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Útdráttur: Örorkubætur vegna varanlegs líkamstjóns 
barna og ungmenna 
 
Í þessari ritgerð er fjallað um örorkubætur vegna varanlegs líkamstjóns barna 
og ungmenna og er rannsóknarefnið einskorðað við fjárhagslega örorku. 
Tilgangur ritgerðarinnar er að rannsaka hvort gildandi reglur skaðabótalaga 
nr. 50/1993 með síðari breytingum séu til þess fallnar að bæta börnum og 
ungmennum raunverulegt brúttótjón sem þau verða fyrir vegna slyss. Fyrst er 
stutt og almenn umfjöllun um skaðabótarétt í heild sinni þar sem gengið er út 
frá því í ritsmíðinni að tjónþoli fái tjón sitt bætt á grundvelli skaðabótareglna. 
Næstur er sögulegur kafli þar sem reifaðar eru þær uppgjörsreglur sem venja 
var að fylgja við uppgjör skaðabóta fyrir gildistöku skaðabótalaga. Í kaflanum 
er einnig fjallað um þær breytingar sem urðu á aðferðum við ákvörðun bóta 
vegna varanlegs líkamstjóns sem fylgdu setningu laganna árið 1993. Síðari 
breytingum á lögunum sem þetta varðar eru einnig gerð skil í kaflanum. Í 
þriðja kafla er fjallað um þá þrjá þætti sem ákvarða bætur vegna líkamstjóns, 
þ.e. varanlega örorku, sbr. 5. gr. skaðabótalaga, margfeldisstuð 6. gr. laganna 
og loks árslaun skv. 7. gr. Sérstaklega er uppbygging margfeldisstuðulsins 
tekin fyrir og forsendurnar sem lágu fyrir við útreikning og ákvörðun hans 
kannaðar. Álitaefnið varðandi margfeldisstuðulinn er hvort tilefni sé til að 
endurskoða forsendurnar að baki honum og útreikning vegna breyttra 
aðstæðna í dag. Síðast en ekki síst er farið ítarlega í 
lágmarksárslaunaviðmiðun 3. mgr. 7. gr. laganna. Einkum er leitast við að 
rannsaka hvernig lágmarkslaunin standi gagnvart launaþróuninni á Íslandi 
undanfarin ár. Niðurstaða ritgerðarinnar er annars vegar sú að endurskoðun á 
forsendum sem liggja að baki margfeldisstuðlinum sé nauðsynleg og hins 
vegar að æskilegt sé að uppreikningur árslauna í skaðabótalögum miðist við 
eina og sömu vísitöluna í stað tveggja.  
 
 



Abstract: Reparations to children and youths due to 
permanent disability 
 
This thesis deals with reparations to children and youths due to permanent 
disability. The research topic is limited to financial damages. The purpose with 
this thesis is to study if current Tort Damages Act no. 50/1993, with later 
revisions, is suited to compensate children and youths their gross-damage 
because of an accident. A preamble is in the first chapter of the thesis. The 
second chapter includes a short and general discussion regarding law of torts. 
The third chapter discusses the background of the law of tort. The fourth 
chapter deals with the three elements that determine the damages due to 
body harm, i.e. the permanent disability, the multiple factor and annual salary. 
The multiple factor and the premises behind it will be analysed in particular. 
The main issue concerning the multiple factor is whether there is a reason to 
review the premises behind it by reasons of different social circumstances. 
Last but not least, the provision in Tort Damages Act no. 50/1993 concerning 
the minimum wage is examined comprehensively. The chapter includes a 
research of how the minimum wage compares to the wage development in 
Iceland the last years. The finding in the thesis is first that it is necessary to 
review the premises behind the multiple factor. The second finding is that it is 
desirable to adjust the annual salary in the Tort Damages Act no. 50/1993 to 
the same index number, instead of two different. 
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1. INNGANGUR 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar eru örorkubætur vegna varanlegs 

líkamstjóns barna og ungmenna. Fyrir og eftir gildistöku skaðabótalaga nr. 

50/1993 (skbl.) 1. júlí 1993 hefur verið álitamál hvaða reglum skuli beita til að 

bæta börnum og ungmennum tjón sitt sökum þess að með öllu er óljóst 

hverjar framtíðartekjur þeirra hefðu orðið ef ekki hefði komið til slyssins. 

Ætlunin er fyrst og fremst að reyna að svara þeirri spurningu hvort gildandi 

reglur skaðabótalaga séu til þess fallnar að bæta börnum og ungmennum 

raunverulegt brúttótjón sitt vegna varanlegs líkamstjóns. Til að staðreyna 

framtíðar brúttó fjárhagslegt tjón vegna varanlegrar örorku er þeirri 

aðferðarfræði beitt samkvæmt 1. mgr. 6. gr. skbl. að margfalda saman 

árslaun, svokallaðan margfeldisstuðul og örorkuprósentu. Niðurstaða þessa 

útreiknings á að samsvara brúttóframtíðartjóni. Til þess að geta svarað 

framangreindi spurningu verður í ritgerðinni aðallega fjallað um uppbyggingu 

margfeldisstuðulsins sem finna má í 1. mgr. 6. gr. skbl., og lágmarksbætur, 

sbr. 3. mgr. 7. gr. laganna. Kannað verður hvernig þær sjö forsendur, sem 

liggja að baki margfeldisstuðlinum, samsvari lagalegum og þjóðfélagslegum 

aðstæðum í dag, 11 árum eftir gildistöku hans. Þá verður athugað hvort 

endurskoða þurfi viðmiðun lágmarksárslauna skv. 3. mgr. 7. gr. skbl. Einnig 

verður fjallað um önnur atriði líkt og varanlega örorku, sbr. 5. gr. laganna, 

réttarframkvæmd fyrir og eftir gildistöku skaðabótalaganna, auk þess sem í 

ritgerðinni er að finna umfjöllun um almennar skaðbótareglur. 

Auk þess verður gerð grein fyrir aðdraganda að setningu skaðabótalaga 

og breytingar sem snúa að ákvörðun bóta til barna og ungmenna sem gerðar 

hafa verið á lögunum frá setningu þeirra auk annarra minni álitaefna.  

Ástæðan fyrir því að þetta efni var valið er sú að mér þykir áhugavert að 

kanna hvort og hvernig reglur skaðabótalaga tryggi tjónþola fullar bætur 

vegna varanlegs líkamstjóns, enda eru oftar en ekki miklir hagsmunir í húfi 

fyrir tjónþolann. Bótafjárhæðir geta skipt tugum milljóna króna og fjárhagsleg 

framtíð tjónþolans veltur jafnvel á ákvörðun bótanna ef mikil örorka hefur 

hlotist. Inntak ritgerðarinnar er í raun efni í meistararitgerð og ef vel tekst til 

verður þráðurinn jafnvel tekinn upp þar sem frá var horfið þegar að þeim 

ritgerðarsmíðum kemur, enda er af nógu að taka.  
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Fyrst og síðast er meginálitaefnið hvort gildandi reglur skaðabótalaga 

séu nægjanlega vel úr garði gerðar til að bæta börnum eða ungmennum 

framtíðartekjutjón vegna varanlegrar örorku. Í ritgerðinni er miðað við að börn 

og ungmenni fái tjón sitt bætt á grundvelli skaðabótalaga, sbr. 8. gr. laganna. 

Skaðabótarétturinn er ein stoð íslensks bótaréttar og getur tjónþoli átt rétt til 

bóta úr öðrum bótakerfum, s.s. frá almannatryggingum, úr lögbundnum eða 

umsömdum vátryggingum eins og ökutækjatryggingu eða sjúklingatryggingu, 

og til annarra félagslegra greiðslna. Því er mikilvægt að líta til bótaréttar þess 

sem orðið hefur fyrir líkamstjóni í heild.1   

Réttur til skaðabóta, þ.e. bótagrundvöllurinn, byggir oft á hinni 

svokölluðu sakarreglu. Með henni er átt við að maður þarf að hafa sýnt af sér 

sök til að bera ábyrgð á því tjóni sem hann hefur valdið. Þá reynir einnig 

iðulega á það að til skaðabótaábyrgðar stofnist vegna víðtækrar ábyrgðar. Er 

þá helst að líta til vinnuveitendaábyrgðar, reglunnar um hlutlæga ábyrgð og 

sakarlíkindareglunnar. Auk þessa getur eftir atvikum komið til þess að 

skaðabótaréttur byggi á ströngum, lögfestum bótareglum þar sem 

bótarétturinn er reistur á hlutlægum grunni. Sem dæmi þessa má nefna 88. gr. 

umferðarlaga nr. 50/1987. 

Áður en lengra er haldið skal kanna hvað felst í orðinu „brúttótjón“. Með 

brúttótjóni er átt við tap tjónþola á heildartekjum, eða brúttólaunum, sem hann 

hefði getað aflað sér í framtíðinni, að ófrádregnum tekjuskatti. 

Alþýðusamband Íslands hefur meðal annars skilgreint brúttólaun með 

eftirfarandi hætti á vefsíðu sinni:  

„Með heitinu brúttólaun er átt við heildarlaun starfsmanns fyrir ákveðið launatímabil, 
s.s. viku eða mánuð, áður en lög- og samningsbundnar greiðslur hafa verið dregnar frá 
þeirri upphæð, s.s. vegna staðgreiðslu skatta og lífeyrisiðgjalda. Nettólaun er sú 
upphæð sem eftir stendur þegar slíkur frádráttur hefur verið framkvæmdur.“2 

 
Í skaðabótalögum er með árslaunum skv. 7. gr. laganna þannig miðað við 

brúttóárstekjur. Ber að hafa þetta í huga við lestur ritgerðarinnar.   

                                            
1 Guðmundur Sigurðsson, „Mat á varanlegum afleiðingum líkamstjóna“. Tímarit Lögréttu  
2006 (2), bls. 102. 
2 Sjá: http://www.asi.is/DesktopDefault.aspx/tabid-27/ (síðast sótt 28. mars 2010). 
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2. SKAÐABÓTARÉTTUR 

Líkt og að framan var getið er miðað við í þessum skrifum að tjónþoli fái 

tjón sitt bætt á grundvelli skaðabótalaga. Sökum þessa verður fyrst fjallað 

almennt um meginreglur skaðabótaréttarins.  

2.1 INNTAK SKAÐABÓTARÉTTAR 

Í hugtakinu skaðabótaréttur felst þrennt. Orðið á fyrst við um þær 

réttarreglur, sem fjalla um skaðabætur. Í annan stað nær orðið til þeirra 

heimilda, sem réttarreglur veita eiganda skaðabótakröfu og að lokum merkir 

orðið það sama og réttindi.3 Sú merking sem mestu skiptir í þessari ritgerð eru 

heimildirnar, sem réttarreglur veita eiganda skaðabótakröfu. Þannig er 

einfaldast að segja að skaðabætur sé réttur til greiðslu í peningum en ekki 

réttur til greiðslu „in natura“.4 

2.2 TJÓNSHUGTAKIÐ 

Í fræðigreininni skaðabótarétti er fjallað um bætur fyrir tjón. Skilgreina 

má hugtakið tjón í sínum víðasta skilningi sem skerðingu eða eyðileggingu 

lögvarinna hagsmuna, fjárhagslegra eða ófjárhagslegra.5  

Með fjárhagslegu tjóni, eða fjártjóni öllu heldur, er átt við tjón sem metið 

verður til peninga eftir almennum hlutlægum mælikvarða.6 Tjónið getur annars 

vegar falist í skemmdum eða eyðileggingu á munum og hins vegar getur verið 

um að ræða tjón á líkama sem metið er eftir reglum skaðabótalaga nr. 

50/1993 með síðari breytingum.7 Orðið líkamstjón í skaðabótarétti er notað í 

rýmri merkingu en samkvæmt almennri málvenju.8 Það er notað um tjón á 

mönnum en ekki er einungis átt við meiðsli eða líkamsspjöll sem verða vegna 

slysa, heldur einnig annað heilsutjón (sjúkdóma). Hugtakið tekur þannig jafnt 

til tjóns á líkama og geðræns tjóns. Með líkamstjóni er einnig átt við meiðsli 

sem leiða til dauða. Hugtakið tekur því bæði til líftjóns og líkamsspjalla sem 

                                            
3 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur. Reykjavík 1999, bls. 11-12. 
4 Sama heimild, bls. 12.  
5 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur. Reykjavík 2005, bls. 37. 
6 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur, bls. 23. 
7 Sjá nánar um fjárhagsleg tjón í Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 538.  
8 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 605.  
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ekki valda dauða.9 „Líkamstjón er í fyrsta lagi beint tjón, þ.e. áverkar eða spjöll 

á líkama manns, t.d. sár, beinbrot eða dauði, og í öðru lagi óbeint tjón, er 

rakið verður til áverkanna, t.d. missir tekna.“10  

Með ófjárhagslegu líkamstjóni er átt við þjáningar og miska. Ef einungis 

er unnt að styðjast við einstaklingsbundnar hugmyndir manna um verðmæti 

þeirra hagsmuna sem raskað hefur verið, er tjónið talið vera ófjárhagslegt.11 

Við þetta má bæta að skaðabótarétturinn fjallar einnig um almennt fjártjón en 

það er „tjón, sem ekki verður rakið til skaða á líkamlegum verðmætum“.12 

Þessi atriði eru hins vegar fyrir utan umfjöllunarefni þessarar ritgerðar.  

2.3 MARKMIÐ SKAÐABÓTA 

Í stuttu máli má segja að markmið skaðabóta sé að tjónþoli fái fullar 

bætur fyrir raunverulegt tjón sitt. Reglur skaðabótalaga leitast við að hann 

verði eins settur fjárhagslega og tjónsatvikið hefði ekki komið til, þ.e. eins og 

hann var fyrir slys,13 án þess þó að hann auðgist á því. Það er oft álitamál 

hvað teljast vera „fullar bætur“ tjónþola, sér í lagi vegna þess hversu 

mismunandi aðstæður manna eru. Þegar bótarétturinn tengist fjártjóni er þó 

almennt talið „að „fullar bætur“ sé greiðsla, sem bæti upp sennilega 

vinnutekjuskerðingu slasaða það sem eftir er starfsævinnar, að teknu tilliti til 

áhrifa þess hagræðis, sem slasaði kann að vera látinn njóta vegna 

örorkunnar.“14 

Sömu sjónarmið eiga ekki við um bætur vegna ófjárhagslegs tjóns, þ.e. 

þjáningabætur, sbr. 3. gr. skbl., og bætur vegna varanlegs miska, sbr. 4. gr. 

laganna. Markmið þeirra er ekki að veita tjónþola fullar bætur, líkt og það 

hugtak er skilgreint í tengslum við fjártjón, heldur eru bæturnar fyrirfram 

ákveðnar þar sem í raun er ómögulegt að mæla raunverulegt umfang 

ófjárhagslegs tjóns í peningum.  

                                            
9 Alþingistíðindi, A-deild, 1992-1993, bls. 3624.  
10 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur, bls. 23. 
11 Sama heimild, bls. 23.  
12 Sama heimild, bls. 23.  
13 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 595. 
14 Gestur Jónsson og Gunnlaugur Claessen, „Endurskoðun skaðabótalaga (fyrri hluti)“. 
Tímarit lögfræðinga 1997 (3), bls. 154. 
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2.4 HLUTVERK SKAÐABÓTA 

Með hlutverki skaðabótareglna er oft átt við þau áhrif af framkvæmd 

þeirra, sem gera að verkum, að þær teljast gagnlegar og hentugar.15 Hafa ber 

í huga að hlutverk reglnanna er margþætt og eru þær hluti af því regluverki 

sem gildir í samfélaginu. Sökum þessa er ekki unnt að lýsa þeim án tillits til 

regluverksins í heild og því síður með tæmandi hætti.16 Meginhlutverk 

skaðabótareglna er í aðalatriðum tvíþætt. Annars vegar er þeim ætlað 

bótahlutverk sem á að veita tjónþola fjárhagslega uppreisn vegna tjóns síns. 

