máli skiptir hvort bótakrafan hafi verið dæmd í refsi- 

eða einkamáli. Þá skal nefndin einnig greiða vexti og dráttarvexti af höfuðstól þeirrar fjárhæðar 

sem ákvörðuð er í dómi, sbr. Hrd. nr. 494/2004 og fyrri umfjöllun.75 Af 9. gr. laganna leiðir þó 

að bótanefnd þarf í vissum tilvikum að ákveða þetta sjálf, þ.e. þegar ekki er vitað hver tjónvaldur 

er, hann sé ósakhæfur eða finnist ekki, sbr. fyrri umfjöllun.  

Niðurstaða dómstóla um skaðabótakröfu er þó ekki bindandi fyrir bótanefnd í einu og 

öllu. Nefndin þarf þannig að taka tillit til lágmarks- og hámarksákvæðis 7. gr. laganna og 

frádráttarákvæðis 10. gr. þeirra, sbr. 1. mgr. 11. gr. bþl. Þá er bótanefnd í sérstökum tilvikum 

heimilt að hækka bætur ef telja má með réttu að tjón tjónþola hafi ekki að fullu verið ljóst við 

meðferð málsins fyrir dómi, sbr. 2. mgr. 11. gr. laganna. Nefndin getur einnig lækkað bætur 

fyrir munatjón skv. sérreglu 2. mgr. 8. gr. laganna. Almennt verður þó að telja að sé krafa innan 

þeirra marka sem kveðið er um í lögunum, er niðurstaða dóms um bótafjárhæðir, lækkun bóta 

eða niðurfellingu þeirra vegna eigin sakar eða áhættu bindandi fyrir bótanefnd.76  

Samkvæmt 3. mgr. 11. gr. laganna gildir ákvæði 1. mgr. ákvæðisins þó ekki í þeim 

tilvikum sem tjónvaldur viðurkennir bótakröfu eða fjárhæð hennar undir rekstri máls. Þetta á 

við um kröfur sem tjónvaldur mótmælir ekki eða í útivistarmálum. Í slíkum tilvikum hefur 

dómurinn ekki tekið eiginlega afstöðu til bótakröfunnar og tekur bótanefnd þá málið til 

meðferðar samkvæmt almennum reglum.77 Í ákvörðun bótanefndar í máli nr. 049/2014 byggði 

bótanefnd m.a. á þessu. 

Ákv. bótanefndar nr. 049/2014: Bótakröfu manns, sem varð fyrir því að vera skallaður í andlitið 

af öðrum manni með þeim afleiðingum að tvær tennur í munni hans brotnuðu, var vísað í sérstakt 

einkamál, sbr. heimilt í 175. gr. sml. Dómur í einkamálinu var kveðinn upp í samræmi við 1. 

mgr. 96. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991, þar sem tjónvaldur hélt ekki uppi vörnum 

í málinu í skilningi laganna. Voru kröfur tjónþola því allar teknar til greina en meðal krafna hans 

var krafa um greiðslu á framtíðarsjúkrakostnaði að álitum að fjárhæð kr. 5.000.000, einkum 

vegna tannviðgerða. Var krafan byggð á mati sérfræðings. Tjónþoli gerði svo kröfu um greiðslu 

bóta úr ríkissjóði í samræmi við niðurstöðu einkamálsins. Bótanefnd vísaði til þess að ákvörðun 

dóms um fjárhæð bóta sé almennt bindandi fyrir nefndina sbr. 1. mgr. 11. gr. bþl. Það gildi þó 

 
75 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 659 – 411. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 11. gr. og 

Þorgeir Ingi Njálsson, „Um bætur til þolenda afbrota og störf bótanefndar“ (2006) 56 Tímarit lögfræðinga 5, 18. 
76 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 659 – 411. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 11. gr. sjá 

einnig Þorgeir Ingi Njálsson, „Um bætur til þolenda afbrota og störf bótanefndar“ (2006) 56 Tímarit lögfræðinga 

5, 16-18 og Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur III, sérsvið skaðabótaréttar, (Bókaútgáfan 

Codex Reykjavík 2020) 383-384. 
77 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 659 – 411. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 11. gr. 
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ekki ef tjónvaldur er talinn hafa viðurkennt fjárhæð bótakröfu undir þinghaldi, sbr. 3. mgr. 11. 

gr. laganna. Vísaði bótanefnd jafnframt til skýringa við ákvæði í frumvarpi laganna, en þar segir 

að þetta eigi við um kröfur sem tjónvaldur mótmælir ekki, eða þegar um er að ræða útivistardóm 

í einkamáli þannig að dómur er kveðinn upp í samræmi við kröfu tjónþola. Dómurinn hefur þá 

ekki tekið eiginlega afstöðu til bótakröfunnar og er miðað við að bótanefnd taki málið til 

meðferðar samkvæmt almennum reglum. Taldi bótanefnd því að málið félli undir 3. mgr. 11. 

gr. laganna og fjárhæð hinna dæmdu bóta væri ekki bindandi. Taldi bótanefnd að rétt væri að 

greiða manninum miskabætur og útlagðan sjúkrakostnað en hafnaði greiðslu á 

framtíðarsjúkrakostnaði þar sem hann væri algerlega að álitum og því ekki raunverulegt fjártjón. 

Í þessu ljósi er því mikilvægt að í dómum sé skýrt tekið fram hvort tjónvaldur mótmæli 

skaðabótakröfunni eða ekki. 

- Lækkunar- og niðurfellingarheimild 8. gr. laganna 

Samkvæmt 1. mgr. 8. gr. bþl. er bótanefnd heimilt að lækka eða fella niður bætur vegna eigin 

sakar tjónþola eða hins látna á tjóninu eða eigin áhættu. Við mat á því hvort lækka beri eða fella 

niður bætur er heimilt að líta til háttsemi tjónþola eða umsækjanda fyrir brotið, við brotið eða 

eftir það. Tilgangur ákvæðisins samkvæmt því sem kemur fram í frumvarpi laganna er m.a. að 

koma í veg fyrir lækkun eða niðurfellingu bóta í tilvikum þar sem tjónþoli hefur verið ögrandi 

eða farið á eða verið á stað þar sem af reynslu má telja sérstaka hættu á slagsmálum eða öðru 

ofbeldi. Enn fremur kemur fram að einungis sé hægt að lækka eða fella niður bætur í slíkum 

tilvikum í samræmi við almennar reglur skaðabótaréttar um eigin sök og eigin áhættu. 

Lækkunarreglur III. kafla skaðabótalaga gilda því í þessum tilvikum, en almennt fer um 

eiginsök og áhættu skv. 2. mgr. 24. gr. skbl.78  

Þá má lækka eða fella niður bætur fyrir munatjón skv. 4. gr. laganna ef tjónþoli af 

ásetningi eða gáleysi hefur aukið hættu á tjóni með því að láta hjá líða að gera venjulegar 

varúðarráðstafanir. Sama gildi ef munir hafa ekki verið vátryggðir, enda mátti ætlast til þess af 

tjónþola, sbr. 2. mgr. 8. gr. bþl. Ákvæðið tekur þó aðeins til 4. gr. laganna en ekki 1. mgr. 2. gr. 

þeirra, sbr. fyrri umfjöllun.79 

- Frádráttarheimild 10. gr. laganna 

Um frádrátt frá bótagreiðslum samkvæmt lögunum fer eftir ákvæði 10. gr. laganna. Þar segir 

að frá ákvarðaðri fjárhæð bóta skal draga frá greiðslur sem tjónþoli hefur fengið eða samið um 

að fá greiddar frá tjónvaldi, greiðslur sem falla undir almannatryggingar, laun í veikindum, 

 
78 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 659 – 411. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 8. gr. 
79 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 659 – 411. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 8. gr. 
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lífeyrisgreiðslur eða vátryggingarbætur. Sama gildir jafnframt um aðra fjárhagsaðstoð sem 

tjónþoli hefur fengið eða á rétt á vegna tjónsins, sbr. 1. mgr. 10. gr. Ákvæði þetta gengur því 

lengra en frádráttarregla skaðabótalaganna, sbr. 4. mgr. 5. gr. skbl. Samkvæmt 

frádráttarákvæðum skaðabótalaganna koma sumar greiðslur frá þriðja manni til frádráttar 

bótum en aðrar ekki. Meginregla bþl. er hins vegar að allar greiðslur frá þriðja aðila koma til 

frádráttar bótum. Ástæða þess er sú að megintilgangur laganna er að bæta þolendum afbrota 

tjón þeirra sem ekki fæst greitt með öðrum hætti.80  

Undantekningar eru þó gerðar frá þessu. Ellilífeyrir og sambærilegar greiðslur koma 

ekki til frádráttar, þar sem slíkar greiðslur eru greiddar tjónþola óháð afleiðingum tjóns. 

Jafnframt koma greiðslur frá félagsmálastofnunum og sambærilegu aðilum vegna umönnunar 

og þess háttar aðeins til frádráttar kostnaði af útgjöldum fyrir heilbrigðisþjónustu og öðru tjóni 

skv. 1. gr. skbl. Þá koma greiðslur úr vátryggingum aðeins til frádráttar þeim bótaþáttum sem 

þær varða en ekki bótagreiðslum samkvæmt ákvæðum frumvarpsins í heild. Jafnframt getur 

bótanefnd krafið tjónþola um endurgreiðslu greiddra bóta, hafi greiðsla sem draga átti frá bótum 

borist eftir á, sbr. 2. mgr. 17. gr. bþl.81 

Samkvæmt 2. mgr. 10. gr. laganna eru endurkröfur á hendur tjónþola ekki greiddar, en 

hér er átt við endurkröfurétt þriðja aðila. Þetta er því ólíkt skaðabótalögunum, en þar er í 2. mgr. 

17. gr. skbl. kveðið á um endurkröfurétt vinnuveitanda og í 2. mgr. 19 gr. og 1. mgr. 22. gr. 

skbl. um endurkröfurétt vátryggingafélaga.82 Þessar endurkröfur beinast gegn þeim sem 

skaðabótaábyrgð ber en ekki tjónþola og gætu því ekki beinst gegn ríkissjóði.83  

Í 3. mgr. 10. gr. bþl. er kveðið á um það þegar ríkissjóður á endurkröfu á hendur tjónþola 

á grundvelli 19. gr. laganna skal hún dregin frá ákvarðaðri fjárhæð bóta til hans. Ríkissjóði er 

því heimilt að skuldajafna kröfunni. Hér er því um að ræða tilvik þar sem einstaklingur, sem 

sækir um bætur, hefur áður verið valdur að tjóni annars einstaklings og hefur myndað ógreidda 

kröfu sem ríkissjóður hefur til innheimtu. Bótanefnd er þó heimilt að veita undanþágu frá þessu 

ef veigamikil rök mæla með því. Við það mat er m.a. horft til aldurs tjónþola og félagslegra 

aðstæðna. Ákvæðið kom nýtt inn í lögin með lögum nr. 54/2012.84  

 
80 Þorgeir Ingi Njálsson, „Um bætur til þolenda afbrota og störf bótanefndar“ (2006) 56 Tímarit lögfræðinga 5, 17. 
81 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 659 – 411. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 10. gr. 
82 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 659 – 411. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 10. gr. 
83 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur III, sérsvið skaðabótaréttar, (Bókaútgáfan Codex 

Reykjavík 2020) 386. 
84 Alþt. 2011-12, A-deild, þskj. 1116 – 686. mál, 3. Frádráttur frá greiddum bótum vegna skuldajöfnunar og 

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, Um 3. gr. 
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2.6. Endurkröfuréttur ríkissjóðs 

2.6.1. Endurkröfur ríkissjóðs á hendur tjónþola 

Í 17. gr. bþl. er kveðið á um endurkröfurétt ríkissjóðs á hendur tjónþola. Samkvæmt 1. mgr. 17. 

gr. bþl. stofnast endurkröfuréttur þessi þegar tjónþoli hefur gefið rangar upplýsingar eða leynt 

atriðum sem þýðingu hafa við ákvörðun um greiðslu bóta til sín. Heimilt er þá að endurkrefja 

tjónþola um þá fjárhæð sem hann hefur ranglega fengið með þeim hætti. Þá er bótanefnd heimilt 

að krefja tjónþola um endurgreiðslu bóta ef hann hefur síðar fengið tjón sitt bætt með öðrum 

hætti, sbr. 2. mgr. 17. gr. bþl.  

Vert er þó að benda á að í lögunum er ekkert ákvæði sem kveður á um skyldu tjónþola 

til að gefa bótanefnd upplýsingar um bætur sem hann fær síðar frá öðrum vegna tjónsins. Þá 

nægir gáleysi sem grundvöllur að endurkröfurétti ríkissjóðs, þ.e. rétturinn til að krefjast 

endurgreiðslu er ekki háð því að tjónþoli hafi gerst sekur um refsiverðan verknað með því að 

gefa rangar eða leyna atriðum sem þýðingu hafa.85 

2.6.2. Endurkröfur ríkissjóðs á hendur tjónvaldi 

Þegar ríkissjóður hefur greitt tjónþola bætur samkvæmt lögunum, eignast hann rétt tjónþola 

gagnvart tjónvaldi sem nemur fjárhæð bótanna, sbr. 1. ml. 1. mgr. 19. gr. bþl. Hér er því um 

lögbundið framsal kröfuréttinda að ræða. Sætir framsal þetta ekki sérstökum takmörkunum, en 

endurkröfurétturinn takmarkast þó við kröfu tjónþola gagnvart tjónvaldi, þ.e. sem nemur þeirri 

fjárhæð sem ákveðin er með dómi. Í þeim tilvikum sem bótanefnd hefur því tekið ákvörðun um 

að hækka bætur skv. 2. mgr. 11. gr. laganna eru þær ekki hluti af bindandi endurkröfurétt 

gagnvart tjónvaldi. Greiði ríkissjóður lægri bætur til tjónþola, sbr. 7.-9. gr. laganna, en sem 

nemur kröfu hans á hendur tjónvaldi, heldur tjónþoli áfram þeirri kröfu á hendur tjónvaldi sem 

nemur mismuninum.86  

Endurkröfuréttur ríkissjóð myndast þó ekki þegar ákærufrestun er gefin út í máli skv. 

56. gr. hgl., sbr. 2. mgr. 146. gr. sml., sbr. ákvörðun bótanefndar í mál nr. 003/2016. 

Ákv. bótanefndar nr. 003/2016: Í því máli var ung stúlka fyrir kynferðisbroti af hálfu jafnaldra 

síns og var gefin út ákærufrestun á hendur honum sakir ungs aldurs hans. Brotið þótti varða við 

1. mgr. 202. gr. almennra hegningarlaga. Bótanefnd taldi að skilyrði fyrir greiðslu bóta væru 

uppfyllt og féllst á greiðslu á miskabótum að fjárhæð kr. 700.000 auk vaxta og dráttarvaxta. 

Tjónvaldur var ekki endurkrafinn um þá fjárhæð sem greidd var brotaþola þar sem ákærufrestun 

á hendur honum er ekki talin leiða til þess að réttur myndist fyrir ríkissjóð á endurkröfu. 

 
85 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 659 – 411. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 17. gr. 
86 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 659 – 411. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 19. gr. 
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Bótanefnd tekur ákvörðun um það hvort endurkrefja skuli tjónvald vegna bóta sem ríkissjóður 

hefur greitt, sbr. 2. ml. 1. mgr. 19. gr. bþl. Um þessa ákvörðun fer eftir IV. kafla reglugerðar 

um starfshætti bótanefndar nr. 280/2008. Í 2. mgr. 13. gr. rgl. 280/2008 segir að ákvörðun um 

endurkröfu skal tekin á grundvelli þeirra upplýsinga sem fyrir liggja um tjónvald, hagi hans og 

fjárhag. Bótanefnd er jafnframt heimilt að krefja tjónvald um hverjar þær upplýsingar sem skipt 

geta máli við ákvörðunina. Í dag eru allir krafðir um það sem greitt er tjónþola og er krafan send 

til innheimtu hjá innheimtumiðstöð sekta og sakarkostnaðar. Innan við 10% krafna innheimtast, 

en það er þó misjafnt eftir árum og árferði.87 Samkvæmt 1. ml. 14. gr. rgl. 280/2008 er skilyrði 

endurkröfu að tjónvaldi hafi verið kynnt um kröfuna og honum gefið tækifæri til þess að tjá sig 

um hana, sbr. einnig 8. gr. rgl. nr. 280/2008. Þetta var jafnframt staðfest í dómi Hæstaréttar, 

dags. 25. febrúar 2010, í málin nr. 330/2009.  

