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1 Inngangur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um hvað heimilt er að reikna til frádráttar frá skaðabótum fyrir 

varanlega örorku. Með bótum fyrir varanlega örorku er þá átt við þær bætur sem tjónþoli á rétt 

á úr hendi tjónvalds vegna framtíðartekjutaps. Markmið þessara bóta, líkt og allra skaðabóta, 

er að gera tjónþola fjárhagslega eins settan og ef tjónið hefði aldrei orðið
1
. Frá þessum bótum 

má draga ákveðnar greiðslur sem tjónþoli fær frá þriðja aðila enda samrýmist það meginreglu 

skaðabótaréttar um að tjón skuli hvorki ofbætt né vanbætt
2
. Mismunandi reglur gilda þó hvað 

þetta varðar eftir því hvernig slíkar greiðslur eru ákvarðaðar og hver uppruni þeirra er.  

Sérstaklega verður lögð áhersla á frádrátt greiðslna úr almannatryggingum frá skaðabótum 

fyrir varanlega örorku en frá setningu skaðabótalaga nr. 50/1993 hafa tvívegis verið gerðar 

breytingar hvað frádrátt frá bótum fyrir varanlega örorku varðar, fyrst með lögum nr. 37/1999 

og núna síðast með lögum nr. 53/2009. Einkum verður litið til breytinga sem komu til með 

setningu laga nr. 53/2009 og hvaða áhrif þessar breytingar hafa fyrir hina mismunandi 

tjónþola. 

2 Almennt um frádrátt frá bótum fyrir varanlega örorku 

Bætur fyrir varanlega örorku eru líklega einhverjar mikilvægustu skaðabætur sem 

einstaklingur getur átt rétt á en ætlun þeirra er að bæta tjónþola það framtíðartekjutap sem 

líkamstjón veldur honum. Hlutverk þessara bóta líkt og allra skaðabóta er að gera tjónþola 

fjárhagslega eins settan og ef tjónið hefði aldrei orðið.
3
 Þar sem líkamstjón sem valda 

varanlegri örorku hafa áhrif á tekjuöflun tjónþola það sem eftir er af starfsævi hans er 

ómögulegt að segja nákvæmlega til um hver raunveruleg fjárhagsleg áhrif tjónsins verða. 

Einhverja aðferð verður þó að nota til að meta hvernig bæta skuli tjónið og hafa nokkrar 

mismunandi aðferðir verið notaðar hér á landi undanfarna áratugi. 

Í samræmi við þá meginreglu skaðabótaréttar að tjónþoli skuli hvorki hagnast né tapa á 

tjóni er litið til þess við ákvörðun skaðabóta hvort tjónþoli fær eftir tjón einhverjar greiðslur 

frá öðrum en tjónvaldi sem hann hefði ekki fengið hefði tjónið ekki orðið.
4
 Slíkar greiðslur 

hafa líkt og skaðabætur það markmið að bæta tjónþola skerta möguleika hans til tekjuöflunar. 

Ljóst er því að til að halda fylgni við fyrrnefnda meginreglu verður eitthvert sampil að vera á 

                                                           
1
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 60-61 

2
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 60-61 

3
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 60-61 

4
 Alþt. 1998-99, A-deild, bls. 4071 
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milli þessara mismunandi greiðslna. Að öðrum kosti gæti tjónþoli átt möguleika á því að fá 

fullar bætur úr hendi tjónvalds auk annarra greiðslna og þar með fengið tjónið ofbætt. Slíku 

samspili hefur verið komið á með mismunandi aðferðum hér á landi og hafa þar mestar 

breytingar orðið hvað greiðslur úr almannatryggingum varðar. Hér á eftir verða raktar 

mismunandi gerðir greiðslna og áhrif þeirra á skaðabótakröfur. Sérstaklega verður rakið 

hvernig frádrætti greiðslna úr almannatryggingum hefur verið háttað og þá einkum í ljósi 

nýlegra breytinga sem til komu með setningu laga nr. 53/2009. 

3 Greiðslur sem koma til frádráttar 

Þær greiðslur sem til greina kemur að draga frá kröfu um skaðabætur fyrir varanlega örorku 

eru taldar upp í 4. mgr. 5. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 en þær má greina í sundur með 

tvennu móti. Annars vegar má greina þær í sundur eftir því hvernig fjárhæðir þeirra eru 

ákvarðaðar, það er hvort fjárhæðir eru ákvarðaðar eftir sömu reglum og almennt er notast við í 

skaðabótarétti eða ekki. Nærtækt er að álykta að sé fjáhæð greiðslu ákvörðuð eftir reglum 

skaðabótaréttar sé hlutverk hennar að koma í stað skaðabóta. Hins vegar má greina þær í 

sundur eftir uppruna þeirra, það er hvort þær eru upprunalega fjármagnaðar af tjónþola, 

tjónvaldi eða öðrum. Kemur þá til skoðunar hvort eðlilegt sé að annar en sá sem upprunalega 

fjármagnar greiðsluna eigi að njóta góðs af henni 

Upptalning 4. mgr. 5. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 á greiðslum sem koma til frádráttar 

skaðabótum fyrir varanlega örorku er tæmandi enda er það beinlínis tekið fram í síðasta 

málslið ákvæðisins. 

3.1 Greiðslur frá tryggingafélögum 

Almennt koma greiðslur sem reiknaðar eru eftir reglum skaðabótaréttarins til frádráttar 

skaðabótum fyrir varanlega örorku. Er þá oft um að ræða greiðslur úr lögbundnum 

tryggingum sem tjónvaldi er skylt að kaupa til að bæta tjónþola tjón sem líklegt er að hluti 

þeirra sem valda slíku tjóni hefðu ekki tök á að bæta sjálfir.
5
 Til þessara greiðslna teljast 

slysatryggingar umferðarlaga
6
 og sjúklingatryggingar

7
. Sé ekkert hámark á fjárhæð greiðslna 

úr slíkum tryggingum koma greiðslur úr þeim alfarið í stað skaðabóta úr hendi tjónvalds en að 

öðrum kosti dregst frá skaðabótunum sú fjárhæð sem greidd er úr tryggingunum. 