Hann skal þannig vera eins settur fjárhagslega og ef tjónið hefði ekki orðið, 

þ.e. eins og fyrir tjónsatburðinn.17 Hins vegar er litið svo á að varnaðaráhrif sé 

hitt meginhlutverk skaðabótareglna, bæði sérstök og almenn. Með sérstökum 

varnaðaráhrifum er átt við þau áhrif að sá, sem veldur tjóni og þarf að greiða 

skaðabætur, muni láta það hafa á háttsemi sína og reyni að forðast framvegis 

að valda tjóni.18 Þessi þáttur, þ.e. varnaðarhlutverkið, snýr þannig eingöngu 

að tjónvaldi sjálfum. Hvað almenna þáttinn varðar er álitið að menn sýni meiri 

varkárni við athafnir sínar í daglegu lífi sökum vitneskju þeirra um tilvist 

skaðabótareglna og hvaða afleiðingar tjón þeirra gæti haft.19 Auk þessara 

tveggja aðalsjónarmiða fela reglur skaðabótareglna í sér önnur minni hlutverk. 

Yfirfærsluhlutverk er eitt þeirra en með því er átt við að upprunalega tjónið 

sem tjónvaldur olli, flyst fyrir tilstilli skaðabótareglna frá tjónþolanum yfir á 

þann sem skaðabótaábyrgðina ber, eða ábyrgðartryggjanda hans. Dreifing 

kostnaðar vegna skaðabótaábyrgðar er gjarnan nefnd dreifingarhlutverk 

skaðabótareglna. Með því er átt við „að fjárhagsleg byrði af tjónsatburðum 

dreifist á herðar fleirum en þeim manni, sem tjón kemur fyrst niður á.“20 Reglur 

skaðabótaréttarins gegna dreifingarhlutverki að takmörkuðu leyti en algengara 

er að vátryggingar geri það. Að lokum skal benda á önnur minni háttar 

hlutverk skaðabótareglna. Það er annars vegar uppreisnarhlutverk, sem veitir 
                                            
15 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur, bls. 25 ásamt Viðar Már 
Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 60.  
16 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 60.  
17 Sama heimild, bls. 61.  
18 Sama heimild, bls. 63.  
19 Deilur hafa verið meðal fræðimanna í hverju varnaðaráhrif skaðabótareglna felist sem ekki 
gefst rúm til að fjalla um hér. Sjá þessu til frekari umfjöllunar í Arnljótur Björnsson, 
Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur, bls. 27-30, og Viðar Már Matthíasson, 
Skaðabótarétur, bls. 64-65.  
20 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur, bls. 27.  
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tjónþola uppreisn vegna tjóns síns, og hins vegar hlutverkið að hlúa að öryggi 

borgara samfélagsins. Með því er átt við að almennur borgari má vita að ef 

lögvarðir hagsmunir hans eru skertir, þá muni hann fá tjón sitt bætt.21  

                                            
21 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 68.  
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3. SÖGULEGUR KAFLI 

3.1 UPPGJÖR SKAÐABÓTA TIL ÁRSINS 1993 

Fram til ársins 1993 voru engin almenn skaðabótalög í gildi heldur 

mótuðust eldri réttarreglur um ákvörðun skaðabóta fyrir líkamstjón af 

dómvenju á nokkrum áratugum.22  Eldri bótareglur byggðust þannig fyrst og 

fremst á ólögfestum fræðikenningum skaðabótaréttarins, en einungis að litlu 

leyti á settum lögum.23  

Uppgjörsaðferðir mótuðust af venjum, en aðalforsendurnar í uppgjörum 

voru mat sérfróðs læknis á svokallaðri „læknisfræðilegri örorku“ tjónþola, 

útreikningur tryggingafræðings á örorkutjóni og fordæmi dómstóla um ýmis 

atriði eins og lækkun bóta vegna skattfrelsis og svokallaðs 

eingreiðsluhagræðis, um framtíðarafvöxtun, fjárhæð miskabóta, vaxtareglur 

o.fl.24  

Við framkvæmd örorkumatsins var eingöngu tekið tillit til 

læknisfræðilegra einkenna áverka og þeir metnir eftir fyrirfram ákveðinni töflu 

til hundraðshluta. Við framkvæmd matsins var byggt á almennum 

sjónarmiðum. Í því fólst, að þess var að vænta, að ef tveir einstaklingar væru 

með sama líkamstjón og sömu líkamlegu eða andlegu afleiðingar, teldust þeir 

hafa sömu örorku. Kyn, aldur, menntun og félagsleg staða tjónþola skipti ekki 

máli þegar metin var örorka tjónþolans, ólíkt því sem gert er í dag. Matið var 

þannig læknisfræðilegt en ekki fjárhagslegt þar sem það laut ekki að 

fjárhagslegum afleiðingum líkamstjónsins fyrir tjónþola25 enda var gengið út 

frá því að hlutfallsleg skerðing starfsorku hins slasaða til frambúðar væri jöfn 

metinni varanlegri, læknisfræðilegri örorku. „Markmið matsins var s.s. að 

áætla og leggja til grundvallar læknisfræðileg sjónarmið um það, hvað missir 

líkamshluta, hæfileika eða annars er mikill almennt séð.“26 Ekki var um 

einstaklingsbundið mat að ræða og markmið þess ekki að meta missi 

                                            
22 Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, „Skaðabótalög“. Tímarit lögfræðinga 1998 (3), bls. 175. 
23 Gestur Jónsson og Gunnlaugur Claessen, „Álit meirihluta nefndar til skoðunar á 
skaðabótalögum nr. 50/1993“, frá 23. júní 1994, II. hluti.  
24 Sama heimild, II. hluti. 
25 Viðar Már Matthíasson, „Um mat á varanlegri örorku, einkum í ljósi breytinga sem urðu við 
gildistöku skaðabótalaga nr. 50/1993“. Úlfljótur 1998 (2), bls. 175–176.  
26 Sama heimild, bls. 176. 
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starfsgetu tjónþola eða möguleika hans til að afla tekna eftir slys. Þannig var 

missir litla fingurs metinn til 7% læknisfræðilegrar örorku, óháð því hvort í hlut 

átti píanóleikari eða óperusöngvari. Eðlilega var þetta fyrirkomulag harðlega 

gagnrýnt af ýmsum fræðimönnum og læt ég nægja að vísa til slíkrar 

umfjöllunar.27   

Þegar læknir hafði metið varanlega örorku tjónþola til hundraðshluta var 

venja að tryggingastærðfræðingur reiknaði fjárhæð tímabundins og varanlegs 

tjóns hins slasaða. Við útreikninginn var horft til tekna tjónþola fyrir slys, 

örorkustigs hans, aldurs, vaxtafótar, dánarlíkna og líkna fyrir missi starfsorku í 

lifanda lífi.28 Svipar um margt með þessum þáttum og þeirra sem lagðir eru til 

grundvallar í margfeldisstuðli 1. mgr. 6. gr. skbl. í dag. 

Útreikningur framtíðartjónsins var flókið samspil framangreindra þátta 

sem óþarfi er að rekja ítarlega hér. Þó má segja að tekjuþátturinn og aldur 

tjónþola hafi skipt einna mestu máli, auk frádráttarliðs vegna 

eingreiðsluhagræðis bótanna, sem miðaðist skv. dómvenju við 6% allt til 

ársins 1995, sbr. síðari umfjöllun. Að auki lækkuðu dómstólar venjulega bætur 

vegna tekjuskattshagræðis, en óljóst er hversu mikil sú lækkun var sökum 

óskýrleika forsendna dóma. Ráða má þó af dómum Hæstaréttar að lækkun 

vegna skattfrelsis var mismunandi eftir tekjum tjónþolans.29  

Í tilvikum barna, ungmenna og annarra sem ekki höfðu tekjureynslu, var 

leitast við að meta fjártjón þeirra á grundvelli meðaltekna eða meðaltekna 

ákveðins starfshóps. Gat því verið um mikla óvissu að ræða, sér í lagi í 

tilvikum barna sem ekki höfðu neina menntun til starfa. Lengi vel var mikið 

ójafnræði milli kynjanna varðandi tekjur sem lagðar voru til grundvallar, konum 

í óhag. Hæstiréttur komst að því í Hrd. 1997, bls. 683 (688), að það bryti í 

bága við jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrárinnar að nota lægri tekjuviðmiðun 

þegar konur ættu í hlut en karlar. Var ekki talið skipta máli þótt útreikningar 

sýndu að meðaltekjur kvenna væru lægri en karla.30 

                                            
27 Sjá m.a. Gunnar M. Guðmundsson, „Um örorkumöt“. Tímarit lögfræðinga 1972 (2), bls. 51-
52. 
28 Viðar Már Matthíasson, „Um mat á varanlegri örorku“, bls. 177.  
29 Sjá Gestur Jónsson og Gunnlaugur Claessen, „Endurskoðun skaðabótalaga (fyrri hluti)“, 
bls. 153.  
30 Viðar Már Matthíasson, „Um mat á varanlegri örorku“, bls. 177. Jón Steinar Gunnlaugsson 
gagnrýnir niðurstöðu Hæstaréttar í málinu og vísar til þess að ekki sé athugavert að sönnun 
um fjárhæð tjóns tjónþola verði byggð á bestu fáanlegu upplýsingum um tjónið á þeim tíma 
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3.2 GILDISTAKA SKAÐABÓTALAGA NR. 50/1993 

Með skaðabótalögum nr. 50/1993 sem tóku gildi 1. júlí 1993, var gerð 

grundvallarbreyting á mælikvarðanum sem notaður var við ákvörðun 

skaðabóta fyrir varanlegt líkamstjón. Óhætt er að segja að nýju lögin 

einkenndust af stöðluðum bótaákvæðum, miðað við það sem áður var, en 

ætlunin var að létta og einfalda afgreiðslu bótamála innan réttar sem utan. 

Markmið laganna var þrenns konar; í fyrsta lagi að endurbæta reglur um 

ákvörðun bóta fyrir tjón á mönnum, þar á meðal tjón vegna missis 

framfæranda. Í öðru lagi að færa til nútímahorfs reglur um tengsl 

skaðabótaréttar og annarra bótaúrræða. Í þriðja lagi að setja lagaákvæði sem 

gera dómstólum kleift að taka eðlilegt tillit til hagsmuna þeirra sem valda tjóni 

og bera af öðrum ástæðum skaðabótaábyrgð.31 

Hvað varðar bætur vegna varanlegrar örorku voru meginbreytingarnar 

með tilkomu skaðabótalaganna þær að bæturnar reiknast eftir stöðluðum 

reglum og horfið var frá áðurnefndu læknisfræðilegu örorkumati. Þess í stað 

var tekið upp svokallað „fjárhagslegt örorkumat“. Með því var leitast við að 

meta til örorkustigs þau áhrif, sem líkamsmeiðsli hafa á hæfi hins slasaða til 

að afla tekna með vinnu sinni eftir slys.32 

Með lögunum voru bætur metnar til fjárhæðar sem nam 7,5-földum 

árslaunum tjónþola, sbr. þágildandi 7. gr. laganna, margfölduðum með 

örorkustigi, sbr. 3. mgr. 5. gr. laganna. Eingöngu var horft til heildarvinnutekna 

sem tjónþoli hafði á næstliðnu ári fyrir þann dag sem tjón bar að höndum, ólíkt 

þriggja ára venjunni sem gilti fyrir gildistöku laganna, sbr. fyrri umfjöllun. 

Við ákvörðun bóta var tjónþolum skipt í tvo hópa. Meginreglan var sú að 

bætur tjónþola sem áttu sér tekjusögu voru reiknaðar eftir 5.-7. gr. skbl. sem 

lýst var að framan, en sérregla gilti hins vegar um þá sem höfðu engar eða 

óverulegar tekjur, þ.e. börn, ungmenni og tjónþola sem að verulegu leyti nýttu 

                                            

sem ákvörðun er tekin. Telur hann jafnframt að það sé ólögmætt misrétti að ákveða bætur til 
sumra tjónþola hærri en leiðir af slíkri viðmiðun en ekki til annarra. Að lokum álítur hann að í 
dóminum felist að tjónþolanum sé ákveðinn meiri réttur til launa en þær stúlkur sem ekki 
slasast njóta að jafnaði og er það hans mat að pólitísk draumasýn um stöðu karla og kvenna í 
framtíðinni hafi ráðið niðurstöðu dómsins um það efni. Sjá nánar í Jón Steinar Gunnlaugsson, 
Um fordæmi og valdmörk dómstóla. Reykjavík 2003, bls. 140.   
31 Alþingistíðindi, A-deild, 1992-1993, bls. 3622. 
32 Gestur Jónsson og Gunnlaugur Claessen, „Endurskoðun skaðabótalaga (fyrri hluti)“, bls. 
150. 
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vinnugetu sína þannig að þeir höfðu engar eða takmarkaðar tekjur. Tjón þeirra 

var bætt á grundvelli 8. gr. laganna en samkvæmt þeirri grein var miskastig 

lagt til grundvallar útreiknings fjárhagslegs líkamstjóns og bótafjárhæðir 

leiddar af hefðbundinni læknisfræðilegu örorku, í stað fjárhagslegs örorkumats 

líkt og gert var í 5.–7. gr. laganna. 

Vísað var til þess að sú aðferð sem mælt var fyrir um í 8. gr. hafi ekki 

verið aðferð sem byggði á líklegu tekjutapi tjónþola í framtíðinni, heldur 

lögbundin aðferð við ákvörðun á bótum fyrir framtíðarfjártjón fyrir þann hóp, 

sem ekki hefur tekjureynslu.33 Unnt er að fallast á það enda er ljóst að 

læknisfræðileg örorka þarf alls ekki endurspegla hina fjárhagslega örorku, sér 

í lagi þar sem aðstæður manna eru mismunandi. Því er ekki unnt að setja 

samasem merki milli miskastigs og varanlegrar fjárhagslegrar örorku. 

Gagnrýna má ýmis atriði þágildandi ákvæða í skaðabótalögunum sem 

sneru að bótum vegna varanlegrar örorku. Í fyrsta lagi var skipting tjónþola í 

tvær fylkingar umdeilanleg og til þess fallin að valda misræmi vegna 

mismunandi útreikningsaðferða. Í öðru lagi var að finna í 1. ml. 2. mgr. 8. gr. 

ákvæði þess efnis að engar örorkubætur greiddust þegar miskastig væri 

minna en 15 stig. Verður slíkt að teljast óeðlilegt í meira lagi. Reglan var 

einkum studd þeim rökum að minni háttar örorka leiddi yfirleitt ekki til 

raunverulegs fjártjóns eða skerðingar á aflahæfi. Hæstiréttur tók á 

ofangreindum álitamálum með dómi þann 4. júní 1998, bls. 2233. Komst hann 

að því að aðgreining tjónþola í tvo hópa eftir tekjureynslu væri reist á 

málaefnalegum sjónarmiðum en taldi hins vegar það stangast á við 

jafnræðisreglu 65. gr. og eignarréttarákvæði 72. gr. stjórnarskrárinnar að þeir 

sem hefðu miskastig undir ákveðnu lágmarki fengju ekki bætur í samræmi við 

tjón sitt. Rétt er að geta þess að með lögum nr. 42/1996 um breytingu á 

skaðabótalögum hafði títtnefnt lágmark verið lækkað í 10 stig. 

