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1 Inngangur 

Í fræðigreininni skaðabótarétti er leitast við að gera grein fyrir því hvenær tjón er 

skaðabótaskylt, þ.e. hvenær hinum skaðabótaskylda ber að bæta tjónþola tjón sitt.1 Eiríkur 

Jónsson og Viðar Már Matthíasson skilgreina tjón í riti sínu Bótaréttur I svo: 

... tjón má skilgreina sem skerðingu eða eyðileggingu lögvarinna hagsmuna, oftast 

fjárhagslegra, en í mörgum tilvikum ófjárhagslegra.2 

Samkvæmt þessari skilgreiningu er tjón ekki einskorðað við eyðileggingu á lausafé eða fasteign 

heldur getur einnig hér fallið undir tjón á líkama. Þá getur tjón einnig orðið á ófjárhagslegum 

hagsmunum samkvæmt skilgreiningunni en bætur vegna tjóns á slíkum hagsmunum hafa verið 

nefndar miskabætur.3 

Í þessari ritgerð verður gerð grein fyrir því hvernig árslaun tjónþola eru fundin þegar bætur 

til hans eru ákvarðaðar vegna líkamstjóns. Bætur þessar eru í daglegu tali kallaðar 

,,örorkubætur“ eða ,,bætur fyrir varanlega örorku“. Fjallað verður um 7. gr. skaðabótalaga nr. 

50/1993 (hér eftir skbl.) en sú grein fjallar um ákvörðun árslauna tjónþola. Mun umfjöllunin 

snúa að mestu leyti að 2. mgr. ákvæðisins en þar er fjallað um ákvörðun árslauna tjónþola við 

óvenjulegar aðstæður. Sérstök áhersla verður lögð á það hvernig árslaun eru ákvörðuð þegar 

tjónþoli var heimavinnandi að hluta þegar hann varð fyrir líkamstjóni sínu. Leitast verður við 

að kanna hvenær aðstæður geta talist óvenjulegar í skilningi 2. mgr. 7. gr. skbl. og verður við 

þá könnun litið til skoðana fræðimanna og þær bornar saman við skýringar dómstóla á greininni. 

 

2 Ákvörðun bótafjárhæðar fyrir líkamstjón 

Áður en til skoðunar kemur að ákveða bætur til tjónþola fyrir líkamstjón hans þurfa ákveðin 

almenn skilyrði skaðabótaábyrgðar að vera fyrir hendi. Þannig þurfa frumskilyrði 

skaðabótaábyrgðar að vera fyrir hendi sem og bótagrundvöllur. Þá koma einnig til álita mörk 

og takmarkanir skaðabótaábyrgðar en þar undir falla reglur um orsakatengsl og sennilega 

afleiðingu, reglur um verndarandlag skaðabótareglna og að lokum reglur um meðábyrgð 

tjónþola og lækkun skaðabóta.4 

Í skaðabótarétti er orðið líkamstjón notað í rýmri merkingu en samkvæmt almennri 

málvenju. Með líkamstjóni í skaðabótarétti er átt við tjón á mönnum, meiðsli og líkamsspjöll 

 
1 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 25. 
2 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 29. 
3 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 29. 
4 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 25, 55, 93, 337, 360, 373, 409 og 473. 
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sem verða vegna slysa og annað heilsutjón (sjúkdóma). Þannig nær hugtakið til tjóns á líkama 

og geðræns tjóns en einnig nær það yfir meiðsli sem leiða til dauða.5 

 

2.1 Bætur fyrir varanlega örorku 

Reglur um bætur fyrir varanlega örorku er að finna í 5.-9. gr. skbl. Bótunum er ætlað að bæta 

varanlegt fjárhagslegt tjón tjónþola, þ.e. það tap á atvinnutekjum tjónþola sem hann verður fyrir 

eftir batahvörf vegna tjónsatburðarins. Með hliðsjón af orðalagi 5. gr. skbl. má sjá að bótunum 

er ætlað að bæta það tjón sem tjónþoli verður fyrir vegna varanlegrar skerðingar á getu til að 

afla vinnutekna vegna líkamstjóns.6 

Samkvæmt 1. mgr. 6. gr. skbl. skulu bætur fyrir varanlega örorku metnar til fjárhæðar á 

grundvelli örorkustigs tjónþola skv. 5. gr. skbl., árslauna hans skv. 7. gr. skbl. og töflu 1. mgr. 

6. gr. skbl., þannig að margfaldaðar séu saman þessar þrjár stærðir. Nú í framhaldinu verður 

fjallað um 7. gr. skbl., þ.e. hvernig árslaun tjónþola eru fundin.  

 

3 Ákvörðun árslauna 

 

3.1 Inngangur 

Eitt af markmiðum skaðabótalaga nr. 50/1993 er að tryggja tjónþola fullar bætur fyrir tjón sitt. 

Til þess að unnt sé að fullnægja þessu markmiði þarf að gera grein fyrir framtíðartekjum 

tjónþola sem notast á við þegar bætur til hans eru reiknaðar út.7 Reglur þess efnis er að finna í 

7. gr. skbl. Í 1. mgr. 7. gr. er að finna meginregluna, í 2. mgr. er undantekning frá meginreglunni 

en hún veitir heimild til að miða við önnur árslaun þegar óvenjulegar aðstæður eru fyrir hendi. 

Í 3. mgr. er að finna ákvæði um lágmarkslaun og í 4. mgr. ákvæði um hámarkslaun.8 

 

3.2 Meginreglan – 1. mgr. 7. gr. skbl. 

1. mgr. 7. gr. skbl. er svohljóðandi: 

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

meðtöldu framlagi vinnuveitanda til lífeyrissjóðs þrjú síðustu almanaksárin fyrir þann dag 

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

miðast við. 

 
5 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3624. 
6 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 527. 
7 Páll Hreinsson: ,,Ákvörðun árslauna við óvenjulegar aðstæður samkvæmt 2. mgr. 7. gr. skaðabótalaga“, bls. 399. 
8 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 535. 
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Með árslaunum er hér átt við brúttóárstekjur, þ.e. tekjur áður en skattur er dreginn frá þeim.9 

Ekki er í ákvæðinu og lögskýringargögnum tekið fram hvernig eigi að uppfæra tekjur 

samkvæmt launavísitölu til batahvarfa. Framkvæmdin hefur þó verið sú að miða eigi við 

meðaltalslaunavísitölu hvers árs af árunum þremur. Árslaun hvers árs eru þá hækkuð til 

batahvarfa, árslaun áranna þriggja lögð saman og að lokum fundin meðalárslaun á þriggja ára 

tímabilinu með því að deila í heildarfjárhæðina með árafjöldanum. Við þá fjárhæð sem fæst er 

síðan bætt við framlagi vinnuveitanda í lífeyrissjóð.10 

Reglan á fyrst og fremst við um launþega.11 Því er ljóst að skattframtöl hafa mikið vægi við 

sönnun árslauna, sbr. Hrd. 2004, bls. 1699 (385/2003) þar sem kröfu tjónþola var hafnað þar 

sem hún miðaðist ekki við tekjur hans á skattframtali tímabilsins. Skattframtöl eru þó aðeins 

sönnunargögn um launatekjur tjónþola og er tjónþola því ekki skylt að notast við þau þegar 

hann sannar árslaun sín. Af þeirri ástæðu er 1. mgr. 7. gr. skbl. skýrð svo að átt sé við 

raunverulegar launatekjur en ekki framtaldar launatekjur.12 

Í dönskum rétti hefur verið talið að það skipti ekki máli við beitingu ákvæðisins hvort 

tjónþoli hafi tekjur sínar frá fleiri en einum vinnuveitanda, hvort tjónþoli vinni kvöldvinnu eða 

helgarvinnu, hvort hann sinni aukavinnu (d. bierhverv) fyrir utan venjulega vinnutíma eða hvort 

hann fái tekjur sínar að öllu eða hluta sem sjálfstætt starfandi einstaklingur.13 

 

3.3 Ákvörðun árslauna við óvenjulegar aðstæður – 2. mgr. 7. gr. skbl. 

Þegar skaðbótalög nr. 50/1993 tóku fyrst gildi var 2. mgr. 7. gr. laganna svohljóðandi: 

Árslaun skulu þó metin sérstaklega þegar óvenjulegar aðstæður eru fyrir hendi, t.d. 

breytingar á tekjum eða atvinnuhögum. 

Með 6. gr. laga nr. 37/1999 um breytingu á skaðabótalögum var 2. mgr. 7. gr. skbl. breytt í 

núverandi horf. Greinin er nú svohljóðandi: 

Árslaun skulu þó metin sérstaklega þegar óvenjulegar aðstæður eru fyrir hendi og ætla má 

að annar mælikvarði sé réttari á líklegar framtíðartekjur tjónþola. 