                                                           
5
 Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 693-694 

6
 Alþt. 1986-87, A-deild, bls. 889-890 

7
 Alþt. 1999-2000, A-deild, bls. 4411-4412 
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Að auki kemur til greina að draga frá skaðabótum greiðslu úr tryggingu sem vinnuveitandi 

hefur keypt launþega til hagsbóta hvort sem hún er keypt vegna lagaskyldu eða samnings. 

Þetta kemur einungis til greina sé um skaðabótakröfu starfsmanns á hendur vinnuveitanda 

sínum að ræða. Slíkar tryggingar styðjast þó við aðra útreikninga en þá sem lagðir eru til 

grundvallar í skaðabótarétti og koma því ekki alltaf í stað skaðabóta að öllu leyti.
 8

  

Til greina kemur að tjónþoli sjálfur hafi keypt tryggingu sem greiddar eru bætur úr þegar 

hann verður fyrir líkamstjóni. Slík greiðsla dregst þá ekki frá skaðabótakröfu hans á hendur 

tjónvaldi enda keypt af tjónþola sjálfum sér til hagsbóta en ekki til hagsbóta fyrir tjónvald. 

Leiðir þessi niðurstaða af 4. máls. 4. mgr. 5. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 þar sem fram 

kemur að greiðslur sem tjónþoli fái frá þriðja manni, aðrar en þær sem taldar eru upp í 

lögunum, komi ekki til frádráttar skaðabótakröfu.
9
 Þannig kemur til dæmis til greina að 

tjónþoli hafi keypt slíka tryggingu til að verja sig gegn hugsanlegri tekjuskerðingu vegna 

hámarksviðmiðunarfjárhæðar árslauna í 4. mgr. 7. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993.  

Ljóst er að það er mismunandi uppruni framangreindra greiðslna en ekki það hvernig 

fjárhæðir þeirra eru ákvarðaðar sem ræður því hvort talið hefur verið eðlilegt að þær komi til 

frádráttar skaðabótum.
10

 

3.2 Greiðslur frá lífeyrissjóðum 

Tjónþoli getur átt rétt á örorkulífeyri frá lífeyrissjóðum og er þá heimilt að draga frá 

skaðabótum fyrir varanlega örorku 40% af eingreiðsluverðmæti þess örorkulífeyris.
11

 Er þetta 

hlutfall komið til vegna þess að algengast er að launþegi greiði 4% launa sinna í lífeyrissjóð 

en vinnuveitandi greiði 6% mótfamlag og er með þessu móti dregið frá skaðabótum fyrir 

varanlega örorku sá hluti greiðslu frá lífeyrissjóðum sem kemur upprunalega frá 

vinnuveitanda tjónþola að frádregnum þriðjungi vegna tekjuskatts sem greiða ber af 

örorkulífeyri.
12

  

Örorkulífeyrir ákvarðast ekki eftir reglum skaðabótaréttarins og uppruni greiðslunnar (þ.e. 

fjármögnun lífeyrissjóða) er bæði hjá tjónþola og vinnuveitendum hans. Sambærilegt því 

þegar tjónþoli hefur sjálfur varið fé til að tryggja sig fyrir tekjutapi með vátryggingu er sá 

hluti örorkulífeyris sem á uppruna sinn hjá tjónþola sjálfum ekki dreginn frá skaðabótum fyrir 

varanlega örorku.  

                                                           
8
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 695 

9
 Alþt. 1998-99, A-deild, bls. 4071 

10
 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3630 

11
 Alþt. 1998-99, A-deild, bls. 4071 

12
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 695-696 
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Við setningu skaðabótalaga nr. 50/1993 var ekki gert ráð fyrir að örorkulífeyrir frá 

lífeyrissjóðum kæmi til frádráttar skaðabótum fyrir örorku en þess í stað gerði 

margföldunarstuðull skaðabóta fyrir varanlega örorku ráð fyrir að tjónþoli gæti átt rétt á 

slíkum greiðslum.
13

 Með setningu laga nr. 37/1999 var lögfest að draga skyldi þessar 

greiðslur frá skaðabótum en um leið var margföldunarstuðli skaðabóta fyrir varanlega örorku 

breytt á þann veg að hann endurspeglaði áætlaða raunverulega skerðingu á 

tekjuöflunarmöguleikum tjónþola.
14

 

3.3 Greiðslur úr almannatryggingum 

Sé örorka tjónþola metin 10% eða meiri á tjónþoli samkvæmt 34. gr. laga um 

almannatryggingar nr. 100/2007 rétt á örorkulífeyri úr almannatryggingum frá 

Tryggingastofnun ríkisins. Á undanförnum árum hafa nokkrar breytingar verið gerðar á því 

hvort og hvernig draga skuli þessar greiðslur frá skaðabótum fyrir varanlega örorku, fyrst með 

setningu skaðabótalaga nr. 50/1993, síðan með setningu laga nr. 37/1999 og loks með 

setningu laga nr. 53/2009. Það ber að taka fram að það hlutfall örorku sem tekið er mið af við 

ákvörðun þessa örorkulífeyris er ekki ákvarðað eftir sömu reiknireglum og það hlutfall örorku 

sem byggt er á við ákvörðun skaðabóta fyrir varanlega örorku. Munurinn er sá að meðan 

skaðabætur taka mið af hlutfallslegri skerðingu á getu tjónþola til að afla tekna
15

, þ.e. 

svokölluðu fjárhagslegu örorkumati, tekur örorkulífeyrir mið af svokölluðu læknisfræðilegu 

örorkumati en samkvæmt því er hver tegund líkamstjóns metin sem ákveðið hlutfall örorku.
16

 

Hið læknisfræðilega örorkumat skilar því eins slösuðum mönnum sama örorkuhlutfalli þó 

störf og tekjur þeirra séu mismunandi.
17

  

3.3.1 Fyrirkomulag fyrir setningu skaðabótalaga nr. 50/1993 

Áður en skaðabótalög nr. 50/1993 voru sett giltu öllu óskýrari reglur um mat á skaðabótum 

fyrir varanlega örorku enda byggðust þær á venjum en ekki settum lögum.
18

 Þá var almennt 

lagt til grundvallar læknisfræðilegt örorkumat og útreikningar tryggingastærðfræðings um 