Áhugavert er að velta því upp hvort niðurstaða Hæstaréttar hefði verið 

sú sama ef þágildandi skaðabótalög hefðu verið í samræmi við reglur 

frumvarps til skaðabótalaga, sem lagt var fram á 115. löggjafarþingi 1991-

1992. Í 5. og 8. gr. frumvarpsins var tiltekið að bætur vegna fjárhagslegs 

                                            
33 Viðar Már Matthíasson, „Um mat á varanlegri örorku“, bls. 186. 
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líkamstjóns greiddust ekki ef varanleg örorka væri minni en 15%.34 Vísað var 

til þess að með neðri mörkum var ætlað að koma í veg fyrir að örorkunefnd 

þyrfti að fjalla um tjón sem erfitt væri að færa sönnur á og sem yfirleitt væru 

smávægileg.35 Lágmarkið tók því til allra tjónþola, en ekki einungis þeirra sem 

fengu fjárhagslegt líkamstjón sitt bætt á grundvelli 8. gr. líkt og reyndin varð 

með skaðabótalögum sem lögfest voru á næsta þingi, 1992-1993. Alþingi 

felldi þannig niður neðri mörkin í 5. gr. við lögfestingu skaðabótalaga árið 

1993, en ekki í 8. gr. Telja má að meiri líkur séu fyrir því að fyrirkomulagið líkt 

og frumvarpið sem lagt var fyrir Alþingi 11. febrúar 1992, hefði staðist 

jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar, en eðli málsins samkvæmt er ekki unnt að 

fullyrða slíkt.  

Einnig má virða fyrir sér annars vegar hvers vegna ákveðið var að hafa 

fastan margfeldisstuðul og hins vegar hvers vegna margfeldisstuðullinn 7,5 

varð fyrir valinu. Hvað fyrra atriðið varðar segir í kafla 4.2 almennra 

athugasemda með frumvarpi til skaðabótalaga, að rökin fyrir föstum stuðli hafi 

verið tvíþætt; að einfalda ákvörðun bótafjárhæðar og komast hjá miklum og 

tíðum sveiflum á bótafjárhæðum vegna breytinga á vöxtum. Varðandi hitt 

álitaefnið segir að „[l]águr margföldunarstuðull veg[i] á móti því hagræði sem 

tjónþoli hefur af því að greiðslur frá þriðja manni dragist ekki frá 

skaðabótakröfu hans.“36 (breyting mín). Mikil gagnrýni kom fram vegna 

margfeldisstuðulsins 7,5 og var álitið að hann dygði hvergi nærri til að mæla 

raunverulegt fjártjón tjónþola af metinni örorku.37 Brugðist var við gagnrýninni 

með því að hækka margfeldisstuðulinn í 10 með lögum nr. 42/1996 um 

breytingu á skaðabótalögum.  

3.3 BREYTINGAR Á SKAÐABÓTALÖGUM ÁRIN 1996 OG 1999 

Líkt og að framan var getið voru gerðar tvær breytingar með lögum nr. 

42/1996 sem snertu útreikning bóta vegna varanlegrar örorku. Allsherjarnefnd 

Alþingis fól Gesti Jónssyni hrl. og Gunnlaugi Claessen hæstaréttardómara  að 

taka til athugunar margfeldisstuðul 1. mgr. 6. gr. skbl., yfirfara önnur ákvæði 

                                            
34 Alþingistíðindi, A-deild, 1991-1992, bls. 2902. 
35 Sama heimild, bls. 2931. 
36 Alþingistíðindi, A-deild, 1992-1993, bls. 3626. 
37 Gestur Jónsson og Gunnlaugur Claessen, „Endurskoðun skaðabótalaga (fyrri hluti)“, bls. 
147. 
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laganna og síðast en ekki síst að semja frumvarp til laga um breytingar á 

skaðabótalögum. Þeir Gestur og Gunnlaugur skiluðu ítarlegri greinargerð til 

nefndarinnar og henni fylgdu fullbúin drög að frumvarpi til breytinga á 

skaðabótalögum. Í frumvarpinu var gert ráð fyrir miklum breytingum á gildandi 

lögum þótt áfram væri í aðalatriðum miðað við þá stöðlun bótareglna sem 

lögfest var árið 1993. Taldi allsherjarnefnd Alþingis of mörgum spurningum 

vera ósvarað svo unnt væri að framkvæma allar þær breytingar sem fram 

komu í tillögu frumvarpshöfunda.38 Það þótti hins vegar óumflýjanlegt að 

hækka margfeldisstuðulinn enda ljóst að hann var ekki nægilega hár til þess 

að slasað fólk fengi fullnægjandi bætur fyrir fjártjón sem leiddi af varanlegri 

örorku. Lágmark miskastigs til greiðslu örorkubóta í 1. ml. 2. mgr. 8. gr. var 

einnig lækkað í 10 stig. 

Dómsmálaráðherra skipaði Guðmund Jónsson fyrrverandi 

hæstaréttardómara, Gest Jónsson hrl. og Sigrúnu Guðmundsdóttur hrl. í 

nefnd skv. 3. gr. laga nr. 42/1996, til að vinna að heildarendurskoðun 

skaðabótalaganna. Nefndin skilaði áliti í tvennu lagi þar sem þeir Guðmundur 

og Gestur mynduðu meirihluta. Sömdu þeir frumvarp sem varð að lögum nr. 

37/1999 um breytingu á skaðabótalögum en með lögunum var mikils háttar 

breyting gerð á þágildandi rétti. Kanna verður helst fjórar breytingar í tengslum 

við efni þessarar ritgerðar. 

Í fyrsta lagi var gerð breyting á 6. gr. skbl. þess efnis að notaður skyldi 

samfelldur margfeldisstuðull til 75 ára aldurs við útreikning bóta fyrir varanlega 

örorku, en ekki einn fastur stuðull líkt og áður var gert. Hér að aftan verður 

farið ítarlega í forsendur stuðulsins.  

Í annan stað var reglum um ákvörðun bóta fyrir varanlega örorku þeirra 

sem féllu undir 8. gr. laganna, þ.e. þeir sem ekki nýttu vinnugetu sína til að 

afla tekna, breytt þannig að miðað skyldi við fjárhagslegt örorkumat skv. 5.-7. 

gr. laganna. Sérregla 8. gr. sem áður gilti, var því felld niður. Áður hefur verið 

reifað að ekki þótti æskilegt að byggja ákvörðun um bætur tjónþola, sem féllu 

undir 8. gr. laganna, á læknisfræðilegu örorkumati, enda var grundvallarmunur 

á þeim aðferðum sem giltu eftir því í hvorn flokkinn tjónþoli féll. 

                                            
38 Alþingistíðindi, A-deild, 1995-1996, bls. 3295-3296. 
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Í þriðja lagi var 10% lágmark miska vegna greiðslu örorkubóta fellt niður 

og er það í samræmi við áðurnefndan dóm Hæstaréttar í máli 1998, bls. 2233.  

Loks var lögfest lágmarkslaunaviðmiðun við útreikning bóta fyrir 

varanlega örorku. Ítarleg umfjöllun verður um þetta atriði síðar í ritgerðinni.  

Að auki má geta þess að önnur umfangsmikil breyting var gerð varðandi 

ákvörðun tekna. Með lögunum var snúið aftur til fyrri framkvæmdar þannig að 

tekjur tjónþola miðuðust við meðaltal þriggja síðustu almanaksára fyrir slys í 

stað þess að miða árslaun við tekjur síðastliðinna 12 mánaða, þ.e. 

jafnlengdarár. Nánar verður fjallað um árslaunaviðmiðin í kafla 4.3.  
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4. ÁKVÖRÐUN BÓTA VEGNA VARANLEGRAR ÖRORKU 

Í 1. gr. skbl. er að finna meginreglu skaðabótaréttarins sem kveður á um 

að sá sem bótaábyrgð ber á líkamstjóni skuli greiða skaðabætur fyrir. Í 1. mgr. 

segir að skaðabætur greiðist fyrir atvinnutjón, sjúkrakostnað og annað fjártjón 

sem af því hlýst og ennfremur þjáningabætur. Næsta málsgrein kveður á um 

að hafi líkamstjón varanlegar afleiðingar skuli einnig greiða bætur fyrir miska 

og örorku, þ.e. varanlegan missi og skerðingu á getu til að afla vinnutekna. Af 

1. gr. skbl. leiðir að ef tjóni er valdið með skaðabótaskyldum hætti á tjónþoli 

rétt á greiðslu bóta. 

Fimmta til níunda grein skbl. snúa að bótum vegna varanlegrar örorku. 

Samkvæmt 1. mgr. 6. gr. skbl., eins og henni var breytt með 5. gr. laga nr. 

37/1999, er brúttóframtíðartjón vegna varanlegrar fjárhagslegrar örorku 

reiknað þannig að örorkustig tjónþola skv. 5. gr., árslaun hans skv. 7. gr. og 

margfeldisstuðull skv. 6. gr., sem tengdur er við aldur tjónþola á þeim tíma 

sem upphaf varanlegrar örorku miðast við, er margfaldað saman. Með þessari 

margföldunaraðferð er leitast við að áætla með sem nákvæmasta hætti hið 

fjárhagslega tap sem tjónþoli muni að líkindum verða fyrir í framtíðinni vegna 

afleiðinga líkamstjóns. Þó skal hafa í huga að eingöngu er um spá að ræða 

þar sem margir óvissuþættir eru fyrir hendi.39 

Það er óskráð meginregla í skaðabótarétti, að tjónþoli eigi að fá allt tjón 

sitt bætt, hvorki meira né minna. Eins og áður var nefnt kann sá sem fyrir slysi 

varð að eiga bótarétt í fleiri stoðum bótaréttarins en skaðabótaréttarins. Í 

samræmi við meginregluna um að tjónþoli eigi að fá raunverulegt tjón sitt bætt 

á hinn skaðabótaskyldi ekki að þurfa að sæta því að greiða hærri bætur en 

með þarf til þess að bæta raunverulegt tjón.40 Vegna þessa er í 4. mgr. 5. gr. 

skbl. mælt fyrir um hvaða greiðslur frá þriðja aðila skuli dragast frá brúttótjóni 

vegna varanlegrar örorku. Deilur voru lengi vegna fyrsta málsliðar 

málsgreinarinnar sem áður kvað á um að „greiðslur sem tjónþoli fær frá 

almannatryggingum“ skyldu dragast frá skaðabótakröfu vegna líkamstjóns. 

Þann 27. apríl 2009 voru lög nr. 53/2009 um breytingu á skaðabótalögum, nr. 

50/1993, með síðari breytingum samþykkt. Var gerð sú breyting að eingöngu 
                                            
39 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 668. 
40 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur, bls. 174.  
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eingreiddar örorkubætur almannatrygginga, sbr. 5. mgr. 34. gr. laga nr. 

100/2007 skyldu dragast frá skaðabótakröfu vegna líkamstjóns. Taldi Alþingi 

að sanngirnissjónarmið mæltu með þessari breytingu og jafnframt að hún 

myndi hafa mikla réttarbót í för með sér, sér í lagi fyrir alvarlega slasað fólk.41 

Auk þessara greiðslna má nefna sem dæmi að bætur frá slysatryggingu 

ökumanns eftir umferðarlögum og bætur frá sams konar slysatryggingu 

manns er slasast sem farþegi í eigin ökutæki eru dregnar frá 

skaðabótakröfu.42  

4.1 VARANLEG ÖRORKA, SBR. 5. GR. SKAÐABÓTALAGA 

Fimmta grein skaðabótalaganna fjallar um varanlega örorku. Samkvæmt 

1. mgr. ákvæðisins á tjónþoli rétt á þess konar bótum valdi líkamstjón, þegar 

heilsufar tjónþola er orðið stöðugt, varanlegri skerðingu á getu til að afla 

vinnutekna. Örorkumat skv. 5. gr. er með öðrum orðum einstaklingsbundið 

fjárhagslegt mat, en ekki læknisfræðilegt. 

Álitamál er hvað felst í hugtakinu örorka. Hvergi í skaðabótalögum er að 

finna skilgreiningu á orðinu en Íslenzk orðabók skýrir það svo: „(mikil eða 

alger) skerðing á starfsgetu (af slysi eða veikindum, t.d. lömun).“43 Að þessu 

virtu má sjá að mat á varanlegri örorku ræðst af því hvort og þá hversu mikið 

afleiðingar slyss hafa skert getu tjónþola til að afla tekna og miðast matið við 

ástand tjónþola á svokölluðum stöðugleikapunkti.44 Með öðrum orðum mætti 

skilgreina varanlega örorku sem þá starfsorkuskerðingu, sem af líkamstjóni 

                                            
41 Guðmundur Sigurðsson vakti máls á því í innsendu erindi sínu til allsherjarnefndar Alþingis, 
með bréfi dags. 23. mars 2009, að tjónþoli fengi e.t.v. tjón sitt ofbætt ef frumvarpið sem varð 
að lögum nr. 53/2009 héldist óbreytt. Benti hann á að skv. frumvarpinu kæmu dagpeningar frá 
almannatryggingum sem greiddir eru vegna tímabilsins eftir að tímabundnu atvinnutjóni skv. 
2. gr. skbl. lýkur, sbr. 33. gr. laga nr. 100/2007 um almannatryggingar, og 
endurhæfingarlífeyrir, sbr. 7. gr. laga nr. 99/2007 um félagslega aðstoð, ekki til frádráttar, 
þrátt fyrir að þessar bætur væru þegar greiddar þegar skaðabótauppgjörið færi fram. 
Aðgengilegt á http://www.althingi.is/dba-bin/erindi.pl?ltg=136&mnr=438. 
42 Aðrar frádráttarbærar greiðslur skv. 4. mgr. 5. gr. skbl. eru greiðslur frá samnings- eða 
lögbundinni atvinnuslysatryggingu launþega en þær dragast frá skaðabótakröfu hans á 
hendur vinnuveitanda þeim sem slysatrygginguna keypti. Bætur samkvæmt lögum um 
sjúklingatryggingu dragast frá skaðabótakröfu og jafnframt skal draga frá skaðabótakröfu 40% 
af reiknuðu eingreiðsluverðmæti örorkulífeyris frá lífeyrissjóði og skal við útreikninginn miðað 
við 4,5% ársafvöxtun. Hins vegar dragast ekki aðrar greiðslur sem tjónþoli fær frá þriðja 
manni vegna líkamstjóns, svo sem lífeyrissjóði eða vátryggingafélagi, ekki frá skaðabótakröfu. 
43 Árni Böðvarsson, Íslenzk orðabók handa skólum og almenningi. Reykjavík 1963, bls. 849.  
44 Guðmundur Sigurðsson, „Mat á varanlegum afleiðingum líkamstjóna“, bls. 105. 
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leiðir.45 Í Hrd. 2001, bls. 4025 (4028) sló Hæstiréttur því föstu að hugtakið 

varanleg örorka hafi nú fengið lögákveðna merkingu, sem er fjárhagsleg 

örorka. Í málinu var deilt um hvort miða ætti bætur vegna varanlegrar örorku 

við fjárhagslega eða læknisfræðilega örorku, skv. orðalagi kjarasamnings. Í 

dóminum sagði jafnframt að hugtakinu fjárhagslegri örorku yrði ekki einungis 

beitt við uppgjör skaðabótakrafna, heldur einnig margs kyns krafna um 

vátryggingabætur. 