Hrd. nr. 330/2009: Með ákvörðun bótanefndar 16. mars 2006 var íslenska ríkinu gert að greiða 

tjónþola bætur vegna líkamsárásar tveggja aðila, þ.e. tjónvalda. Höfðaði íslenska ríkið í kjölfarið 

mál gegn þessum tveimur tjónvöldum til greiðslu á þeim bótum á grundvelli 19. gr. laga nr. 

69/1995, þar sem segir að ríkissjóður eignist rétt tjónþola gagnvart tjónvaldi ef ríkissjóður greiði 

bætur samkvæmt lögunum. Talið var að skilyrði slíkrar kröfu væri að viðkomandi tjónvaldur 

hafi átt þess kost að gæta hagsmuna sinna við meðferð kröfunnar fyrir dómi eða að öðrum kosti 

fyrir bótanefndinni, m.a. með því að kynna sér þau gögn sem lægju til grundvallar kröfunni og 

tjá sig um þau áður en ákvörðun yrði tekin. Þar sem ekki var gætt að þessum réttindum þessara 

tveggja tjónvalda, áður en nefndin tók þá ákvörðun sem krafa á hendur þeim byggði á, var talið 

að hún gæti ekki orðið grundvöllur að kröfu samkvæmt fyrrnefndu ákvæði. Þegar af þessari 

ástæðu voru tjónvaldarnir sýknaðir af kröfu ríkisins. 

Telji tjónvaldur eða umboðsmaður hans hins vegar ríkar ástæður fyrir því að falla eigi frá 

endurkröfu á hendur honum, skal hann leggja fram gögn því til staðfestingar, sbr. 2. ml. 14. gr. 

rgl. 280/2008. Nefndinni er þá heimilt að hafa eftirfarandi til hliðsjónar, sbr. 1-4. tl. 14. gr. rgl. 

280/2008: 

1. Hvort tjónvaldur sé látinn og í búi hans séu óverulegar eignir.  

2. Hvort bú tjónvalds hafi verið tekið til gjaldþrotaskipta á sl. tveimur árum. 

3. Hvort tjónvaldur er að afplána refsidóm sem nemur a.m.k. 10 ára óskilorðsbundnu 

fangelsi og á óverulegar eignir. 

4. Hvort tjónvaldur sé yngri en 20 ára, á óverulegar eignir og hefur sýnt viðleitni til að 

bæta ráð sitt, eða hagir hans hafa breyst verulega frá því hann framdi brot sitt.  

 
87 Halldór Þormar Halldórsson, ritari bótanefndar, tölvupóstur til höfundar (14. apríl 2021). 
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Endurkröfur ríkissjóðs skv. 1. mgr. 19. gr. bþl. eru aðfararhæfar, sbr. 2. mgr. 19. gr. laganna, 

og fer eftir aðfararlögum nr. 90/1989.88 Var ákvæðinu bætt við lögin með lögum nr. 54/2012 en 

með því að gera endurkröfur aðfararhæfar er unnt að bæta og flýta innheimtuferlinu verulega 

og auka líkur á endurheimtum. Aðfarahæfni krafna hefur þó í reynd lítið að segja þar sem fæstir 

þeirra sem hlotið hafa dóm fyrir brot sín og eru skaðabótaskyldir samkvæmt því eiga eignir sem 

hægt er að gera aðför í fyrir kröfunni.89  

Ákvæði 3. mgr. 19. gr. bþl. var jafnframt bætt við lögin með lögunum nr. 54/2012, en 

þar segir að bótanefnd sé heimilt að fela innheimtuaðila að annast innheimtu fyrir hönd tjónþola 

vegna þess sem fellur utan greiðslu ríkissjóðs. Gildir þetta þó aðeins ef bætur eru ákvarðaðar á 

grundvelli 1. mgr. 11. gr. og krafan er ekki fyrnd. Ástæða þessarar heimildar er sú að þar sem 

takmarkanir eru á greiðslu ríkissjóðs getur það valdið því að tjónþoli fái aðeins hluta tjóns síns 

bætt og erfitt getur verið fyrir hann að innheimta sjálfur eftirstöðvar bóta úr hendir tjónvalds.90  

Um fyrningu kröfunar eftir ákvæði 9. gr. fyrningarlaga nr. 150/2007, þ.e. krafan fyrnist 

á 10 árum frá þeim degi er tjónþoli fékk nauðsynlegar upplýsingar um tjónið og þann sem 

ábyrgð ber á því eða bar að afla sér slíkra upplýsinga, sbr. einnig dóm Hæstaréttar, dags. 14. 

október 2010, í máli nr. 69/2010 þar sem þetta var staðfest.91  

Hrd. nr. 69/2010: Íslenska ríkið höfðaði mál á hendur tveimur tjónvöldum um greiðslu bóta sem 

íslenska ríkinu var gert að greiða tjónþola vegna líkamsárásar á grundvelli laga nr. 69/1995, sem 

umræddir tjónvaldar báru ábyrgð á. Fyrir Hæstarétti bar annar tjónvaldur því fyrir að hann hafi 

ekki notið andmælaréttar áður en bótanefnd tók ákvörðun sína og að krafan væri fyrnd. Ekki var 

fallist á þetta, þ.e. að krafan væri fjárkrafa sem fyrndist á fjórum árum, heldur væri um að ræða 

skaðabótakröfu með tíu ára fyrningarfresti. Í þessu sambandi var vísað til þess að ákvæði 19. gr. 

laga nr. 96/1995 yrði ekki skýrt á annan veg en svo að þegar ríkissjóður greiddi bætur til handa 

tjónþola í samræmi við ákvæðið gengi hann þar með inn í rétt tjónþola sem hann ætti gagnvart 

tjónvaldi. 

  

 
88 Samkvæmt 5. tl. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 90/1989 má gera aðför í úrskurðir yfirvalda, sem eru aðfararhæfir 

samkvæmt fyrirmælum laga. 
89 Halldór Þormar Halldórsson, ritari bótanefndar, tölvupóstur til höfundar (14. apríl 2021). 
90 Alþt. 2011-12, A-deild, þskj. 1116 – 686. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, 5. Endurkrafa bóta og 

aðfararhæfi og einnig athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 5. gr. 
91 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur III, sérsvið skaðabótaréttar, (Bókaútgáfan Codex 

Reykjavík 2020) 387-389. 
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3. Takmarkanir á bótarétti þolenda afbrota samkvæmt lögum nr. 

69/1995  

3.1. Almennt um takmarkanir laganna 

Bótarétti þolenda afbrota eru settar verulegar takmarkanir í tveimur ákvæðum laganna. 

Takmarkanirnar varða annars vegar þær bótafjárhæðir sem greiddar eru samkvæmt lögunum, 

þ.e. lágmarks- og hámarks ákvæði 7. gr. laganna, og hins vegar tjónið sjálft, þ.e. 

lágmarksskilyrði 2. ml. 1. mgr. 2. gr. laganna. 

Eins og áður sagði eru engar eiginlegar skaðabótareglur í lögunum, heldur aðeins reglur 

sem mæla fyrir um greiðsluskyldu ríkissjóðs. Af þessari ástæðu eru bætur samkvæmt lögunum 

í meginatriðum ákvarðaðar eftir almennum reglum skaðabótaréttar.92 Við útreikning á fjárhæð 

bóta fer því eftir ákvæðum skaðabótalaganna og er mat á tjóni tjónþola jafnframt framkvæmt á 

grundvelli þeirra. Fjárhæð skaðabóta getur því eftir atvikum hlaupið á nokkrum tugum jafnvel 

hundruðum milljóna. Að jafnaði fara bótafjárhæðir þeirra mála sem eru til meðferðar hjá 

bótanefnd þó eftir því sem ákveðið hefur verið með dómi eða samkvæmt bótakröfu tjónþola til 

nefndarinnar, sbr. fyrri umfjöllun.  

Þær bætur sem greiddar eru á grundvelli laganna eru þó ávalt bundnar við tiltekið 

hámark, sbr. 2. mgr. 7. gr. bþl. Samkvæmt ákvæðinu eru því ekki greiddar hærri bætur en 

ákvæðið heimilar. Bæturnar þurfa jafnframt að vera yfir tilteknu lágmarki svo greiðsluskylda 

ríkissjóðs stofnist, sbr. 1. mgr. 7. gr. bþl. Samkvæmt ákvæðu þarf fjárhæð bótanna því að vera 

yfir tiltekinni fjárhæð svo greiðsluskylda stofnist. Þá þarf tjónið að vera metið yfir tilteknu 

lágmarki til þess að það fáist greitt, sbr. 2. ml. 1. mgr. 2. gr. bþl. Hér í framhaldinu verður 

þessum takmörkunum laganna gerð nánari skil, m.a. þær ástæður sem liggja að baki þeim og 

tilgangi þeirra. 

3.2. Lágmarks- og hámarks bætur samkvæmt 7. gr. bþl. 

3.2.1. Almennt um ákvæði 7. gr. bþl. 

Þær bótafjárhæðir sem ríkissjóður greiðir samkvæmt lögunum til þolenda afbrota eru 

takmarkaðar af lágmarks- og hámarks ákvæði 7. gr. bþl., líkt og áður segir. 

Í 1. mgr. 7. gr. bþl. er hið eiginlega lágmarks ákvæði laganna, en þar segir að ekki séu 

greiddar bætur vegna einstaks verknaðar nema höfuðstóll kröfu sé 400.000 kr. eða hærri. 

Samkvæmt þessu þarf bótakrafa tjónþola því að nema a.m.k. þeirri fjárhæð, þ.e. 400.000 kr., til 

 
92 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur III, sérsvið skaðabótaréttar (Bókaútgáfan Codex 

Reykjavík 2020) 368. 
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þess að bótanefndin taki málið til skoðunar og bætur séu greiddar. Ákvæðið leiðir því til þess 

að fjöldi mála kemur aldrei inn á borð bótanefndar sem og að nefndin hafnar umsóknum sem 

henni berast þar sem skilyrðinu er ekki uppfyllt.93 Höfuðstóllinn samkvæmt ákvæðinu er heildar 

bótakrafa tjónþola, þ.e. vegna t.d. líkamstjóns skv. 2. gr. bþl. eða miska skv. 3. gr. bþl., en 

jafnframt tildæmdur lögmannskostnaður og matskostnaður.94 Ekki er þó litið á vexti og 

dráttarvexti sem hluta af höfuðstól kröfunnar, en þeir koma til viðbótar henni, sbr. Hrd. nr. 

494/2004, sem áður hefur verið reifaður í kafla 2.4.5. Sé krafa þannig undir lágmarksfjárhæð 

ákvæðisins lyfta vextir ekki kröfunni yfir það lágmark, sbr.  

Í 2. mgr. 7. gr. er svo að finna hið eiginlega hámarks ákvæði laganna, en þar er í a- til e-

liðum kveðið á hámark þeirra greiðslna sem ríkissjóður greiðir til tjónþola samkvæmt lögunum. 

Ákvæðið er svohljóðandi með síðari breytingum:  

„Af dæmdum eða ákvörðuðum bótum, að vöxtum meðtöldum, greiðir ríkissjóður ekki 

hærri fjárhæð en; 

a. 250.000 kr. fyrir tjón á munum, 

b. 5.000.000 kr. fyrir líkamstjón, þ.m.t. fyrir varanlegan miska og varanlega örorku, 

c. 3.000.000 kr. fyrir miska, 

d. 2.500.000 kr. fyrir missi framfæranda, 

e. 1.500.000 kr vegna útfararkostnaðar.“ 

Ofangreindar fjárhæðir eru fastar þ.e. fjárhæðir a- til e-liðir hækka ekki eða taka breytingum, 

hvorki vegna vaxta sem kunna á kröfuna að falla, sbr. 2. mgr. 7. gr. bþl. „að vöxtum 

meðtöldum“, eða á grundvelli verðlagsbreytinga. Annar kostnaður sem til fellur vegna tjónsins, 

t.d. lögmannskostnaður eða matskostnaður, virðist jafnframt eiga að koma til viðbótar þessum 

fjárhæðum, þ.e.a.s. er innifalið í hámarki bótanna en hækkar þær ekki.95 Hér má þó benda á 

hvað það varðar að hvergi kemur fram í lögunum undir hvaða liði lögmannskostnaður og 

matskostnaður eigi að falla samkvæmt ákvæðinu. Það er hins vegar ljóst að þessi kostnaður fæst 

ekki greiddur ef hann er yfir þeim þeim hámarksfjárhæðum sem greinir í ákvæðinu, nema þá 

eftir atvikum að hluta. Tjónþoli kann því að þurfa að bera þennan kostnað sjálfur í þeim 

 
93 Þorgeir Ingi Njálsson, „Um bætur til þolenda afbrota og störf bótanefndar“ (2006) 56 Tímarit lögfræðinga 5, 16. 
94 Þetta var m.a. staðfest í álit umboðsmanns Alþingis í mál nr. 4378/2005 sem áður hefur verið reifað, sjá kafla 

2.4.5., þar segir m.a. eftirfarandi: „Taldi umboðsmaður jafnframt ljóst að dæmdar bætur vegna aðstoðar lögmanns 

mynduðu samkvæmt dómsorði höfuðstól ásamt öðrum dæmdum bótum til útreiknings vaxta, og að bætur þessar 

væru „hluti af efnisdómi“ í skilningi tilvitnaðs dóms Hæstaréttar.“ Umræddur dómur Hæstaréttar er svo áður 

nefndur Hrd. nr. 494/2004, sem jafnframt er reifaður í kafla 2.4.5. 
95 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur III, sérsvið skaðabótaréttar (Bókaútgáfan Codex 

Reykjavík 2020) 385-386 og Þorgeir Ingi Njálsson, „Um bætur til þolenda afbrota og störf bótanefndar“ (2006) 

56 Tímarit lögfræðinga 5, 16. 
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tilvikum, sem er sérstaklega athyglisvert í ljósi þess að alla jafnan er um að ræða 

óhjákvæmilegan kostnað hans af málinu.  

Hámarksfjárhæð greiddra bóta samkvæmt lögunum er því fyrir líkamstjón 5.000.000 kr. 

og fyrir miska 3.000.000 kr. Heildar hámark laganna er hins vegar ekki getið, heldur er aðeins 

kveðið á um það hvert sé hámark bóta fyrir tiltekið tjón. Óljóst virðist hins vegar vera af lestri 

laganna hvort heimilt sé að fullnýta hvern bótalið fyrir sig óháð öðrum, þ.e. hvort heimilt sé t.d. 

að krefjast hámarks bóta fyrir líkamstjón skv. b-lið 2. mgr. 7. gr. laganna og fyrir miska skv. c-

lið 2. mgr. 7. gr. laganna. Samanlagt hámark greiddra bóta yrði því 8.000.000 kr. Ekki yrði þó 

greiddar hærri bætur fyrir hvern tiltekin bótaþátt en kveðið er á um í lögunum. Ekkert virðist 

vera þessu til fyrirstöðu og raunar má sjá að slíkt virðist heimilt en hæsta einstaka greiðsla á 

tímabilinu 1996-1997 var 3.142.162 kr. og var um að ræða 2,5 milljónir fyrir líkamstjón, 600 

þúsund krónur fyrir miska og rúmlega 52 þúsund krónur fyrir munatjón.96 Í þessu tilviki var 

hámarkið fullnýtt bæði vegna líkamstjóns og miska en hámarkið var þá annað en samkvæmt 

núgildandi lögum, sbr. kafli 3.2.2. hér á eftir. Ósvarað er þó hvernig útlagður kostnaður reiknast 

í slíkum tilvikum, þ.e. lögmannskostnaður og matskostnaður. 