                                                           
13

 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3626 
14

 Alþt. 1998-99, A-deild, bls. 1292 
15

 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3615 
16

 Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 7113 
17

 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3625 
18

 Viðar Már Matthíasson: „Um mat á varanlegri örorku, einkum í ljósi breytinga sem urðu við gildistöku 
skaðabótalaga nr. 50/1993”, bls. 173 
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framtíðartekjutap tjónþola.
19

 Þar sem eins líkamstjón getur haft mismunandi áhrif á möguleika 

mismunandi tjónþola til tekjuöflunar er ljóst að áhrif örorku metinnar eftir læknisfræðilegu 

örorkumati endurspeglar ekki beint þá skerðingu á tekjuöflunarmöguleikum sem tjónþoli 

verður fyrir. Til dæmis mætti bera saman mismunandi starfsorkuskerðingu sem leiðir af því 

að missa fót ef tjónþoli vinnur annars vegar sem húsasmiður eða hins vegar við 

skrifstofustörf. Fyrir þetta sætti örorkumatið mikilli gagnrýni og var það lengi almennt talið 

óraunhæfur mælikvarði á starfsorkuskerðingu tjónþola.
20

 

Ekki voru sérstakar reglur um frádrátt vegna greiðslna frá þriðja manni en skaðabætur 

voru þó að einhverju leyti lækkaðar vegna hagræðis tjónþola af eingreiðslu þeirra.
21

 Ekki er 

ljóst nákvæmlega hvaða hagræði um ræðir þar sem útreikningur skaðabóta var sjaldnast vel 

sundurliðaður.
22

 

Sem dæmi um slíkan frádrátt má nefna Hrd. 1996, bls. 2574 (247/1995) en þó dómurinn 

sé kveðinn upp eftir gildistöku skaðabótalaga nr. 50/1993 réðst niðurstaða hans af eldri 

réttarreglum þar sem tjónið átti sér stað fyrir gildistöku laganna. Í þeim dómi var meðal 

annars deilt um skerðingu skaðabóta vegna hagræðis af skattfrelsi og eingreiðslu skaðabóta. 

Um þennan lið segir eftirfarandi í niðurstöðukafla dómsins. 

Aðilar eru sammála um, að leggja eigi til grundvallar við úrlausn málsins útreikning Jóns 

Erlings Þorlákssonar tryggingarfræðings frá 11. maí 1995 á bótum handa aðaláfrýjanda vegna 

tímabundinnar örorku, 6.034.900 krónur, og varanlegrar örorku, 17.326.200 krónur. Eru þetta 

samtals 23.361.100 krónur. Þegar tekið er tillit til skattfrelsis bóta til aðaláfrýjanda vegna 

varanlegrar örorku og hagræðis af eingreiðslu þeirra bóta, jafnframt því, að höfð eru í huga 

lífeyrisréttindi hans hjá Lífeyrissjóði sjómanna, þykja bætur honum til handa vegna örorku 

hæfilega ákveðnar 17.000.000 krónur. 

Af þessu má sjá að hagræði af skattfrelsi og eingreiðslu er samtals talið nema um 27,2% af 

heildarfjárhæð hins metna tjóns. Ljóst er að ekki er um að ræða mörg prósent lækkun umfram 

það hagræði sem tjónþoli hefur af skattfrelsi og því lítið eða ekkert litið til hagræðis af 

framtíðargreiðslum úr almannatryggingum.  

  

                                                           
19

 Viðar Már Matthíasson: „Um mat á varanlegri örorku, einkum í ljósi breytinga sem urðu við gildistöku 
skaðabótalaga nr. 50/1993”, bls. 174-175 
20

 Viðar Már Matthíasson: „Um mat á varanlegri örorku, einkum í ljósi breytinga sem urðu við gildistöku 
skaðabótalaga nr. 50/1993”, bls. 181 
21

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 692 
22

 Viðar Már Matthíasson: „Um mat á varanlegri örorku, einkum í ljósi breytinga sem urðu við gildistöku 
skaðabótalaga nr. 50/1993”, bls. 179  
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3.3.2 Fyrirkomulag eftir setningu skaðabótalaga nr. 50/1993 

Samkvæmt greinargerð með frumvarpi því er varð að skaðabótalögum nr. 50/1993 er eitt af 

meginmarkmiðum frumvarpsins að færa til nútímahorfs reglur um tengsl skaðabótaréttar og 

annarra bótaúrræða.
23

 Eftir setningu laganna var samkvæmt þágildandi 4. mgr. 5. gr. laganna 

ekki heimilt að draga frá skaðabótum fyrir varanlega örorku greiðslur úr almannatryggingum. 

Skaðabætur fyrir varanlega örorku voru samkvæmt þágildandi 6. gr. laga skaðabótalaga nr. 

50/1993 reiknaðar sem árslaun næstliðins árs fyrir tjón margfölduð með 7,5 að frádreginni 

prósentutölu sem ákvörðuð var af aldri tjónþola samkvæmt þágildandi 9. gr. laganna. Í 

greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögunum var tekið fram að við ákvörðun 

margföldunarstuðuls sem notaður skyldi við útreikning skaðabóta fyrir varanlega örorku hefði 

verið höfð hliðsjón af því að tjónþoli héldi óskertum rétti til bóta úr almannatryggingum.
24

 

Einnig var vísað til þess í greinargerðinni til stuðnings hámarks sem sett var á 

viðmiðunarárslaun tjónþola að því fylgdi talsverður ávinningur fyrir tjónþola að þurfa ekki að 

sæta frádrætti á greiðslum úr almannatryggingum frá skaðabótakröfu.
25

  

Löggjafinn mat það þó skömmu síðar svo að þrátt fyrir að greiðslur úr 

almannatryggingum kæmu ekki til frádráttar kröfum um skaðabætur fyrir varanlega örorku 

hefði margföldunarstuðullinn verið ákveðinn of lágur. Var margföldunarstuðullinn því 

hækkaður um þriðjung með lögum nr. 42/1996 eða úr 7,5 í 10 en engin breyting gerð hvað 

frádrátt varðar.
26

  

Það fyrirkomulag við ákvörðun skaðabóta fyrir varanlega örorku sem komið var á með 

setningu laga nr. 50/1993 var að mestu að danskri fyrirmynd
27

 en svipað kerfi er notað enn í 

dag þar í landi og er margföldunarstuðullinn þar sá sami og hann var hér á landi eftir 

breytinguna sem gerð var með lögum nr. 42/1996.
28

 

3.3.3 Fyrirkomulag eftir setningu laga nr. 37/1999 

Árið 1999 voru gerðar breytingar á skaðabótalögum nr. 50/1993 með setningu laga nr. 