Sú skerðing sem um ræðir er metin eftir sérfræðilegu mati, svokölluðu 

örorkumati, sbr. 10. gr. skbl. Með því er leitast eftir að meta hver fjárhagsleg 

og læknisfræðileg örorka tjónþolans sé. Fjárhagsleg örorka er metin út frá 

tímabundnu og varanlegu atvinnutjóni hins slasaða en varanlegur miski er 

metinn út frá læknisfræðilegri örorku. Rétt er að hafa í huga að viðfangsefni 

ritgerðarinnar er eingöngu fjárhagslegt tap tjónþola vegna varanlegrar örorku 

en ekki verður fjallað um þá læknisfræðilegu. 

Aðferðin sem notuð er til að meta fjárhagslegt líkamstjón hins slasaða er 

jafnan nefnd mismunaaðferð og leiðir óbeint af 2. mgr. 5. gr. skbl. Hún felst í 

því að bera verður saman tvær atburðarásir í lífi tjónþolans, sem báðar byggja 

að verulegu leyti á spádómum um framtíðina. „Annars vegar þarf að ákvarða, 

hver hefði orðið framvindan í lífi tjónþola, ef tjónsatvikið hefði ekki átt sér stað. 

Hins vegar þarf að ákvarða, hvernig ætla megi að framvindan verði að teknu 

tilliti til þeirrar staðreyndar, að tjónþoli hefur orðið fyrir líkamsmeiðslum“.46 

Áherslan hvílir á mati á atvinnutækifærum tjónþola fyrir slys annars vegar og 

eftir slys hins vegar. 

Fjölmarga þætti verður að taka með í hinar hugsuðu atburðarásir, sem 

óþarfi er að rekja ítarlega hér, en þó má nefna atriði líkt og atvinnusögu hins 

slasaða, menntun og félagslega stöðu, horfur í atvinnumálum, tekjur 

tjónþolans fyrir og eftir slys, líkamstjón, aldur, búsetu og fleira.  

Að öllu ofangreindu virtu má líta svo á að fjárhagstjón hins slasaða sé 

„mismunur þeirra atvinnutekna, sem tjónþoli hefði unnið sér inn, ef 

líkamstjónið hefði ekki komið til, og þeirra tekna, sem hann mun hafa í 

framtíðinni, að teknu tilliti til þeirra áhrifa, sem líkamstjónið hefur á aflahæfi 

                                            
45 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 667.  
46 Viðar Már Matthíasson, „Um mat á varanlegri örorku“, bls. 192. 
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hans.“47 Örorka viðkomandi reiknast í hundraðshlutum (örorkustigum) sbr. 3. 

mgr. 5. gr. en í því felst að hvert örorkustig gefur til kynna hve marga 

hundraðshluta af tekjum sínum hinn slasaði muni framvegis missa vegna 

slyssins.48 

Ljóst er að markmið fjárhagslegs örorkumats skv. ofangreindu er að 

meta þau áhrif sem líkamsmeiðsli hafa á hæfi slasaða til að afla tekna með 

vinnu sinni eftir slysið.49 Hafa ber þó í huga að eingöngu er um spá að ræða 

vegna fjölmargra óvissuþátta þegar atburðarásirnar tvær eru ákvarðaðar, 

bæði sem varða tjónþolann sjálfan og mismunandi ástands sem ríkir í 

þjóðfélagi hans á hverjum tíma fyrir sig. Af því leiðir að raunverulegt tjón hins 

slasaða getur ýmist reynst meira eða minna en framkvæmt mat gefur til 

kynna. Velta má upp því álitamáli hvort ekki væri eðlilegra og hagkvæmara að 

greiða bótafjárhæðina mánaðarlega sem lífeyri í stað þess að greiða hana í 

einu lagi líkt og gert er í dag, sbr. 3. mgr. 6. gr. skbl. Með því væri unnt að 

endurmeta örorku tjónþola og þar með bæturnar með reglulegu millibili og 

þannig finna út raunverulegt tjón hans með nákvæmari hætti. Til að ná slíku 

fram þyrfti m.a. að breyta tekjuskatts- og eingreiðsluhagræðisforsendunni í 

margfeldisstuðlinum, sbr. síðari umfjöllun. Sú aðferð hefur sína kosti en einnig 

galla. Ekki gefst rúm til að fjalla um slíkt fyrirkomulag í þessari ritgerð.  

4.2 MARGFELDISSTUÐULL 6. GR.  

Margfeldisstuðull 6. gr. skbl. á að tryggja að tjónþoli fái áætlað 

framtíðartekjutap bætt, þar til venjulegri starfsævi líkur. Leitast er við að bæta 

tapaðar atvinnutekjur þau ár, sem telja má að tjónþoli eigi eftir af starfsævi 

sinni.50 Líkt og að framan hefur verið reifað voru bætur vegna varanlegrar 

örorku metnar til fjárhæðar sem nam 7,5-földum árslaunum tjónþola, 

margfölduðum með örorkustigi, með setningu skaðabótalaga 1. júlí 1993. 

Stuðullinn var háður breytingum frá 26 ára aldri samkvæmt þágildandi 9. gr. 

laganna. Sá stuðull þótti ekki nægjanlega hár til að slasað fólk fengi 

                                            
47 von Eyben, Bo, Erstatningsudmåling: personskade, forsörgertab. Kaupmannahöfn 1984, 
bls. 131 og Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 667.  
48 Jón Erlingur Þorláksson, „Íslensku skaðabótalögin. Misheppnuð lagasmíð“. Tímarit 
lögfræðinga 1999 (3), bls. 192.  
49 Gestur Jónsson og Gunnlaugur Claessen, „Endurskoðun skaðabótalaga (fyrri hluti)“, bls. 
150. 
50 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 669. 
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fullnægjandi bætur fyrir fjártjón sem leiddi af varanlegri örorku51 og með lögum 

nr. 42/1996 um breytingu á skaðabótalögum var margfeldisstuðullinn því 

hækkaður um þriðjung, eða upp í 10. Með lögum nr. 37/1999 um breytingu á 

skaðabótalögum var enn fremur gerð mikils háttar breyting á gildandi rétti. 

Horfið var frá þeirri tilhögun að hafa einn og sama margfeldisstuðulinn og 

þess í stað kom samfelldur stuðull fyrir alla starfsævi sem lækkaði með 

hækkandi aldri og var lækkunarákvæði 9. gr. fellt inn í 6. gr. laganna. Hér á 

eftir verður fjallað um  þær forsendur sem liggja að baki margfeldisstuðlinum. 

Samfara því verður bent á atriði sem telja má að betur mættu fara. 

Samkvæmt athugasemdum við 5. gr. breytingalaganna frá 1999 eru 

eftirfarandi sjö forsendur til grundvallar útreikningi margfeldisstuðulsins. Þær 

eru óbreyttar frá gildistöku breytingarlaganna.52  

4.2.1 Tekjur til 75 ára aldurs 

Í fyrsta lagi eru notaðir tryggingafræðilegir stuðlar sem sýna hversu mikið 

árstekjur margfaldast ef bættar eru tapaðar vinnutekjur til 75 ára aldurs. Við 

útreikning stuðlanna er tekið tillit til dánar-, örorku- og starfslíkinda. Byggt er á 

íslenskum dánarlíkum áranna 1991-1995, örorkulíkum eftir danskri reynslu 

með 30% lækkun en Sigurður Freyr Jónatansson cand. act. reiknaði 

starfslíkindi út frá tölum um atvinnuþátttöku í vinnumarkaðskönnum Hagstofu 

Íslands frá apríl 1998.  

Velta má fyrir sér hvers vegna miðað er við 75 ára aldur í stað annars 

aldursmarks. Fram að gildistöku skbl. voru bætur ákveðnar samkvæmt töflum 

tryggingafræðinga þar sem gert var ráð fyrir einhverri tekjuöflun fram yfir 

áttræðisaldur. Þessar töflur voru byggðar á meðaltalsreynslu um lífs- og 

starfslíkur. Hinn árlegi fjárhagslegi skaði var því metinn lægri með hækkandi 

aldri. Í skbl. fyrir breytingu árið 1999 var tjónþolum hins vegar einungis 

ætlaðar bætur til 70 ára aldurs nema í undantekningartilvikum, sbr. þágildandi 

2. mgr. 9. gr.53 Því má segja að farin hafi verið ákveðin millileið þegar 

margfeldisstuðullinn var lögfestur með lögum nr. 37/1999 um breytingu á skbl. 

                                            
51 Alþingistíðindi, A-deild, 1995-1996, bls. 3296.  
52 Sjá Alþingistíðindi, A-deild, 1998-1999, bls. 1293-1294. 
53 Alþingistíðindi, A-deild, 1995-1996, bls. 3311-3312. 
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en annars eru engar nánari skýringar að finna í athugasemdum með 

frumvarpinu né greinargerð höfunda, sem fylgdu því.54 

Líkt og að framan var getið er útreikningur margfeldisstuðulsins flókið 

ferli sem fyrst og fremst tryggingafræðingar fást við. Benda má á að við 

útreikning stuðulsins er stuðst við eldri töflu um íslensk dánarlíkindi á árunum 

1991-1995, en síðan hafa þrjár nýrri töflur verið gefnar út sem gefa e.t.v. 

skýrari mynd af dánarlíkindum Íslendinga, þ.e. vegna áranna 1996-2000, 

1999-2003 og 2001-2005. Í nýjustu töflunni má lesa að lífslíkur karla hafa 

hækkað á öllum aldursskeiðum en lífslíkur yngri kvenna lækkað. Lífslíkurnar 

hafa aftur á móti hækkað fyrir konur eldri en 35 ára. Lífslíkur karla voru 78,6 ár 

við fæðingu miðað við 2001-2005 töfluna, en 77,9 og 76,9 ár miðað við eldri 

töflurnar. Líftími kvenna var hins vegar 82,9 ár miðað við nýjustu tölur en 82,2 

og 81,7 ár miðað við eldri töflur.55 Á árinu 2008 jukust lífslíkurnar enn frekar 

og voru orðnar 79,6 ár hjá körlum við fæðingu en 83,0 ár hjá konum.56 Þessar 

staðreyndir gera það að verkum að eldri tafla, sem miðað var við í útreikningi 

á margfeldisstuðlinum, er úrelt. Þar með eru forsendur margfeldisstuðulsins 

að þessu leyti skakkar og því ástæða til að gera breytingar á honum með 

tilkomu nýrra taflna um ævilíkur. 

Þar sem starfslíkindin voru reiknuð út frá tölum um atvinnuþátttöku í 

vinnumarkaðskönnun Hagstofunnar frá apríl 1998 er nærtækast að bera 

saman þær tölur við atvinnuþátttöku á sama árstíma árin 2008 og 2009. Í 

töflunni „Atvinnuþátttaka, atvinnuleysi, vinnutími og fjöldi starfandi í apríl og 

nóvember 1991-2002“ sem finna má á vef Hagstofunnar kemur fram að 

atvinnuþátttakan á almennum vinnumarkaði í apríl 1998 var 81,2% af 

heildarmannfjöldanum. Á fyrsta ársfjórðungi 2008 var þátttakan 81,0% en 

79,5% ári seinna.57 Atvinnuþátttakan hefur því minnkað sem nemur 1,7% 

                                            
54 Á heimasíðu Hagstofunnar er að finna töfluna „Fjöldi starfandi eftir kyni, aldri og 
landssvæðum  1998-2005“. Samkvæmt töflunni voru á árinu 2005 um 4.900 starfandi manns 
á aldrinum 65-69 ára, 1.270 manns á aldursbilinu 70-74 ára og 780 sem voru 75 ára eða eldri 
unnu launaða vinnu. Aðgengilegt á www.hagstofa.is (síðast sótt 23. apríl 2010).  
55 Helgi Bjarnason, „Dánarlíkur Íslendinga D0105“. Óbirt skýrsla ætluð félagsmönnum Félags 
íslenskra tryggingastærðfræðinga (FÍT) sem tillaga að nýjum dánarlíkum, bls. 4-8.  
56 Sjá á heimasíðu Hagstofunnar http://www.hagstofa.is/?PageID=95&newsid=4012. Frétt nr. 
66/2009 (síðast sótt 12. apríl 2010).  
57 Tölur eru teknar úr töflunni „Atvinnuþátttaka, atvinnuleysi, vinnutími og fjöldi starfandi eftir 
ársfjórðungum 2003-2009“ á heimasíðu Hagstofunnar. Aðgengilegt á www.hagstofa.is (síðast 
sótt 12. apríl 2010). 
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miðað við apríl 1998 en ég tel að þeirri tölu verði að taka með fyrirvara þar 

sem meðaltal heildaratvinnuþátttöku áranna 1998-2009 er 82,5%.58 Líkt og 

alvitað er hafa aðstæður á Íslandi verið afbrigðilegar eftir fall bankanna þriggja 

haustið 2008 og með öllu óvíst hvort og hvenær hagkerfið rísi aftur. Engu að 

síður hefur orðið breyting á atvinnuþátttöku landsmanna burtséð frá því hvaða 

viðmiðunartala að framan lögð er til grundvallar og gefur það tilefni til 

endurskoðunar á forsendunni. 

Í árslok 2004 lauk Félag íslenskra tryggingastærðfræðinga við gerð nýrra 

örorku- og endurhæfingartaflna sem byggðust á innlendri reynslu um tíðni 

örorku. Áður var almennt stuðst við danskar örorkulíkur með allt að 30% 

„afslætti“, líkt og við útreikning margfeldisstuðulsins. Með nýju töflunum kom í 

ljós að um verulegt vanmat var að ræða á tíðni örorku við tryggingafræðilega 

athugun. Samkvæmt töflunum var örorkutíðni landsmanna mun hærri en talið 

hafði verið enda jókst fjöldi öryrkja miðað við eldri forsendur. Að meðaltali voru 

íslensku örorkulíkurnar 5% yfir þeim dönsku.59 Greinilegur munur er því á 

örorkulíkunum sem lagðar eru til grundvallar margfeldisstuðlinum og nýjustu 

tölum. 

Með framangreinda umfjöllun í huga er augljóst að úrbóta sé þörf enda 

er við útreikning margfeldisstuðulsins stuðst við eldri töflur sem óhætt er að 

segja að séu úreltar og gefi ekki rétta mynd af aðstæðum þjóðfélagsins í dag. 

Nauðsynin er ekki síður brýn í ljósi þess að allar þrjár töflurnar hafa breyst 

töluvert frá því sem áður var.  

4.2.2 Ársafvöxtunarforsenda  

Í öðru lagi er ein forsenda varðandi uppbyggingu margfeldisstuðulsins sú 

að miða eigi við 4,5% ársafvöxtun frá 18 ára aldri tjónþola. Þannig er reiknað 

með að tjónþoli geti ávaxtað bætur sínar sem nemur 4,5% frambúðarávöxtun. 