Af ákvæði 2. mgr. 7. gr. laganna leiðir þó að sú staða kann að koma upp að tjónþoli fái 

ekki tjón sitt bætti að fullu. Í frumvarpi með lögunum segir að hámark bótafjárhæða sé sett til 

þess að takmarka greiðslur úr ríkissjóði. Hins vegar segir að um það hvort setja ætti hámark og 

hvar mörk þess ættu að vera væri ákvörðunaratriði. Þá segir enn fremur að slíkt hámark 

bótagreiðsla vegna líkamstjóna takmarki verulega greiðslur til tjónþola í mjög alvarlegum 

málum og að matsatriði sé í slíkum tilvikum hvort réttara sé a miða við reglur skaðabótalaga í 

stað sérstaks hámarks. Loks er svo lagt til að þótt hámark bótafjárhæða samkvæmt lögunum sé 

lögfest þá sé unnt að fenginni reynslu að endurskoða þá ákvörðun.97 

3.2.2. Ákvæði 7. gr. bþl. við gildistöku laganna  

Ákvæði um lágmark- og hámark bótafjárhæða skv. 7. gr. laganna hefur verið í lögunum frá 

upphafi þeirra og þess getið í upphaflegu frumvarpi þeirra. Fjárhæðir ákvæðisins hafa þó tekið 

töluverðum breytingum frá setningu þeirra. Ávalt hefur þó verið frá setningu þeirra kveðið á 

um ákveðnar lágmarks- og hámarks bótafjárhæðir sem eru að tiltekinni upphæð. Samkvæmt 

því sem kemur fram um 1. mgr. 7. gr. bþl. í frumvarpi laganna átti lágmarks bótafjárhæðin 

upphaflega að vera aðeins 10.000 kr. Hámarks fjárhæðirnar áttu jafnframt upphaflega að vera 

 
96 „Yfir 200 umsóknir hafa borist“ (Morgunblaðið, 8. apríl 1998) <https://www.mbl.is/greinasafn/grein/392991/> 

skoðað 13. janúar 2021 og „Yfir 53 milljónir á tveimur árum“ (Morgunblaðið, 30. apríl 1998) 

<https://www.mbl.is/greinasafn/grein/395997/> skoðað 13. janúar 2021. 
97 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 659 – 411. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 7. gr. 

https://www.mbl.is/greinasafn/grein/392991/
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/395997/
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aðrar en í endanlegri útgáfu laganna. Samkvæmt því áttu bætur fyrir tjón á munum að vera að 

hámarki 500.000 kr., bætur fyrir líkamstjón að vera að hámarki 5.000.000 kr., bætur fyrir miska 

að vera að hámarki 1.000.000 kr. og bætur fyrir missi framfæranda að vera að hámarki 

3.000.0000 kr. Þá var einnig kveðið á um það í upphaflegri útgáfu laganna að þessar fjárhæðir 

skyldu taka breytingum eftir verðlagi skv. 15. gr. skbl. 98  

Það er hins vegar ljóst er að ákvæðið var umdeilt og ákvað dómsmálaráðherra m.a. að 

leita eftir frestun á gildistöku laganna um eitt ár, sem og áhrif laganna myndu frestast um eitt 

ár, þar sem fjárveitingar til dóms- og kirkjumálaráðuneytis væru takmarkaðar. Fallið var þó frá 

þessum áformum og gildistöku laganna aðeins frestað um hálft ár. Þess í stað var ákveðið að 

gera breytingar á ákvæðinu með lögum nr. 144/1995. Samkvæmt þeim var lagt til að útgjöld 

ríkisins yrðu takmörkuð enn frekar.99 Var ákvæði 7. gr. laganna breytt með eftirfarandi hætti, 

sbr. 18. gr. laga nr. 144/1995:  

Lágmarksfjárhæðin 1. mgr. 7. gr. bþl. var hækkuð úr 10.000 kr. í 100.000 kr.  

Hámarksfjárhæðir 2. mgr. 7. gr. bþl. voru lækkaðar þannig;  

hámarksbætur vegna tjóns á munum varð 250.000 kr. í stað 500.000 kr. 

hámarksbætur vegna líkamstjóns varð 2.500.000 kr. í stað 5.000.000 kr.  

hámarksbætur vegna miska varð 600.000 kr. í stað 1.000.000 kr. og  

hámarksbætur vegna missis framfæranda varð 2.500.000 kr. í stað 3.000.000 kr.  

Einnig var fellt út úr lögunum sá hluti ákvæðisins er kvað á um verðlagsbreytingu skv. 

15. skbl. 

Þegar lögin tóku gildi 1. júlí 1996 voru þetta þær takmarkanir sem giltu um bætur til þolenda 

afbrota. Af lestri þess sem kemur fram í frumvarpi með lögum nr. 144/1995, er þó ljóst að lagt 

var til enn harðari takmarkanir en þær sem voru samþykktar. Má þar nefna að lagt var til að 

hámarksbætur vegna miska yrðu 400.000 kr. og hámarksbætur vegna missis framfæranda yrðu 

aðeins 750.000 kr.100 Sjá má af breytingunni að vilji löggjafans til þess að greiða bætur til 

þolenda afbrota virtist vera fremur takmarkaður á þessum tíma, þótt slíkt hafi engu að síður 

verið talið nauðsynlegt. Jafnframt virðist hafa verið uppi töluverður ótti um að kostnaður 

 
98 Alþt. 1994-95, A-deild, þskj. 659 – 411. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 7. gr. 
99 Alþt. 1995-96, A-deild, þskj. 306 – 225. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 18-20. gr. 
100 Alþt. 1995-96, A-deild, þskj. 306 – 225. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 18-20. gr. 
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ríkissjóðs af lögunum yrði honum óbærilegur, og því væri rétt að takmarka þessar greiðslur með 

ofangreindum hætti.  

3.2.3. Lágmarksfjárhæð 1. mgr. 7. gr. bþl. hækkuð með lögum nr. 70/2009 

Allt til ársins 2009 voru lögin óbreytt en þá ákvað löggjafinn að hækka lágmarksfjárhæð 

laganna úr 100.000 kr. í 400.000 kr. með lögum nr. 70/2009. Í frumvarpi þeirra laga segir að 

tilgangur breytingarinnar hafi annars vegar verið að lækka kostnað fyrir ríkissjóð og hins vegar 

að taka tillit til verðlagsþróunar frá árinu 1995, enda hafi viðmiðunarfjárhæðin ekki tekið 

breytingum frá þeim tíma. Jafnframt var gert ráð fyrir því að með breytingunni myndu útgjöld 

ríkissjóðs á árinu lækkað um 30.000.000 kr. og að árleg kostnaðarlækkun fyrir ríkissjóð gæti 

orðið allt að 60.000.000 kr.101  

Með þessari lagabreytingu er þó ljóst að með henni var fyrst og fremst stefnt að því að 

lækka útgjöld ríkissjóðs. Breytingin er gerð á árunum eftir hrun en í kjölfar þess varð ríkissjóður 

fyrir miklu tekjufalli og útgjaldaaukning hans jókst töluvert. Reynt var að bregðast við þessu 

með ýmsum hætti þ.á.m. með þessari lagabreytingu á lögum nr. 69/1995. Ekki verður þó fram 

hjá því litið að þessi lagabreyting fól í sér verulega skerðingu á réttindum þolenda afbrota, og 

má í því sambandi nefna að hækkunin var langt frá því að vera fullkomlega í samræmi við 

verðlagsbreytingar. Með því að uppreikna lágmarksfjárhæðina, þ.e. 100.000 kr., samkvæmt 

lánskjaravísitölu, sbr. 15. gr. skbl., frá því að lögin tóku gildi þann 1. júlí 1996 til 1. júlí 2009 

þegar lög nr. 70/2009 tóku gildi, kemur í ljós að hækkunin á lágmarksfjárhæðinni var langt frá 

því að vera í samræmi við verðlagsþróun. Samkvæmt því hefði fjárhæðin átt að vera rúmlega 

helmingi lægri en sú fjárhæð sem sett var í lögin með lögum nr. 70/2009, eða u.þ.b. 192.290 

kr.102 Einnig er athyglisvert að nefna að samsvarandi breyting var ekki gerð á 

hámarksfjárhæðum 2. mgr. 7. gr. laganna, sem höfðu þá heldur ekki tekið breytingum frá 

gildistöku laganna, sbr. sjónarmið um verðlagsþróun. 

3.2.4. Hámarksfjárhæðir 2. mgr. 7. gr. bþl. hækkaðar með lögum nr. 54/2012 

Hámarksfjárhæðum 2. mgr. 7. gr. laganna var svo ekki breytt fyrr en með lögunum nr. 54/2012. 

Þetta var jafnframt í fyrsta skipti frá gildistöku laganna sem ákvæðið var endurskoðað, eða 

ríflega 16 árum eftir gildistöku laganna. Breytingin á ákvæði 2. mgr. 7. gr. laganna fól í sér 

þrennt skv. 2. gr. laga nr. 54/2012, og var ákvæðinu þá breytt í núverandi mynd: 

 
101 Alþt. 2009, A-deild, þskj. 155 – 118. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, lög um greiðslur til þolenda 

afbrota. 
102 Lánskjaravísitala 1. júlí 1996 er 3.489. Lánskjaravísitala 1. júlí 2009 er 6.709. Útreikningur: 100.000 kr. x 6.709 

/ 3.489 = 192.290 kr. 
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Í fyrsta lagi, voru bætur fyrir líkamstjón skv. b-lið 2. mgr. 7. gr. hækkaðar úr 2.500.000 

kr. upp í 5.000.000 kr. sem og bætti var við ákvæðið að með hugtakinu „líkamstjón“ sé 

einnig átt við bætur fyrir varanlegan miska og varanlega örorku, enda getur þá bæði 

verið átt við líkamlegt og hugrænt tjón. 

Í öðru lagi, voru bætur fyrir miska skv. c-lið 2. mgr. 7. gr. hækkaðar úr 600.000 kr. upp 

í 3.000.000 kr.  

Í þriðja lagi, var bætt við nýjum staflið, e-lið, þar sem kveðið er á um að bætur vegna 

útfararkostnaðar skuli vera að hámarki 1.500.000 kr.103 

Með breytingunni var stefnt að því að koma til móts við þolendur afbrota, einkum þolenda 

kynferðisbrota. Í greinargerð með frumvarpi laga nr. 54/2012 er þannig vísað til þess að bætur 

í sakamálum hafi farið hækkandi á liðnum árum vegna verðlagsþróunar og áherslubreytinga. 

Hafi þetta leitt til þess að stór hluti tjóns þolenda afbrota sé óbætt á grundvelli laganna. Nánar 

tiltekið segir eftirfarandi í frumvarpinu um ástæður og markmið breytinganna: 

Liðin eru ríflega 15 ár frá því að lög nr. 69/1995 tóku gildi og við framkvæmd þeirra 

hefur margt komið fram sem betur mætti fara. Þá hafa bætur í sakamálum farið 

hækkandi á liðnum árum vegna verðlagsþróunar og ýmissa áherslubreytinga í réttarfari. 

Eru þær fjárhæðir sem takmarka greiðsluskyldu ríkissjóðs og koma fram í 7. gr. laganna 

því orðnar mjög úr takti við það sem eðlilegt má telja og leiða til þess að í mörgum 

tilvikum er stór hluti tjóns brotaþola óbættur. Lögunum hefur verið breytt sjö sinnum 

frá því að þau tóku gildi. Markmiðið með breytingunum nú má einkum rekja til 

sanngirnissjónarmiða. Í fyrsta lagi er leitast við að bæta stöðu þolenda kynferðisbrota 

með því að hækka hámarksgreiðslu á miskabótum, en stór hluti þeirra sem verður fyrir 

kynferðisbrotum og fær greiddar miskabætur á grundvelli laganna fær verulegan hluta 

tjóns síns ekki bættan vegna þeirra takmarkana sem eru á fjárhæðum bóta. Í öðru lagi er 

lögð áhersla á að bæta fremur meira tjón heldur en það sem minna er.104 

Í tengslum við sjónarmið um verðlagsþróun er áhugavert að skoða þessar fjárhæðir laganna 

samanborið við uppreiknaðar eldir fjárhæðir laganna. Eldri fjárhæðirnar er þá uppreiknuð skv. 

lánskjaravísitölu, sbr. 15. gr. skbl., frá gildistöku laganna þann 1. júlí 1996 til 12 júní 2012 

þegar lög nr. 54/2012 tóku gildi. Samkvæmt því er verðlagsbreyting; fyrir líkamstjóni, þ.e. 

2.500.000 kr., uppreiknað samtals 5.633.419 kr.105, en fyrir miska, þ.e. 600.000 kr., uppreiknað 

samtals 1.352.020 kr.106  

 
103 Alþt. 2011-12, A-deild, þskj. 1116 – 686. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, um 2. gr. 
104 Alþt. 2011-12, A-deild, þskj. 1116 – 686. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta. 
105 Lánskjaravísitala 1. júlí 1996 er 3.489. Lánskjaravísitala 12. júní 2012 er 7.862. Útreikningur: 2.500.000 kr. x 

7.862 / 3.489 = 5.633.419 kr. 
106 Lánskjaravísitala 1. júlí 1996 er 3.489. Lánskjaravísitala 12. júní 2012 er 7.862. Útreikningur: 600.000 kr. x 

7.862 / 3.489 = 1.352.020 kr. 
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Af þessu má sjá að hækkunin á hámarksbótum fyrir líkamstjón er örlítið lægri en 

verðlagsbreyting gerir ráð fyrir, eða sem nemur rúmlega 600.000 kr. Upphafleg hámarksfjárhæð 

laganna átti þó að vera 5.000.000 kr. sbr. frumvarp þeirra. Sé sú fjárhæð tekin inn í reikninginn 

er myndin aðeins önnur. Upphaflega fjárhæðin uppreiknuð til gildistöku laga nr. 54/2012 er því 

11.427.325 kr.107 eða sem nemur yfir 6.000.000 kr. mismun.  

Aftur á móti er hækkunin á hámarksbótum fyrir miska töluvert hærri en 

verðlagsbreytingin gerir ráð fyrir, eða rúmlega helmingi hærri. Sá mismunur skýrist væntanlega 

af því að með breytingunni virðist sérstaklega hafa verið reynt að koma til móts við þolendur 

kynferðisbrota, sem alla jafnan fá bætur greiddar á grundvelli miska skv. 26. gr. skbl., sbr. 3. 

gr. bþl. Í frumvarpinu með lögum nr. 54/2012 segir jafnframt að áætlað sé með breytingunni á 

hámarksfjárhæð miskabóta skv. c-lið 2. mgr. 7. gr. bþl. að nær allir þeir sem rétt eiga á greiðslu 

miskabóta úr ríkissjóði fái þær bætur að fullu greiddar.108 Útskýrir þetta ástæðu þess að 

hámarksfjárhæð miskabóta hækka hlutfallslega meira heldur en hámarksfjárhæð bóta fyrir 

líkamstjón. Hækkunin er þó ekki jafn afdrifarík ef horft er til upphaflegu hámarksfjárhæðar 

laganna fyrir miska, sem átti að vera 1.000.000 kr. og hún uppreiknuð með sama hætti og hér 

að ofan. Upphaflega fjárhæðin uppreiknuð til gildistöku laga nr. 54/2012 er því 2.285.465 kr.109 

eða rúmlega 700.000 kr. lægri en hin raunverulega hækkun. 

Rétt er að benda hér á að samhliða þessum breytingum voru hámarksbætur fyrir tjón á 

munum, sbr. a-lið 2. mgr. 7. gr. bþl. og missi framfæranda, sbr. d-lið 2. mgr. 7. gr. bþl., ekki 

hækkaðar. Telja verður að það sé sérstaklega athyglisvert í ljósi þess að þær fjárhæðir hafa verið 

óbreyttar frá gildistöku laganna, sbr. sjónarmið um verðlagsþróun.  

3.3. Takmörkun bótaréttar samkvæmt 2. ml. 1. mgr. 2. gr. bþl. 

3.3.1. Almennt um ákvæði 2. ml. 1. mgr. 2. gr. bþl. 

Með lögum nr. 54/2012 var, líkt og áður hefur komið fram, bætt nýju ákvæði við 2. ml. 1. mgr. 

2. gr. bþl. Ákvæðið felur í sér takmörkun á bótarétti þolenda afbrota, þ.e. líkamstjóni tjónþoli 

þarf að vera metið að ákveðnu lágmarki svo bótaréttur stofnist á grundvelli laganna. Fyrir 

gildistöku laga nr. 54/2012, hafði samsvarandi ákvæði ekki áður verið í lögunum. Tilkoma þess 

í lögin fól í sér töluverða aukningu á þeim takmörkunum sem fyrir voru í þeim á bótarétti 

þolenda afbrota.  