37/1999. Meðal þeirra atriða sem var breytt var hvernig skaðabætur fyrir varanlega örorku 

skyldu reiknaðar út. Komið var á svokölluðum samfelldum margfeldisstuðli í stað fremur 

                                                           
23

 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3622 
24

 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3626 
25

 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3627 
26

 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 4116 
27

 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3621 
28

 Bo von Eyben og Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, bls. 271 
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einfaldrar reiknireglu upprunalegu laganna.
29

 Samkvæmt greinargerð með frumvarpi því sem 

varð að lögum nr. 37/1999 var markmið þessara breytinga að fram næðist sanngjarnari 

niðurstaða um skaðabætur fyrir varanlega örorku án þess að fórna einfaldleika 

bótaákvörðunar.
30

 Hinn nýi margföldunarstuðull gerði ráð fyrir fleiri breytum en eldri 

reiknireglan og var þá tekið inn í stuðulinn breytur á borð við dánar- og örorkulíkindi og 

mismunandi dreifing launa yfir ævi manna.
31

 Nýi margföldunarstuðullinn miðaði ólíkt eldri 

margföldunarstuðlinum að því að bæta tekjutap tjónþola að fullu. Var því talið að rök þau sem 

leiddu til þess að greiðslur sem tjónþoli fengi úr almannatryggingum skyldu ekki dregnar frá 

skaðabótum fyrir varanlega örorku samkvæmt upprulegalegu lögunum ættu ekki lengur við.
32

 

Var þess vegna fest í lög að draga skyldi frá skaðabótum fyrir varanlega örorku 

eingreiðsluverðmæti þeirra greiðslna sem tjónþoli mætti vænta úr almannatryggingum.
33

 

Aðeins var þó heimilt að draga frá skaðabótum fyrir varanlega örorku þær bætur úr 

almannatryggingum sem áttu rætur að rekja til sama tjóns sem skaðabæturnar áttu að bæta. 

Skýrt dæmi um beitingu þessarar reglu má sjá í eftirfarandi orðum úr Hrd. 2006, bls. 1850 

(471/2005).
34

 

Skýra verður 4. mgr. 5. gr. skaðabótalaga á þann hátt að frá skaðabótum skuli draga þær bætur 

úr almannatryggingum, sem stafa beinlínis af sama slysi og skaðabætur eru greiddar fyrir. 

Þetta fyrirkomulag frádráttar framtíðargreiðslna úr almannatryggingum sætti nokkurri 

gagnrýni, einkum vegna þess að of margir þættir þóttu geta haft áhrif á hverjar hinar 

raunverulegu greiðslur úr almannatryggingum yrðu og því væri engin trygging fyrir því að 

allar greiðslur sem búið var að reikna til frádráttar myndu í raun berast tjónþola.
35

 Þar gætu 

breytingar á hjúskaparstöðu tjónþola og löggjöf um almannatryggingar meðal annars haft 

áhrif til lækkunar á greiðslum úr almannatryggingum og þannig orðið til þess að 

tekjuskerðing tjónþola væri ekki bætt að fullu miðað við forsendur eldri útreikninga.
36

 Þá gátu 

launatekjur og fjármagnstekjur tjónþola einnig orðið til þess að greiðslur úr 

almannatryggingum skertust.
37

 Frádráttur þessi gat komið hart niður á þeim sem urðu fyrir 

                                                           
29

 Alþt. 1998-99, A-deild, bls. 1293 
30

 Alþt. 1998-99, A-deild, bls. 1293 
31

 Alþt. 1998-99, A-deild, bls. 1293 
32

 Alþt. 1998-99, A-deild, bls. 1292 
33

 Alþt. 1998-99, A-deild, bls. 1287 
34

 Hrd. 2006, bls. 1850 (bls. 1853) 
35

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 694 
36

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 695 
37

 Alþt. 2008-09, A-deild, bls. 3962 
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miklu líkamstjóni og hafa menn jafnvel gengið svo langt að telja þetta fyrirkomulag vera til 

komið vegna handvammar og mistaka við gerð laganna. 
38

 

Sem dæmi um útreikning skaðabóta fyrir varanlega örorku í tíð þessara laga má nefna 

Hrd. 2003, bls. 2970 (520/2002) þar sem deilt var um frádrátt greiðslna úr 

almannatryggingum frá skaðabótum fyrir varanlega örorku. Því var haldið fram af hálfu 

tjónþola að frádráttur framtíðargreiðslna úr almannatryggingum væri andstæður 

jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 og bryti jafnframt gegn 

friðhelgi eignarréttarins sem verndaður er í 72. gr. stjórnarskrárinnar. Hvað þau atriði varðar 

segir eftirfarandi í dómi Hæstaréttar.
39

 

Samkvæmt orðalagi ákvæðis 4. mgr. 5. gr. laganna og greindum lögskýringargögnum verða 

lögin ekki öðruvísi skýrð en að miða beri framtíðarfrádrátt vegna greiðslna af félagslegum toga 

við þann tíma sem tjónþoli geti ekki vænst frekari bata. Verður það ekki gert nema mið sé tekið 

af því hvernig mál tjónþola standa á þeim tíma og ætla út frá því hvernig mál þróist í framtíðinni 

samkvæmt meðaltalslíkindareglu. Lögin eru sett með stjórnskipulegum hætti með það í huga að 

fjárhagsskaði tjónþola verði fullbættur og samkvæmt þeim er farið eins með alla tjónþola, sem 

eins háttar til um að þessu leyti. 