Er þetta bæði í samræmi við niðurstöðu Hæstaréttar í Hrd. 1995, bls. 937 og 

einnig þá ávöxtunarmöguleika, þegar miðað var við áhættulitla ávöxtun, sem 

                                            
58 Heildaratvinnuþátttaka 1998: 82,3%, 1999: 83,2%, 2000: 83,5%, 2001: 83,6%, 2002: 
82,8%, 2003: 82,1%, 2004: 80,7%, 2005: 81,9%, 2006: 83,1%, 2007: 83,3%, 2008: 82,6%, 
2009: 80,9%. Meðaltal = 82,5%. Upplýsingar teknar af heimasíðu Hagstofunnar. Aðgengilegt 
á www.hagstofa.is (síðast sótt 12. apríl 2010).  
59 Annáll örorkulífeyrismála. 3. febrúar 2004 til 6. apríl 2006. Skýrsla örorkunefndar 
Landssamtaka lífeyrissjóða, apríl 2006.  Aðgengilegt á http://www.ll.is/?i=70 (síðast sótt 13. 
apríl 2010). Bls. 3.  
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voru fyrir hendi í þjóðfélaginu á þeim tíma sem frumvarp til breytingalaga frá 

árinu 1999 var lagt fram. Í framangreindum dómi staðfesti Hæstiréttur að 

sökum lækkandi vaxta og minnkandi verðbólgu væri ekki unnt að ná meiri 

ávöxtun á höfuðstólsverðmæti bótanna en sem næmi 4,5%. Að auki segir í 

dóminum að ekki verði ætlast til þess að ávöxtun bótafjár verði háð bindingu 

fjármagns um óhæfilegan tíma eða seld undir óeðlileg áhættuviðskipti. Þess 

ber að geta að Hæstiréttur breytti með þessum dómi gildandi dómvenju en 

vaxtafóturinn var áður 6%, allt frá dómi Hæstaréttar í Hrd. 1984, bls. 917 

(933). 

Það má því segja að með hliðsjón af meginreglunni um að tjónþoli eigi 

ekki að fá tjón sitt ofbætt, eru dregnir frá 4,5% ársvextir og lagt á herðar 

tjónþola að ávaxta bætur sínar sjálfur. Líkt og fjallað verður um í lok þessa 

kafla er reiknað álag til að mæta áhrifum 10% fjármagnstekjuskatts sem 

lagður er á vaxtatekjur, sbr. 3. tl. C-liðar 7. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt 

(tsl.). Afvöxtunaráhrifin eru því í raun 4,05%60 að teknu tilliti til álagsins.  

Rétt er að kanna hvernig aðstæðum háttar til í dag varðandi kosti 

almennings til að ávaxta fé sitt, enda hefur margt gengið á í íslensku 

efnahagslífi undanfarin misseri. Verður annars vegar rýnt í þá 

sparnaðarreikninga og hins vegar þá verðbréfasjóði sem Íslandsbanki hf. 

býður viðskiptavinum sínum upp á. Meginástæðan fyrir vali þessara tveggja 

leiða er sú að í báðum tilvikum er um tiltölulega áhættulitla ávöxtun að ræða.  

Íslandsbanki hf. býður upp á þrjá óverðtryggða innlánsreikninga og þrjá 

verðtryggða.61 Hafa ber í huga að óverðtryggðu reikningarnir, líkt og nafnið 

gefur til kynna, eru ekki tryggðir gegn verðbreytingum, og auk þess óbundnir 

eða eingöngu bundnir í 10 daga.  Af því leiðir að 4,55 – 6,75% ársvextirnir 

sem reikningarnir gefa af sér, eru einungis nafnvextir. Verðbólgan í mars 2010 

mældist 8,5%62 og eru raunvextir af óverðtryggðum innlánsreikningum 

Íslandsbanka því neikvæðir.  

Athyglisverðara er að kanna vextina sem verðtryggðu 

innlánsreikningarnir gefa. Þeir lægstu eru 3,4% ársvexti þar sem fjárhæðin er 

                                            
60 4,5x0.10 = 0,45, 4,5-0,45 = 4,05. 
61 Upplýsingar um innlánsreikninga eru teknar af heimasíðu Íslandsbanka hf. Aðgengilegt á 
http://www.islandsbanki.is/einstaklingar/sparnadur/reikningar/ (síðast sótt 2. apríl 2010).  
62 Sjá á heimasíðu Hagstofunnar. Aðgengilegt á www.hagstofa.is (síðast sótt 2. apríl 2010).  
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bundin í 3 ár, en þeir hæstu 3,7% og fjárhæðin bundin í 5 ár. Af þessu má sjá 

að ársafvöxtunarforsendan, miðað við þá raunávöxtun sem innlánsreikningar 

gefa í dag, er of há.  Afleiðing þess er að bætur tjónþola eru skertar of mikið.  

Hvað verðbréfasjóði varðar hafa þeir gefið mun hærri vexti en 

innlánsreikningar.63 Kaup í skuldabréfasjóði eru almennt álitin tiltölulega örugg 

fjárfesting, sér í lagi þeir sjóðir sem fjárfesta í ríkisskuldabréfum. Í þessari 

umfjöllun verður að hafa í huga að aðstæður á verðbréfasjóðsmarkaði 

undanfarin misseri hafa verið afar öfgakenndar. Dæmi þessu til stuðnings er 

að einn skuldabréfasjóða Íslandsbanka, Sjóður 7, sem fjárfestir eingöngu í 

löngum ríkisskuldabréfum, hefur gefið sérlega háa nafnávöxtun eða 22,6% 

síðustu 12 mánuði, og nemur raunávöxtunin því 14,1% á sama tímabili. Líkt 

og staðan er í dag verður að telja ljóst að tjónþolar geti ávaxtað bætur sínar, 

með a.m.k. 4,5% raunársávöxtun, og gott betur. Þó ber að hafa í huga líkt og 

áður sagði að aðstæður eru um margt óvenjulegar og ekki er unnt að meta 

hvort eða hversu lengi þær haldast óbreyttar. 

Að lokum má benda á  að Íslandsbanki hf. tekur þóknun vegna 

kostnaðar við kaup í Sjóði 7 sem nemur 1% af mismuni á kaup- og sölugengi, 

vegna árlegra umsjónarlauna sem er 0,9% af nettóhagnaði ársins og að auki 

er afgreiðslugjald 300 krónur. 

Þess ber að geta að samkvæmt niðurstöðu Hæstaréttar í 

framangreindum dómi frá 1995, bls. 937 er ekki ætlast til þess að ávöxtun 

bótafjár verði háð bindingu fjármagns um óhæfilegan tíma. Af því leiðir skv. 

orðanna hljóðan að tjónþoli á að geta ávaxtað bætur sínar með þeim hætti að 

þær séu honum aðgengilegar hvenær sem þörf þykir. Með kaupum í 

verðbréfasjóðum af ýmsu tagi ætti tjónþola að vera unnt  að bæta upp 4,5% 

ársafvöxtunina sem reiknuð er inn í margfeldisstuðulinn, enda er fjármagnið 

ávallt laust til innlausnar með eins dags fyrirvara.  

Líkt og að framan var minnst á teljast vaxtatekjur til fjármagnstekna, sbr. 

3. tl. C-liðar 7. gr. tsl., og eru skattlagðar sem nemur 18%, sbr. 3. mgr. 66. gr. 

tsl. Þegar breytingalögin voru sett árið 1999 voru fjármagnstekjur skattlagðar 

10% og sú skattlagning tekin til greina við útreikning margfeldisstuðulsins. Í 

                                            
63 Upplýsingar um verðbréfasjóði eru teknar af heimasíðu Íslandsbanka. Aðgengilegt á 
http://www.islandsbanki.is/fjarfestingar/verdbrefasjodir/ (síðast sótt 2. apríl 2010).  
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stuðlinum er því reiknað álag til að mæta áhrifum 10% 

fjármagnstekjuskattsins, sbr. umfjöllun í lið 4.2.5. Afvöxtunaráhrifin miðast því 

við 4,05% ávöxtun bóta tjónþola eftir álagið en ættu með réttu að vera 3,69% 

miðað við skattaframkvæmdina í dag.64  

Ætla má að framangreind breyting á skatthæð fjármagnstekjuskatts gefi 

tilefni til endurskoðunar á útreikningi margfeldisstuðulsins, þar sem hún leiðir 

til þess að bætur tjónþolans eru skertar meira en eðlilegt er.  

4.2.3 Ávöxtun bóta barna 

Í þriðja lagi er miðað við í stuðlinum að bætur til barna ávaxtist um 3% á 

ári til 18 ára aldurs, en 4,5% eftir það. Ein forsendan við útreikning stuðulsins 

er því sú að miðað er við 3% ársafvöxtun á bótum til 18 ára aldurs en að 

teknu tilliti til álags vegna 10% fjármagnstekjuskatts eru afvöxtunaráhrifin í 

raun 2,7%65. Í stuðlinum er lagt til grundvallar að börn byrji að hafa tekjur 18 

ára og er tekjumissir ekki bættur að því aldursmarki. Sökum þessa verður 

höfuðstóll bóta til barns lægri eftir því sem það er yngra, að gefnu sama 

örorkustigi, en hæstur við 18 ára aldursmarkið. Þannig er lagt á barnið sjálft, 

eða öllu heldur forráðamenn þess, að ávaxta bæturnar til 18 ára aldurs þess 

til að jafna muninn. Með vísan til framangreindrar umfjöllunar um 

ávöxtunarmöguleika tjónþola í kafla 4.2.2 tel ég eins og aðstæðum er háttað í 

dag að börn og ungmenni eigi fulla möguleika á að ávaxta bætur sínar sem 

nemur 3% ársvöxtum. Til viðbótar umfjölluninni má bæta að Íslandsbanki hf. 

býður upp á verðtryggðan Framtíðarreikning sem gefur 4,05% ávöxtun til 18 

ára aldurs.  Að öllu framangreindu virtu eru möguleikar barna og ungmenna til 

fullnægjandi ávöxtunar svo sannanlega til staðar.  

Huga verður að því að tekjuskattur af fjármagnstekjum er nú 18% en 

ekki 10% líkt og áður. Vegna þessa standa rök til þess að hækka álagið í 

stuðlinum sem skatthækkuninni nemur til 18 ára aldurs þannig að 

raunafvöxtunin miðast við 2,46%66 að teknu tilliti til álagsins hjá börnum sem 

ekki eru farin að afla sér tekna.  

                                            
64 4,5x0.18 = 0,81, 4,5-0,81 = 3,69.  
65 3,0x0.10 = 0,3, 3,0-0,3 = 2,7.  
66 3,0x0.18 = 0,54, 3,0-0,54 = 2,46.  
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Gagnrýna má hvers vegna lagt sé til grundvallar að börn hefji störf við 18 

ára aldur. Líklegast varð þessi aldur fyrir valinu sökum þess að lögræðisaldur 

miðast við það tímamark. Vert er að benda á þá staðreynd að undanfarin ár 

virðast ungmenni að loknu skyldunámi kjósa fremur að halda skólagöngu sinni 

áfram með því að hefja framhaldsnám, í stað þess að hefja starfsferil enda 

hefur nemendum á framhalds- og háskólastigum fjölgað jafnt og þétt 

undanfarin ár.67 Þessu til stuðnings voru 93% 16 ára ungmenna árið 2008 

skráðir til náms á fyrsta ári framhaldsskólastigs.68 Hins vegar er ekki að finna 

neinar nýlegar upplýsingar um hversu stórt hlutfall þessara nemenda lýkur 

námi við framhalds- eða háskóla. Þó kemur fram í skýrslu Hagtíðinda frá 18. 

ágúst 2004 að brottfall nemenda frá hausti 2002 til hausts 2003 hafi verið  

19,3%.69 

Álitaefni er hvort ekki sé rétt að hækka aldursviðmiðið varðandi upphaf 

tekjuöflunar um einhver ár, sér í lagi með þá staðreynd í huga að langflestir 

sem á annað borð ljúka framhaldsnámi, gera það rúmlega tvítugir. Hins vegar 

er alveg ljóst að ekki nærri allir ljúka framhaldsnámi yfir höfuð meðan aðrir 

stunda nám miklu lengur, e.t.v. fram yfir þrítugsaldur. Að lokum má benda á 

að það er tjónþola til hagræðis að miða upphaf tekjuöflunar við hærri aldur en 

18 ára með títtnefnd ársafvöxtunaráhrif í huga, enda eru áhrifin mishá fyrir og 

eftir það tímamark, eða sem nemur 3% til lögræðisaldurs en 4,5% eftir.  

4.2.4 Skerðing vegna tekjuskattshagræðis 

Tjónþoli á rétt á að fá skaðabætur greiddar út í einu lagi. Það á einnig 

við um skaðabætur sem felast í framtíðartekjutapi. Talið er að í slíku 

fyrirkomulagi felist mikið hagræði fyrir tjónþola.70 Samkvæmt 2. tl. 28. gr. eldri 

laga nr. 40/1978 um tekjuskatt og eignarskatt sem var í gildi þegar 

breytingatillagan árið 1999 var samþykkt, töldust bætur fyrir varanlega örorku 

sem ákveðnar voru í einu lagi til greiðslu ekki til skattskyldra tekna. Samhljóða 

                                            
67 Skráðir nemendur í framhalds- og háskólum haustið 2009. Skýrsla Hagtíðinda, janúar 
2010. Aðgengilegt á www.hagstofa.is. Bls. 2.  
68 Upplýsingar teknar úr töflunni „Skólasókn eftir kyni, aldri og landsvæðum 1999-2008“ á 
heimasíðu Hagstofunnar. Aðgengilegt á www.hagstofa.is (síðast sótt 3. apríl).  
69 Brottfall nemenda úr framhaldsskólum 2002-2003. Skýrsla Hagtíðinda, ágúst 2004. 
Aðgengilegt á www.hagstofa.is. Bls. 1. 
70 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 692 
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ákvæði er nú að finna 2. tl. 28. gr. tsl. Í þessu felst með öðrum orðum að 

bætur vegna varanlegs líkamstjóns eru skattfrjálsar.  

Við ákvörðun margfeldisstuðulsins árið 1999 var tillit tekið til þessa og 

miðað við þá forsendu að skerðing vegna tekjuskattshagræðis og eingreiðslu 

yrði 33,3%. Er þessi niðurstaða um skerðingu jafnframt í samræmi við  

meginregluna  um að tjónþoli eigi ekki að hagnast á hinu bótaskylda atviki.  

Ástæða þykir til að kanna hvers vegna 33,3% skerðingarhlutfall var 

ákveðið. Í athugasemdum við frumvarp sem varð að lögum nr. 37/1999 er 

þess einungis getið að meðal annars hafi verið höfð hliðsjón af dómum 

Hæstaréttar um örorkubætur frá tímabilinu áður en skaðabótalögin tóku 

gildi.71 Í álitsgerð þeirra Gests Jónssonar og Gunnlaugs Claessen um 

skaðabótalög frá 10. nóvember 1995, sem að nokkru leyti var fyrirmynd 

frumvarpsins sem varð að lögum 37/1999, er fjallað lítillega um ákvörðun 

hlutfallsins. Þeim þótti eðlilegt að margfeldisstuðullinn yrði ákveðinn miðað við 

að skerðing vegna skatthagræðis og eingreiðslu væri 33,3%.72 Tillaga þeirra 

byggði einnig á því að hlutfallið væri í samræmi við dómvenju síðustu ára og 

mánaða en bættu einnig við að frádráttarprósentan væri það há, að hún 

nægði væntanlega jafnframt til að mæta nokkuð hærri miska- og 

þjáningabótum, sem yngra bótakerfi mælti tjónþolum en hið eldra.73  

Ástæða er til að kanna hvernig nefnt skatthlutfall fellur saman við 

núverandi aðstæður. Á árunum 1999 til 2004 hækkaði tekjuskattshlutfall 

árlega, lækkaði árin 2005 til 2008 og hækkaði aftur verulega árin 2009 og 

2010. Persónuafsláttur einstaklinga hefur samfara þessu hækkað árlega.74 

                                            
71 Alþingistíðindi, A-deild, 1998-1999, bls. 1308. 
72 Alþingistíðindi, A-deild, 1995-1996, bls. 3311. 
73 Sama heimild, bls. 3311.  
74 Skatthlutfall 1999 var 38,34% auk 7% hátekjuskatts á tekjur yfir 3.120.000 kr. og 
mánaðarlegur persónuafsláttur 23.329 kr., árið 2000 38,37% og 23.912 kr., árið 2001 38,76% 
og 25.245 kr., árið 2002 38,54% og 26.002 kr., árið 2003 38,55% og 26.825 kr., árið 2004 
38,58% og 27.496 kr., árið 2005 37,73% og 28.321 kr., árið 2006 36,72% og 29.029 kr., árið 
2007 35,72% og 32.150 kr., árið 2008 35,72% og 34.034 kr., árið 2009 37,2% ásamt 8% 
hátekjuskatti á stofni sem er umfram 700.000 kr. á mánuði og 42.205 kr., árið 2010 er áætlað 
að staðgreiðsla verði í þremur þrepum þannig af fyrstu 200.000 kr. af mánaðartekjum reiknast 
37,22% tekjuskattur, af næstu 450.000 kr. 40,12% og af fjárhæð umfram 650.000 kr. reiknast 
46,12% skattur. Persónuafsláttur er 44.205 kr. á mánuði. Ríkisskattstjóri, „Orðsending nr. 
1/1999 (til 2010) til launagreiðenda“. Aðgengilegt á http://www.rsk.is/ords/rsk0601/1999 
(síðast sótt 25. febrúar 2010).   
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Vegna þessa hefur skattbyrði hvers einstaklings lækkað til mikilla muna.75 Í 

dæmaskyni má nefna að árið 2009 var skattbyrði einstaklings af 

hámarkslaunum skv. 4. mgr. 7. gr. skbl. 32,4%76 en 17,4%77 af 

lágmarkslaunum skv. 3. mgr. sömu greinar. Þessu til samanburðar var 

skattbyrði einstaklings árið 1999 35,8%78 og 18,3%79 af sömu tekjum. Haldist 

tekjuskattshlutfallið fyrir árið 2010 óbreytt er ljóst að skattbyrðin af 

hámarkslaunum verði 35%80 en 16,8%81 af lágmarkslaunum. Af framansögðu 

má sjá að hlutfall tekjuskatts af háum tekjum er hærra en af lágum og áhrif 

tekjuskattsfrelsis því mismunandi fyrir einstaka tjónþola eftir tekjuöflun þeirra. 