 
107 Lögin áttu upphaflega að taka gildi 1. janúar 1996, og er lánskjaravísitala þá 3.440. Lánskjaravísitala 12. júní 

2012 er 7.862. Útreikningur: 5.000.000 kr. x 7.862 / 3.440 = 11.427.325 kr.  
108 Alþt. 2011-12, A-deild, þskj. 1116 – 686. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, 2. Áhrif breytinganna og 

áætlaður kostnaður vegna þeirra. 
109 Lögin áttu upphaflega að taka gildi 1. janúar 1996, og er lánskjaravísitala þá 3.440. Lánskjaravísitala 12. júní 

2012 er 7.862. Útreikningur: 1.000.000 kr. x 7.862 / 3.440 = 2.285.465 kr. 
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Samkvæmt ákvæðinu eru ekki greiddar bætur fyrir varanlegan miska nema hann sé að 

lágmarki 5% og ekki verða greiddar bætur fyrir varanlega örorku nema hún sé að lágmarki 15%. 

Ákvæðið felur í raun í sér tvö skilyrði og nægir að uppfylla öðru hvor þeirra svo bótaréttur 

stofnist, þ.e. að líkamstjón tjónþola hafi verið metið annað hvort yfir 5% varanlegum miska eða 

15% varanlegri örorku, sbr. ákvörðun bótanefndar í máli nr. 059/2014:  

Ákv. bótanefndar nr. 059/2014: Í því máli lagði tjónþoli fram matsgerð læknis þar sem kom 

fram að hann hafa hlotið 17 stiga varanlegan miska og 10% varanlega örorku. Bótanefnd féllst 

á að taka til greina kröfu um greiðslu bóta fyrir varanlegan miska samkvæmt matsgerð þeirri 

sem lögð var til grundvallar bótakröfunni, en hafnaði greiðslu á bótum fyrir varanlega örorku 

þar sem fyrir greiðslu bóta fyrir varanlega örorku er það skilyrði að hún sé að lágmarki 15% til 

að greiðsla komi til álita sbr. lokamálslið 2. gr. laga nr. 69/1995. 

Við mat á því hvort tjónþoli á bótarétt samkvæmt lögunum þarf hann þannig að uppfylla þau 

skilyrði sem koma fram í ákvæðinu, þ.e. að líkamstjón hafi verið metið yfir öðru hvoru þessara 

lágmarksskilyrða sem þar koma fram. Kemur þetta jafnframt til viðbótar við lágmarksfjárhæð 

1. mgr. 7. gr. laganna, sbr. fyrri umfjöllun. Takmörkun ákvæðisins á bótarétti þolenda afbrota 

gengur hins vegar lengra en takmörkun 1. mgr. 7. gr. laganna, þar sem 2. ml. 1. mgr. 2. gr. bþl. 

er ekki bundið við tiltekna bótafjárhæð. Í ákvæðinu felst, með óbeinum hætti, takmörkun á 

þeirri bótafjárhæð sem ríkissjóður greiðir samkvæmt lögunum. Sé líkamstjón þannig metið 

undir þessum viðmiðum en tjónþoli engu að síður orðið fyrir fjárhagslegu tjón, fæst sú fjárhæð 

ekki greidd, jafnvel þótt hún kunni að vera yfir lágmarksfjárhæð 1. mgr. 7. gr. laganna. 

3.3.2. Sjónarmið bak við ákvæði 2. ml. 1. mgr. 2. gr. bþl. 

Álíka takmarkanir á bótarétti tjónþola og er í 2. ml. 1. mgr. 2. gr. laganna er ekki að finna í 

íslensku skaðabótalögunum. Upphaflega var þó gert ráð fyrir slíkum takmörkunum í þeim, sem 

voru samsvarandi ákvæðum úr dönsku skaðabótalögunum, en íslensku skaðabótalögin byggja 

á að mestu þeim.110 Í frumvarpi með íslensku skaðabótalögunum var þannig lagt til að 

samkvæmt 6. ml. 1. mgr. 4. gr. skbl. skyldu engar bætur greiða þegar varanlegur miski er metinn 

minni en 5%. Jafnframt segir í frumvarpinu að fellt hafi verið niður ákvæði 2. ml. 3. mgr. 5. gr. 

skbl. fyrir gerð þess, þar sem kveðið var á um að ekki skyldi greiða örorkubætur ef varanleg 

skerðing á getu tjónþola til að afla vinnutekna væri minni en 15%.111 Ljóst er að ákvæði 2. ml. 

1. mgr. 2. gr. bþl. er svo gott sem samhljóða ofangreindum ákvæðum skaðabótalaganna að 

efninu til. Nauðsynlegt er því að horfa til þeirra sjónarmiða sem að baki þeim bjuggu til 

 
110 Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, „Skaðabótalög“ (1998) 3 Tímarit Lögfræðinga 174, 178. 
111 Alþt. 1992-93, A-deild, þskj. 596 – 326. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 5. gr. 



43 

samanburðar við ákvæði 2. ml. 1. mgr. 2. gr. bþl., enda hljóti að liggja sömu eða svipuð 

sjónarmið þar að baki. 

Um ákvæði 6. ml. 1. mgr. 4. gr. segir í frumvarpi með íslensku skaðabótalögunum að 

með því hafi verið stefnt að því að koma í veg fyrir að fjalla þyrfti sérstaklega um mjög 

óverulegar afleiðingar slyss, þ.e. afleiðingar sem eru vart mælanlegar. Enn fremur segir í 

frumvarpinu að það verði að teljast marklaust að meta varanlegan miska niður í allt að 1% eða 

1,5%, eins og dæmi munu vera um í læknisfræðilegum örorkumatsgerðum. Ef varanlegur miski 

skiptir þannig einhverju máli yrði hann alltaf metinn til a.m.k. 5 miskastiga.112 Ákvæðið var 

hins vegar fellt úr skaðabótalögunum með lögum nr. 37/1999. Ástæða þess var sú að líklegt 

þótti að lágmarkið myndi leiða til þess að annaðhvort fengist raunverulegur varanlegur miski 

ekki bættur eða að miski minni en 5% yrði metinn upp í 5% svo að bætur myndu ekki falla 

niður með öllu, sbr. frumvarpi með lögum nr. 37/1999. Enn fremur var byggt á því að 

hagkvæmnisástæður gætu ekki réttlætt að engar bætur yrðu greiddar fyrir lítinn miska hvað þá 

að hann yrði ofbættur, þ.e. með því að færa hann upp í 5% en slíkt gæti leitt til ósamræmis.113 

Þá segir um ákvæði 2. ml. 3. mgr. 5. gr. í frumvarpi með íslensku skaðabótalögunum að 

með vísan til þess sem kemur fram um samsvarandi ákvæði í greinargerð með dönsku 

skaðabótalögunum „að tilgangur ákvæðisins sé eingöngu sá að koma í veg fyrir að fjalla þurfi 

um tilvik sem yfirleitt eru smávægileg og þar sem erfitt er að færa sönnur á að tjón hafi 

orðið.“114 Enn fremur segir í frumvarpinu að samkvæmt dönskum lögskýringargögnum hafi 

reynslan sýnt að varanlegur tekjumissir af völdum örorku sé sjaldnast minni en 15-20% ef 

fjártjón hefur orðið á annað borð. Auk þess kemur fram að með 15% lágmarkinu hafi ekki verið 

stefnt að því að girða fyrir bótarétt tjónþola þótt fyrir liggi að varanlegur tekjumissir sé minni 

en 15%.115 Ákvæðið sætti þó töluverðri gagnrýni þar sem rök þóttu vera fyrir því að minni 

örorka, t.d. 12% skerðing á getur til að afla vinnutekna, væri ekki bætt.116 Var það því fellt út 

úr frumvarpi skaðabótalaganna fyrir gerð þess.  

Samkvæmt því sem kemur fram í greinargerð með frumvarpi sem varð að lögum nr. 

54/2012, byggja takmarkanir 2. ml. 1. mgr. 2. gr. bþl. á því að ríkissjóður sé síður að bæta minni 

háttar tjón sem í mörgum tilvikum er umdeilanlegt að bæta. Þá segir með vísan til 

sanngirnissjónarmiða að fjármunum ríkissjóðs sé betur varið í að bæta tjón þeirra einstaklinga 

 
112 Alþt. 1992-93, A-deild, þskj. 596 – 326. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 4. gr. 
113 Alþt. 1998-99, A-deild, þskj. 199 – 183. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 3. gr. 
114 Alþt. 1992-93, A-deild, þskj. 596 – 326. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 5. gr. 
115 Alþt. 1992-93, A-deild, þskj. 596 – 326. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 5. gr. 
116 Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, „Skaðabótalög“ (1998) 3 Tímarit Lögfræðinga 174, 180-181. 
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sem hafa orðið fyrir meira tjóni en minna.117 Enn fremur segir svo í frumvarpinu að ef hlutfall 

tjóns er ekki meira en nemur umræddu lágmarki þá sé um að ræða tjón sem er óverulegt og 

erfitt að meta eða sanna. Lagt er þannig til í frumvarpinu að þessi takmörkun sé tekin upp til 

þess að unnt sé að hafa að leiðarljósi að bæta frekar það tjón sem telst meira en minna með tilliti 

til sanngirnissjónarmiða og án þess að það hafi í för með sér verulega útgjaldaaukningu fyrir 

ríkissjóð.118 

Í frumvarpinu með lögum nr. 54/2012, kemur jafnframt fram að ákvæðið byggi á 

norrænum skaðabótarétti, þar sem dæmi eru um að slíkar takmarkanir hafi verið settar á greiðslu 

bóta vegna varanlegs líkamstjóns, sbr. dönsku skaðabótalög119 og norsk skaðabótalög.120 Í 

dönsku skaðabótalögunum segir að ekki séu greiddar bætur fyrir varanlegan miska sem er undir 

5 stigum, sbr. 5. ml. 1. mgr. 4. gr. dönsku skaðabótalaganna.121 Þá séu örorkubætur ekki 

greiddar ef varanleg skerðing á getu tjónþola til að afla launatekna sé minni en sem nemur 15%, 

sbr. 2. ml. 3. mgr. 5. gr. dönsku skaðabótalaganna.122 Svipað ákvæði er einnig í 1. mgr. 17. gr. 

dönsku atvinnutjónstryggingalaganna123, þar segir að ekki séu greiddar bætur fyrir 15% tap á 

vinnugetu.124 Umræddar takmarkanir dönsku skaðabótalaganna gilda einnig fyrir þolendur 

afbrota sem fá greiddar bætur frá danska ríkinu á grundvelli danskra laga um bætur til þolenda 

afbrota125, sbr. nánar síðar. 

Í norsku skaðabótalögunum126 er þetta lágmark ekki bundið við neina ákveðna tölu en 

lögin gera það hins vegar að skilyrði fyrir rétti til bóta að miski sé verulegur. Hefur það verið 

skýrt svo að almennt verði slíkar bætur því ekki greiddar nema varanlegur miski sé a.m.k. 

15%.127 Í norskum lögum um bætur til þolenda afbrota (hér eftir norsku lögin),128 er lágmarkið 

 
117 Alþt. 2011-12, A-deild, þskj. 1116 – 686. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 1. gr. 
118 Alþt. 2011-12, A-deild, þskj. 1116 – 686. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, 1.4. Takmarkanir á 

greiðslu bóta vegna varanlegs líkamstjóns. 
119 Lovbekendtgørelse 2018-08-24 nr. 1070 om erstatningsansvar (erstatningsansvarsloven). 
120 Alþt. 2011-12, A-deild, þskj. 1116 – 686. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, 1.4. Takmarkanir á 

greiðslu bóta vegna varanlegs líkamstjóns. 
121 Ákvæði 5. ml. 1. mgr. 4. gr. dönsku skaðabótalaganna er svohljóðandi: „Ved en méngrad på under 5 pct. ydes 

ingen godtgørelse.“ 
122 Ákvæði 2. ml. 3. mgr. 5. gr. dönsku skaðabótalaganna er svohljóðandi: „Der ydes ikke erstatning, såfremt 

erhvervsevnetabet er mindre end 15%.“ 
123 Lovbekendtgørelse 2020-03-31 nr. 376 om arbejdsskadesikring (arbejdsskadesikringsloven). 
124 Ákvæðið 1. mgr. 17. gr. laganna er svohljóðandi: „Har arbejdsskaden nedsat tilskadekomnes evne til at skaffe 

sig indtægt ved arbejde, har den pågældende ret til erstatning for tab af erhvervsevne. Der ydes ikke erstatning, 

hvis tabet af erhvervsevne er mindre end 15 pct.“ 
125 Lovbekendtgørelse 2014-11-18 nr. 1209 om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser 

(Offererstatningsloven). 
126 Lov 13. júlí 1969 nr. 26 om skadeserstatning (skadeserstatningsloven). 
127 Alþt. 1992-93, A-deild, þskj. 596 – 326. mál, Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, Um 4. gr. 
128 Lov 20. apríl 2001 nr. 13 om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. 

(voldsoffererstatningsloven). 
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þó tilgreint, sbr. 5. gr. norsku laganna. Þar segir að engar bætur séu greiddar vegna varanlegs 

miska sem er lægri en 15%.129  

Samkvæmt því sem kemur fram í frumvarpinu með lögum nr. 54/2012, sést því að 

ákvæði 2. ml. 1. mgr. 2. gr. bþl. byggir í raun á sömu eða svipuðum sjónarmiðum og ofangreind 

ákvæði íslensku skaðabótalaganna. Sérstaklega er það athyglisvert í því ljósi að umrædd ákvæði 

voru felld úr skaðabótalögunum eða ekki samþykkt. Rökin fyrir því afhverju þetta ákvæði var 

samþykkt, en ekki ákvæði skaðabótalaganna eru raunar fremur óljós. Eins og fyrr greinir eru 

þau þó hugsanlega helst þau að fjármunum ríkissjóðs sé fremur varið í að bæta meira tjón en 

minna á grundvelli sanngirnissjónarmiða. Hins vegar verður að teljast ljóst að einnig hafi verið 

horft til þeirra sjónarmiða sem hér hafa verið reifuð, þ.e. að þegar tjón er metið undir 

lágmarksskilyrðinu sé það óverulegt og í raun ekki um „raunverulegt“ tjón að ræða. 

Einnig virðist ákvæðinu átt að koma sérstaklega til móts við þær hækkanir sem gerðar 

voru á 2. mgr. 7. gr. laganna með lögum nr. 54/2012, sbr. fyrri umfjöllun. Stefnt var þannig að 

því með takmörkuninni að fækka málum þar sem bætur eru greiddar fyrir varanlegt líkamstjón, 

einkum fyrir varanlega örorku. Með því að fækka þeim málum er tryggt að hækkunin yrði 

ríkissjóð ekki ofviða.  

  

  

 
129 Ákvæði 5. gr. norsku laganna er svohljóðandi: „Har skadelidte fått varig og betydelig skade av medisinsk art, 

svares særskilt menerstatning. Erstatningen fastsettes under hensyn til menets medisinske art og størrelse og dets 

betydning for den personlige livsutfoldelse. Prognoser om forkortet levetid som følge av den ansvarsbetingende 

hendelsen skal ikke vektlegges ved fastsettelsen av erstatningen. Det gis ikke menerstatning ved lavere 

uførhetsgrad enn 15 %.“ 
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4. Áhrif laga nr. 69/1995 og þeirra breytinga sem gerðar voru á 

þeim með lögum nr. 54/2012 

4.1. Umsóknir til bótanefndar og greiddar bætur 

Líkt og áður segir fól gildistaka laganna þann 1. júlí 1996 í sér mikla réttarbót fyrir þolendur 

afbrota. Jafnvel þótt að bótarétturinn hafi verið takmarkaður í lögunum, sbr. lágmarks- og 

hámarks ákvæði 7. gr. laganna, varð réttarstaða þolenda afbrota mun skárri heldur en fyrir 

gildistöku þeirra.  