Ekki var því fallist á að frádráttur greiðslna úr almannatryggingum frá skaðabótum fyrir 

varanlega örorku væri andstæður ákvæðum stjórnarskrár. Jafnframt var því haldið fram af 

hálfu tjónþola að frádrátturinn fengi ekki staðist almennar lögskýringarreglur. Ekki er nánar 

tilgreint í dóminum hvaða lögskýringarreglna er vísað til með þessu orðalagi en í 

niðurstöðukafla dóms Héraðsdóms Reykjavíkur, sem staðfestur var í Hæstarétti hvað þetta 

atriði varðar með skírskotun til röksemda héraðsdóms, er farið yfir athugasemdir í 

greinargerðum með frumvörpum að lögum nr. 37/1999 og skaðabótalögum nr. 50/1993 og að 

auki litið til forsögu laganna. Eftir skoðun þessara atriða kemst dómurinn að eftirfarandi 

niðurstöðu.
40

 

Á grundvelli framangreindra lögskýringargagna er ekki annar skýringarkostur tækur en sá, sem 

sýknukrafa stefnda er reist á, að bætur frá almannatryggingum, sem stefnandi átti rétt til á 

viðmiðunartímapunkti, skuli reiknast til eingreiðsluverðmætis og dragast frá framtíðartekjutjóni 

sem reiknað er til eingreiðsluverðmætis á sama tímamarki. Engin rök verða fundin fyrir því að 

bætur í formi tekjutryggingar og heimilisuppbótar, sbr. varakröfu og þrautavarkröfu stefnanda, 

verði ekki dregnar frá skaðabótakröfu stefnanda á sama hátt og slysaörorkulífeyrir. 

                                                           
38

 Alþt. 2008-09, B-deild, bls. 5456-5457 „Það er hins vegar algert réttlætismál að leiðrétta þann ágalla, sem 
varð til við það er menn nú kalla handvömm og mistök í lagasmíðinni frá 1998 og bitnar mjög illa á 
takmörkuðum hópi sem er mjög illa settur, þ.e. mjög illa slösuðum öryrkjum, jafnvel frá barnsaldri, og ekkjum 
og ekklum sem misst hafa maka sinn í slysi.“ 
39

 Hrd. 2003, bls. 2970 (bls. 2971-2972) 
40

 Hrd. 2003, bls. 2970 (bls. 2977) 
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Í umræddu máli var um að ræða manneskju í láglaunastarfi sem var metin með 70% 

örorku. Eingreiðsluverðmæti áætlaðra framtíðargreiðslna tjónþola úr almannatryggingum lagt 

saman við greiðslur sem tjónþoli hafði þegar fengið frá stefnda reyndist meira en fjárhagslegt 

tjón hans af skertum tekjuöflunarmöguleikum samkvæmt reiknireglu 6. gr. skaðabótalaga nr. 

50/1993 og átti tjónþoli því ekki rétt á frekari skaðabótum fyrir varanlega örorku úr hendi 

tjónvalds. Umræddur tjónþoli er pólskur ríkisborgari og hafði þegar tjónið varð búið á Íslandi 

í minna en eitt ár. Ekki er sjálfgefið að önnur ríki greiði öryrkjum sömu fjárhæðir úr 

almannatryggingum og greiddar eru hér á landi og er því forsenda þess að framtíðar-

tekjuskerðing tjónþola sé hvorki vanbætt né ofbætt í raun að tjónþoli flytji ekki úr landi.  

3.3.4 Fyrirkomulag eftir setningu laga nr. 53/2009 

Í apríl 2009 voru samþykkt lög nr. 53/2009 sem breyttu fyrirkomulagi frádráttar greiðslna úr 

almannatryggingum frá skaðabótum fyrir varanlega örorku í núverandi horf. Við fyrstu 

skoðun kunna lög nr. 53/2009 ef til vill að virðast vera lítil breyting á gildandi rétti en áhrifin 

á uppgjör skaðabóta geta þó verið mikil. Sú breyting á orðum laganna sem hér er til skoðunar 

er eftirfarandi. 

Fyrir breytinguna hljómaði 1. málsl. 4. mgr. 5. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 með 

eftirfarandi hætti. 

Frá skaðabótakröfu vegna líkamstjóns dragast greiðslur sem tjónþoli fær frá 

almannatryggingum, bætur frá slysatryggingu ökumanns eftir umferðarlögum og bætur frá sams 

konar slysatryggingu manns er slasast sem farþegi í eigin ökutæki. 

Með setningu laga nr. 53/2009 var hluta þessa málsliðar skipt út þannig að nú hljómar hún 

með eftirfarandi hætti. 

Frá skaðabótakröfu vegna líkamstjóns dragast eingreiddar örorkubætur almannatrygginga, sbr. 

5. mgr. 34. gr. laga nr. 100/2007, bætur frá slysatryggingu ökumanns eftir umferðarlögum og 

bætur frá sams konar slysatryggingu manns er slasast sem farþegi í eigin ökutæki. 

Af þessu má sjá að ekki er lengur heimilt að draga frá skaðabótum fyrir varanlega örorku 

allar greiðslur sem tjónþoli fær úr almannatryggingum heldur eingöngu þær sem eingreiddar 

eru. Samkvæmt 5. mgr. 34. gr. laga um almannatryggingar nr. 100/2007 er heimilt að greiða 

örorkubætur í formi eingreiðslu þegar örorka eftir hinu læknisfræðilega örorkumati er minni 

en 50% en samkvæmt 6. mgr. sömu greinar greiðast engar örorkubætur sé örorkan metin 

minni en 10%.
41

 Af þessu má sjá að aðeins þeir sem metnir eru með örorku á bilinu 10% til 

                                                           
41

 Alþt. 1993-94, A-deild, bls. 1953 
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49% þurfa nú að sæta frádrátti frá skaðabótakröfum sínum vegna greiðslna úr 

almannatryggingum. Hvað þá sem eru undir 10% varðar er það vegna þess að ekki er um 

neinar greiðslur úr almannatryggingum að ræða en hvað hina, sem eru metnir með 50% 

örorku eða meiri, varðar hefur löggjafinn tekið þá ákvörðun að afnema frádrátt vegna 

greiðslna úr almannatryggingum. 