Líkt og fjallað verður um síðar í ritgerðinni eru launaviðmið barna og 

ungmenna ákvörðuð eftir reglu 3. mgr. 7. gr. skbl. nema námslok séu 

fyrirsjáanleg, en þá er matskenndri reglu 2. mgr. sama ákvæðis beitt. Að öllu 

framangreindu virtu hlýtur 33,3% skerðing vegna tekjuskattshagræðis að vera 

óhæfilega mikil gagnvart börnum og öðrum tekjulágum í dag. Hafa ber í huga 

að sú fjárhæð sem munar í þessu óhagræði er ef til vill ekki há ef litið er til 

skamms tíma en þegar fram í sækir gæti sú krónutala verið töluverð. Ef til vill 

væri unnt að leiðrétta mismuninn ef árslaun í skaðabótalögunum væru miðuð 

við nettótekjur, þ.e. tekjur eftir að búið er að draga skatt frá þeim, en ekki 
                                            
75 Anna Lilja Ragnarsdóttir, „Skattaleg meðferð greiðslna vegna vinnuslysa“. BA-ritgerð við 
lagadeild Háskólans í Reykjavík, 2008, bls. 55. 
76 4.500.000x(6982/3282) = 9.573.000, a) skatthlutfall 1.1-30.6: 4.786.500x0,372 = 1.780.578 
b) skatthlutfall 1.7-31.12: i) 4.200.000x0,372 = 1.562.400, ii) 586.500x0,452 = 265.098 
(hátekjuskattur), 1.780.578+1.562.400+265.098 = 3.608.076 (skatthlutfall alls), 3.608.076-
506.466 (persónuafsláttur) = 3.101.610 (tekjuskattur alls), 3.101.610/9.573.000 = 32,4%. 
Árslaun eru hækkuð miðað við lánskjaravísitölu í desember 2009. 
77 1.200.000x(6982/3282) = 2.553.000, 2.553.000x0,372 = 949.716 (skatthlutfall), 949.716-
506.466 (persónuafsláttur) = 443.250, 443.250/2.553.000 = 27,4%. Árslaun eru hækkuð 
miðað við lánskjaravísitölu í desember 2009. 
78 4.500.000x(3817/3282) = 5.233.500, 5.233.500-3.120.000 = 2.113.500, a) 
3.120.000x0,3834 = 1.196.208 b) 2.113.500x0,4534 = 958.260 (hátekjuskattur), 
1.196.208+958.260 = 2.154.468 (skatthlutfall alls), 2.154.468-279.948 (persónuafsláttur) = 
1.874.520 (tekjuskattur alls), 1.874.520/5.233.500 = 35,8%. Árslaun eru hækkuð miðað við 
lánskjaravísitölu í desember 1999. 
79 1.200.000x(3817/3282) = 1.395.500, 1.395.500x0,3834 = 535.035 (skatthlutfall), 535.035-
279.948 (persónuafsláttur) = 255.087, 255.087/1.395.500 = 18,3%. Árslaun eru hækkuð 
miðað við lánskjaravísitölu í desember 1999. 
80 4.500.000x(7033/3282) = 9.643.000, a) þrep 1: 2.400.000x0,3722 = 893.280 b) þrep 2: 
5.400.000x0,4012 = 2.166.480 c) þrep 3: 1.843.000x,04612 = 849.992, 
893.280+2.166.480+849.992 = 3.909.752 (skatthlutfall alls), 3.909.752-530.460 
(persónuafsláttur) = 3.379.292 (tekjuskattur alls), 3.379.292/9.643.000 = 35%. Árslaun eru 
hækkuð miðað við lánskjaravísitölu í janúar 2010.  
81 1.200.000x(7033/3282) = 2.571.500, a) þrep 1: 2.400.000x0,3722 = 893.280 b) þrep 2: 
171.500x0,4012 = 68.806, 893.280+68.806 = 962.086 (skatthlutfall alls), 962.086-530.460 
(persónuafsláttur) = 431.626 (tekjuskattur alls), 431.626/2.571.500 = 16,8%. Árslaun eru 
hækkuð miðað við lánskjaravísitölu í janúar 2010. 
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heildarárslaun (brúttótekjur), þ.e. tekjur eins og þær eru áður en skattur er 

dreginn frá þeim.82 Það var hins vegar mat frumvarpshöfunda 

breytingarlaganna frá 1999, að í stöðluðu bótakerfi eins og byggt væri á í 

skaðabótalögunum væri erfitt að koma við útreikningi framtíðartjóns á 

grundvelli nettóárslauna. Því var niðurstaða þeirra að nota eitt 

skerðingarhlutfall til einföldunar vegna skattfrelsis og eingreiðsluhagræðis.83 

Að vissu leyti má fallast á þessi rök þó svo að sanngirnissjónarmiðin í garð 

þeirra tekjulægri mæli sterklega gegn því. Ég er þeirrar skoðunar að það sé 

langt í frá eðlilegt að tjónþolar með lægri tekjur sé látnir sæta slíkri mismunun. 

Breytinga er þess vegna þörf á umræddri forsendu margfeldisstuðulsins. 

Nærtækara væri að færa tekjuskattsskerðinguna nær raunverulegri skattbyrði 

þeirra sem minni tekjur hafa, allt niður í 20%. Annað álitamál risi þá við þessa 

breytingu, enda yrði þeim sem afla hærri tekjur gert hærra undir höfði sem 

leiddi til þess að tjón þeirra yrði ofbætt sem nemur mismuninum á skattbyrði 

þeirra og tekjuskattsskerðingunni. Þrátt fyrir slíkan annmarka hlýtur þetta 

fyrirkomulag að vera heppilegra enda yrði ekki farið á mis við réttindi neins í 

þeim skilningi sem rakinn er að framan. Tekjulítill tjónþoli fengi þannig 

raunverulegt tjón sitt bætt til fulls og hlýtur það að vera kjarni málsins, þ.e. að 

tjónþolinn fái raunverulegt brúttótjón sitt bætt. Málið lítur vissulega öðruvísi út 

frá sjónarhóli tjónvalds sem þvingaður væri til að ofbæta tjón af sínum völdum 

þegar tjónþolinn er með háar tekjur. Slíkar vangaveltur eru hins vegar efni í 

aðra ritgerð og verður látið staðar numið hér.  

4.2.5 Álag vegna fjármagnstekjuskatts 

Í forsendum við útreikning margföldunarstuðulsins var gengið út frá því 

að fjármagnstekjuskattur yrði 10% í framtíðinni. Ólíkt höfuðstól 

eingreiðslunnar, er sá hluti bótanna sem er í formi vaxtatekna ekki skattfrjáls, 

sbr. 3. tl. C-liðar 7. gr. tsl. Áður var fjallað um að við núvirðingu 

framtíðartekjutaps er gengið út frá 3% ársávöxtun til 18 ára aldurs en 4,5% 

eftir þann tíma. Þessi ávöxtun er skert með því að reikna álag í stuðulinn til 

þess að mæta áhrifum 10% fjármagnstekjuskattsins. Sú skerðing hækkar 

stuðulinn sem skattinum nemur. Þann galla er hins vegar að finna, líkt og að 

                                            
82 Alþingistíðindi, A-deild, 1992-1993, bls. 3647.  
83 Alþingistíðindi, A-deild, 1998-1999, bls. 1308. 
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framan var getið, að skatthlutfall fjármagnstekna hefur hækkað um 8 

prósentustig frá því að breytingarlögin voru sett árið 1999, og er 18% í dag. 

Augljós skekkja er því komin í útreikning stuðulsins, tjónþola í óhag, sem 

krefst óumflýjanlegrar leiðréttingar. Hækka þarf álagið í stuðlinum sem 

breytingunni nemur. Í köflum 4.2.2 og 4.2.3 var bent á hver 

ársafvöxtunaráhrifin eiga að vera miðað við skattaframkvæmdina nú. 

Að síðustu má velta upp því álitaefni hvort ekki væri eðlilegra að  

ársávöxtunarhlutfallið væri öfugt, þ.e. að bætur væru skertar til 18 ára aldurs 

sem næmi 4,5% og 3% eftirleiðis. Líkt og að framan var getið er bótum vegna 

fjárhagslegrar örorku ætlað að bæta framtíðartekjutap tjónþola og lagt er til 

grundvallar að tjónþoli byrji að afla tekna á 18. aldursári. Af 1. mgr. 53. gr. 

barnalaga nr. 76/2003, sbr. 1. mgr. 1. gr. lögræðislaga nr. 71/1997, leiðir að 

foreldrum sé skylt að framfæra barn sitt til lögræðisaldurs. Sökum þessa má 

gera ráð fyrir að ekki eigi að ganga á bætur barns vegna varanlegs 

fjárhagslegs tjóns fyrr en í fyrsta lagi við 18 ára aldur, þ.e. þegar barnið ætti 

að byrja að afla tekna. Þar af leiðandi má ætla að yngri tjónþoli eigi ef til vill 

betri kosti, þegar til lengri tíma er litið, að ávaxta bætur sínar með hærri 

vöxtum en annar sem er eldri en átján ára gamall og reglulega þarf að ganga 

á bæturnar. Er vísað  til umfjöllunar í kafla 4.2.2 vegna þessa.  

4.2.6 Ójöfn dreifing launatekna á starfsævinni 

Í sjötta lagi er við útreikning stuðulsins litið til þess að launatekjur manna 

dreifast ójafnt yfir starfsævina. Í athugasemdum með 5. gr. frumvarps sem 

varð að lögum nr. 37/1999 segir að tekjur manna séu að jafnaði hæstar um 

miðbik starfsævinnar en lækki síðan nokkuð fram að starfslokum. Á sama 

stað segir einnig að tekjur ungra manna séu sjaldnast eðlilegur grundvöllur 

fyrir áætlun um ævitekjur þeirra. Því sé það ekki eðlilegt við útreikning 

framtíðartekjumissis að byggja á tekjureynslu liðinna ára, án þess að taka tillit 

til framangreindra atriða.84 Með notkun stuðulsins er leitast við að mæta 

þessum áhrifum, þ.e. að atvinnutekjur dreifast ójafnt á starfsævina.85 Er því 

reiknað 30% álag á tekjur þess sem slasast 18 ára gamall eða yngri en álagið 
                                            
84 Sama heimild, bls. 1294. 
85 Bréf Sigurðar Freys Jónatanssonar til nefndar um endurskoðun skaðabótalaga dagsett 7. 
september 1998, bls. 1. Aðgengilegt á http://www.althingi.is/dba-
bin/erindi.pl?ltg=123&mnr=183 (síðast sótt 16. apríl).  
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stiglækkar fram til loka 29. aldursárs. Lágmarksviðmið árslauna barna og 

ungmenna undir 18 ára aldri, sbr. 3. mgr. 7. gr., er því í raun nokkru hærra 

heldur en lágmarksviðmið launa handa öðrum, sbr. nánar í kafla 4.3.3 hér á 

eftir. Einnig er á sama hátt tekið tillit til þess að líkur eru fyrir lækkandi tekjum 

á síðari hluta starfsævi.   

Velta má upp þeirri spurningu hvort framangreint „mynstur“ eigi jafn vel 

við konur og karla. Langflestar konur eignast börn á þrítugsaldri og fresta 

þannig að öllum líkindum framgöngu starfsferils síns um tíma, ólíkt körlum 

sem ekki neyðast til að vera fjarri vinnu líkt og konur. Þannig mætti færa rök 

fyrir því að álagið ætti að stiglækka til hærri aldurs en 29 ára í tilviki kvenna. 

Hins vegar er einungis um vangaveltur að ræða og verður látið nægja að 

varpa þeim fram fremur en að fjalla ítarlega um þær.  

4.2.7 Jafnræði kynjanna 

Í sjöunda og síðasta lagi gildir stuðullinn jafnt fyrir bæði kyn þrátt fyrir 

launamismun einstaklinga eftir kyni.  Í g. lið almennra athugasemda við 7. gr. 

sem fylgdu frumvarpi til breytingarlaga nr. 37/1999 segir að litið sé framhjá 

mismuni einstaklinga sem byggist á kynferði og stuðullinn reiknaður út frá 

meðaltali fyrir bæði kyn. Er sú niðurstaða í samræmi við dóm Hæstaréttar frá 

20. febrúar 1997, bls. 683. Í málinu var meðal annars deilt um hvort rétt væri 

að taka mið af óskertum meðaltekjum iðnaðarmanna eða einungis 75% þeirra 

tekna við útreikning tjóns 13 ára gamallar unglingsstúlku. Í dómnum segir 

orðrétt: 

„Þótt útreikningar sýni, að meðaltekjur kvenna hafi almennt verið lægri en karla, getur 
það ekki ráðið úrslitum, þegar til framtíðar er litið. Mismunun um áætlun framtíðartekna, 
þegar engar skýrar vísbendingar liggja fyrir um tjónþola sjálfan, verður ekki réttlætt með 
skírskotun til meðaltalsreikninga, en í 65. gr. stjórnarskrárinnar er boðið, að allir skuli 
vera jafnir fyrir lögum og konur og karlar njóta jafns réttar í hvívetna, sbr. 3. gr. 
stjórnskipunarlaga nr. 97/1995. Ber því að hafa óskertar meðaltekjur iðnaðarmanna til 
hliðsjónar, þegar framtíðartjón áfrýjanda er metið.“ 
 

Önnur niðurstaða en sú sem að ofan greinir þætti óeðlileg í dag og er litlu við 

þessa umfjöllun að bæta.  

4.3 ÁRSLAUN SKV. 7. GR. SKBL.  