Í athugasemdum í greinargerð við 6. gr. laga nr. 37/1999 sem breyttu skaðabótalögum segir að 

ætlunin með breytingunni á 2. mgr. 7. gr. hafi verið sú að rýmka greinina út þannig að beitt 

 
9 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3647. 
10 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 536. 
11 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3647. 
12 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 537. 
13 Asger Friis og Ole Behn: Arbejdsskadesikringsloven, bls. 538. 
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verði mati í þeim tilvikum þegar viðmiðun þriggja síðustu tekjuára fyrir slys þykir af 

einhverjum ástæðum ekki réttmæt. 

Í athugasemdum í greinargerð við frumvarp það er varð að skaðabótalögum segir um 2. 

mgr. 7. gr. að ákveða skuli árslaun eftir mati þegar óvenjulegar aðstæður eru fyrir hendi hjá 

tjónþola að því er varðar tekjur eða starf eða ef aðrar sérstakar aðstæður eru fyrir hendi. Hvað 

varðar heimavinnandi fólk að hluta, segir í greinargerðinni að ef tjónþoli hefur verið í hlutstarfi 

myndi fjárhæð árslauna verða ákveðin með mati. Í greinargerðinni er tekið dæmi um konu eða 

karl sem vinnur t.d. hálfan daginn utan heimilis en nýtur að öðru leyti starfsorku sína til þess að 

sinna börnum eða heimilisstörfum. Þá skal ákveða árslaun eins og væru ef tjónþoli hefði verið 

í fullu launuðu starfi utan heimilis, sbr. 3. mgr. 1. gr. frumvarpsins. Að lokum segir að í öðrum 

tilvikum verði við matið að líta m.a. til þess hvort líklegt er að tjónþoli hefði farið í fullt starf. 

Þá ber þess að geta að samkvæmt 3. mgr. 1. gr. skbl. eru verðmæti vinnu við heimilisstörf 

lögð að jöfnu við launatekjur. Í athugasemdum í greinargerð við frumvarp þess er varð að 

skaðabótalögum segir um 3. mgr. 1. gr. laganna að ákvæðið skipti máli þegar ákveða skuli 

bætur fyrir atvinnutjón skv. 2. gr. eða varanlega örorku skv. 2. mgr. 7. gr. 

 

4 Skilyrði fyrir beitingu 2. mgr. 7. gr. skbl. 

Fræðimenn hafa útlistað skilyrðum fyrir beitingu 2. mgr. 7. gr. skbl. á mismunandi vegu. Páll 

Hreinsson segir þrjú skilyrði vera fyrir beitingu ákvæðisins. Í fyrsta lagi þurfi að vera fyrir hendi 

óvenjulegar aðstæður á þriggja ára tímabilinu fyrir tjónsdag. Í öðru lagi þurfa óvenjulegu 

aðstæður tjónþola að leiða til þess að árslaun hans á tímabilinu séu ekki réttur mælikvarði á 

líklegar framtíðartekjur hans. Í þriðja lagi þarf að liggja fyrir annar réttari mælikvarði á líklegar 

framtíðartekjur tjónþola. Tjónþola ber svo að sýna fram á að þessi skilyrði séu uppfyllt.14 

Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson segja tvö skilyrði fyrir beitingu 2. mgr. 7. gr. 

skbl. Annars vegar þurfa aðstæður að hafa verið óvenjulegar. Hins vegar þurfi óvenjulegu 

aðstæðurnar að leiða til þess að meginreglan í 1. mgr. 7. gr. skbl. sé ekki réttur mælikvarði á 

líklegar framtíðartekjur tjónþola heldur sé annar mælikvarði réttari.15 

Hér verður að telja að aðeins sé um blæbrigðamun á uppsetningu fræðimanna að ræða þar 

sem Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson sjóða saman annað og þriðja skilyrðið sem Páll 

Hreinsson setur fram. Skilyrðin eru því efnislega þau sömu. Það má álykta svo að Páll 

 
14 Páll Hreinsson: ,,Ákvörðun árslauna við óvenjulegar aðstæður samkvæmt 2. mgr. 7. gr. skaðabótalaga“, bls. 

400-401. 
15 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 538. 
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Hreinsson hafi litið svo á að skilyrðin væru tvö þar sem í grein sinni ,,Ákvörðun árslauna við 

óvenjulegar aðstæður samkvæmt 2. mgr. 7. gr. skaðabótalaga“ fjallar hann um skilyrðin eins 

og þau séu tvö, þ.e. annars vegar óvenjulegar aðstæður og hins vegar að annar mælikvarði sé 

réttari á líklegar framtíðartekjur tjónþola. 

Verður nú í framhaldinu fjallað um skilyrðin tvö fyrir beitingu 2. mgr. 7. gr. skbl. 

 

4.1 Óvenjulegar aðstæður 

Eins og greint var frá í kafla 3.3 kemur fram í athugasemdum í greinargerð við 6. gr. laga nr. 

37/1999 sem breyttu skaðabótalögum að ætlunin með breytingunni á 2. mgr. 7. gr. sé sú að 

rýmka út ákvæðið þannig að því verði beitt þegar þrjú síðustu tekjuár fyrir slys þyki af 

einhverjum ástæðum ekki réttmæt. Páll Hreinsson telur að með hliðsjón af þessum ummælum 

ætti ekki að skýra orðin ,,óvenjulegar aðstæður“ þröngt. 

Orðasambandið er fremur matskennt og ljóst er að ýmiss konar aðstæður gætu fallið þar 

undir. Páll Hreinsson telur að svo aðstæður séu óvenjulegar í skilningi ákvæðisins þurfi atvik 

að vera með þeim hætti að tjónþoli verði af þeim tekjum sem hann hefði haft eða hefði getað 

haft ef umrætt atvik hefði ekki borið að höndum.16 Skilja má þá útskýringu Páls Hreinssonar á 

þann veg að ef atvik höfðu ekki áhrif á tekjur tjónþola eða framtíðartekjur hans þá væri ekki 

um óvenjulegar aðstæður að ræða. Þessi skilningur Páls Hreinssonar á inntaki orðasambandsins 

veitir nokkra vísbendingu um það hvaða aðstæður geti talist óvenjulegar í skilningi ákvæðisins. 

Ljóst er að seint verða tæmandi taldar upp þær aðstæður sem óvenjulegar teljast í skilningi 

ákvæðisins. Fræðimenn hafa þó talið upp nokkrar algengar aðstæður sem almennt myndu teljast 

óvenjulegar í skilningi ákvæðisins. Þannig hefur verið talið að aðstæður tjónþola séu 

óvenjulegar ef breytingar hafa orðið á högum hans skömmu fyrir slys, t.d. ef tjónþoli hefur 

nýlokið námi, fengið stöðuhækkun eða skipt um vinnu. Þá myndu aðstæður tjónþola sem vinnur 

í hlutastarfi utan heimilis en nýtir að öðru leyti starfskrafta sína í vinnu inni á heimili einnig 

falla undir óvenjulegar aðstæður. Einnig myndu aðstæður teljast óvenjulegar ef tjónþoli hefði 

þjáðst af sjúkdómi sem hann fékk vegna vinnu sinnar og því ekki verið á sömu launum og 

undanfarin ár. Þá myndu það einnig teljast óvenjulegar aðstæður ef tjónþoli hefði verið 

atvinnulaus í lengri eða skemmri tíma vegna veikinda.17 Þá myndu aðstæður einnig teljast 

 
16 Páll Hreinsson: ,,Ákvörðun árslauna við óvenjulegar aðstæður samkvæmt 2. mgr. 7. gr. skaðabótalaga“, bls. 

401. 
17 Asger Friis og Ole Behn: Arbejdsskadesikringsloven, bls. 539-543. 
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óvenjulegar ef tjónþoli hefði tekið sér ólaunað leyfi á viðmiðunartímabilinu til þess að 

endurmennta sig og búa sig undir annað starf.18 

Í athugasemdum í frumvarpi því er varð að skaðabótalögum kemur fram, eins og greinir í 

kafla 3.3, að ef tjónþoli hefur unnið hálfan dag utan heimilis en nýtt rest af starfskröftum sínum 

við vinnu inni á heimili, þá skuli meta árslaun eins og tjónþoli væri í fullu starfi utan heimilis 

og styðst sú nálgun við 3. mgr. 1. gr. skbl. 

Eins og fyrr greinir ber tjónþoli sönnunarbyrðina fyrir því að aðstæður hafi verið 

óvenjulegar á þeim tíma er slys varð.19 Í þeim efnum má benda á eftirfarandi dóma: 

Hrd. 21. apríl 2010 (437/2009). Málsatvik voru þau að árslaun tjónþola voru lægri en þau 

lágmarkslaun sem tilgreind eru í 3. mgr. 7. gr. skbl. Tjónþoli hélt því fram að aðstæður 

hans væru óvenjulegar í skilningi 2. mgr. 7. gr. skbl. og færði fram til stuðnings þeirri 

staðhæfingu sinni matsgerð. Fram var komið að tjónþoli hafði til margra ára unnið að 

uppfinningum og hönnun á tækjum sem voru notuð við landbúnað, og hafði hann unnið til 

verðlauna fyrir framtak sitt árið 1989. Þrátt fyrir þetta þá lá fyrir að tjónþoli hafði ekki haft 

beinar tekjur af hönnun eða framleiðslu tækja sinni fyrir utan laun sem hann hafði fengið 

frá einu fyrirtæki sem m.a. hafði framleitt mykjudreifara sem tjónþoli fann upp. Matsgerð 

tjónþola var ekki reist á slíkum upplýsingum og var því talið að hún hefði ekkert 

sönnunargildi um áhrif hugverka tjónþola á árstekjur hans. Niðurstaðan var því sú að 

tjónþoli var ekki talinn hafa sýnt fram á að aðstæður hans hafi verið óvenjulegar í skilningi 

2. mgr. 7. gr. skbl. þannig að árstekjur hans, eins og þær voru tilgreindar á skattframtölum, 

væru ekki líklegur mælikvarði á framtíðartekjur hans. 