Hvorki í greinargerð með frumvarpinu sem varð að lögum nr. 53/2009 né í ræðum 

þingmanna um frumvarpið er að finna sérstakan rökstuðning fyrir því hvers vegna frádráttur 

skyldi aðeins felldur niður hjá þessum afmarkaða hópi tjónþola en ekki öðrum. Ljóst er þó að 

greiðslur þær sem ekki koma lengur til frádráttar skaðabótum fyrir varanlega örorku voru 

framtíðargreiðslur sem einhver vafi gat verið um hverjar yrðu í raun en þær greiðslur sem nú 

koma til frádráttar eru eingreiddar líkt og skaðabætur og því enginn vafi um fjárhæð þeirra.  

Ekki er ólíklegt að til úrlausnar dómstóla muni koma mál þar sem reyna mun á jafnrétti 

tjónþola sem metnir eru með lítillega breytilega örorku en fá dæmdar verulega misháar 

skaðabætur og hvort slíkt fyrirkomulag standist 65. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 

33/1944. Ekki verður spáð fyrir um niðurstöður slíkra mála í ritgerð þessari en til glöggvunar 

á þeim mun sem um ræðir mætti setja upp dæmi þar sem tveir menn sem eru nákvæmlega 

eins settir hvað aldur, atvinnu og annað varðar lenda í tjóni sem veldur öðrum 45% örorku en 

hinum 50%. Þó að lítill munur væri á áætluðu framtíðartekjutapi þessara tjónþola væri 

munurinn á fjárhæð skaðabótakrafna þeirra umtalsverður sökum þess að annar þyrfti að sæta 

frádrætti eingreiddra bóta úr almannatryggingum en hinn fengi tekjutap sitt bætt að fullu með 

skaðabótakröfunni en ætti umfram það rétt til bóta úr almannatryggingum það sem eftir væri 

af starfsævi hans að því gefnu að almannatryggingakerfið sé ekki lagt af. Að auki er við 

útreikning eingreiðslu örorkulífeyris miðað við 4,5% ársávöxtun
42

 en til samanburðar er 

meðaltal innlánsvaxta almennra sparisjóðsbóka síðustu 8 ára 2,5%
43

 og því líkur á að 

raunverðmæti eingreiðslu sé hlutfallslega minna en verðmæti mánaðarlegra greiðslna.  

Áhrif breytinga þeirra sem urðu með lögum nr. 53/2009 með hliðsjón af muninum á 

læknisfræðilegu örorkumati og fjárhagslegu örorkumati eru nokkuð sérstök. Þar sem bætur úr 

almannatryggingum eru ákveðnar samkvæmt læknisfræðilega örorkumatinu getur komið til 

greina að tjónþoli glati meira en 50% af tekjuöflunarmöguleikum sínum en sæti samt frádrátti 

greiðslna úr almannatryggingum. Einnig kemur til greina að tjónþoli glati minna en 50% af 

tekjuöflunarmöguleikum sínum en fái skaðabætur fyrir varanlega örorku greiddar án 

frádráttar. Þannig getur til dæmis maður sem starfar við skrifstofustörf mögulega misst lítinn 

                                                           
42

 Stjórnartíðindi 2005, bls. 224 
43

 Vefsíða Seðlabanka Íslands, www.sedlabanki.is 
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hluta tekna sinna þó hann missi fæturna og sé metinn með meira en 50% örorku samkvæmt 

hinu læknisfræðilega mati og því ekki þurft að sæta frádrætti vegna greiðslna úr 

almannatryggingum. Eins gæti maður sem starfar við líkamlega erfiða vinnu tapað stórum 

hluta framtíðartekna sinna vegna líkamstjóns sem metið yrði til lítillar örorku samkvæmt hinu 

læknisfræðilega mati og því þurft að sæta frádrætti greiðslna úr almannatryggingum. Hafa 

verður þó í huga að reglur 5. mgr. 18. gr. laga um almannatryggingar nr. 100/2007, um 

skerðingu örorkulífeyris vegna tekna öryrkja, geta haft töluverð áhrif í tilfelli mannsins í fyrra 

dæminu. Jafnframt þarf að hafa í huga hvaða kröfur um breytingu á starfi er hægt að gera til 

tjónþola.
44

 

Við umræður á Alþingi um frumvarp það sem varð að lögum nr. 53/2009 kom fram 

gagnrýni á þá leið að ekki væri nóg gert og að skaðabótalög nr. 50/1993 þörfnuðust 

endurskoðunar að mun meira leyti.
45

 Þeirri gagnrýni var svarað af nefndarmanni úr 

allsherjarnefnd, en frumvarp til laga nr. 53/2009 var lagt fram af allsherjarnefnd, með því að 

tekið væri undir að lögin þörfnuðust frekari endurskoðunar en ekki væri tími til þess á þessu 

löggjafarþingi. Taldi þingmaðurinn frumvarp þetta mikið réttlætismál sem ekki gæti beðið 

slíkrar endurskoðunar.
46

 Þingið virðast allt hafa verið á sama máli og þingmaðurinn hvað 

breytinguna varðar og því frumvarpið var samþykkt sem lög einhljóða.
47

 

3.3.5 Áhrif á bætur maka fyrir missir framfæranda  

Fram að þessu hefur í ritgerð þessari eingöngu verið fjallað um áhrif frádráttar greiðslna frá 

þriðja manni frá skaðabótakröfu fyrir varanlega örorku. Til eru aðrar bætur sem hafa náin 

tengsl við þessar skaðabætur en það eru skaðabætur sem eftirlifandi maki þess sem lætur lífið 

í tjóni á rétt á. Þær bætur eru skv. 13. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 reiknaðar sem 30% af 

þeim bótum sem ætla má að hinn látni hefði átt rétt á fyrir 100% örorku. Hvað þær bætur 

varðar voru áhrif þeirra frádráttarreglna sem lögfestar voru með lögum nr. 37/1999 fremur 

sérstök og sættu nokkurri gagnrýni. Var þá við útreikning skaðabótanna dregið frá bótunum 