Árslaun eru þriðji og síðasti þátturinn í útreikningi á bótum vegna 

varanlegrar örorku tjónþola. Þau eru ákvörðuð á grundvelli 7. gr. skbl. þar sem 

venjulega er miðað við meðalvinnutekjur síðustu þriggja almanaksára fyrir 
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tjónsdag. Undantekningar er að finna í næstu tveimur málsgreinum þar sem 

víkja má frá þeirri reglu, að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. „Með árslaunum 

sem reiknigrundvelli er leitast við að tryggja, að bæturnar verði á hverju ári í 

framtíðinni sama hlutfall af atvinnutekjum og örorkustiginu nemur.“86 Líkt og 

getið var um í fyrsta kafla ritgerðarinnar miðast árslaun í skbl. við brúttólaun.  

4.3.1 1. mgr. – Meginreglan  

Almenna reglan samkvæmt 1. mgr. 7. gr. skbl. á fyrst og fremst við um 

launþega. Árslaun til ákvörðunar bóta skv. 6. gr. teljast vera 

meðalatvinnutekjur tjónþola að meðtöldu framlagi vinnuveitanda til 

lífeyrissjóðs þrjú síðustu almanaksárin fyrir þann dag er tjón varð. Þessi regla 

var lögfest með 6. gr. breytingalaga nr. 37/1999 og er í samræmi við venju 

sem ríkti fyrir gildistöku skbl. 1. júlí 1993.87 Áður var miðað við svonefnt 

jafnlengdarár, en ekki almanaksár, og aðeins var miðað við tekjur síðasta 

jafnlengdarárs fyrir tjónsdag.88 Slíkt fyrirkomulag þótti ekki heppilegt, einkum 

sökum þess að tímasetja þurfti tekjur nákvæmlega innan ársins og því var 

horfið aftur til fyrri vegar.  

4.3.2 2. mgr. – Sérreglan 

Víkja má frá almennu reglunni í 1. mgr. ef aðstæður tjónþola eru 

óvenjulegar og ætla má að annar mælikvarði sé réttari á líklegar 

framtíðartekjur tjónþola, sbr. 2. mgr. 7. gr. Árslaun eru þá ákvörðuð 

sérstaklega eftir mati. Með lögum nr. 37/1999 um breytingu á skbl. var 

ákvæðið rýmkað þannig að mati yrði beitt í þeim tilvikum þegar viðmiðun við 

síðustu þrjú tekjuárin fyrir slys þættu af einhverjum ástæðum ekki réttmæt. 

Áður var sérreglunni eingöngu beitt þegar óvenjulegar aðstæður voru fyrir 

hendi, t.d. breytingar á tekjum eða atvinnuhögum.  

Í athugasemdum við 7. gr. frumvarps sem varð að skbl. og 6. gr. 

frumvarps sem varð að lögum nr. 37/1999 um breytingu á skaðabótalögum er 

að finna vísbendingar um hvaða tjónþolar falli undir sérregluna. Í 

athugasemdum við fyrrnefnda frumvarpið segir að sérreglunni verði beitt um 

                                            
86 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 669. 
87 Alþingistíðindi, A-deild, 1998-1999, bls. 1294. 
88 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 683.  
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sjálfstæðan atvinnurekanda er hefur tekjur sem undirorpnar eru tíðum 

breytingum, tjónþola sem er í hlutastarfi utan heimilis fyrir slys og 

atvinnulausan tjónþola. Í athugasemdum við síðarnefnda frumvarpið er getið 

um tjónþola sem nýlega hefur skipt um starf og tjónþola sem er námsmaður 

með fyrirséð námslok.  

Í tilviki námsmanna hefur Hæstiréttur slegið því föstu að þegar tjónþoli er 

við nám þegar slys ber að höndum, en ekki kominn svo langt á veg að 

námslok séu fyrirsjáanleg, eigi regla 3. mgr. 7. gr. um lágmarkslaun við.89 

Álitaefnið er því augljóslega hversu mikið telst nægjanlegt svo námslok teljist 

fyrirsjáanleg. Í Hrd. 1998, bls. 1976 átti tjónþoli einungis um eitt ár eftir af námi 

í grafískri hönnun og taldi Hæstiréttur að námslok væru þar af leiðandi 

fyrirséð. Í Hrd. 2001, bls. 3669 hafði tjónþoli á tjónsdegi lokið öllum bóklegum 

greinum í jarðfræðinámi og átti einungis eftir að skrifa lokaritgerð. Dómurinn 

komst að þeirri niðurstöðu að námslok væru fyrirséð. Úr dómi Hæstaréttar frá 

16. október 2003 í Hrd. 2003, bls. 3455 má lesa að hafi tjónþoli lokið 70,9% af 

námi sínu teljast námslok fyrirsjáanleg. Í málinu stundaði tjónþoli 

rafiðnaðarnám og þótti rétt að miða við meðaltekjur iðnaðarmanna með vísan 

til 2. mgr. 7. gr. skbl., en ekki lágmarkslaun, sbr. 3. mgr. 7. gr. Í Hrd. 1. október 

2009, í máli nr. 20/2009 kvað dómurinn á um að ekki væri nægjanlegt að hafa 

lokið 48% af bóklegum hluta og tæplega 42% af heildarnámi til sveinsprófs í 

rafvirkjun til að námslok yrðu talið nægjanlega fyrirséð. Einn dómari af þremur 

skilaði sératkvæði í málinu og taldi tjónþola hafa lokið nægjanlega miklu af 

námi sínu til að námslok teldust fyrirsjáanleg.  

Dómstólar leggja almennt til grundvallar, að námsfólk eigi að sæta 

lágmarkslaunaviðmiðun, a.m.k. þar til fyrirséð er, hvenær námslok verða. 

Telja verði að námsmaður þurfi að vera svo langt kominn í námi að skammt 

sé til námsloka til að vikið verði frá lágmarkslaunaviðmiðuninni.90 Með vísan til 

reifana á framangreindum dómum er unnt að fallast á það.   

4.3.3 3. mgr. – Lágmarkslaun 

Með 6. gr. laga nr. 37/1999 um breytingu á skaðabótalögum var lögfest 

lágmarkstekjuviðmiðunarákvæði til að tryggja öllum tjónþolum, sem ekki höfðu 

                                            
89 T.d. í Hrd. 2002, bls. 2307, Hrd. 2003, bls. 535 og Hrd. 2004, bls. 4106. 
90 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 689.  
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atvinnutekjur, lágmarksbætur fyrir tjón. Nú er kveðið á um í 3. mgr. 7. gr. skbl. 

að ekki skuli miða við lægri árslaun en tilgreint er í töflu sem er í 

málsgreininni. Lágmarkslaunin voru ákveðin 1.200.000 krónur miðað við 

verðlag 1. júlí 1993 en í dag nemur fjárhæðin eftir uppreikning miðað við 

lánskjaravísitölu, sbr. 1. mgr. 15. gr., 2.605.500 krónur, eða 217.125 krónur á 

mánuði.91 Í tilvikum barna og ungmenna undir 18 ára aldri er þó reiknað 30% 

álag í margfeldisstuðul 6. gr. skbl., sbr. umfjöllun í kafla 4.2.6, og hækkar 

stuðullinn því sem nemur þessu álagi. Lágmarksviðmið árslauna barna og 

ungmenna undir 18 ára aldri er því í raun 1.560.000 krónur miðað við verðlag 

1. júlí 1993 og 3.387.000 krónur eftir vísitöluuppreikning.92  

Ákvæði 3. mgr. 7. gr. um lágmarkslaun hafa verið skýrð svo, að það séu 

brúttólaun. Ekki eiga að bætast við þær fjárhæðir, sem í ákvæðinu eru 

greindar, framlag vinnuveitanda og launþega í lífeyrissjóð, heldur er það hluti 

af fjárhæðunum.93 Er það í samræmi við niðurstöðu Hæstaréttar í Hrd. 2003, 

bls. 4183.  

Líkt og að framan var getið gilti sú regla fyrir breytingar á 

skaðabótalögum árið 1999, að varanlegt líkamstjón þeirra sem féllu undir 8. 

gr. laganna, þ.e. barna, fólks sem stundaði nám og heimavinnandi, fór eftir 

læknisfræðilegu örorkumati, en ekki fjárhagslegu. Slík aðferðarfræði leiddi oft 

til óeðlilegrar niðurstöðu og er nú kveðið á um að bætur þessara tjónþola skuli 

ákveðnar eftir reglum 5. – 7. gr. skbl. Af dómaframkvæmd Hæstaréttar má 

ráða þá meginreglu að miða beri tekjur þessara tjónþola við lágmarkslaun 3. 

mgr. 7. gr. 

Athyglisvert er að kanna hvers vegna framangreind fjárhæð var valin og 

hvers vegna ákveðið var að miða við lágmarkslaun. Í 3. mgr. 3. gr. frumvarps 

til laga um breytingu á skaðabótalögum sem fylgdi álitsgerð þeirra Gests 

Jónssonar hrl., og Gunnlaugs Claessen hæstaréttardómara, sem lögð var fyrir 

allsherjarnefnd Alþingis 10. nóvember 1995, kom fyrst fram tillaga þess efnis 

að taka upp lágmarkslaunaviðmiðun. Tvímenningarnir miðuðu lágmarkslaunin 

við 1.400.000 krónur á ári, miðað við verðlag 1. júlí 1993, og svaraði sú 

fjárhæð nánast til meðallauna landverkafólks innan Alþýðusambands Íslands 

                                            
91 Vísitöluuppreikningur 5. apríl 2010: (1.200.000x7.126)/3282 = 2.605.500.  
92 (1.560.000x7.126)/3282 = 3.387.000. 
93 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 687.  
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(ASÍ) á árinu 1994.94 Í áðurnefndri álitsgerð þeirra segir ennfremur að við 

ákvörðun lokafjárhæðarinnar hafi m.a. verið litið til fjárhæða sem 

tryggingafræðingar hafa haft til viðmiðunar við útreikninga á tjóni vegna 

heimilisstarfa.95 Í 6. gr. frumvarps til laga um breytingu á skaðabótalögum sem 

varð að lögum nr. 37/1999 var hins vegar gerð tillaga að lágmarkslaunin yrðu 

1.200.000 krónur. Í athugasemdum við 7. gr. frumvarpsins segir að gagnrýni 

hefði komið fram í umfjöllun um breytingartillöguna árið 1995 sökum þess að 

lágmarksárslaunaviðmiðunin þætti of há og því hafi fjárhæðin lækkað frá fyrri 

tillögu. Niðurstaðan varð því sú að miða lágmarksviðmiðunina nokkurn veginn 

við meðallaun landverkafólks innan ASÍ árið 1994 en samt nokkru lægra, 

enda um lágmarkslaun að ræða. 

Á ári hverju tekur Hagstofa Íslands saman tölfræði yfir laun á almennum 

vinnumarkaði á Íslandi. Í skýrslu sem stofnunin gaf út 25. mars sl. kemur m.a. 

fram að regluleg laun á almennum vinnumarkaði á Íslandi árið 2009 námu 334 

þúsund krónum að meðaltali á mánuði, eða 4.008.000 krónum í árslaun, en 

miðgildi reglulegra launa var 282 þúsund krónur, samtals 3.384.000 krónur á 

ári. Séu eingöngu skoðaðir fullvinnandi launamenn kemur í ljós að regluleg 

laun þeirra voru 366.000 krónur á mánuði, eða 4.392.000 krónur á ári, og 

reyndist miðgildi þeirra vera 309.000 krónur, 3.708.000 krónur á ári.96 

Mikilvægt er að hafa í huga að í þessum tölum er ekki reiknað með 

mótframlagi vinnuveitanda í lífeyrissjóð, líkt og innifalið er í lágmarkslaunum 3. 

mgr. 7. gr. skbl. Skekkir það útreikninginn sem því nemur. 

Fróðlegt er að bera launin  á almennum vinnumarkaði árið 2009 saman 

við upphæð lágmarkslauna 3. mgr. 7. gr. skbl. Við setningu 

lágmarksárslaunaviðmiðunarinnar árið 1999 reyndust lágmarkslaunin, þ.e. 

                                            
94 Gestur Jónsson og Gunnlaugur Claessen. „Endurskoðun skaðabótalaga (síðari hluti). 
Tímarit lögfræðinga 1997 (4), bls. 249.  
95 Alþingistíðindi, A-deild, 1995-1996, bls. 3315. 
96 Laun á almennum vinnumarkaði 2009. Skýrsla Hagtíðinda, mars 2010. Aðgengilegt á 
www.hagstofa.is. Bls. 1. Með reglulegum launum er átt við laun fyrir umsaminn vinnutíma á 
mánuði, hvort sem um er að ræða dagvinnu eða vaktavinnu. Þau eru reiknuð bæði fyrir 
fullvinnandi launamenn og starfsfólk í hlutastarfi og eru laun einstaklinga í hlutastarfi 
umreiknuð í fullt starf. Laun á almennum vinnumarkaði eru meðallaun í ákveðnum 
atvinnugreinum, starfsstéttum og störfum og byggja niðurstöður á gögnum úr launarannsókn 
Hagstofu Íslands sem nær til tæplega 30 þúsund launamanna á almennum vinnumarkaði. 
Laun á almennum vinnumarkaði lýsa ekki launaþróun miðað við fasta samsetningu líkt og 
vísitala launa, heldur launastigi í krónum miðað við samsetningu vinnumarkaðarins hveru 
sinni. 
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1.200.000 krónur, nema tæplega 86% af meðallaunum landverkafólks innan 

ASÍ, sem þá voru nærri 1.400.000 krónur.97 Lágmarkslaunin ná hins vegar 

ekki nema 65%98 af meðaltali reglulegra launa í dag og einungis 59,3%99 

þegar eingöngu er miðað við fullvinnandi launamenn. Samkvæmt 

framangreindu er greinilegt að lágmarkslaunaviðmiðið heldur ekki í við þá 

þróun sem hefur verið undanfarin 10 ár á almennum launamarkaði. 

Meginorsökin fyrir þeim mun sem skapast hefur má finna í þeirri 

staðreynd að lágmarkslaun skv. 3. mgr. 7. gr. breytast mánaðarlega í hlutfalli 

við breytingar sem verða á lánskjaravísitölu frá 1. júlí 1993, sbr. 1. mgr. 15. gr. 

skbl., en ekki launavísitölu, líkt og t.d. árslaunin í 1. mgr. 7. gr. gera. Frá 1. júlí 

1999 til 1. febrúar 2010 hefur lánskjaravístalan hækkað um 115,3%100 en 

launavísitalan 180,7%.101 Ef lágmarkslaunin leiðréttust mánaðarlega í 

samræmi við launavísitöluna væru þau 3.368.500 krónur á ári í dag, eða 

208.700 krónur á mánuði.102 Er sú niðurstaða nær upphaflega markmiðinu, 

þ.e. að miða lágmarkslaun nokkurn vegin við meðallaun verkafólks innan ASÍ.  

Í umfjölluninni að framan er miðað við laun á almennum markaði skv. skýrslu 

Hagstofunnar. Þau hljóta að samrýmast vel launum félagsmanna ASÍ, sér í 

lagi með það í huga að ASÍ er stærsta fjöldahreyfing launafólks í landinu þar 

sem ríflega 98.000 félagsmenn eru virkir á vinnumarkaði og starfa á flestum 

sviðum samfélagsins, á almennum vinnumarkaði og hjá ríki og 

sveitarfélögum.103  

Velta má fyrir sér hver sé ástæða þess að lágmarkslaun skv. 3. mgr. 7. 

gr. og árslaun skv. 1. mgr. sömu greinar, vísitölureiknast ekki á sama 

grundvelli. Ástæðan er fjarri því að vera augljós. Fyrir gildistöku laga nr. 