Hrd. 14. mars 2013 (583/2012). Málsatvik voru þau að tjónþoli var skipstjóri á skipinu K 

en útgerð skipsins, S ehf., var einkahlutafélag í hans eigu. Í desember árið 2003 varð 

tjónþoli fyrir slysi á skipinu K er hann var á hvalbak skipsins að bæta við landfestatógum 

og féll þá niður stiga og niður á dekk. Í kröfu sinnu um bætur fyrir varanlega örorku byggði 

tjónþoli á 2. mgr. 7. gr. skbl. þannig að metið yrði viðmiðunarlaun hans sérstaklega þar sem 

aðstæður hans væri óvenjulegar. Bar hann fyrir sig að laun síðustu þriggja ára gæfu ekki 

rétta mynd af tekjuöflunar hæfi hans þar sem hann hafi verið að byggja upp 

fyrirtækjarekstur og hafi kosið að taka eins lítið út úr rekstrinum og framast var unnt. Í 

niðurstöðu héraðsdóms, sem Hæstiréttur staðfesti með vísan til forsendna, var talið að 

ekkert í gögnum málsins benti til þess að viðsnúningur hafi orðið í rekstri tjónþola vegna 

undirbúnings hans fyrir veiðarnar, sem hafi áhrif eða muni hafa áhrif á árstekjur hans. Þá 

var heldur ekki af gögnum málsins séð að verðmætaaukning á skipi og öðrum eignum hafi 

haft slík áhrif. Var því niðurstaðan sú að hafna beitingu 2. mgr. 7. gr. skbl. þar sem tjónþola 

tókst ekki að sanna að aðstæður hans síðustu þrjú almanaksár fyrir slys hafi verið svo 

óvenjulegar að árstekjur hans, eins og þær voru tilgreindar á skattframtölum, væru ekki 

líklegur mælikvarði á framtíðartekjur hans. Var í staðinn miðað við ákvæði 3. mgr. 7. gr. 

skbl. 

Í hvorugum dómnum tókst tjónþola að sanna að aðstæður hans væru óvenjulegar í skilningi 2. 

mgr. 7. gr. skbl. Þá má einnig sjá hve mikið vægi skattframtöl fá þegar tjónþoli freistar þess að 

sanna að árslaun hans séu önnur en þar greinir. Dómstólar virðast í þeim efnum ávallt leggja 

 
18 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 686. 
19 Páll Hreinsson: ,,Ákvörðun árslauna við óvenjulegar aðstæður samkvæmt 2. mgr. 7. gr. skaðabótalaga“, bls. 
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skattframtöl til grundvallar þegar árslaun tjónþola eru fundin nema tjónþoli færi fram haldgóð 

rök um að annar mælikvarði sé réttari á tekjur hans.  

Þá má af dómaframkvæmd ráða að aðstæður sem eru viðvarandi uppfylla sjaldnast skilyrði 

2. mgr. 7. gr. skbl. um óvenjulegar aðstæður. Ef tekjur tjónþola hafa lítið breyst fyrir og eftir 

tjón vegna slíkra aðstæðna þá er á brattann að sækja fyrir tjónþola þegar hann freistar þess að 

færa sönnur á að árslaun hans á viðmiðunartímabilinu séu ekki réttur mælikvarði á líklegar 

framtíðartekjur hans.20 

Hrd. 2002, bls. 4066 (275/2002). Málsatvik voru þau að tjónþoli hafði verið á miklu flakki 

í vinnu og þar að auki haft lágar tekjur fyrir slys. Litið var til atvinnusögu tjónþola fyrir og 

eftir slys og var talið að ekkert benti til þess að hann stefndi að föstu starfi þannig að til 

breytinga kæmi á tekjum hans. Var því hafnað að beita 2. mgr. 7. gr. skbl. við ákvörðunar 

árslauna hans. 

Hrd. 27. október 2011 (60/2011). Í málinu var deilt um hvaða viðmiðunarlaun ætti að nota 

við útreikning bóta vegna slyss árið 2006. Við mat á því hvort að aðstæður tjónþola væru 

óvenjulegar í skilningi 2. mgr. 7. gr. skbl. leit héraðsdómur til þess að tjónþoli hefði oft 

skipt um starfsvettvang og unnið ýmiss konar verkamannavinnu. Var talið ósannað að 

tjónþoli hefði haldið áfram störfum hjá stefnda um ókomna tíð þó svo að hann hefði verið 

fastráðinn hjá stefnda í rúmlega eitt ár fyrir slys. Hæstiréttur staðfesti dóm héraðsdóms með 

vísan til forsendna. 

Hrd. 22. febrúar 2018 (70/2017). Málsatvik voru þau að tjónþoli lenti í umferðarslysi í 

september árið 2011 þannig að hann hlaut varanlega örorku af. Í kröfu sinni um bætur fyrir 

varanlega örorku taldi tjónþoli að beita ætti 2. mgr. 7. gr. skbl. við ákvörðun árslauna hans 

þannig að miðað yrði við meðalárslaun verkafólks. Hæstiréttur leit til atvinnusögu tjónþola 

en launatekjur hans voru hærri en meðallaun verkafólks á árunum 2005 og 2007, en 

verulega lægri árin 2004, 2006 og 2008, en það leiddi af stopulli atvinnuþátttöku hans. Eftir 

slys vann hann ekkert frá því að tímabil óvinnufærni lauk í janúar 2012 og þar til í byrjun 

janúar 2015. Þá var ljóst í málinu að launatekjur hans árið 2015 voru mun hærri en 

lágmarkslaun en verulega lægri en meðallaun verkafólks. Hæstiréttur taldi því að 

atvinnuþátttaka og launatekjur tjónþola renndu ekki stoðum undir að meðallaun verkafólks 

væru réttari mælikvarði á framtíðar tekjur hans en lágmarkslaun þau, sem 3. mgr. 7. gr. 

skbl. mælir fyrir um. Voru því hvorug skilyrði 2. mgr. 7. gr. skbl. talin vera fyrir hendi. 

Niðurstaðan í Hrd. 27. október 2011 (60/2011) verður að teljast athyglisverð. Í athugasemdum 

greinargerðar við 6. gr. frumvarps þess er breytti 7. gr. skbl., sbr. lög nr. 37/1999, segir að 

eðlilegra sé að ákveða viðmiðunarlaun við nýjar aðstæður ef breytingar hafa orðið á högum 

tjónþola skömmu áður en slys varð eða þegar ljóst er að slíkar breytingar standi fyrir dyrum. Af 

þessum athugasemdum má sjá að niðurstaða dómsins er ekki í góðu samræmi við þær. Þessu til 

stuðnings má benda á að í dönskum rétti hefur verið talið að ef árslaun tjónþola hafi verið bætt 

varanlega, t.d. vegna stöðuhækkunar, eigi að líta til síðustu greiddu launa þegar árslaun hans 

 
20 Páll Hreinsson: ,,Ákvörðun árslauna við óvenjulegar aðstæður samkvæmt 2. mgr. 7. gr. skaðabótalaga“, bls. 
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eru ákveðin.21 Það sem hefur þó ráðið niðurstöðu dómsins er sú staðreynd að tjónþoli, sem var 

23 ára þegar slysið varð, hafði reynt fyrir sér í ýmsum störfum frá því að hann hætti skólagöngu 

við lok skólaskyldu. Tjónþoli hóf síðan störf seinni hluta árs 2005 og var það ekki talið duga til 

að telja aðstæður hans óvenjulegar í skilningi 2. mgr. 7. gr. skbl.  

Í Hrd. 22. febrúar 2018 (70/2017) leit Hæstiréttur til atvinnusögu tjónþola. Við þá könnun 

kom í ljós að tekjur hans voru mjög misjafnar á milli ára en það leiddi m.a. af dræmri þátttöku 

tjónþola á atvinnumarkaði. Virðist Hæstiréttur líta þá svo á að mikill óstöðugleiki á launatekjum 

tjónþola sé venjulegur í hans tilviki og geti aðstæður hans því ekki talist óvenjulegar í skilningi 

2. mgr. 7. gr. skbl. 

Dæmi um það að fallist hafi verið á að aðstæður tjónþola séu óvenjulegar í skilningi 2. mgr. 

7. gr. skbl. má sjá í dómi Landsréttar 21. september 2018 (112/2018). 