ímyndaðar greiðslur sem hinn látni hefði átt rétt á úr almannatryggingum hefði hann ekki 

látist. Í því tilfelli var því ekki aðeins um að ræða bætur sem einhver vafi gat verið á hverjar 

yrðu heldur bætur sem augljóst var að aldrei kæmu til greiðslu.
48

 

                                                           
44

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 671 
45

 Alþt. 2008-09, B-deild, bls. 5454-5456 
46

 Alþt. 2008-09, B-deild, bls. 5459 
47

 Alþt. 2008-09, B-deild, bls. 7215 
48

 Alþt. 2008-09, B-deild, bls. 5449 
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Með setningu laga nr. 53/2009 var bætt við 13. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 orðunum 

„án frádráttar“ til að koma í veg fyrir að slíkur frádráttur gæti átt sér stað.
49

 Efast má um 

nauðsyn þeirrar breytingar hvað greiðslur úr almannatryggingum varðar þar sem einu 

greiðslur úr almannatryggingum sem koma til frádráttar skaðabótum fyrir varanlega örorku nú 

eru þær bætur sem eingreiddar eru vegna örorku á bilinu 10% til 49% en augljóst er að sá sem 

lætur lífið í tjóni getur ómögulega fallið innan þess ramma. Breytingin er þó ekki með öllu 

óþörf því hún kemur í veg fyrir að dregið sé frá bótum til eftirlifandi maka greiðslur sem 

tjónþoli hefði átt rétt á í formi örorkulífeyris frá lífeyrissjóðum. 

3.3.6 Lagaskil laga nr. 53/2009 

Samkvæmt 3. gr. laga nr. 53/2009 tóku lögin gildi við staðfestingu þeirra. Tjónþolum sem 

urðu fyrir tjóni fyrir gildistöku þeirra en hvers mál höfðu ekki verið leidd til lykta kann að 

hafa þótt eðlilegt að uppgjör skaðabótakrafna þeirra skyldi fara eftir hinum nýju reglum en 

ekki reglum sem löggjafinn sjálfur hefði talið óréttlátar og því breytt. Á lagaskil hinna 

mismunandi frádráttarreglna hefur þegar reynt fyrir Hæstarétti og verður niðurstaða þess máls 

rakin hér stuttlega. 

Í Hrd. 12. maí 2010 (449/2009) bar tjónþoli fyrir sig að eingreiðsluverðmæti 

framtíðargreiðslna úr almannatryggingum ætti ekki að koma til frádráttar skaðabótakröfu hans 

fyrir varanlega örorku. Um þetta atriði segir eftirfarandi í dóminum.
50

 

Þegar áfrýjandinn varð fyrir slysinu 13. febrúar 2004 stofnaðist skaðabótakrafa hennar á hendur 

stefndu. Í samræmi við almennar reglur verður að haga ákvörðun skaðabótanna eftir þágildandi 

lögum, enda er hvorki stoð í lögum nr. 53/2009 fyrir því að þau verði látin taka til uppgjörs 

skaðabótakröfu, sem orðið hefur til fyrir gildistöku þeirra, né verður slík niðurstaða leidd af 

öðrum réttarreglum. 

Af þessum orðum dómsins er ekki að sjá að nokkur vafi sé um til hvaða krafna núgildandi 

4. mgr. 5. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 nær, þ.e. þeirra sem eru til komnar vegna tjóns sem 

varð eftir gildistöku laganna. Sú niðurstaða er í samræmi við meginreglu íslensks 

stjórnskipunarréttar um bann við afturvirkni laga, sem meðal annars má sjá endurspeglast í 28. 

gr. skaðabótalag nr. 50/1993, en samkvæmt henni taka lögin aðeins til krafna sem stofnast 

eftir gildistöku laganna.
51

 Þar sem skaðabótakrafa stofnast um leið og tjón verður
52

 þýðir þetta 

                                                           
49

 Alþt. 2008-09, B-deild, bls. 5449 
50

 Hrd. 12. maí 2010 (449/2009) (enn óbirtur í dómasafni) 
51

 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga”, bls. 24 
52

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 705 
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að hinar breyttu frádráttarreglur laga nr. 53/2009 gilda aðeins um skaðabótakröfur vegna tjóns 

sem orðið hefur eftir gildistöku laganna. 

Ljóst er eins og framan hefur verið rakið að áhrif þeirra breytinga sem urðu með lögum nr. 

53/2009 á fjárhæðir skaðabótakrafna fyrir vararnlega örorku eru töluverð í þeim tilfellum sem 

tjónþoli er metinn með 50% örorku eða meiri. Þannig má sem dæmi nefna að í Hrd. 12. maí 

2010 (449/2009) sem nefndur var hér að framan hefði fjárhæð skaðabóta fyrir varanlega 

örorku verið rétt um þrefalt hærri ef hinar nýju frádráttarreglur hefðu náð til þess tilfellis eða 

21.788.000kr í stað 7.371.461kr. Eins hefðu skaðabætur fyrir varanlega örorku í Hrd. 2003, 

bls. 2970 (520/2002) sem nefndur var í kafla 3.3.3 hér að framan verið 11.409.764kr í stað 

5.005.022kr.  

Við gerð frumvarps til laga nr. 53/2009 barst allsherjarnefnd minnisblað frá 

Tryggingastofnun ríkisins þar sem minnt er á að ekki mætti gleyma þeim sem þegar hafi 

fengið greiddar skaðabætur í samræmi við eldri frádráttarreglur.
53

 Ekki er að sjá að sérstakt 

tillit hafi verið tekið til þessa atriðis við setningu laganna. Ekki er heldur auðséð hvernig 

leiðrétting á hugsanlegu óréttlæti eldri skaðabótauppgjöra ætti að fara fram. Vegna friðhelgi 

eignarréttar í 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, meginreglunnar um bann 

við afturvirni laga
54

 og vegna áhrifa dóma sem endanlegra úrlausna mála
55

 yrði slík leiðrétting 

ekki lögð á tjónvald. Kæmi því aðeins til greina að bæta tjónþolum slíkt óréttlæti (sé fallist á 

að í eldri frádráttarreglu hafi falist óréttlæti) með greiðslum úr ríkissjóði en þá kæmi til 

skoðunar hversu langt aftur áhrif slíkrar leiðréttingar ættu að ná. Þar sem tilfelli þar sem tjón 

veldur 50% örorku eða meiri eru fá
56

 væri ekki erfitt í framkvæmd að koma á slíkri 

leiðréttingu en ákvörðun um slíkt væri auðvitað á valdi löggjafans. 