37/1999 um breytingu á skaðabótalögum umreiknuðust bætur fyrir varanlega 

örorku miðað við breytingar á lánskjaravísitölu, sbr. 15. gr. skbl., en í niðurlagi 

6. gr. frumvarpsins sem varð að framangreindum lögum, var kveðið á um að 

                                            
97 Lánskjaravísitala 1. maí 1999 = 3.680. (1.200.000x3680)/3282 = 1.345.500, 
(1.400.000x3680)/3282 = 1.569.500, 1.345.500/1.569.500 = 0,857. 
98 2.605.500/4.008.000 = 0,650. 
99 2.605.500/4.392.000 = 0,593. 
100 7067/3282 = 2,153. 
101 368.6/131.3 = 2,807 
102 Launavísitala 1. júlí 1993 = 131.3 stig, launavísitala í febrúar 2010 = 368.6 stig. 
(1.200.000x368.6)/131.3 = 3.368.500 
103 Upplýsingar um ASÍ teknar af heimasíðu félagsins. Aðgengilegt á 
http://www.asi.is/desktopdefault.aspx/tabid-96/151_read-183/.  (síðast sótt 6. apríl 2010).  



 35 

meðalatvinnutekjur til ákvörðunar bóta skyldu leiðréttar samkvæmt 

launavísitölu til þess tíma er tjónþola yrði metin varanleg örorka. Hvorki er að 

finna í athugasemdum sem fylgdu frumvarpinu, né greinargerð 

frumvarpshöfunda neina umfjöllun um þá fyrirhuguðu breytingu að árslaun 

skyldu breytast í hlutfalli við breytingu á launavísitölunni. Virðist vera sem 

frumvarpshöfundar hafi annað hvort talið óþarfi að fjalla um þessa breytingu 

eða hreinlega gleymt því.  

Hæstiréttur Íslands hefur nýlega dæmt í tvígang efnislega sams konar 

ágreiningsefni milli aðila sem sneri að verðbótum vegna lágmarkslauna. Í Hrd. 

frá 8. október 2009 í máli nr. 35/2009 byggði áfrýjandi á því að það bryti gegn 

jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrárinnar að hækka laun þeirra sem féllu undir 

1. mgr. 7. gr., samkvæmt breytingu á launavísitölu en ekki þeirra sem fengju 

lágmarksárslaun skv. 3. mgr. sömu greinar. Niðurstaða héraðsdóms sem 

Hæstiréttur staðfesti með vísan til forsendna, var á þá leið að ótvírætt væri að 

bætur skyldu skv. skbl. hækka samkvæmt lánskjaravísitölu, sbr. 15. gr. 

laganna. Ekki var tekin til umfjöllunar málsástæða áfrýjanda að framkvæmdin 

fæli í sér mismunun og þar með brot á jafnræðisreglunni.   

Í Hrd. frá 21. janúar 2010 í máli nr. 230/2009 deildu aðilar um 

uppreikning bóta fyrir varanlega örorku. Áfrýjandi byggð mál sitt á mörgum 

málsástæðum og verða þær helstu raktar hér í stuttu máli. Fyrst taldi hann 

orðalag 3. mgr. 7. gr. bera með sér að ákvæðið tengdist 1. mgr. sömu greinar 

órjúfanlegum böndum, bæði varðandi tímabil verðbóta og þá vísitölu sem þar 

væri tilgreind, þ.e. launavísitöluna. Þannig skyldi tekjuviðmiðunin í 3. mgr. fara 

eftir þeim reglum sem fram kæmu í 1. mgr. 7. gr. sökum þess að 3. mgr. væri 

fyllingarákvæði greinarinnar. Í annan stað taldi áfrýjandi það hafa verið tilgang 

löggjafans að setja eina almenna verðtryggingarreglu í 1. mgr. 7. gr. sem 

lögfest var með lögum nr. 37/1999, í stað lokamálsliðar 2. mgr. 15. gr. sem 

felldur var úr gildi með sömu lögum. Í þriðja lagi taldi áfrýjandi að mistök eða 

yfirsjón löggjafans hafi valdið því að 1. mgr. 15. gr. skbl. var ekki breytt í 

samræmi við aðrar breytingar sem leiddu af lögum 37/1999. Áfrýjandi áleit í 

framhaldinu að túlka ætti skbl. samstætt og því væri ótækt að ósamræmi væri 

í verðtryggingu tekjuviðmiða örorkubóta. Í fimmta lagi taldi áfrýjandi að leggja 

ætti til almennar meginreglur um jafnræði, sbr. 65. gr. stjórnarskrárinnar og 

meginregluna um friðhelgi eignarréttarins, sbr. 72. gr. stjórnarskrárinnar. Að 
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síðustu byggði áfrýjandi á því að ýmis önnur sanngirnisrök og eðli máls mæltu 

með því að sjónarmið hans um túlkun á umræddum atriðum 

skaðabótalaganna yrði tekin til greina í málinu. Héraðsdómur hafnaði öllum 

framangreindum rökum áfrýjanda með því að ákvæði 15. gr. skbl. væru skýr 

og ótvíræð og því skyldi túlka þau eftir orðanna hljóðan. Ekki var fallist á að 

uppgjörsaðferðir við ákvörðun bóta brytu gegn ákvæðum stjórnarskrárinnar 

þar sem fjárhæðir 1. og 3. mgr. 7. gr. skbl. tækju til hópa sem ekki stendur 

eins á um og verðbótaviðmiðin töldust ekki eignarréttindi í skilningi 72. gr. 

stjórnarskrárinnar og sanngirnissjónarmiðin voru ekki tekin til greina. 

Hæstiréttur staðfesti héraðsdóminn með vísan til forsendna hans.  

Þrátt fyrir að það standist lagaleg að breyta lágmarkslaunum 3. mgr. 7. 

gr. samkvæmt lánskjaravísitölu, sbr. framangreinda dóma, er það skoðun mín 

að mismunandi uppgjörsaðferðir séu óeðlilegar. Því er breytinga þörf svo allir 

tjónþolar verði settir undir sama hatt.  Hafa ber í huga að lánskjaravísitala er 

ekki í neinum tengslum við launaþróun heldur breytist hún í samræmi við 

vísitölu neysluverðs. Á hinn bóginn verður einnig að hafa í huga að þrátt fyrir 

að launavísitala hafi hækkað mun meira en lánskjaravísitalan, þá hefur, eins 

og alvitað er, verið gríðarleg þensla í efnahagskerfinu á Íslandi og laun 

hækkað umfram verðlag. Nú er hins vegar verðbólga sem þýðir að verðlag 

hækkar umfram laun. Hvað verður um þróun launavísitölunnar skal ósagt látið 

en líklegast dregst munurinn á vísitölunum tveimur saman í náinni framtíð. 

Hvað sem öllum spám líður verður að líta svo á að eðlilegast sé að tjónþolar 

ættu að búa við sömu uppgjörsaðferðirnar og að samræmingar sé þörf.  

4.3.3.1 Hvers vegna lágmarkslaun? 

Fram að gildistöku skaðabótalaganna var það viðtekin venja að reikna 

fjártjón vegna varanlegrar örorku einstaklinga sem ekki höfðu tekjureynslu fyrir 

slys, á grundvelli meðaltekna eða meðaltekna tiltekinna hópa, t.d. 

verkamanna eða iðnaðarmanna.104 Vegna þessa er athyglisvert að kanna 

hvers vegna horfið var frá þeirri venju þegar skbl. var breytt með lögum nr. 

37/1999.  

                                            
104 Gestur Jónsson og Gunnlaugur Claessen. „Endurskoðun skaðabótalaga (síðari hluti), bls. 
255-256.  
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Eins og að framan hefur verið rakið var í frumvarpi sem varð að 

breytingalögum nr. 42/1996 fyrst gerð tillaga þess efnis að taka upp 

lágmarkslaun til viðmiðunar við bótaútreikning. Miðuðust þau við meðallaun 

1.400.000 kr.  Í greinargerð allsherjarnefndar sem fylgdi frumvarpinu segir að 

sumir umsagnaraðilar, sem fengnir voru til að gefa álit sitt á frumvarpinu, hafi 

gagnrýnt tillögur um ákvörðun lágmarkslaunanna. Nefndin taldi of mörgum 

spurningum ósvarað til að framkvæma þær breytingar sem frumvarpið innihélt 

og voru ákvæði um lágmarkslaunin ekki lögfest þá. Í athugasemdum við 7. gr. 

laga nr. 37/1999 um breytingu á skbl. er vísað til gagnrýninnar í 

breytingartillögunni frá árinu 1995 og því væri breyting á lágmarkslaunum 

gerð með hliðsjón af því og launin miðuð við 1.200.000 krónur. Minni hluti 

allsherjarnefndar lagði hins vegar til að eðlilegra væri að miða við meðallaun 

landverkafólks innan ASÍ, þ.e. 1.400.000 kr. miðað við verðlag 1. júlí 1993.105 

Aðrar skýringar en þær sem hér hafa verið raktar er ekki að finna hvers vegna 

lágmarkslaunin voru ákveðin 1.200.000 krónur. Ákvæðið sjálft um 

lágmarkslaunaviðmiðun var þó gagnrýnt með þeim rökum að upphæðin væri 

stórum hærri en raunveruleg lágmarkslaun í landinu. Af því leiddi að hinn 

skaðabótaskyldi aðili þyrfti að greiða hærri skaðabætur en sem næmi skaða 

tjónþolans.106  

                                            
105 Alþingistíðindi, B-deild, 1998-1999, d. 4209.  
106 Bréf Sambands íslenskra tryggingafélaga til allsherjarnefndar Alþingis, dags. 7. desember 
1998, bls. 9-11. Aðgengilegt á  http://www.althingi.is/dba-bin/erindi.pl?ltg=123&mnr=183 
(síðast sótt 16. apríl).  
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5. NIÐURSTAÐA 

Meginmarkmið skaðabótalaganna er að bæta tjónþola það tjón sem 

hann hefur orðið fyrir. Óhætt er að segja að um afar flókið og vandasamt mál 

sé að ræða, þegar reikna skal brúttótjón manna til framtíðar. Með setningu 

skaðabótalaganna var viðleitnin sú að einfalda og staðla regluverkið sem 

sneri að ákvörðun bóta, bæði vegna fjárhagslegrar og læknisfræðilegrar 

örorku. Því mætti e.t.v. halda fram að einfaldleikinn þýddi að lítið tillit væri 

tekið til persónulegra aðstæðna manna og réttlætið missi þannig marks. Aftur 

á móti má benda á að flóknar reglur, líkt og voru til staðar fyrir gildistöku skbl., 

gera það að verkum að til fellur kostnaður og bótaferlið verður tímafrekara. 

Hentugast er að finna þessu efni meðalhóf. Í gildandi skbl. er að finna 

ítarlegar og vandaðar reglur vegna útreiknings bóta fyrir líkamstjón hins 

slasaða. Hins vegar eru ýmsir vankantar á líkt og að framan var rakið. Vísast 

þar einkum til umfjöllunar um margfeldisstuðul 6. gr. skbl.  

Fyrst má nefna að þær töflur um dánar-, starfs- og örorkulíkindi sem 

tekið er tillit til við útreikning stuðulsins eru bæði gamlar og úreltar og 

samsvara engan vegin við nýjustu tölur um aðstæður manna í dag.  

Skerðing bóta vegna ársafvöxtunar nemur 4,5%, sbr. dóm Hæstaréttar í 

máli nr. 1995, bls. 937. Reiknað er álag í stuðulinn til að mæta áhrifum 10% 

fjármagnstekjuskatts sem lagður er á vaxtatekjur. Raunársafvöxtunin er því 

4,05%. Miðað við ávöxtunarmöguleika sem tjónþoli hefur í Íslandsbanka hf. 

hefur að framan verið sýnt að hvorki verðtryggðir né óverðtryggðir 

innlánsreikningar veita 4,5% vexti. Hins vegar gefa verðbréfasjóðir hærri vexti 

og þar getur tjónþoli ávaxtað bætur sínar svo nemi skerðingunni að fullu. Þó 

er það mín ályktun að aðstæður á Íslandi í dag gefi engan veginn rétta mynd 

af líklegri framtíð og taka beri þessum ávöxtunarmöguleikum með fyrirvara. 

Ársafvöxtunin nemur 3% hjá börnum yngri en 18 ára en 2,7% eftir reiknað 

álag. Möguleikar barna og ungmenna til að ávaxta bætur sínar eru því fleiri en 

eldri tjónþolar eiga.   

Einnig er álagið sem reiknað er til að mæta áhrifum 10% 

fjármagnstekjuskatts á vaxtatekjur ekki í samræmi við gang tímans þar sem 

skattprósentan er 18% í dag.  
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Miðað er við 33,3% skerðingu á bótum tjónþola vegna 

tekjuskattshagræðis. Ljóst er að sú skerðing á bótum tjónþola sem 

lágmarkstekjur hafa er langt umfram raunverulega skattbyrði þeirra árið 2010 

enda er hún einungis 16,8%. Aftur á móti „græða“ tjónþolar með hámarkslaun 

skv. 4. mgr. 7. gr. 2% þar sem skattbyrði þeirra nemur 35%.  

Í stuðlinum er reynt að mæta því að atvinnutekjur dreifast ójafnt á 

starfsævina. Því er reiknað 30% álag á tekjur þess sem slasast 18 ára gamall 

eða yngri og stiglækkar álagið fram til loka 29. aldursárs. Nokkurn veginn er 

víst að þessar forsendur eigi ekki við alla sem þær taka til enda eru aðstæður 

fólks jafn mismunandi og það er margt. Ég hef hins vegar engar forsendur til 

að ætla annað en að meðaltalið geti verið rétt.  

Stuðullinn gildir jafnt fyrir bæði kyn þrátt fyrir launamismun einstaklinga 

eftir kyni. Er sú niðurstaða í samræmi við dóm Hæstaréttar frá 20. febrúar 

1997, bls. 683, og eðlileg í alla staði.  

Viðmið lágmarksárslauna í 3. mgr. 7. gr. skbl. heldur ekki í við 

launaþróun undanfarinna ára á Íslandi. Meginástæðuna má rekja til þess að 

lágmarkslaunin breytast mánaðarlega í takt við lánskjaravísitölu, í stað vísitölu 

launa. Síðarnefnda vísitalan hefur hækkað mun meira en sú fyrrnefnda sem 

aðallega má rekja til góðærisins hér á landi undanfarin ár sem m.a. hefur leitt 

til hærri meðallauna og jafnframt aukins kaupmáttar. Líkur eru á að bil 

vísitalnanna muni jafnast í náinni framtíð.  

Að öllu framangreindu virtu verður að líta svo á að endurskoðun á 

forsendunum sem liggja að baki margfeldisstuðlinum sé nauðsynleg í alla 

staði. Ljóst er að þær forsendur sem lágu að baki stuðlinum við útreikning 

hans árið 1999 samræmist ekki þjóðfélagslegum aðstæðum nú og af því leiðir 

raunverulegt brúttótjón barns eða ungmennis sem tjónþola vegna varanlegrar 

fjárhagslegrar örorku er ekki bætt að fullu. Skerðing vegna tekjuskatts- og 

eingreiðsluhagræðisins og einnig ársafvöxtunarinnar vegur þar einna þyngst. 

Jafnframt er það niðurstaða mín að nauðsynlegt sé að uppreikna öll laun 

samkvæmt sömu vísitölunni í stað tveggja mismunandi. Með því verður 

jafnræðis- og sanngirnissjónarmiða einna helst gætt.  
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