Sama ár og lögin tóku gildi bárust bótanefnd 93 umsóknir og svo 104 árið 1997, sem er 

fyrsta heila árið sem bótanefnd starfaði, eða samtals 197 umsóknir. Heildargreiðsla ríkissjóðs á 

bótum til þolenda afbrota á árunum 1996 og 1997 var samtals 53.325.162 kr. og skiptust 

greiðslurnar á milli 105 aðila. Heildargreiðsla árið 1996 nam rúmlega 15.300.000 kr. í 43 

málum eða um 357.849 kr. að meðaltali. Heildargreiðsla árið 1997 nam rúmlega 38.000.000 kr. 

í 62 málum eða um 611.898 kr. að meðaltali. Hæsta einstaka greiðslan á þessu tímabili nam 

3.152.162 kr. þar af 2.500.000 kr. fyrir líkamstjón, 600.000 kr. fyrir miska og rúmlega 52.000 

kr. fyrir munatjón. Greitt var hæstu bótafjárhæð sem getið er um í lögunum í þremur tilvikum.130 

Hér er rétt að benda á að lögin giltu um tjón sem leiða mátti af brotum sem framin voru 1. janúar 

1993 og síðar, sbr. 20. gr. bþl. Ljóst er því að töluvert af umsóknum til nefndarinnar fyrstu árin 

sem hún starfaði eru vegna brota sem framin voru fyrir gildistöku þeirra, sbr. 1. mgr. 

bráðabirgða ákvæðis laganna. Þar segir að umsókn um bætur vegna tjóns sem leiðir af broti sem 

framið er fyrir 1. júlí 1996 skal hafa borist bótanefnd innan árs frá gildistöku laganna. Heimilt 

sé þó að víkja frá þessu skilyrði ef veigamikil rök mæli með því.  

Bótanefnd barst svo svipaður fjöldi umsókna næstu þrjú árin, en árið 2000 bárust 

nefndinni 102 umsóknir og voru greiddar bætur í 67 málum. Eftir það fór umsóknum til 

nefndarinnar hins vegar að fjölga töluvert, en árið 2001 bárust nefndinni 132 umsóknir og voru 

bætur greiddar í 82 málum. Svipaður fjöldi umsókna var svo árið 2002, eða 146 umsóknir og 

voru greiddar bætur í 117 málum. Árið 2003 fjölgaði umsóknum til nefndarinnar enn frekar eða 

í 228 og voru bætur greiddar í 106 málum og nam bótafjárhæð í þeim samtals 55.600.668 kr.131 

Árið 2004 voru umsóknir svo orðnar 253 og fengust bætur greiddar í 109 málum. Árið 2005 

sker sig þó að vissu leyti frá þessari þróun en þá bárust nefndinni eingöngu 202 umsóknir en 

greiddar bætur voru hlutfallslega hærri eða í 97 málum.  

 
130 „Yfir 200 umsóknir hafa borist“ (Morgunblaðið, 8. apríl 1998) <https://www.mbl.is/greinasafn/grein/392991/> 

skoðað 13. janúar 2021 og „Yfir 53 milljónir á tveimur árum“ (Morgunblaðið, 30. apríl 1998) 

<https://www.mbl.is/greinasafn/grein/395997/> skoðað 13. janúar 2021. 
131 Þorgeir Ingi Njálsson, „Um bætur til þolenda afbrota og störf bótanefndar“ (2006) 56 Tímarit lögfræðinga 5, 8. 

https://www.mbl.is/greinasafn/grein/392991/
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/395997/
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Á árunum 2006 til 2008 verður svo aftur mikil fjölgun á umsóknum til nefndarinnar, án 

þess þó að tíðni afbrota hafi aukist á sama tíma.132 Voru umsóknir þannig 336 árið 2006 og voru 

greiddar bætur í 131 máli. Árið 2007 voru umsóknirnar svo 317 og voru greiddar bætur í 120 

málum. Þá voru umsóknirnar 402 árið 2008, eða helmingi fleiri en árið 2005, og fengust 

greiddar bætur í 221 máli. Þessi mikla aukning umsókna og mála þar sem bætur voru greiddar 

var líklegast kveikjan að því að löggjafinn ákvað að hækka lágmarksfjárhæð 1. mgr. 7. gr. 

laganna úr 100.000. kr. í 400.000 kr. með lögum nr. 70/2009, sbr. fyrri umfjöllun. Vísað er til 

þess í frumvarpi með lögum nr. 70/2009 að í 130 tilvikum árið 2008 var um að ræða óverulegar 

bótafjárhæðir sem að öllum líkindum hefðu ekki fengist greiddar samkvæmt þessari breytingu 

á lágmarks ákvæðinu.133  

Árið 2009 var fjöldi umsókna til nefndarinnar hins vegar svipaður og árið áður eða 403 

og fengust greiddar bætur í 214 málum. Skýrist það væntanlega af því að lög nr. 70/2009 tóku 

ekki gildi fyrr en 1. júlí 2009, og gera megi þannig ráð fyrir því að töluvert að málum hafi borist 

nefndinni þar sem brot var framið fyrir þann tíma eða áður en lágmarkið var hækkað. 

Árið 2010 fækkaði umsóknum svo í fyrsta skipti í kjölfar hækkunarinnar á lágmarks 

ákvæði 1. mgr. 7. gr. laganna, eða í 274 umsóknir en þar af fengust bætur greiddar í 109 málum. 

Umsóknum hélt svo áfram að fækka árið 2011 eða í 251 og fengust greiddar bætur í 92 málum. 

Fjöldi umsókna hélst svo svipaður árið 2012 eða 252 umsóknir og fengust bætur greiddar í 97 

málum. Það ár tóku jafnframt gildi umrædd lög nr. 54/2012 þann 12. júní 2012. Í frumvarpi 

með lögum nr. 54/2012 var gert ráð fyrir svipuðum fjölda mála og umfangi og síðastliðin þrjú 

ár þar á undan. Umsóknum fjölgaði hins vegar töluvert árin eftir gildistöku laganna. Árið 2013 

voru umsóknir til bótanefndar þannig 351 og fengust bætur greiddar í 147 málum. Örlítið færri 

umsóknir voru árið 2014 eða 335 umsóknir og voru greiddar bætur í 126 málum. Árið 2015 

fækkaði umsóknum svo lítillega aftur eða í 286 umsóknir þar sem fengust greiddar bætur í 97 

málum. Árið 2016 bárust nefndinni 309 umsóknir og fengust greiddar bætur í 192 málum, sem 

er töluvert hærra hlutfall miðað við fyrri ár.  

Umsóknum til nefndarinnar fór svo að fjölga töluvert á ný, en árið 2017 bárust nefndinni 

459 umsóknir og fengust bætur greiddar í 278 málum. Örlítið færri umsóknir bárust nefndinni 

árið 2018 en þó 379 umsóknir og fengust greiddar bætur í 188 málum. Árið 2019 bárust 

nefndinni svo 484 umsóknir og hafa verið greiddar bætur í 207 málum. Loks bárust nefndinni 

svo 508 umsóknir árið 2020 og hafa verið greiddar bætur í 91 máli. Líkt og áður hefur komið 

 
132 Alþt. 2011-12, A-deild, þskj. 1116 – 686. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, 2. Áhrif breytinganna og 

áætlaður kostnaður vegna þeirra. 
133 Alþt. 2009, A-deild, þskj. 155 – 118. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 27. gr. 
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fram eru mál oft ekki afgreidd af nefndinni fyrr en 2 til 3 árum eftir tjónsatburð og því fjöldi 

mála sem bárust nefndinni á þessum árum, þ.e. 2018 til 2020, sem eru ekki komin til meðferðar 

hjá henni og því óafgreidd.134 Málum þar sem bætur eru greiddar kemur því til með að fjölga á 

næstu árum fyrir þessi ár. 

 

Mynd 1: Myndin sýnir fjölda umsókna sem bárust bótanefnd frá árinu 2000 til ársins 2020 og 

þann fjölda mála sem bætur voru greiddar af nefndinni.135 

Af mynd 1 má sjá hvernig umsóknum til nefndarinnar um bætur á grundvelli laganna hefur 

fjölgað frá árinu 2000 til ársins 2020. Á þessu 20 árum hefur umsóknum fjölgað um rúmlega 

500%. Athyglisvert er þó að sjá hvernig málum þar sem bætur fást greiddar fjölgar ekki í 

samræmi við þetta. Þannig má sjá að árið 2000 fengust bætur greiddar í um 65% mála en árið 

2003 var hlutfallið orðið um 46%. Þetta hlutfall er þó orðið örlítið skárra árið 2008, eða rúmlega 

55% hlutfall og helst það einnig árið 2009. Eftir það fer hins vegar að halla undan fæti og 

hlutfallið lækkar verulega og helst það til ársins 2015. Breyting verður svo á þessu árið 2016 

þar sem hlutfallið er 62% og svipað árið 2017 eða 60%. Áréttað skal hér að fjöldi umsókna 

vegna áranna 2018 til 2020 eru enn óafgreidd og gefur mynd 1 því ekki fyllilega rétta mynd af 

þeim málum þar sem bætur hafa fengist greiddar á því tímabili, enda má áætla að þeim muni 

fjölga töluvert á næstu árum. 

 
134 Halldór Þormar Halldórsson, ritari bótanefndar, tölvupóstur til höfundar (11. mars 2021). 
135 Tölulegar upplýsingar er fengnar frá Halldóri Þormari Halldórssyni, ritara bótanefndar. 
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Rétt er þó að nefna að erfitt er að ráða í þær sveiflur sem eru á málafjölda á milli ára, en 

eins og má sjá af mynd 1 koma stundum óútskýrðar kúrfur eða dældir, t.d. árin 2005 og 2015, 

án þess að hægt sé að finna augljósa skýringu á því. Einnig má sjá töluverða fækkun umsókna 

árið 2010 sem helst svo þannig til ársins 2012. Telja verður þó að hér séu áhrif laga nr. 70/2009 

sem sjáist, þ.e. í kjölfar þess að lágmarks bótafjárhæð 1. mgr. 7. gr. bþl. var hækkuð úr 100.000 

kr. í 400.000 kr. Glögglega má sjá hvernig umsóknum til bótanefndar fækkar í kjölfarið sem og 

þeim málum þar sem bætur fengust greiddar, enda fól breytingin í sér aukna takmörkun á 

bótarétti þolenda afbrota. Árið 2013 fjölgar umsóknum svo aftur en telja má að það sé vegna 

áhrifa laga nr. 54/2012, þ.e. í kjölfar þess að hluta hámarksbóta skv. 2. mgr. 7. gr. voru 

hækkaðar. Athyglisvert er þó að fjöldi mála þar sem bætur fengust greiddar fjölgaði ekki til 

samræmis við þá aukningu, sem líklegast má leiða til takmörkunar 2. ml. 1. mgr. 2. gr. bþl. sem 

kom nýtt í lögin með lögum nr. 54/2012.  

Eins og áður segir verður hins vegar breyting á þessu árið 2016, þar sem hlutfall mála 

það sem bætur fást greiddar fjölgar umtalsvert miðað við fyrri ár. Ástæða þess kann að vera sú 

að eftir árið 2015 virðist hafa orðið breyting í matsaðferðum, en varanleg örorka var þá í nær 

öllum tilvikum metin í heilum og hálfum tugum, þ.e. 5%, 10%, 15%, 20% o.s.frv. en aldrei í 

millitölum, t.d. 7% eða 12%, líkt og algengt var fyrir það tímamark.136 Hvort ástæðan fyrir 

þessari breytingu á matsfyrirkomulaginu megi leiða til laga nr. 54/2012 er hins vegar ekki ljóst 

en þó ekki óhugsandi.  

Einnig kann ástæðan fyrir þessu að vera sú að eftir gildistöku laga nr. 54/2012 hafi 

tjónþolar hætt að krefjast bóta fyrir varanlega örorku, en í staðin fremur krafist bóta fyrir 

varanlegan miska eða miska skv. 26. gr. skbl., sbr. 3. gr. bþl., sem er líklegri til þess að fást 

greitt.137 Halldór Þormar Halldórsson, ritari bótanefndar, nefnir að eftir að lög nr. 54/2012 tóku 

gildi hafi umsóknum til nefndarinnar fækkað þar sem byggt var á því að tjónþoli hafi orðið fyrir 

varanlegri örorku og varanlegum miska. Hins vegar hafi þeim svo farið aftur að fjölga og þá 

krafist bóta fyrir hvort tveggja, jafnvel þótt lágmarksskilyrðum 2. ml. 1. mgr. 2. gr. laganna sé 

ekki uppfyllt, sbr. t.d. ákvörðun bótanefndar í máli nr. 059/2014 sem reifað er í kafla 3.3.1. 

Ástæðan fyrir því sé sú að sú venja hefur skapast að gera ávalt ítrustu kröfur fyrir nefndinni, 

jafnvel þótt lágmarkinu sé ekki náð. Skýrir það jafnframt þann fjölda mála þar sem bætur fást 

ekki greiddar.138  

 
136 Halldór Þormar Halldórsson, ritari bótanefndar, tölvupóstur til höfundar (11. mars 2021). 
137 Halldór Þormar Halldórsson, ritari bótanefndar, tölvupóstur til höfundar (15. apríl 2021). 
138 Halldór Þormar Halldórsson, ritari bótanefndar, tölvupóstur til höfundar (11. mars 2021). 
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4.2. Áhrif breytingarlaga nr. 54/2012 

4.2.1. Fyrirhuguð áhrif breytinganna skv. frumvarpi með lögum nr. 54/2012 

Í frumvarpinu með lögum nr. 54/2012, er fjallað um áætluð áhrif þeirra breytinga sem í þeim 

fólst sem og áætlaður kostnaður sem af þessum breytingum kynni að hljótast. Einkum er þar 

fjallað um áhrif nýju takmarkanna í 2. ml. 1. mgr. 2. gr. bþl. en einnig áhrif hækkana á 

fjárhæðum 2. mgr. 7. gr. laganna. Við matið á áhrifunum var tekið mið af málum sem bótanefnd 

afgreiddi á 36 mánaða tímabili fyrir gildistöku laga nr. 54/2012, eða frá árinu 2009 til 2011.  

Áætlað var í frumvarpinu að áhrif takmörkunar á greiðslu vegna varanlegs miska , þ.e. 

að ekki verði greiddar bætur fyrir varanlegan miska nema hann sé að lágmarki 5%, yrðu 

smávægileg. Ástæðan fyrir því er sú að flestir þeir sem krefjist bóta fyrir varanlegan miska á 

grundvelli á laganna eru metnir með að lágmarki 5% varanlegum miska. Þannig var áætlað að 

aðeins um 5% þeirra sem gera kröfu um greiðslu á varanlegan miska uppfylli ekki þessu 

lágmarksskilyrði. Jafnframt segir að líta verði á þann hluta sem fellur undir lágmarkið, þ.e. 

metnir með undir 5% varanlegan miska, sem óverulegan miska.139 Af þessu sést að með þessari 

breytingu var ekki gert ráð fyrir miklum áhrifum á bótarétt þolenda afbrota, og aðeins lítill hluti 

umsækjanda sem verði fyrir áhrifum hennar. Það sé jafnframt réttlætanlegt, þar sem tjón þeirra 

sé svo smávægilegt. 

Hins vegar var áætlað að áhrif takmörkunar á greiðslu vegna varanlegrar örorku, þ.e. að 

ekki verði greiddar bætur fyrir varanlega örorku nema hún sé að lágmarki 15%, yrðu veruleg. 