4 Niðurstöður 

Í ritgerð þessari hefur verið farið yfir helstu greiðslur sem koma til frádráttar frá skaðabótum 

fyrir varanlega örorku. Sérstök áhersla hefur verið lögð á frádrátt greiðslna úr 

almannatryggingum og hvaða reglur gilt hafa um frádrátt þeirra hér á landi síðustu áratugi. 

Telja verður að í þeirri breytingu sem gerð var með lögum nr. 53/2009 hafi falist töluverð 

réttarbót frá því fyrirkomulagi sem gilti eftir setningu laga nr. 37/1999 að og staða þeirra 

tjónþola sem metnir eru með 50% örorku eða meiri samkvæmt hinu læknisfræðilega 

                                                           
53

 Minnisblað, innsent erindi nr. Þ136/1539 
54

 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga”, bls. 24 
55

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 29 
56

 Alþt. 2008-09, B-deild, bls. 5457 
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örorkumati sé nú umtalsvert betri. Þá er það jafnframt til marks um aukið réttlæti hinna nýju 

frádráttarreglna umfram þær eldri að frumvarp það sem varð að lögum nr. 53/2009 var 

samþykkt einhljóða á Alþingi. 

Núgildandi lög eru þó ekki með öllu gallalaus og mætti vel hugsa sér að koma mætti á 

kerfi sem ekki gerir jafn mikinn greinarmun á tjónþolum eftir því hvort þeir falli ofan eða 

neðan marka 50% örorku. Þá verður því hér haldið fram að ekki sé hafið yfir allan vafa að 

núverandi fyrirkomulag sé réttlátara en það sem var í gildi fyrir gildistöku laga nr. 37/1999. 

Það fyrirkomulag eins og það var eftir gildistöku laga nr. 42/1996 var ekki meira ábótavant en 

svo að ekki virðist hafa verið talin ástæða til að skipta því út í Danmörku en þar gilda svipaðar 

reglur enn í dag.  

Erfitt getur verið að sætta sjónarmið um hvað sé réttlátt gagnvart tjónþola og hvað sé 

réttlátt gagnvart tjónvaldi. Ljóst er að hagmunir tjónþola eru betur varðir samkvæmt hinum 

nýju reglum en sú breyting er á kostnað hagsmuna tjónvalds. Hvort sem talið verður að tjón 

hafi áður verið vanbætt eða sé nú ofbætt verður að fallast á að einhverjar reglur verða að gilda 

um uppgjör skaðabóta fyrir varanlega örorku. Skaðabætur sem ákvarðaðar eru eftir 

réttarreglum hvers tíma hljóta því að teljast réttar bætur hvert sem viðhorf tjónþola, tjónvalds 

eða annarra kann að vera til réttlætis þeirra. 

Einnig verður tekið undir þá gagnrýni sem fram kom í umræðum um frumvarp það sem 

varð að lögum nr. 53/2009 að æskilegt væri að tjónvaldur bæri fyrstur ábyrgð á þeim 

samfélagslega skaða sem verður þegar tjónþoli verður fyrir varanlegri örorku í stað þess að 

tjónvaldur beri aðeins ábyrgð á þeim skaða sem er umfram það sem bætt er af hinu opinbera 

og þar með skattgreiðendum.  

Færa má rök fyrir því að tjónþoli sem metinn er með á bilinu 50% til 100% örorku 

samkvæmt hinu læknisfræðilega mati fái samkvæmt gildandi rétti tjóns sitt ofbætt. Þó er tjón 

hans vissulega hvorki ofbætt né vanbætt í skilningi skaðabótaréttar.
57

 Hvort sem fallist er á að 

óréttlátt sé gagnvart tjónvaldi að réttur þessa hóps tjónþola til skaðabóta hafi verið aukinn eða 

ekki verður því þó haldið fram hér að í gildandi rétti felist réttlátara fyrirkomulag frádráttar 

greiðslna frá skaðabótum fyrir varanlega örorku heldur en gilti frá setningu laga nr. 37/1999 

til setningar laga nr. 53/2009. Æskilegra verður þó að telja að komið væri á kerfi sem ekki 

gerði eins mikinn greinamun á tjónþolum eftir því hvoru megin við 50% línuna þeir enda en 

ekki verður tekin afstaða til þess hvernig best væri að koma á slíku kerfi. 
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 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 695 
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Einnig má færa rök fyrir því að tjónþoli sem metinn er með á bilinu 10% til 49% örorku 

fái tjón sitt vanbætt sökum vaxtaprósentu sem miðað er við í 4. gr. reglugerðar nr. 187/2005 

um eingreiðslu örorkubóta Tryggingastofnunar ríkisins. Nái tjónþoli ekki að ávaxta 

eingreiðslu sína um þau 4,5% sem miðað er við í reglugerðinni rýrna ráðstöfunartekjur hans. 

Sé gert ráð fyrir að tjónþoli ráðstafi hluta eingreiðslunnar sér til framfærslu ár hvert eru áhrif 

ávöxtunar mest fyrsta árið eftir að eingreiðsla örorkulífeyris er greidd. Því gagnast lítið að 

gera ráð fyrir að ávöxtun geti orðið meiri síðar vegna sveiflna á þeim vöxtum sem bjóðast. 

Lokaniðurstaða þessarar ritgerðar er að þó í breytingum þeim sem urðu með setningu laga 

nr. 53/2009 hafi falist töluverð réttarbót fyrir tjónþola sé enn töluvert sem betur mætti fara á 

þessu sviði. Til þess að koma á réttlátara kerfi en nú er í gildi myndu breytingar á 

skaðabótalögum þó ekki duga til heldur þyrfti að ráðast í endurskoðun á skaðabótalögum nr. 

50/1993 og lögum um almannatryggingar nr. 100/2007 með sérstöku tilliti til samspils reglna 

þessara laga. 
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