Lrd. 21. september 2018 (112/2018). Atvik máls voru þau að tjónþoli varð fyrir líkamstjóni 

þegar hann lenti í vinnuslysi í desember 2011 og aftur í umferðarslysi í febrúar 2012. Deilur 

aðila máls snerust um tekjuviðmiðun til ákvörðunar bóta fyrir varanlega örorku vegna 

síðara slyssins. Fyrir lá í málinu sameiginleg matsgerð en samkvæmt niðurstöðum hennar 

var varanleg örorka tjónþola vegna fyrra slyss 30% en vegna seinna slyss 50%. Tjónþoli 

hélt því fram að styðjast ætti við 1. mgr. 7. gr. skbl. við ákvörðun árslauna hans þar sem 

hann hafði haldið áfram vinnu og unnið í fullu starfshlutfalli eftir fyrra slysið. 

Tryggingarfélagið V hélt því hins vegar fram að aðstæður tjónþola væru óvenjulegar 

þannig að beita ætti 2. mgr. 7. gr. skbl. við ákvörðun árslauna hans og ætti því að lækka 

viðmiðunartekjur tjónþola um 30%. Héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu að beita ætti 

1. mgr. 7. gr. skbl. við ákvörðun árslauna tjónþola. Leit dómurinn til þess að tjónþoli 

hygðist halda áfram starfi sínu og var hann kominn aftur til óskertrar vinnu þegar hann lenti 

í umferðarslysinu. Landsréttur komst hins vegar að annarri niðurstöðu. Leit rétturinn til 

matsgerðarinnar þar sem kom fram að tjónþoli hafi hlotið 30% varanlega örorku við fyrra 

slysið. Þar sem ekkert var lagt fram í málinu sem hnekkti þessu mati taldi rétturinn að það 

yrði að leggja til grundvallar að geta tjónþola til að afla vinnutekna hafi verið varanlega 

skert um 30% er hann varð fyrir síðara slysinu. Var niðurstaðan því sú að aðstæður tjónþola 

voru óvenjulegar í skilningi 2. mgr. 7. gr. skbl. þannig að miðað var við 70% af tekjum 

tjónþola síðustu þrjú almanaksárin fyrir slys. 

Það vekur athygli í þessum dómi að það er ekki tjónþoli sjálfur sem ber fyrir sig að aðstæður 

hans hafi verið óvenjulegar heldur er það tryggingarfélagið en 2. mgr. 7. gr. skbl. er ekki 

einskorðuð við það að hún komi til hækkunar á árslaunum tjónþola.22 Í niðurstöðu héraðsdóms 

virðist matsgerðin sett á hliðarlínuna og niðurstaðan látin ráðast á þeirri huglægu afstöðu 

tjónþola að hann ætlaði sér að halda áfram í vinnu sinni við fullt starfshlutfall og sú staðreynd 

að tjónþoli hafi mætt til vinnu í tæpar tvær vikur áður en hann lenti í seinna slysinu. Landsréttur 

fer öfuga leið og gefur matsgerðinni mikið vægi. Tjónþoli kom fyrir Landsrétt og gaf skýrslu 

en þar kvaðst hann ekki hafa verið búinn að ná sér þegar hann mætti fyrst til vinnu og að vinnan 

 
21 Asger Friis og Ole Behn: Arbejdsskadesikringsloven, bls. 539. 
22 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 685. 
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hafi verið honum erfið. Landsréttur leit einnig til skýrslu sjúkraþjálfara tjónþola. Þar kom fram 

að tjónþoli hafi hafið meðferð skömmu fyrir síðara slysið. Árangur meðferðarinnar hafi verið 

góður en tjónþoli hafi ekki alveg verið verkjalaus og ekki vinnufær. Má því segja með nokkurri 

vissu að Landsréttur líti frekar á mat sérfræðinga á vinnugetu tjónþola frekar en huglæga afstöðu 

hans sjálfs á vinnugetu sína. Telja verður að þetta sé eðlileg niðurstaða hjá Landsrétti enda hefur 

tjónþoli í þessu tilviki mikla hagsmuni af því að beitt sé 1. mgr. 7. gr. skbl. við ákvörðun 

árslauna hans og er hann því eðlilega hlutdrægur. 

Dómi Landsréttar 21. september 2018 (112/2018) var áfrýjað til Hæstaréttar og var kveðinn 

upp dómur 30. janúar 2019. 

Hrd. 30. janúar 2019 (25/2018). Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu Landsréttar en þó með 

viðbótar rökstuðningi. Hæstiréttur áréttaði fyrst þá meginreglu að starfsorkuskerðing vegna 

fyrri slysa eða veikinda hefur engin áhrif við beitingu 7. gr. skbl. um ákvörðun árslauna. 

Þrátt fyrir þessa meginreglu þá taldi Hæstiréttur að atvik málsins væru sérstök, sérstaklega 

í ljósi þess hve stutt var á milli slysanna, þannig að leggja yrði til grundvallar að skerðing 

launatekna tjónþola í framtíðinni yrði hin sama og hann hafði þegar fengið bætt vegna 

afleiðinga fyrra slyssins. Þá var ekki séð að mat á varanlegri örorku tjónþola vegna síðara 

slyssins hafi verið lækkað sérstaklega vegna þeirrar varanlegu örorku sem honum var metin 

vegna fyrra slyssins. Af þeim sökum var ekki talið unnt að ákveða árslaun tjónþola á 

grundvelli 1. mgr. 7. gr. skbl., enda fælist í því að við ákvörðun þeirra væri ekkert tillit 

tekið til þeirrar starfsorkuskerðingar sem hann hlaut í fyrra slysinu og hafði þegar fengið 

bætta. 

 

4.2  Annar mælikvarði sem er réttari á líklegar framtíðartekjur tjónþola 

Tjónþoli ber ekki aðeins sönnunarbyrðina fyrir því að aðstæður hans séu óvenjulegar í skilningi 

2. mgr. 7. gr. skbl. heldur þarf hann einnig að sýna fram á hvaða árslaun séu réttari mælikvarði 

á framtíðartekjur hans.23 

Hrd. 2006, bls. 2101 (505/2005). Málsatvik voru þau að tjónþoli starfaði hjá skipafélagi 

áður en hann lenti í slysi, en hann starfaði þar í sumarleyfum sínum sem og með námi sínu 

í Stýrimannaskólanum. Hæstiréttur taldi að aðstæður tjónþola væru óvenjulegar þar sem 

hann væri ekki í fullri vinnu allt árið og gáfu því tekjur hans síðustu þrjú ár fyrir slys ekki 

rétta mynd af líklegum framtíðartekjum hans. Tjónþola tókst hins vegar ekki að sýna fram 

á hvaða störf hann myndi leggja fyrir sig hefði slysið ekki komið til og var hann heldur 

ekki talinn hafa fært sönnur á að þær viðmiðunartekjur sem hann lagði fram í kröfum sínum 

væru líklegar framtíðartekjur hans. Þar sem tjónþola tókst ekki að sanna að hann hefði farið 

að vinna sem stýrimaður eða bátsmaður ef slysið hefði ekki komið til, taldi Hæstiréttur rétt 

að miða árslaun tjónþola við meðalárslaun háseta á því skipi sem hann starfaði á fyrir slys, 

en tjónþoli hafði gegnt því starfi þegar hann slasaðist. 

 
23 Páll Hreinsson: ,,Ákvörðun árslauna við óvenjulegar aðstæður samkvæmt 2. mgr. 7. gr. skaðabótalaga“, bls. 

404. 
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Einnig má líta til Hrd. 22. febrúar 2018 (70/2017) sem reifaður er að framan. Þar tókst tjónþola 

ekki að sanna að miða ætti við meðaltekjur verkafólks frekar en þau lágmarkslaun sem 3. mgr. 

7. gr. skbl. greinir en atvinnusaga tjónþola renndi engum stoðum undir að frekar ætti að styðjast 

við fyrri mælikvarðann. 

Þá virðast dómstólar leggja til grundvallar meðallaun þeirrar starfsgreinar á því ári sem 

tjónþoli starfaði á slysdegi, sbr. Hrd. 2006, bls. 2101 (505/2005), Hrd. 2004, bls. 1336 

(374/2003) og Hrd. 2006, bls. 3712 (26/2006).24 

Hrd. 2004, bls. 1336 (374/2003). Málsatvik voru þau að tjónþoli, sem var bifvélavirki, varð 

fyrir bílslysi árið 1997. Árið 1994 hafði hann stofnað fyrirtæki og vann þar er hann varð 

fyrir umræddu slysi. Fyrir lá í málinu að eftir að hann hóf störf við eigið fyrirtæki lækkuðu 

tekjur hans verulega frá því sem þær höfðu áður verið. Aðilar málsins voru sammála um 

það að aðstæður tjónþola væru óvenjulegar við þessar aðstæður vegna stofnunar 

fyrirtækisins og lækkunar tekna hans en ágreiningur málsins laut að því við hvaða árslaun 

tjónþola ætti að miða. Tjónþoli hélt því fram að miða ætti við tekjur áranna 1992 til 1994 

uppreiknaðar. Stefndi, VÍS, taldi hins vegar að miða ætti við meðallaun bifvélavirkja á 

slysdegi. Í niðurstöðu héraðsdóms, sem Hæstiréttur staðfesti með vísan til forsendna, var 

tekið fram að ekkert hafi komið fram í málinu sem benti til þess að tjónþoli hefði ekki 

haldið áfram atvinnurekstri og þar með störfum sem bifvélavirki, hefði slysið ekki borið 

að. Var því niðurstaða málsins sú að útreikningur bóta til tjónþola skyldi miðast við 

meðallaun bifvélavirkja á slysdegi. 