Var þannig áætlað að tilvikum þar sem greiddar eru bætur til þolenda afbrota vegna varanlegrar 

örorku muni fækka verulega í kjölfar breytingarinnar. Ástæða þess sé sú að á umræddu 36 

mánaða tímabili var metin varanleg örorka metin 10% eða minni í ríflega helmingi þeirra mála 

þar sem krafa ver gerð um bætur fyrir varanlega örorku. Jafnframt hafi um þriðjungur krafna 

verið vegna varanlegrar örorku sem var metin 7% eða minni. Í frumvarpinu segir enn fremur 

að fáar kröfur fyrir nefndinni séu byggðar á því að tjónþoli hafi orðið fyrir 10-15% varanlegri 

örorku. Í þeim tilvikum þar sem 15% varanlegri örorku er náð sé hún yfirleitt mun hærri eða 

30-40% og upp í 75%. Af þessu megi sjá að ríkissjóður hafi því fram að þessu einkum verið að 

bæta minni háttar tjón, en þeir sem orðið hafa fyrir meira tjóni sitji með það óbætt.140 Með 

breytingunni var því greinilega stefnt að því að fækka málum þar sem bætur eru greiddar fyrir 

varanlega örorku. Breytingin hefur jafnframt áhrif á bótarétt stóran hluta þolenda afbrota, en 

 
139 Alþt. 2011-12, A-deild, þskj. 1116 – 686. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, 2. Áhrif breytinganna og 

áætlaður kostnaður vegna þeirra. 
140 Alþt. 2011-12, A-deild, þskj. 1116 – 686. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, 2. Áhrif breytinganna og 

áætlaður kostnaður vegna þeirra. 
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þetta er réttlætt á grundvelli þess að fjármunum ríkissjóðs sé fremur varið í að greiða meira tjón 

en minna. 

Í frumvarpinu var reiknað með því að með ákvæði 2. ml. 1. mgr. 2. gr. bþl. myndu 

útgjöld ríkissjóð lækka um 13.000.000 kr. á ári. Gert var þó ráð fyrir því í frumvarpinu að 

hækkun hámarksfjárhæða 2. mgr. 7. gr. laganna myndi leiða til kostnaðaraukningar fyrir 

ríkissjóð. Þannig var áætlað að kostnaðaraukning vegna hækkunar á hámarki miskabóta úr 

600.000 kr. í 3.000.000 kr. yrði á bilinu 7.–9.000.000 kr. árlega. Þá var áætlað að 

kostnaðaraukning vegna hækkunar á hámarki fyrir líkamstjón úr 2.500.000 kr. í 5.000.000 kr. 

yrði um 10.000.000 kr. á ári. Af þessu má því jafnframt leiða að réttarstaða þolenda afbrota hafi 

verið styrkt til muna með þessum breytingum á hámarksfjárhæðum skv. 2. mgr. 7. gr. laganna. 

Samkvæmt frumvarpinu var því reiknað með að heildarútgjaldaaukning ríkissjóð vegna laga nr. 

54/2012 yrði því sem nemur 5-10.000.000 kr. árlega.141 

Í frumvarpinu segir þó að nokkuð erfitt sé að meta nákvæmlega hversu mikil 

kostnaðaraukning ríkissjóðs yrði af þessum breytingum á lögunum. Ástæður þess væru að erfitt 

væri að ráða þróun afbrota sem og töluverðar sveiflur hafi verið á fjölda umsókna til bótanefndar 

á liðnum árum án nokkurrar augljósrar skýringa. Þannig hafi sem dæmi fjöldi umsókna 

tvöfaldast á árunum 2005-2008 án þess þó að tíðni afbrota hafi aukist á sama tíma. Þá geti 

sveiflur orðið á útgjöldum þar sem fá alvarleg brot geti valdið verulegri útgjaldaaukningu. Sá 

fyrirvari var jafnframt gerður á þessum kostnaðaráætlunum að mál fyrir bótanefnd yrðu að 

svipuðum fjölda og umfangi eins og árin fyrir breytinguna.142  

Ljóst er að mikil aukning hefur verið á umsóknum til nefndarinnar eftir breytingarnar 

sem og aukning á síðustu árum á málum þar sem bætur hafa fengist greiddar úr ríkissjóði á 

grundvelli laganna. Telja veður því að fremur ólíklegt að þessar kostnaðaráætlanir hafi gengið 

fullkomlega eftir, en á árunum 2015-2019 greiddi ríkissjóður um 750.000.000 kr. í bætur á 

grundvelli laganna.143 

4.2.2. Raunveruleg áhrif laga nr. 54/2012 

Halldór Þormar Halldórsson, ritari bótanefndar, telur að lög nr. 54/2012 hafi haft nákvæmlega 

þau áhrif sem ætlast var til af þeim. Það er að segja að málum þar sem bætur eru greiddar vegna 

varanlegs líkamstjóns fækkaði sem og að fjárhæðir greiddra bóta á grundvelli laganna eru lægri 

 
141 Alþt. 2011-12, A-deild, þskj. 1116 – 686. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, 2. Áhrif breytinganna og 

áætlaður kostnaður vegna þeirra, sjá einnig fylgiskjal með frumvarpinu, Umsögn Fjármálaráðuneytisins. 
142 Alþt. 2011-12, A-deild, þskj. 1116 – 686. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, 2. Áhrif breytinganna og 

áætlaður kostnaður vegna þeirra. 
143 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 88 – 87 mál, umsögn bótanefndar um 87. þingmál, hækkun á greiðslu bóta til 

þolenda afbrota. 
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þar sem þær eru greiddar á grundvelli varanlegs miska en ekki varanlegrar örorku. Sú hækkun 

bótagreiðslna sem hefur þó átt sér stað skýrist að miklu leyti af auknum málafjölda og hækkunar 

dómstóla á dæmdum miskabótum skv. 26. gr. skbl., sbr. 3. gr. bþl.144  

Fyrir gildistöku laga nr. 54/2012 fengu þannig nánast allir sem lögðu fram kröfu um 

bætur fyrir varanlegt líkmastjón greitt að þágildandi hámarki b-liðar 2. mgr. 7. gr. bþl., þ.e. 

2.500.000 kr. Eftir breytinguna eru það hins vegar fyrst og fremst bætur fyrir varanlegan miska 

sem fást greiddar, þ.e. ef hann er yfir 5 stigum, sbr. 2. ml. 1. mgr. 2. gr. bþl. Jafnframt var 

sjaldgæft að bætur fyrir varanlegan miska nái hámarkinu og þarf miskinn þá að vera töluverður 

til þess. Ekki er þó til nein sérstök tölfræði um þetta en þó má nefna að frá 2013-2018 voru 

bætur fyrir varanlegt líkamstjón greiddar í eingöngu 53 tilvikum. Er þá bara átt við bætur vegna 

brota sem framin voru eftir gildistöku laga nr. 54/2012, en sem dæmi má nefna að árið 2013 

voru bætur greiddar fyrir varanlegt líkamstjón í 14 tilvikum vegna brota sem voru framin fyrir 

gildistöku laga nr. 54/2012.145 Af þessum 53 málum var metin örorka yfir lágmarki 2. ml. 1. 

mgr. 2. gr. bþl., þ.e. 15%, í aðeins 17 málum. Meðaltal miska var hins vegar í öllum tilvikum 

yfir 5% lágmarki ákvæðisins, sjá töflu hér að neðan yfir þessi mál.146  

Metin örorka Meðaltal miska - stig Fjöldi mála 

0% 8,7  15 

1% 0 0 

2% 5 1 

3% 5 1 

4% 0 0 

5% 10,4 6 

6% 0 0 

7% 8,5 2 

8% 8 3 

9% 0 0 

10% 12,5 7 

11% 0 0 

12% 20 1 

13% 0 0 

 
144 Halldór Þormar Halldórsson, ritari bótanefndar, tölvupóstur til höfundar (15. apríl 2021). 
145 Halldór Þormar Halldórsson, ritari bótanefndar, tölvupóstur til höfundar (15. apríl 2021). 
146 Halldór Þormar Halldórsson, ritari bótanefndar, tölvupóstur til höfundar (11. mars 2021). 
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14% 0 0 

15% 19,5 10 

16-20% 20 2 

21-50% 30 5 

51-100% 0 0 

Samtals fjöldi mála    53 

Tafla 1: Taflan sýnir þau 53 mál, þar sem bætur voru greiddar fyrir varanlegt líkamstjón skv. 2. 

gr. bþl. eftir gildistöku laga nr. 54/2012, á tímabilinu 2013-2018.147 

Tafla 1 sýnir að töluvert er af málum sem berast nefndinni þar sem varanleg örorka er metin 

undir 15% lágmarkinu. Varanleg örorka fékkst þannig ekki greidd í 36 málum á tímabilinu, 

heldur aðeins varanlegur miski. Aðeins í 17 málum var varanleg örorka metin yfir þessu 

lágmarki, og fékkst því greidd. Einnig má sjá að á tímabilinu var varanleg örorka aldrei metin 

yfir 50%. Jafnframt má sjá að meðaltal varanlegs miska fer hæst í 30 stig, en ef reiknað með 

því að hvert miskastig jafngildi um 100.000 kr. þyrfti miskinn að vera um 50 stig til þess að ná 

hámarki b-liðar 2. mgr. 7. gr. bþl. og því ljóst að mikið þarf til að koma svo hámarkinu sé náð. 

Áhrif laga nr. 54/2012 eru því í raun tvíþætt. Annars vegar eru þau til þess fallin að 

styrkja stöðu tjónþola sem krefjast bóta á grundvelli miska skv. 26. gr. skbl., sbr. 3. gr. bþl., t.d. 

þolendur kynferðisbrota. Hins vegar er breytingin til þess fallin að veikja stöðu þeirra sem 

krefjast bóta fyrir varanlegt líkamstjón á grundvelli laganna, einkum þeirra sem krefjast bóta 

fyrir varanlega örorku. Breytingin hefur þó lítil sem engin áhrif fyrir þá sem krefjast bóta vegna 

varanlegs miska, þrátt fyrir lágmarksskilyrði 2. ml. 1. mgr. 2. gr. laganna. Engu að síður er ljóst 

af þessu að í kjölfar laga nr. 54/2012 er töluverður fjöldi tjónþola sem situr uppi með líkamstjón 

sitt óbætt, sérstaklega þeir sem verða fyrir varanlegrar örorku. Sú skerðing er einnig tvíþætt, 

annars vegar þeir sem uppfylla ekki lágmarksskilyrðið og hins vegar þeir sem eiga rétt á hærri 

bótum en hámarkið, sbr. b-lið 2. mgr. 7. gr. bþl. Hér hlítur því ávalt að vakna upp sú spurning 

hvort einhver ástæða sé til að breyta þessu fyrirkomulagi. 

4.3. Er ástæða til að breyta eða endurskoða núverandi framkvæmd 

laganna? 

Fyrir liggur að lög nr. 69/1995 hafa ekki tekið breytingum síðan 2012, eða síðan lög nr. 54/2012 

tóku gildi. Liðin eru því tæplega 10 ár frá því að breytingar síðast gerðar á lögunum.148 Ljóst er 

 
147 Halldór Þormar Halldórsson, ritari bótaefndar, vann töfluna. 
148 Verða komin 10 ár þann 12. júní 2022. 
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þó að frá þeim tíma hafa töluverðar breytingar orðið á þessum málaflokki, líkt og má sjá af 

mikilli fjölgun umsókna til bótanefndar síðastliðin ár, einkum frá árinu 2017. Á þessum tíma 

má jafnframt sjá að verðlagsþróun hefur verið töluverð. Með því að uppreikna þær hámarks 

bótafjárhæðir sem eru í lögunum, miðað við lánskjaravísitölu, sbr. 15. gr. skbl., til 1. maí 2021, 

sést þetta þetta nokkuð glögglega. Þannig eru hámarksbætur fyrir líkamstjón skv. b-lið 2. mgr. 

7. gr. laganna, þ.e. 5.000.000 kr., uppreiknaðar u.þ.b. 6.226.151 kr.149 eða rúmlega 1.200.000 

kr. hækkun. Hámarksbætur fyrir miska skv. c-lið 2. mgr. 7. gr. laganna, þ.e. 3.000.000 kr., eru 

uppreiknaðar u.þ.b. 3.735.690 kr.150 Áhugavert er enn fremur að uppreikna hámarksbætur fyrir 

líkamstjón skv. b-lið 2. mgr. 7. gr. laganna frá gildistöku þeirra þann 1. júlí 1996 til 1. maí 2021. 

Hámarksbætur fyrir líkamstjón er þannig uppreiknaðar u.þ.b. 7.014.903 kr.151 eða um 2.000.000 

meira en núgildandi fjárhæð laganna og 800.000 kr. hærri en sú fjárhæð uppreiknuð. Ljóst er 

því af þessu að full ástæða er til að hækka fjárhæðirnar svo einhverju nemi. Slíkt væri þá til 

þess fallið bæta rétt þeirra verða fyrir mesta tjóninu. 

Nýverið var þó lagt fram frumvarp til breytinga á lögunum.152 Frumvarpið var lagt fram 

af þeim Ingu Sæland og Guðmundi Inga Kristinssyni alþingismönnum, en í frumvarpinu felast 

þó nokkrar breytingar á 2. mgr. 7. gr. laganna, einkum að fjárhæðir ákvæðisins yrðu hækkaðar. 

Þannig var lagt til að ákvæði 2. mgr. 7. gr. laganna yrði breytt með eftirfarandi hætti, sbr. 1. gr. 

frumvarpsins: 

Í stað 250.000 kr. í a-lið kemur 400.000 kr. 

Í stað 5.000.000 kr. í b-lið kemur 8.000.000 kr. 

Í stað 3.000.000 kr. í c-lið kemur 6.000.000 kr. 

Í stað 2.500.000 kr. í d-lið kemur 4.000.000 kr. 

Í stað 1.500.000 kr. í e-lið kemur 2.500.000 kr. 

Jafnframt átti að koma ný grein á eftir 19. gr. laganna sem væri svohljóðandi, sbr. 2. gr. 

frumvarpsins: 

„Fjárhæðir tilgreindar í 7. gr. skulu breytast árlega í samræmi við þróun launavísitölu, 

en þó þannig að þær hækki aldrei minna eða lækki meira en verðlag samkvæmt vísitölu 

neysluverðs.“ 

 
149 5.000.000 kr. x 9.790 (lánskjaravísitala 1. maí 2021) / 7.862 (lánskjaravísitala 12. júní 2012) = 6.226.151 kr. 
150 3.000.000 kr. x 9.790 (lánskjaravísitala 1. maí 2021) / 7.862 (lánskjaravísitala 12. júní 2012) = 3.735.690 kr. 
151 2.500.000 kr. x 9.790 (lánskjaravísitala 1. maí 2021) / 3.489 (lánskjaravísitala 1. júlí 1996) = 7.014.903 kr. 
152 Alþt. 2019–2020, A-deild, þskj. 85 – 85 mál.  
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Í greinargerð með frumvarpinu segir um ástæður fyrir þessum breytingum að þær fjárhæðir sem 

kveðið er á um í 2. mgr. 7. gr. laganna hafi verið óbreyttar frá árinu 2012. Frá þeim tíma hafi 

orðið breytingar á verðlagi sem og bætur ákvarðaðar í refsimálum hafi þróast í samræmi við 

verðlag. Vísað er jafnframt til þess að launavísitala hafi í júní 2012, þegar lög nr. 54/2012 tóku 

gildi, verið 433,1 stig, en þegar frumvarpið var lagt fram var hún í 675,3 stigum, og ekki 

ósennilegt að hún kynni að hækka verulega í framtíðinni. Um það afhverju ástæða þótt til að 

hækka fjárhæð c-liðar umfram hlutfallslega hækkun annarra liða segir að í greinargerðinni með 

frumvarpinu, að sífellt komi betur í ljós hversu mikil áhrif afbrot hafa á líf og líðan brotaþola. 

Að meta slík áhrif út frá læknisfræðilegum viðmiðum sé erfitt og þótt líkamleg áhrif séu metin 

er öllu erfiðara að meta andleg áhrif þess. Andleg áhrif geti einnig komið eða aukist töluvert 

eftir að brot er framið. Jafnframt var vonast til þess að með þessu yrði slíkt hvatning fyrir 

dómstóla til að ákvarða hærri bætur fyrir miska í alvarlegri málum en áður hefur tíðkast.153 

Ofangreint frumvarp gekk til allsherjar- og menntamálanefndar þann 10. október 2019, 

en virðist hafa stoppað þar. Frumvarpið var svo endurflutt rúmlega ári síðar, í svipaðir mynd, 

þó með breytingum á fjárhæðum 2. mgr. 7. gr. bþl. Einnig var í stað nýrrar greinar á eftir 19. 

gr. laganna lagt til að við 7. gr. væri bætt við nýjum staflið, f-lið, sem er samhljóða 

verðlagsákvæði því sem lagt var til í fyrra frumvarpinu.154 Málið gekk aftur til allsherjar- og 

menntamálanefndar þann 25. nóvember 2020 og var í kjölfarið óskað eftir umsögnum og frestur 

veittur til 10. desember 2020. Ein umsögn barst vegna málsins frá bótanefnd en í umsögn 

bótanefndar kemur m.a. eftirfarandi fram um þessar hækkanir:155 

- Um hækkun hámarksbóta fyrir munatjón segir m.a. að fátítt sé að bótanefnd greiði bætur 

fyrir munatjón að því hámarki sem nú í lögunum, þ.e. 250.000 kr. en á síðustu fimm 

árum hafi það gerst aðeins einu sinni, en þá var um að ræða verðmætt armbandsúr.  