Hrd. 2006, bls. 3712 (26/2006). Málsatvik voru þau að tjónþoli varð fyrir slysi í starfi sínu 

er hann féll niður þjónustustiga, sem var fastur við landgangsrana flugvélar sem hann var 

að þrífa. Fallist var á að aðstæður tjónþola væru óvenjulegar, en tjónþoli var 18 ára þegar 

slysið varð og hafði hann ekki lagt grunn að sérstökum starfsréttindum. Var niðurstaða 

málsins sú að að miðað var við meðallaun verkamanna. 

Svipaða niðurstöðu og í Hrd. 2006, bls. 3712 (26/2006) má sjá í dómi Landsréttar frá 28. janúar 

2022 í máli nr. 127/2021. 

Lrd. 28. janúar 2022 (127/2021). Ágreiningur aðila málsins laut að því hvort beita ætti 2. 

mgr. 7. gr. eða 3. mgr. 7. gr. skbl. við ákvörðun árslauna tjónþola er hún slasaðist í starfi 

sínu sem hún sinnti samhliða námi sínu í menntaskóla. Héraðsdómur taldi 3. mgr. 7. gr. 

skbl. eiga við og vísaði til þess að af dómaframkvæmd yrði ráðið að þegar tjónþoli er við 

nám er slys verður en er ekki kominn svo langt á veg að námslok séu fyrirsjáanleg eigi 3. 

mgr. 7. gr. skbl. við. Var talið að tjónþola hafi ekki tekist að sanna að tjón hennar hefði 

orðið annað og meira en þannig fáist bætt. Landsréttur taldi hins vegar aðstæður tjónþola 

vera óvenjulegar í skilningi 2. mgr. 7. gr. skbl. Vísaði rétturinn til þess að tjónþoli hefði 

verið kominn í nánast fulla vinnu við almenn störf sem ekki krefðust sérstakrar menntunar 

þegar tjónsatburðinum bar að. Fyrir þann tíma hafði hún aftur á móti takmarkaða 

atvinnusögu sökum ungs aldurs. Að þessu virtu taldi Landsréttur rétt að leggja til 

grundvallar meðallaun verkafólks á því ári sem tjónsatburður varð. 

 
24 Páll Hreinsson: ,,Ákvörðun árslauna við óvenjulegar aðstæður samkvæmt 2. mgr. 7. gr. skaðabótalaga“, bls. 

405. 
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Hér virðist héraðsdómur leggja mikla áherslu á það að tjónþoli hafi verið námsmaður þegar 

tjónsatburður varð og að af dómaframkvæmd mætti því ráða að 3. mgr. 7. gr. skbl. ætti við. 

Landsréttur lítur hins vegar heildstætt á málsatvik, m.a. á aldur tjónþola og að hann var nánast 

kominn í fullt starf við tjónsatburð og lætur því niðurstöðu sína ráðast af heildarmati. 

Ef tjónþoli hefur menntun eða starfsréttindi sem hann nýtti ekki á slysdegi né hugðist gera 

það í náinni framtíð þá virðast dómstólar almennt ekki líta til slíkra þátta þegar kemur að því 

að velja mælikvarða til grundvallar útreikningi á framtíðartekjum, sbr. Hrd. 2006, bls. 2872 

(517/2005) og Hrd. 2004, bls. 4734 (265/2004).25 

Hrd. 2006, bls. 2872 (517/2005). Málsatvik voru þau að tjónþoli, sem lokið hafði prófi sem 

grunnskólakennari, varð fyrir slysi en á þeim tíma er slys varð starfaði hún sem 

leikskólakennari. Tjónþoli byggði kröfu sína á 2. mgr. 7. gr. skbl. þannig að til grundvallar 

yrði lögð meðallaun grunnskólakennara í Kennarasambandi Íslands hjá Reykjavíkurborg, 

en til vara tekjur hennar árin 1999 og 2000. Hæstiréttur féllst ekki á aðalkröfu tjónþola þar 

sem hún starfaði ekki sem grunnskólakennari er slys varð og ekkert lá fyrir sem benti til 

þess að hún myndi hefja störf sem grunnskólakennari í náinni framtíð. Var því ekki fallist 

á að meðallaun grunnskólakennari væri réttur mælikvarði á líklegar framtíðartekjur hennar. 

Niðurstaða málsins var sú að tekjur hennar árin 1999 og 2000 voru lagðar til grundvallar. 

Hrd. 2004, bls. 4734 (265/2004). Málsatvik voru þau að tjónþoli var með kennsluréttindi 

en hafði síðustu þrjú ár fyrir slys unnið hjá Hjálpræðishernum. Tjónþoli gerði þá kröfu að 

við útreikning bóta skyldi taka tillit til kennsluréttinda hennar samkvæmt 2. mgr. 7. gr. skbl. 

Í niðurstöðu héraðsdóms, sem Hæstiréttur staðfesti með vísan til forsendna, segir: ,,Hvaða 

starf kunni að henta viðkomandi síðar getur ekki, samkvæmt skaðabótalögum, orðið 

mælikvarði viðmiðunartekna á tjónsdegi.  Var ekki um það að ræða hjá stefnanda að fyrir 

dyrum stæðu breytingar á högum hennar sem fullyrða hafi mátt, á þeim tíma, að úr yrði.” 

Að þessu virtu var talið að tekjur tjónþola síðustu þrjú ár fyrir slys gáfu rétta mynd af 

aflahæfi hennar. 

Hrd. 26. mars 2013 (606/2012). Málsatvik voru þau að að tjónþoli lenti í umferðarslysi árið 

2009. Í bótauppgjöri taldi tjónþoli sanngjarnt að beita ætti 2. mgr. 7. gr. skbl. þannig að 

miðað yrði við laun í þremur starfsgreinum sem hann hafði menntað sig til og hafði réttindi 

til að stunda en það lá fyrir að hann hafði haft litlar sem engar atvinnutekjur síðustu þrjú 

árin fyrir slys. Í héraðsdómi, sem Hæstiréttur staðfesti með vísan til forsendna, kom fram 

að af gögnum málsins væri allt óráðið um framtíð tjónþola. Hafði tjónþoli ekki gert 

sennilegt að hann myndi starfa sem kjötiðnaðarmaður í framtíðinni. Að þessu virtu var ekki 

fallist á að beita 2. mgr. 7. gr. skbl. en í stað var miðað við lágmarkslaunaviðmið 3. mgr. 7. 

gr. skbl. 

Af þessum dómum má sjá að það er í hlut tjónþola komið að færa sönnur á að hann myndi nýta 

menntun eða réttindi sín í náinni framtíð, sbr. orðin ,,...ekkert lá fyrir sem benti til þess...“ í Hrd. 

2006, bls. 2872 (517/2005), ,,...fyrir dyrum stæðu breytingar...“ í Hrd. 2004, bls. 4734 

(265/2004), og ,,Hafði tjónþoli ekki gert sennilegt...“ í Hrd. 26. mars 2013 (606/2012). Ljóst er 

að sönnunarstaða tjónþola er erfið í þessum málum. Líklegast er ekki nóg að tjónþoli sé búinn 

 
25 Páll Hreinsson: ,,Ákvörðun árslauna við óvenjulegar aðstæður samkvæmt 2. mgr. 7. gr. skaðabótalaga“, bls. 

405. 
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að skrifa undir ráðningarsamning við vinnuveitanda þar sem hann nýtir réttindin eða 

menntunina ef marka má dómaframkvæmd, sbr. Hrd. 27. október 2011 (60/2011) sem varðar 

þó ekki menntun eða starfsréttindi. Af dóminum má þó sjá að þó svo að tjónþoli hafi starfað hjá 

vinnuveitanda í rúmlega eitt ár fyrir slys þá var ennþá ósannað að hann myndi halda þar áfram 

um ókomin ár. Samkvæmt þessum dómi yrði því ekki nóg fyrir tjónþola að sanna að hann myndi 

nýta réttindin eða menntunina í náinni framtíð heldur þyrfti tjónþoli líka að gera líklegt að hann 

myndi gera slíkt um ókomna tíð. Skiptir þá auðvitað máli í þeim efnum atvinnusaga tjónþola 

eins og sést í dómnum. 

 

5 Ákvörðun árslauna við óvenjulegar aðstæður í tilviki heimavinnandi 

fólks að hluta 

 

5.1 Inngangur 

Í 3. mgr. 1. gr. skbl. kemur fram að verðmæti vinnu við heimilisstörf skuli leggja að jöfnu við 

launatekjur. Ákvæðið er stutt og skýrt en gefur ekki til kynna hvernig verðmæti vinnu við 

heimilisstörf eigi að leggja að jöfnu við launatekjur. Litlar vísbendingar er að finna í 

lögskýringargögnum en í athugasemdum við 3. mgr. 1. gr. í frumvarpi því er varð að 

skaðabótalögum segir að ákvæðið skipti máli þegar bætur eru ákvarðaðar fyrir atvinnutjón skv. 

2. gr. eða varanlega örorku skv. 2. mgr. 7. gr. 

Með hliðsjón af athugasemdum við 2. mgr. 7. gr. í frumvarpi því er varð að skaðabótalögum 

má þó finna ákveðnar vísbendingar. Þar segir að ef tjónþoli var í hlutastarfi er hann varð fyrir 

slysi þá skuli fjárhæð árslauna ákveðin með mati. Tekið er dæmi um konu eða karl sem vinnur 

hálfan dag utan heimilis en nýtir að öðru leyti starfskrafta sína við vinnu innan heimilis. Þar 

segir að í þeim tilvikum skuli ákveða árslaun eins og þau hefðu orðið hefði tjónþoli nýtt alla 

starfskrafta sína við vinnu utan heimilis, sbr. 3. mgr. 1. gr. skbl. 

Í þeim tilvikum þar sem tjónþoli er alfarið heimavinnandi er ljóst að árslaun hans yrðu 

gerólík eftir því hvort árslaun hans séu miðuð við 2. mgr. 7. gr. eða 3. mgr. 7. gr. skbl. Þegar 3. 

mgr. 7. gr. skbl. var lögfest árið 1999 var tekið mið af meðallaunum verkafólks innan ASÍ. 

Lágmarkslaun greinarinnar breytast eftir lánskjaravísitölu, sbr. 15. gr. skbl., en frá því greinin 

kom inn í lögin þá hafa meðallaun verkafólks hækkað verulega umfram lánskjaravísitöluna sem 

gerir það að verkum að lágmarkslaun 3. mgr. 7. gr. skbl. eru nú mun lægra hlutfall af 
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meðallaunum verkafólks.26 Er því ljóst að tjónþoli í aðstæðum sem þessum hefur mikla 

hagsmuni af því að árslaun hans séu ákvörðuð eftir 2. mgr. 7. gr. en ekki 3. mgr. 7. gr. skbl. 

 

5.2 Hvernig er vinna innan heimilis metin til fjár? 

Eins og að framan greinir slá hvorki skaðabótalögin sjálf né lögskýringargögn því föstu hvernig 

vinna innan heimilis sé metin til fjár. Er það því í hlut dómstóla komið hvernig slíkt skuli gert. 

Hrd. 1999, bls. 3599 (153/1999). Málsatvik voru þau að tjónþoli slasaðist í skíðalyftu í eigu 

Reykjavíkurborgar. Ekki var ágreiningur með aðilum um bótaskyldu Reykjavíkurborgar en 

deilt var um kröfu tjónþola vegna tímabundins atvinnutjóns. Tjónþoli krafðist þess að 

heimilisstörf sín yrðu metin að jöfnu við störf utan heimilis en hún starfaði sem 

skrifstofumaður í hálfu starfi. Hæstiréttur taldi samkvæmt 3. mgr. 1. gr. skbl. að tjónþoli 

ætti rétt á bótum fyrir tímabundið atvinnutjón vegna vinnu sinnar við heimilisstörf og við 

útreikning á fjárhæð bóta vegna slíks tjóns ætti að miða við verðmæti þess háttar vinnu. Þar 

sem Reykjavíkurborg hafði ekki mótmælt þeim forsendum, sem tjónþoli lagði til 

grundvallar við útreikning á höfuðstól kröfu sinnar, voru kröfur tjónþola teknar að fullu til 

greina. 

Áhugavert er að í þessu máli má sjá að vinna við heimilisstörf samsvarar ekki þeim tekjum sem 

tjónþoli hafði í starfi utan heimilis, sbr. orð Hæstaréttar að fjárhæð bóta vegna slíks tjóns eigi 

að miðast við verðmæti þess háttar vinnu. Samkvæmt því er ekki sjálfkrafa litið svo á að störf 

tjónþola heima fyrir, sem t.d. hefur 1.000.000 kr. í árslaun í 50% hlutastarfi, samsvari 1.000.000 

kr.. Það þarf því ávallt að fara fram mat á því hve verðmæt heimilisstörfin eru í raun og veru. 

Þó virðist svo vera að í málinu hafi tjónþoli lagt endurgjald sitt fyrir vinnu við störf innan 

heimilis að jöfnu við störf sín utan heimilis. Eins og fram kom mótmælti Reykjavíkurborg ekki 

útreikningi tjónþola á kröfu sinni og því tekur Hæstiréttur hana að fullu til greina. Niðurstaðan 

hefði því líklegast orðið önnur ef Reykjavíkurborg hefði mótmælt útreikningi kröfunnar. 

Hér má einnig benda á nýlegri dóm Hæstaréttar en ágreiningur laut að útreikningi fjárhæðar 

bóta vegna starfa innan heimilis. 

Hrd. 20. september 2018 (824/2017). Málsatvik voru þau að tjónþoli lenti í umferðarslysi 

árið 2013. Fyrir lá að tjónþoli gegndi 60% hlutastarfi við Landspítala, sem hún hafði gert 

frá árinu 2007, en fram að því hafði hún gegnt hlutastarfi frá árinu 1991 ef frá eru talin tvö 

tímabil 1997 og 1998. Utan þessarar vinnu kvaðst tjónþoli hafa gegnt ólaunuðum störfum 

heima fyrir ásamt því að sinna með eiginmanni sínum verkum til eigin þarfa við búskap, 

sem þau höfðu ekki tekjur af. Tjónþoli krafðist þess að störf hennar heima fyrir yrðu lögð 

að jöfnu við launatekjur utan heimilis, sbr. 3. mgr. 1. gr. skbl. og að styðjast ætti við 2. mgr. 

7. gr. skbl. við ákvörðun árslauna hennar. Hvað varðar verðmæti vinnu við heimilisstörf 

taldi Hæstiréttur að tjónþoli hefði ekki sýnt fram á umfang starfa sinna inn á heimili en auk 

þess benti Hæstiréttur á að ólaunuð störf við búskap gætu ekki talist til heimilisstarfa í 

skilningi 3. mgr. 1. gr. skbl. Þá var því einnig slegið föstu að fjártjón vegna ófærni til 

heimilisstarfa yrði ekki ákveðið á grundvelli endurgjalds fyrir launað starf utan heimilis. 

 
26 Eiríkur Jónsson: ,,Hvaða breytinga er þörf á skaðabótalögum?“, bls. 180. 
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Hæstiréttur hafnaði að styðjast við 2. mgr. 7. gr. skbl. í tilviki tjónþola þar sem hún hafði 

sinnt hlutastarfi um langt árabil og væru því aðstæður hennar ekki óvenjulegar í skilningi 

ákvæðisins. Samkvæmt þessu taldi Hæstiréttur að tjónþoli hefði þurft að reisa útreikning á 

fjárhæð beggja liða dómkröfu sinnar á sérstöku mati á verðmæti þeirrar vinnu sem tjónþoli 

hefði lagt af mörkum til heimilisstarfa. Þar sem tjónþoli hafði ekki gert slíkt var kröfugerð 

tjónþola ekki byggð á viðhlítandi grunni og málinu vísað frá. 

Það er þrennt sem má álykta út frá dóminum. Í fyrsta lagi þarf tjónþoli að gera grein fyrir 

umfangi starfa sinna inni á heimilinu og ekki er hægt að ákveða laun fyrir slík störf á grundvelli 

endurgjalds fyrir launað hlutastarf utan heimilis. Héraðsdómur kemst vel að orði í dómi sínum 

en þar segir að tjónþoli hafi ekki sýnt fram á að heimilisstörf hans hafi skapað 

verðmætaaukningu umfram það sem almennt gerist. Í öðru lagi geta ólaunuð störf við búskap 

ekki talist til heimilisstarfa í skilningi 3. mgr. 1. gr. skbl. Telja verður að það veiti vísbendingu 

um það að svo starf teljist til heimilisstarfs í skilningi ákvæðisins þurfi það að vera nauðsynlegt 

til að halda uppi heimili, t.d. sjá um börnin meðan hinn aðilinn starfar utan heimilis. Þó verður 

að fara varlega í að álykta of mikið um það enda segir Hæstiréttur slíkt ekki beint í dómi sínum. 

Í þriðja lagi geta aðstæður ekki talist óvenjulegar ef um viðvarandi ástand er að ræða, sbr. 

umfjöllun í kafla 4.1. Aðstæður tjónþola í málinu eru skólabókardæmi um þetta en tjónþoli 

hafði um langt árabil starfað í hlutastarfi utan heimilis og var því hafnað að beita 2. mgr. 7. gr. 

skbl. 