- Um hækkun hámarksbóta fyrir varanlegt líkamstjón segir m.a. að eftir gildistöku laga 

nr. 54/2012, þar sem lágmark var sett á það sem greitt er vegna varanlegs líkamstjón, 

sbr. 2. ml. 1. mgr. 2. gr. bþl. og hámarkið jafnframt hækkað, hafi málum þar sem bætur 

eru greiddar að hámarki fækkað verulega. Í þeim tilvikum þar sem hámarkinu er náð sé 

því um að ræða mjög alvarlegt tjón, en þau mál hafi ekki verið mörg á síðastliðnum 

árum.  

 
153 Alþt. 2019–2020, A-deild, þskj. 85 – 85 mál, sjá greinargerð með frumvarpinu. 
154 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 88 – 87 mál. 
155 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 88 – 87 mál, umsögn bótanefndar um 87. þingmál, hækkun á greiðslu bóta til 

þolenda afbrota. 
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- Um hækkun á hámarksbótum fyrir miska segir m.a. að bætur fyrir miska hafi hækkað 

nokkuð í dómaframkvæmd undanfarin ár, en þó sé fremur fátítt að dæmdar séu bætur 

umfram núverandi hámark. Hæstu miskabætur sem dómstólar hafa ákveðið á síðustu 

árum hafa verið á bilinu 3.000.000 kr. til 3.500.000 kr. og í fáeinum tilvikum 4.000.000 

kr. einnig í einu tilviki 6.000.000 kr.  

- Um hækkun á bótum vegna missi framfæranda segir m.a. að slíkar bætur séu fátíðar á 

grundvelli laganna, enda verði þær ekki greiddar nema í þeim tilvikum þar sem um 

manndráp er að ræða og þá aðeins að því virtu að brotaþoli hafi átt maka, sambúðarmaka 

eða börn. Engin tilvik hafi komið upp þar sem bætur til barns vegna missi framfæranda 

hafi náð hámarksfjárhæðinni, þ.e. 2.500.000 kr., og þá er aðeins eitt slíkt tilvik þar sem 

hámarkinu var náð vegna bóta til sambúðarmaka.  

- Loks segir svo að ekki hafi verið krafist bóta umfram hámarks vegna útfararkostnaðar, 

þ.e. 1.500.000 kr. 

Í umsögn bótanefndar segir svo enn fremur að nefndin telji að þrátt fyrir að markmið 

frumvarpsins sé á margan hátt jákvætt, sé ekki aðkallandi að breyta hámarksfjárhæðum umfram 

núverandi fjárhæðir. Jafnframt er vísað til þess að stutt sé síðan hækkun á hámarksfjárhæðum 

var gerð með lögum nr. 54/2012 og ekki sé líklegt að framkvæmd dómstóla við ákvörðun bóta 

taki hröðum eða miklum breytingum, enda gæti það leitt til réttaróvissu. Einnig er svo bent á 

að vísitölutenging bóta geti verið flókin í framkvæmd, m.a. vegna þess bætur séu þegar 

vísitölutryggðar að nokkru með 15. gr. skbl. Þá geti það leitt til ójafnræðis á milli brotaþola við 

lagaskil og þeirrar hækkunar á fjárhæðum sem verður um hver áramót skv. frumvarpinu. Loks 

telur bótanefnd svo það galla á frumvarpinu að ekki sé lagt mat á fjárhagsleg áhrif þess.156 

Þrátt fyrir ofangreinda umsögn bótanefndar á umræddu frumvarpi, verður að telja að 

fullt tilefni sé þó til þess að hækka bótafjárhæðir 2. mgr. 7. gr. laganna, a.m.k. að hluta til. 

Hækkunin væri þá til þess að tryggja réttarstöðu þeirra sem verða fyrir mesta tjóninu enda hefur 

takmörkunin mest áhrif fyrir þá. Á þeim grundvelli mætti jafnvel færa rök fyrir því að 

hámarksákvæði laganna sé í raun óþarfi og það sé eingöngu til þess fallið takmarka bótarétt 

þeirra sem mestan rétt eiga. Sérstaklega í ljósi þess að markmið laganna sé að bæta fremur 

meira tjón en minna.  

Einnig má hér nefna að innan hámarksins er gert ráð fyrir greiðslu bótanna sjálfra, sem 

og öðrum kostnaði s.s. lögmannskostnaði og matskostnaði. Þessi kostnaður kann, líkt og áður 

 
156 Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 88 – 87 mál, umsögn bótanefndar um 87. þingmál, hækkun á greiðslu bóta til 

þolenda afbrota. 
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segir, að hækka kröfuna töluvert, en hann fæst þó aðeins greiddur ef hann rúmast innan 

hámarksins. Þar sem yfirleitt er um útlagðan kostnað er að ræða fyrir tjónþola mun hann alltaf 

neyðast til að borga hann sjálfur og kann því að sitja eftir með hluta tjónsins óbætt sé hámarkinu 

náð. Leita þarf lausnar á þessu í lögunum, enda ljóst að þegar um tildæmdan kostnað er að ræða 

sé eðlilegt að hann fáist greiddur að fullu. Óviðunandi staða er í raun uppi í þeim tilvikum þar 

sem tjónþoli þarf að bera þennan kostnað sjálfur. Einnig þyrfti að tryggja greiðslu á þessum 

kostnaði þegar hann fellur til vegna reksturs máls fyrir nefndinni. Sérstaklega í ljósi þess að 

nánast allar umsóknir sem berast nefndinni eru frá lögmönnum en ekki tjónþola sem og að 

nefndin krefst þess alla jafnan að tjónþoli sýni fram á tjón sitt með læknisfræðilegu mati sem 

hann þarf sjálfur að leggja út fyrir. Núverandi heimild 2. mgr. 15. gr. laganna þarfnast því frekari 

skýringar hvað þetta varðar. 

Af þessu sögðu verður því að teljast nægjanlegt að takmarka réttinn aðeins við neðri 

mörkin, þ.e. með því að setja ákveðin lágmarksskilyrði sem þurfa að vera uppfyllt, líkt og hefur 

verið gert með ákvæði 2. ml. 1. mgr. 2. gr. laganna. Benda má þó á að slíkt felur alltaf í sér 

takmörkun sem tekur til miklu fleiri aðila, þ.e. fleiri verða fyrir áhrifum, heldur enn takmörkun 

á efrimörkin kemur til með að hafa. Velta má upp þeirri spurningu hvort takmörkun 2. ml. 1. 

mgr. 2. gr. laganna sé hugsanlega of hörð fyrir þá sem verða fyrir varanlegri örorku. Þannig má 

ætla að varanleg örorku sem er undir 15% markinu, t.d. 10% varanleg örorka, getur í vissum 

tilvikum valdið tjónþola verulegu fjártjóni, einkum ef um ungan einstakling er að ræða. Teljast 

verður því eðlilegt í þeim tilvikum að slíkt tjón fáist bætt. 

Ljóst er þó að umræddar takmarkanir verða alltaf pólitískar í eðli sínu, enda um fjármagn 

hins opinbera að ræða. Ávalt má þó gera ráð fyrir því að þörf sé á einhverskonar takmörkun á 

bótarétti lögunum, en til samanburðar má horfa til annarra ríkja og hvernig þessu er háttað þar. 
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5. Erlendur bótaréttur þolenda afbrota 

5.1. Evrópskur réttur 

Bretar voru fyrsta þjóð Evrópu til þess að innleiða löggjöf sem kvað á um bótarétt þolenda 

afbrota árið 1964, sem bar nafnið the Criminal Injuries Compensation Act. Samkvæmt lögunum 

gátu tjónþolar átt rétt á bótum vegna tjóns sem þeir höfðu hlotið vegna refsiverðs verknaðar, 

þ.m.t. bætur vegna læknisaðstoðar, tekjutaps og þjáninga sem og dánarbætur.157 

Rúmlega tuttugu árum síðar eða árið 1983, eftir næstum áratuga umræður, samþykkti 

Evrópuráðið158 samning um bætur til þolenda afbrota, eða the European Convention on the 

Compensation of Victims of Violent Crimes (hér eftir samningur Evrópuráðsins).159 Nokkru 

áður, árið 1977, hafði ráðherranefnd Evrópuráðsins160 þó samþykkt ályktun er laut að þessu 

sama efni, eða bótum til þolenda afbrota.161 Samningur Evrópuráðsins byggir jafnframt að 

mestu á þessar ályktun.162 Markmið samnings Evrópuráðsins er m.a. að samræma löggjöf 

aðildarríkjanna sem lýtur að bótarétti til þolenda afbrota með því að setja ákveðnar 

leiðbeiningar um það hvernig sú löggjöf skuli vera.163 Hafa 26 ríki fullgilt samninginn og 8 ríki 

undirritað hann en ekki fullgilt. Ísland undirritaði samninginn 30. nóvember 2001 en hefur ekki 

fullgilt hann.164  

Þótt Ísland hafi ekki verið búið að undirrita samning Evrópuráðsins við gerð laga nr. 

69/1995, má þó sjá merki þess að við gerð þeirra hafi verið horft til hans, a.m.k. að einhverju 

leyti. Þannig má sem dæmi nefna að í 1. mgr. 2. gr. samningsins kemur fram að ríkið skuli 

greiða bætur annars vegar til þeirra sem hafa orðið alvarlegu líkamstjóni eða skertrar heilsu 

vegna refsiverðrar háttsemi og hins vegar bætur til aðstandenda þeirra sem látist hafa af völdum 

refsiverðrar háttsemi.165 Í 2. mgr. 2. gr. samningsins segir svo að bætur skuli greiddar jafnvel 

 
157 Nicholas C. Katsoris, „The European Convention on the Copensation of Victims of Ciolent Crimes: A Decade 

of Frustration“ (1990) 14(1), Fordham International Law Journal 186, 188. 
158 e. the Council of Europe. 
159 European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes (Samningur Evrópuráðsins). 
160 e. Committee of Ministers of the Council of Europe. 
161 Council of Europe Committee of Ministers Resolution (77)27 on the Compensation of Victims of Crime 

(Samþykkt 28. september 1977, á 275. fundi Ráðherranefndar Evrópuráðsins). 
162 Nicholas C. Katsoris, „The European Convention on the Copensation of Victims of Ciolent Crimes: A Decade 

of Frustration“ (1990) 14(1), Fordham International Law Journal 186, 192-193. 
163 Nicholas C. Katsoris, „The European Convention on the Copensation of Victims of Ciolent Crimes: A Decade 

of Frustration“ (1990) 14(1), Fordham International Law Journal 186, 186. 
164 „Chart of signatures and ratifications of Treaty 116“ (Council of Europe) 

<https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/116/signatures?p_auth=T96eKKh6> 

skoðað 14. apríl 2021. 
165 Ákvæði 1. mgr. 2. gr. samnings Evrópuráðsins er svo hljóðandi: „When compensation is not fully available 

from other sources the State shall contribute to compensate:a. those who have sustained serious bodily injury or 

impairment of health directly attributable to an intentional crime of violence; b the dependants of persons who 

have died as a result of such crime.“ 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/116/signatures?p_auth=T96eKKh6
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þótt ekki sé mögulegt að lögsækja eða refsa tjónvaldi.166 Einnig segir í 4. gr. samningsins að 

bætur skulu a.m.k. greiddar vegna tekjutaps, sjúkra- og lyfjakostnaðar, jarðarfararkostnaðar og 

vegna missi framfæranda.167 Önnur ákvæði samnings Evrópuráðsins eru jafnframt samsvarandi 

ákvæðum íslensku laganna. 

Helsti mismunurinn á íslensku lögunum og samningi Evrópuráðsins er þó sennilega 

takmörkun 2. ml. 1. mgr. 2. gr. bþl., en ekki er kveðið á um slíka takmörkun í samningi 

Evrópuráðsins. Það er þó ekki þar með sagt að sú takmörkun sé andstæð samningnum, enda 

ekkert í honum sem beinlínis bannar slíka takmörkun. Í samningnum kemur jafnframt fram að 

heimilt er, ef nauðsyn krefur, að setja lágmarks- og hámarks ákvæði í lögin, sbr. 5. gr. samnings 

Evrópuráðsins.168 Slíkar takmarkanir eru raunar fremur algengar.169  

Til frekari samanburðar við íslensku lögin má horfa til danskrar lagaframkvæmdar um 

þetta efni, einkum í ljós þess að íslensku skaðabótalögin byggja að mestu á þeim dönsku, líkt 

og áður hefur komið fram. 

5.2. Danskur bótaréttur þolenda afbrota 

Líkt og áður hefur komið fram gilda í Danmörku sérstök lög um bótarétt þolenda afbrota.170 

Dönsku lögin tóku gildi 1. október 1976 og því töluvert eldri heldur en þau íslensku. Þá er ljóst 

að horft var til dönsku laganna við gerð þeirra íslensku. Íslensku og dönsku lögin eru þannig að 

mörgu leyti samhljóða, þó vissulega megi finna mismun á framkvæmd á vissum atriðum. Í 

meginatriðum eru þau þó sambærileg en óþarfi að rekja efni dönsku laganna hér í heild. Hér 

skal því látið nægja að horfa til þess hvernig fer með umræddar takmarkanir á bótarétti þolenda 

afbrota samkvæmt dönsku rétti til samanburðar við þann íslenska. 

 
166 Ákvæði 2. mgr. 2. gr. samnings Evrópuráðsins er svohljóðandi: „Compensation shall be awarded in the above 

cases even if the offender cannot be prosecuted or punished.“ 
167 Ákvæði 4. gr. samnings Evrópuráðsins er svohljóðandi: „Compensation shall cover, according to the case 

under consideration, at least the following items: loss of earnings, medical and hospitalisation expenses and 

funeral expenses, and, as regards dependants, loss of maintenance.“ 
168 Ákvæði 5. gr. samnings Evrópuráðsins er svohljóðandi: „The compensation scheme may, if necessary, set for 

any or all elements of compensation an upper limit above which and a minimum threshold below which such 

compensation shall not be granted.“  
169 Halldór Þormar Halldórsson, ritari bótanefndar, tölvupóstur til höfundar (15. apríl 2021), Halldór gerði úttekt 

á því hvernig þessu er háttað annars staðar og miðaði við ríki innan Efnahags og framfararstofnunarinnar í París 

(OECD). Í ljós kom að af þeim 37 ríkjum sem eru aðilar að stofnuninni voru bætur til þolenda afbrota greiddar í 

öllum ríkjum nema fjórum. Jafnframt var í öllum tilvikum um að ræða einhverskonar hámark, þó það væri 

misjafnlega skilgreint. Halldór nefnir einnig að í Noregi sé hámarkið hæst og er miðað við 20 falda 

lágmarksframfærslu og hún vísitölutengd. Svipað fyrirkomulag er í Svíþjóð nema þar er miðað við 

lágmarksframfærslu eins og hún er tiltekinn dag sinnum 25. Algengast sé að hámarkið sé bundið við ákveðna 

fjárhæð en skaðabótalöggjöf sé þó mjög mismunandi milli ríkja. Sem dæmi nefni Halldór að fjárhæðirnar geti 

verið ólíkar á milli einstakra fylkja í bæði Bandaríkjunum og Kanada. 
170 Lovbekendtgørelse 2014-11-18 nr. 1209 om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser 

(Offererstatningsloven). 
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Samkvæmt 1. mgr. 9. gr. dönsku laganna segir að dómsmálaráðherra megi setja reglur 

um að kröfur undir ákveðinni upphæð fáist ekki bættar.171 Engar slíkar reglur hafa hins vegar 

verið settar og því ekkert eiginlegt lágmarksákvæði skv. lögunum, ólíkt þeim íslensku. Ekkert 

hámarksákvæði er heldur að finna í dönsku lögunum, þó að undanskildu ákvæði sem kveður á 

um hámark greiddra bóta vegna munatjóns, sbr. 9. gr. a. dönsku laganna.  

Bótaréttur þolenda afbrota er þó ekki ótakmarkaður í dönskum rétti. Líkt og í íslensku 

lögunum eru bætur samkvæmt dönsku lögunum ákvarðaðar eftir almennum reglum dansks 

skaðabótaréttar, sbr. 6. gr. a. dönsku laganna.172 Bótaréttur þolenda afbrota takmarkast því af 

ákvæðum dönsku skaðabótalaganna.173 Líkt og áður hefur komið fram er í dönsku 

skaðabótalögunum að finna ákvæði sem samsvara til takmörkunar 2. ml. 1. mgr. 2. gr. bþl., sjá 

fyrri umfjöllun í kafla 3.3.2. Raunar byggir íslenska ákvæðið á þessum ákvæðum dönsku 

skaðabótalaganna. Munurinn er aðeins sá að íslenska ákvæðið er ekki í íslensku 

skaðabótalögunum heldur aðeins í lögum nr. 69/1995 um greiðslu ríkissjóðs á bótum til þolenda 

afbrota. Lágmarksskilyrðið fyrir bótunum er því það sama, þ.e. tjónið þarf að vera metið yfir 

tilteknu lágmarki, sbr. 2. ml. 1. mgr. 2. gr. bþl. 

Bætur fyrir varanlegt líkamstjón samkvæmt dönsku skaðabótalögunum eru jafnframt 

takmarkaðar við tiltekið hámark. Þannig mega bætur fyrir varanlega örorku174 ekki vera hærri 

en 6.020.000 DDK eða u.þ.b. 122.000.000 kr., sbr. 2. mgr. 6. gr. dönsku skaðabótalaganna.175 

Þá mega bætur fyrir varanlegan miska ekki vera hærri en 687.500 DDK eða u.þ.b. 14.000.000 

kr., sbr. 4. gr. dönsku skaðabótalaganna.176 Umræddar fjárhæðir taka jafnframt breytingum skv. 

15. gr. dönsku skaðabótalaganna, en samkvæmt því er hámarksfjárhæðirnar miðað við 1. janúar 

2021, skv. 2. mgr. 6. gr. dönsku skaðabótalaganna samtals 9.859.000 DDK eða u.þ.b. 

200.000.000 kr. og skv. 4. gr. dönsku skaðabótalaganna samtals 1.126.000 DDK eða u.þ.b. 

23.000.000 kr. Eins og má sjá af þessu eru hámarksfjárhæðir dönsku laganna margfalt hærri en 

þær íslensku. 

Í dönsku skaðabótalögunum er einnig að finna svipað ákvæði og í miskabótaákvæði 26. 

gr. skbl., þ.e. 26. gr. dönsku skaðabótalaganna Örlítill munur er þó á ákvæðunum en danska 

ákvæðið tekur ekki til líkamstjóns, líkt og það íslenska, sbr. a-lið 1. mgr. 26. gr. skbl. Ákvæðið 

 
171 Ákvæði 1. mgr. 9. gr. dönsku laganna er svohljóðandi: „Justitsministeren kan fastsætte regler om, at krav under 

et bestemt beløb ikke erstattes.“ 
172 Ákvæði 6. gr. a. dönsku laganna er svohljóðandi: „Ved afgørelser om erstatning efter denne lov finder dansk 

rets almindelige regler om skadevolderens erstatningsansvar, [...].“ 
173 Lovbekendtgørelse 2018-08-24 nr. 1070 om erstatningsansvar (erstatningsansvarsloven). 
174 Í dönsku skaðabótalögunum er þetta kallað „erhvervsevnetab“ eða missir á starfsgetu. 
175 Ákvæði 2. mgr. 6. gr. dönsku skaðabótalaganna er svohljóðandi: „Erstatningen kan højst udgøre 6.020.000 kr.“ 
176 Ákvæði 4. gr. dönsku skaðabótalaganna er svohljóðandi: „[...]. I særlige tilfælde kan méngodtgørelsen 

fastsættes til et højere beløb, dog højst 687.500 kr. [...].“ 
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tekur því aðeins til þeirra brota sem tiltekin eru í b-lið 26. gr. skbl., þ.e. brota gegn frelsi, friði, 

æru eða persónu annars manns.177 Bætur samkvæmt þessu ákvæði dönsku skaðabótalaganna 

eru ekki takmarkaðar við neina sérstaka fjárhæð, heldur virðist sem þær séu aðeins ákvarðaðar 

með dómi, líkt og gert er hér á landi.  

  

 
177 Ákvæði 1. mgr. 26. gr. dönsku skaðabótalaganna er svohljóðandi: „Den, der er ansvarlig for en retsstridig 

krænkelse af en andens frihed, fred, ære eller person, skal betale den forurettede godtgørelse for tort.“ 
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6. Niðurstöður og lokaorð 

Ljóst er að lög nr. 69/1995 um greiðslu ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota þjóna veigamiklu 

hlutverki í íslenskum rétti. Þau tryggja þolendum afbrota bætur úr hendi ríkisins þegar slíkar 

bætur er ekki fáanlegar með öðrum hætti. Þessi greiðsluskylda ríkissjóðs er þó háð verulegum 

takmörkunum sem felast m.a. í því að bótafjárhæðirnar eru bundnar ákveðnum lágmarks- og 

hámarks fjárhæðum skv. 7. gr. laganna. Þá þarf tjón tjónþola að uppfylla ákveðin 

lágmarksskilyrði skv. 2. ml. 1. mgr. 2. gr. laganna. Í ritgerðinni er grein gerð fyrir þessum 

takmörkunum, og farið yfir þau sjónarmið sem að baki þeim býr. Þá er gerð sérstök grein fyrir 

þeim áhrifum sem þessar takmarkanir hafa á réttarstöðu þeirra sem krefjast bóta á grundvelli 

laganna. 

 Með lögum nr. 54/2012 var lögunum nr. 69/1995 breytt í núverandi mynd. Með þessum 

breytingarlögum var m.a. bætt við ákvæði 2. ml. 1. mgr. 2. gr. laganna og þá voru 

hámarksfjárhæðir laganna fyrir líkamstjón, þ.m.t. fyrir varanlega örorku og varanlegan miska, 

og fyrir miska skv. 26. gr. skbl. hækkaðar. Áhrif þessa voru tvíþætt. Réttarstaða þeirra sem 

krefjast bóta á grundvelli miska skv. 26 gr. skbl., sbr. 3. gr. bþl. styrktist til muna. Réttarstaða 

þeirra sem krefjast bóta fyrir varanlegt líkamtjón veiktist hins vegar, einkum þeirra sem krefjast 

bóta fyrir varanlega örorku. Ástæða þess er sú að eftir breytinguna þarf líkamstjón tjónþola að 

vera metið yfir tilteknu lágmarki svo greiðsluskylda ríkissjóðs stofnist, sbr. 2. ml. 1. mgr. 2. gr. 

laganna. Varanlega örorka þarf að vera að lágmarki 15% og varanlegur miski að lágmarki 5%. 

Ákvæðið er að danskri fyrirmynd, en í dönsku skaðabótalögunum er að finna samsvarandi 

takmarkanir á bótarétti einstaklinga þ.á.m. þolenda afbrota. Upphaflega var jafnframt gert ráð 

fyrir slíkum takmörkunum í íslensku skaðabótalögunum en fallið var frá þeim af ýmsum 

ástæðum.  

Samkvæmt frumvarpi með lögum nr. 54/2012 eru rökin fyrir ákvæði 2. ml. 1. mgr. 2. 

gr. bþl. einkum þau að ríkissjóður sé síður að bæta minna tjón sem og fjármunum ríkissjóðs sé 

fremur varið í að bæta tjón þeirra sem verða fyrir meira tjóni á grundvelli sanngirnissjónarmiða. 

Í kjölfar gildistöku laga nr. 54/2012 fækkað töluvert málum þar sem bætur voru greiddar fyrir 

varanlegt líkamstjón, sérstaklega fyrir varanlega örorku, en svo virðist að það hafi einmitt verið 

markmið ákvæðisins. Ákvæðið þjónaði líka að vissu leyti þeim tilgangi að koma til móts við 

þá hækkun sem gerð var á hámarksfjárhæð bóta fyrir líkamstjón með lögum nr. 54/2012, sbr. 

b-lið 2. mgr. 7. gr. bþl. Það er að segja að sú hækkun yrði ríkissjóði ekki ofviða. Önnur áhrif 

sem ákvæðið kann mögulega að hafa haft er það hvernig tjón tjónþola er metið, en nokkru eftir 

gildistöku laga nr. 54/2012 varð breyting í matsaðferðum á varanlegri örorku. Óljóst er þó hver 
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ástæðan fyrir því er nákvæmlega og hvort lagabreytingin hafi þar haft einhver raunveruleg áhrif. 

Hins vegar liggur fyrir að í kjölfarið á þessari breytingu á matsaðferðum fjölgaði málum þar 

sem bætur fengust greiddar á grundvelli laganna hlutfallslega meira miðað við fyrri ár, sjá nánar 

í kafla 4.1. Ekki er þó hægt að draga neinar ályktanir af því og hvort samhengi sé þarna á milli.  

Ljóst er að deila má um það hvort réttlætanlegt sé að takmarka bótaréttinn með þessum 

hætti. Sérstaklega í ljósi þess að slíkar takmarkanir er ekki að finna í íslensku 

skaðabótalögunum og var raunar hafnað. Höfundur telur þrátt fyrir það og þar sem markmið 

laganna sé að bæta fremur meira tjón en minna, séu takmarkanir 2. ml. 1. mgr. 2. gr. laganna 

að mörgu leyti réttlætanlegar. Bak við ákvæðið býr það sjónarmið að þegar líkamstjón er metið 

undir lágmarksskilyrðum þess er ekki um „raunverulegt“ tjón að ræða. Hér er átt við að miski 

sem er metin undir 5 stigum er svo óverulegur að hann er vart mælanlegur. Þá er varanleg örorka 

sem er metin undir 15% smávægileg og tekjumissir sjaldnast afleiðing þess, þ.e. tjónþoli mun 

að öllum líkum halda fullum tekjum í kjölfar tjónsins. Höfundur telur þó að 15% 

lágmarksskilyrðið fyrir varanlega örorku sé hugsanlega of hátt. Í því samhengi má nefna að 

nokkuð algengt að varanleg örorka sé metin undir 15% mörkunum. Í þeim tilvikum getur engu 

að síður verið um að ræða verulegt tjón, t.d. ef tjónþoli er ungur. 

Jafnframt telur höfundur tilefni til að skoða nánar ákvæði 7. gr. laganna, þar sem 

bótafjárhæðum þeirra eru settar takmarkanir. Sérstaklega mætti skoða nánar ákvæði 2. mgr. 7. 

gr. laganna sem kveður á um hámark þeirra bóta sem greiddar eru á grundvelli laganna. Af 

ákvæðinu leiðir að bótanefnd greiðir ekki bætur umfram þess sem þar er getið. Með lögum nr. 

54/2012 var hluta fjárhæða ákvæðisins hækkaðar. Sú hækkun fól í sér nokkra réttarbót, einkum 

fyrir þá sem rétt eiga á miskabótum skv. 26. gr. skbl. enda hækkaði sú hámarksfjárhæð, þ.e. c-

liðar 2. mgr. 7. gr. bþl., hlutfallslega meira en hámarksfjárhæð b-liðar 2. mgr. 7. gr. bþl, þ.e. 

fyrir líkamstjón. Rökin fyrir því voru að hækkuninni var ætlað að styrkja sérstaklega stöðu 

þeirra sem eiga slíka kröfur, t.d. þolendur kynferðisbrota.  

Hámarksfjárhæðir íslensku laganna eru þó töluvert lágar samanborið við t.d. nágranna 

ríki okkar. Sem dæmi er ekkert hámark í dönsku lögunum um bætur til þolenda afbrota. 

Bótaréttur þolenda afbrota í dönskum rétti er aðeins takmarkaður í dönsku skaðabótalögunum, 

sem kveða á tilteknar hámarksfjárhæðir, sem eru margfalt hærri en hámarksfjárhæðir íslensku 

laganna. Í ljósi þess að markmið laga nr. 69/1995 er einkum að bæta meira tjón en minna, kann 

því að skjóta skökku við að takmarka bótaréttinn með þessum hætti, jafnvel þótt tilvikin kunni 

að vera fá þar sem hámarkinu er náð. Sérstaklega þar sem áhrif takmörkunarinnar eru mest fyrir 

þá sem verða fyrir mesta tjóninu.  
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Höfundur telur að til þess að ná betur þessu markmiði sé réttara að hafa ekkert hámark 

eða a.m.k. að hafa það töluvert hærra en núverandi framkvæmd heimilar. Ljóst er þó að um 

pólitíska ákvörðun er að ræða enda um opinbert fjármagn að ræða. Höfundur leggur engu að 

síður til að breytingar verði gerðar á lögunum hvað þetta varðar og að hámarksfjárhæðir laganna 

verði hækkaðar til þess að tryggja betur bótarétt þeirra sem mestan rétt eiga. Telja verður að 

fullt tilefni sé til slíkra breytinga enda langt liðið frá síðustu hækkun sem og töluverðar 

breytingar hafa átt sér stað á þessu réttarsviði frá þeim tíma.  

Þá sé það ekki síður mikilvægt til þess að tryggja að annar kostnaður sem kann að falla 

til vegna reksturs þessara mála fáist greiddur að fullu, t.d. lögmannskostnaður og 

matskostnaður. Sá kostnaður kann að hækka kröfur töluvert og fæst aðeins greiddur ef hann er 

innan umræddra hámarksfjárhæða laganna. Í þeim tilvikum þar sem hámarkinu er náð kann 

tjónþoli því að sitja eftir með tjón sitt óbætt að hluta þar sem hann þarf alltaf að greiða þennan 

útlagða kostnað sjálfur. Höfundur telur því eðlilegt að þessi kostnaður fáist greiddur að fullu 

sérstaklega þar sem hann er hluti af höfuðstól kröfunnar. Slíkt mætti t.d. tryggja með því að 

hækka hámarksfjárhæðirnar og gera þannig ráð fyrir umræddum kostnaði, eða þá að heimila 

sérstaklega greiðslu á þessum kostnaði í lögunum. Í þeim tilvikum þar sem umræddur kostnaður 

er tilkominn sérstaklega vegna reksturs málsins fyrir bótanefnd, verður jafnframt að teljast 

eðlilegt að hann fáist greiddur enda tjónþola jafnan ómögulegt að standa í slíkum málarekstri 

sjálfur, líkt og núverandi framkvæmd laganna gerir ráð fyrir. Skýra þarf því ákvæði 2. mgr. 15. 

gr. laganna betur að þessu leyti. 

Í ritgerðinni hefur einnig verið fjallað um lög nr. 69/1995 með nokkuð heildstæðum 

hætti og hinum ýmsu álitaefnum laganna gerð nánari skil. Farið var einnig ítarlega yfir hlutverk 

bótanefndar og málsmeðferð fyrir henni, sem höfundi er ekki kunnugt að hafi verið gert áður. 

Ljóst er að ýmislegt í lögunum kann að þarfnast endurskoðunar, enda rúm 25 ár liðin frá 

gildistöku þeirra. Á þeim tíma hefur margt breyst í þessum málaflokki. Sérstaklega hefur orðið 

breyting á því hversu margar umsóknir berast bótanefnd árlega. Nauðsynlegt er að tryggja 

nefndinni aukinn starfskaft, til að mæta þessu álagi. Þá er þörf að halda betur utan um starfsemi 

nefndarinnar og vinna meira úr þeim gögnum er nefndin býr yfir þannig að betra yfirlit náist 

um umfang og eðli þeirra sem beint er til nefndarinnar og afdrif þeirra. Sú mikla aukning sem 

orðið hefur á kröfum til nefndarinnar kallar á endurskipulagningar starfsemi nefndarinnar, og 

meira aðhald frá hinu opinbera. Höfundur telur að horfa mætti meira til dönsku laganna um 

sama efni, sem íslensku lögin virðast þó raunar að mestu byggja á, komi til uppfærslu á 

lögunum.   
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