Þá vekja þau orð Hæstaréttar athygli í dóminum þar sem segir að tjónþoli hefði þurft að 

reisa útreikning á fjárhæð kröfu sinnar á sérstöku mati á verðmæti þeirrar vinnu sem hann hefði 

lagt af mörkum til heimilisstarfa. Hæstiréttur virðist hér segja að tjónþoli hefði átt að fá 

dómkvadda matsmenn til þess að meta verðmæti vinnu tjónþola sem hann hafði lagt af mörkum 

til heimilisstarfanna. Vandséð er hvernig slíkt mat færi fram. Ættu matsmenn að miða við þann 

kostnað sem hlytist af því að fá utanaðkomandi aðila til þess að sinna þeim heimilisstörfum sem 

tjónþoli sinnti? Slík nálgun væri nærtækust miðað við orð Hæstaréttar en telja má þó að 

nálgunin sé ekki í góðu samræmi við 3. mgr. 1. gr. skbl. og athugasemdir við 2. mgr. 7. gr. skbl. 

í frumvarpi því er varð að skaðabótalögum. 

Þrátt fyrir það sem hér að framan segir, að við ákvörðun árslauna vegna heimilisstarfa eigi 

að miða við verðmæti þess háttar vinnu, sbr. Hrd. 1999, bls. 3599 (153/1999), þá hafa dómstólar 

ákveðið árslaun tjónsþola eins og hann væri í fullu starfi, þótt hann sé aðeins í hlutastarfi og 

nýti starfskrafta sína að öðru leyti heima fyrir. 

Hrd. 2001, bls. 2292 (451/2000). Málsatvik voru þau að tjónþoli lenti í umferðarslysi og 

hlaut við það 15% varanlega örorku. Fyrir slys hafði tjónþoli verið í hálfu starfi utan 

heimilis en nýtti að öðru leyti starfskrafta sína í störf heima fyrir. Deildu aðilar málsins um 

það við hvaða laun skyldi miða bætur fyrir tímabundið atvinnutjón tjónþola vegna 
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heimilisstarfa og hvaða laun skyldi leggja til grundvallar við ákvörðun bóta fyrir varanlega 

örorku. Tjónþoli gerði þá kröfu að vinna hennar inn á heimilinu skyldi vera lögð að jöfnu 

við launatekjur hennar vegna vinnu utan heimilis. Tryggingarfélagið V hf. töldu að miða 

ætti bætur vegna tímabundins atvinnutjóns tjónþola við verðmæti vinnu heimilisstarfanna. 

Í héraðsdómi var komist að þeirri niðurstöðu að miða ætti laun hennar fyrir heimilisstörf 

við launatekjur hennar vegna starfa utan heimilis. Vísaði dómurinn til athugasemda í 

greinargerð við 3. mgr. 1. gr., 2. gr. og 2. mgr. 7. gr. skbl. Dómurinn dróg þá ályktun út frá 

athugasemdunum að ætlan löggjafans hafi verið sú að sömu uppgjörsreglur skyldu gilda að 

þessu leyti, hvort sem um tímabundið atvinnutjón eða varanlega örorku er að ræða. Taldi 

dómurinn með hliðsjón af þessum ummælum að reglum frumvarpsins um þetta efni sé 

ætlað að tryggja að réttur þeirra sem vinna heimilisstörf án verulegra tekna af vinnu utan 

heimilis, verði almennt ekki lakari en réttur tjónþola sem hafa launatekjur. Hæstiréttur 

komst að sömu niðurstöðu og héraðsdómur. Hvað varðar ákvörðun bóta fyrir tímabundið 

atvinnutjón tók Hæstiréttur fram að engra gagna nyti við hvaða viðmið ætti að styðjast við 

vegna heimilisstarfa tjónþola. Hæstiréttur tók hins vegar kröfu tjónþola til greina þar sem 

hún þótti í hóf stillt. Hvað varðar ákvörðun árslauna tjónþola vegna bóta fyrir varanlega 

örorku, þá sló Hæstiréttur því fyrst föstu að aðstæður hennar væru óvenjulegar og ætti því 

að styðjast við 2. mgr. 7. gr. skbl. Vísað var til athugasemda með frumvarpi til 

skaðabótalaga um 2. mgr. 7. gr. þar sem segir að árslaun skuli ákveðin eins og þau hefðu 

orðið, ef tjónþoli hefði verið í fullu starfi utan heimilis, sbr. 3. mgr. 1. gr. skbl. Tók 

Hæstiréttur síðan fram að þar sem 2. mgr. 7. gr. skbl. er undantekning frá 1. mgr. sömu 

greinar, þá beri bótagreiðendum að sýna fram á að tjónþoli hefði ekki getað tvöfaldað 

atvinnutekjur sínar með því að vinna fulla vinnu utan heimilis. Var niðurstaðan því sú að 

fallist var á kröfu tjónþola um að meta störf hennar innan heimilis að jöfnu við launatekjur 

hennar vegna vinnu utan heimilis. 

Það sem vekur fyrst athygli í dómnum er túlkun héraðsdómara á athugasemdum í frumvarpi því 

er varð að skaðabótalögum. Túlkar dómurinn athugasemdirnar svo að sömu uppgjörsreglur 

gildi um ákvörðun bóta fyrir tímabundið atvinnutjón og bætur fyrir varanlega örorku þegar 

verðmæti vinnu við heimilisstörf eru ákveðin. Telja má að niðurstaða héraðsdóms sé í góðu 

samræmi við athugasemdir í frumvarpinu. Það sem vekur einna helst athygli í dómnum er að 

Hæstiréttur snýr sönnunarbyrðinni yfir á tryggingarfélagið hvað varðar ákvörðun árslauna fyrir 

bætur vegna varanlegrar örorku tjónþola. Talið var að bótagreiðanda hefði borið að sýna fram 

á að tjónþoli hefði ekki getað tvöfaldað tekjur sínar ef hann hefði verið í fullu starfi utan 

heimilis. Þessi niðurstaða verður að teljast athyglisverð þar sem í nýlegri dómum Hæstaréttar 

hefur tjónþoli þurft að færa sönnur á hvaða mælikvarði sé líklegur á framtíðartekjur hans, sbr. 

t.d. Hrd. 2006, bls. 2101 (505/2005) og Hrd. 22. febrúar 2018 (70/2017) en dómarnir eru 

reifaðir í köflum 4.1 og 4.2. Þrátt fyrir þetta verður að telja niðurstöðu Hæstaréttar í góðu 

samræmi við athugasemdir í frumvarpi því er varð að skaðabótalögum. Það sem hefur líklegast 

vegið þungt í mati Hæstaréttar er sú staðreynd að kröfur tjónþola voru hóflegar en tjónþoli 

gegndi ekki hálaunastarfi. 

Í samræmi við Hrd. 7. júní 2001 (451/2000) má sjá héraðsdóminn í Lrd. 8. nóvember 2019 

(900/2018). 
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Lrd. 8. nóvember 2019 (900/2018). Málsatvik voru þau að tjónþoli varð fyrir slysi er 

veggskápur féll ofan á hana er hún var að störfum á tannlæknastofu sem tanntæknir. Deildu 

aðilar um það við hvaða árslaun ætti að miða þegar bætur til tjónþola voru ákvarðaðar 

vegna þeirrar varanlegu örorku sem hún hlaut vegna slyssins. Fyrir lá að við tjónsatburð 

var tjónþoli í 70% starfi sem tanntæknir. Í héraðsdómi var því slegið fyrst föstu að aðstæður 

tjónþola væru óvenjulegar í skilningi 2. mgr. 7. gr. skbl. Var því til stuðnings vísað til 

aukinnar viðverðu tjónþola hjá ungum börnum sínum, tímabundið atvinnuleysi, 

endurmenntum og ákvörðun hennar um að hefja störf sem tanntæknir að nýju. Með hliðsjón 

af því að tjónþoli hafði lokið menntun og átt áratuga starfsreynslu að baki sem tanntæknir, 

ásamt því að hafa lokið skrifstofunámi og starfað að einhverju leyti hjá fyrirtæki 

eiginmanns síns, þótti héraðsdómi rétt að leggja til grundvallar að miða við sömu laun 

vegna heimilisstarfanna og starfs tjónþola sem tanntæknir. Var vísað til þess að kröfur 

hennar voru ekki úr hófi og var hún í aðstöðu til þess að auka tekjur sínar með því að geta 

útvegað sér íhlaupavinnu hjá fyrirtæki eiginmanns síns auk þess sem ætla mætti að hún 

ynni við hærra starfshlutfall eftir því sem börn hennar yrðu eldri. Landsréttur féllst ekki á 

beitingu 2. mgr. 7. gr. skbl. þar sem talið var að tjónþoli hafi ekki sýnt fram á annan 

mælikvarða sem væri réttari á líklegar framtíðartekjur hennar heldur en síðustu þrjú 

almanaksárin fyrir slys. Var í þeim efnum vísað til þess að tjónþoli hafi ekki lagt fram 

skattframtöl fyrri ára er hún starfaði sem tanntæknir og lægju því engar upplýsingar um 

laun hennar á því tímabili. Þar sem ekki var fallist á beitingu 2. mgr. 7. gr. skbl. þá fjallaði 

Landsréttur ekki um við hvaða mælikvarða ætti að styðjast þegar árslaun tjónþola yrðu 

ákvörðuð vegna vinnu hennar heima fyrir. 

Í héraðsdómnum má sjá þá aðferðafræði sem dómstólar beita í tilviki tjónþola sem vinnur í 

hlutastarfi utan heimilis en nýtir að öðru leyti starfskrafta sína við vinnu heima fyrir. Fyrst fer 

dómurinn í könnun á því hvort skilyrði séu fyrir því að beita 2. mgr. 7. gr. skbl. Þegar dómurinn 

slær því föstu fer fram könnun á því við hvaða árslaun eigi að styðjast. Héraðsdómurinn lítur 

til sömu sjónarmiða og Hæstiréttur gerði í Hrd. 7. júní 2001 (451/2000), þ.e. launin eru ekki úr 

hófi, tjónþoli var í aðstöðu til að auka tekjur sínar og reikna mætti með að starfshlutfall tjónþola 

myndi aukast með tímanum. Landsréttur fer sömu leið og héraðsdómur nema hann kemst að 

því að 2. mgr. 7. gr. skbl. eigi ekki við í tilviki tjónþola og því kemur ekki að því að ákveða 

árslaun hans með tilliti til starfa hans heima fyrir. Þá má einnig sjá í dómi Landsréttar hve mikið 

vægi skattframtöl fá þegar tjónþoli freistar þess að sýna fram að annar mælikvarði sé líklegri á 

framtíðartekjur hans, sbr. umfjöllun í kafla 4.2. 

Það er áhugavert að bera saman þá dóma sem reifaðir hafa verið í þessum kafla. Í Hrd. 1999, 

bls. 3599 (153/1999) og Hrd. 20. september 2018 (824/2017) virðast dómstólar leggja til 

grundvallar að laun fyrir störf unnin heima fyrir séu ákvörðuð á grundvelli verðmæti slíkra 

starfa. Í Hrd. 7. júní 2001 (451/2000) og héraðsdómnum í Lrd. 8. nóvember 2019 (900/2018) 

virðast dómstólar leggja til grundvallar að laun tjónþola fyrir störf unnin heima fyrir séu þau 

sömu og það starf sem tjónþoli vann í hlutastarfi utan heimilis. Í báðum dómunum er vísað til 

þess að kröfur tjónþola séu ekki úr hófi. Að þessu gættu virðast dómstólar ekki vera samstíga í 

því hvernig meta eigi verðmæti vinnu við heimilisstörf til fjár. Þó má segja að nálgun dómstóla, 

í seinni tveim dómunum sem voru reifaðir, sé í betra samræmi við athugasemdir í frumvarpi 
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því er varð að skaðabótalögum. Í Hrd. 1999, bls. 3599 (153/1999) voru heimilisstörf lögð að 

jöfnu við þær tekjur sem tjónþoli hafði í hlutastarfi en miðað við orðalag dómsins þá virðist 

Hæstiréttur telja að ákveða eigi launin á grundvelli verðmætis heimilisstarfanna. Í Hrd. 20. 

september 2018 (824/2017) var hafnað að beita 2. mgr. 7. gr. skbl. í tilviki tjónþola en því 

jafnframt slegið föstu að laun fyrir störf heima fyrir yrðu ekki ákveðin á grundvelli endurgjalds 

fyrir unnin störf utan heimilis. Þá má einnig vísa til ummæla héraðsdóms í málinu en þar var 

talið að tjónþoli hefði ekki sýnt fram á að verðmætaaukning hefði orðið til vegna vinnu tjónþola 

heima fyrir. 

Samkvæmt þessari umfjöllun virðist ekki vera fyrir hendi meginregla um það hvernig vinna 

heima fyrir sé metin til fjár. Ýmist virðist miðað við endurgjald í hlutastarfinu eða verðmæti 

þeirrar vinnu sem tjónþoli innir af hendi heima fyrir. Dómstólar virðast ekki einatt sammála um 

hvorri aðferðinni eigi að beita og verður það að teljast bagalegt. 

 

5.3 Heimavinnandi fólk í dönskum rétti 

Í dönskum rétti ber við mat á árslaunum heimavinnandi tjónþola, hvort sem tjónþoli er í 

hjúskap, sambúð eða einstætt foreldri með barn og vinnur í hlutastarfi, að horfa til árslaunanna 

í hlutastarfinu. Þessi nálgun er í samræmi við íslenskan rétt, sbr. Hrd. 7. júní 2001 (451/2000) 

og héraðsdóminn í Lrd. 8. nóvember 2019 (900/2018). Að auki er horft til þeirrar 

verðmætasköpunar sem verður til við vinnu á heimilinu í þágu fjölskyldunnar. Það er í samræmi 

við íslenskan rétt, sbr. Hrd. 1999, bls. 3599 (153/1999) og ummæli héraðsdómara í Hrd. 20. 

september 2018 (824/2017) en báðir dómarnir voru reifaðir hér að framan. Viðmið árslauna 

vegna heimavinnandi starfa eru sett árlega af Arbejdsskadestyrelsen sem hægt er að útleggja 

sem Vinnuslysanefndin. Árslaun heimavinnandi tjónþola mega þó ekki nema hærri fjárhæð en 

þeirri sem tjónþoli gæti fengið ef hann væri í fullu starfi hjá vinnuveitanda. Heimilisstörf eru 

almennt ekki metin til árslauna ef tjónþoli vinnur utan heimilis 30-32 klst. á viku eða meira og 

þá þarf tjónþoli að hafa verið með fulla starfsorku fyrir tjónsatburð svo hægt sé að meta störf 

hans heima fyrir til árslauna. Ekki er tekið tillit til starfa tjónþola heima fyrir við ákvörðun 

árslauna ef hann er heimavinnandi vegna þess að hann er atvinnulaus að hluta.27 

Samkvæmt þessu er litið til eftirfarandi atriða við mat á því hvort meta eigi störf tjónþola 

heima fyrir til árslauna: (1) Var tjónþoli í hjúskap eða sambúð? (2) Var tjónþoli einstætt foreldri 

með börn? (3) Var tjónþoli í hlutastarfi til þess að geta sinnt fjölskyldu sinni, eins og börnum 

eða öldruðum foreldrum? (4) Við ákvörðun árslauna þar sem tekið er tillit til starfa heima fyrir 

 
27 Asger Friis og Ole Behn: Arbejdsskadesikringsloven, bls. 540. 
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mega árslaunin ekki nema hærri fjárhæð en þau árslaun sem tjónþoli gæti fengið ef hann væri í 

fullu starfi. (5) Vinna tjónþola heima fyrir er ekki metin til árslauna ef hann vinnur 30-32 klst. 

eða meira utan heimilis. (6) Tjónþoli þarf að hafa verið fullvinnufær fyrir tjónsatburð. (7) Störf 

tjónþola heima fyrir eru ekki metin til árslauna ef hann hefur verið heimavinnandi vegna þess 

að hann var atvinnulaus að hluta.28 

 

6 Lokaorð 

Í ritgerð þessari var leitast við að gera grein fyrir 2. mgr. 7. gr. skbl. Í 2. kafla var fjallað fyrst 

með almennum hætti um ákvörðun bótafjárhæðar fyrir líkamstjón. Þar voru rakin þau skilyrði 

sem þurfa að vera fyrir hendi áður en til ákvörðunar bótafjárhæðar kemur. Þá var það útskýrt 

stuttlega í kaflanum hvernig slíkar bætur væru reiknaðar út. 

Í 3. kafla var fjallað með almennum hætti um 7. gr. skbl. og ákvæðið útskýrt í stuttu máli. 

Þá var gerð grein fyrir meginreglunni í 1. mgr. 7. gr. skbl. og því næst fjallað um 2. mgr. 7. gr. 

skbl. þar sem kannaðar voru athugasemdir að baki ákvæðinu í frumvarpi því er varð að 

skaðabótalögum. 

Í 4. kafla voru gerð ítarleg skil á 2. mgr. 7. gr. skbl. Fjallað var um skilyrðin fyrir beitingu 

ákvæðisins og var þar höfð hliðsjón af skrifum fræðimanna og niðurstöðum dómstóla. 

Í 5. kafla var gerð könnun á því hvernig dómstólar meta vinnu heima fyrir til fjár. Í þeirri 

könnun var höfð hliðsjón af athugasemdum í frumvarpi því er að varð að skaðabótalögum en 

auk þess var litið til dóma þar sem reyndi á ákvörðun launa vegna vinnu heima fyrir. 

Niðurstaðan í þeim efnum var að dómstólar væru tvístíga. Ýmist miða dómstólar við endurgjald 

vegna starfs sem tjónþoli vann utan heimilis eða við verðmæti heimilisstarfsins. Það verður að 

teljast bagalegt þar sem enn ríkir óvissa um þessi efni þrátt fyrir athugasemdir í frumvarpi því 

er varð að skaðabótalögum. 

 

 

 

 
28 Asger Friis og Ole Behn: Arbejdsskadesikringsloven, bls. 540. 
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