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1 Inngangur 

Nýverið kvað Hæstaréttur upp athyglisverðan dóm í máli manns sem krafðist miskabóta vegna 

þvingunarráðstafana í þágu rannsóknar sakamáls. Málið sem um ræðir er Hrd. 16. mars 2017 

(345/2016). Þrátt fyrir símhlerun og hljóðupptökur, húsleit, leit í bankahólfi, haldlagningu 

verðmæta, handtöku og ellefu daga einangrunarvist, kom ekkert fram sem líklegt þótti til 

sakfellingar og hafði ákæruvaldið því fallið frá saksókn á hendur bótakrefjanda. Niðurstaða 

Hæstaréttar var sú að ríkið væri bótaskylt, bæði á grundvelli hinnar hlutlægu miskabótareglu 1. 

mgr. 228. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008 (hér eftir skammstafað sml.) og jafnframt á 

grundvelli b-liðar 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 (hér eftir skammstafað skbl.) 

 Í öðrum Hæstaréttardómum, í samskonar málum, sem fallið hafa frá gildistöku sml. hefur 

Hæstiréttur einungis vísað til 288. gr. sml. og með einni undantekningu litið fram hjá því þegar 

bótakröfur hafa að hluta verið byggðar á ákvæðum b-liðar 1. mgr. 26. gr. skbl um ólögmæta 

meingerð. Í þeim eina dómi þar sem Hæstiréttur minnist á 26. greinina, Hrd. 8. mars 2012 

(492/2011), er því hafnað að hægt sé að byggja rýmri rétt á miskabótaákvæði skaðabótalaga en á 

hinum hlutlægu skaðabótaákvæðum sml. Í Hrd. 12. mars. 2015 (431/2014) er verulega óljóst hvort 

Hæstiréttur viðurkennir bætur á sakargrundvelli.  

 Með Hrd. 16. mars 2017 (345/2016) er sleginn nýr tónn, þar sem Hæstiréttur viðurkennir 

berum orðum 26. gr. skbl. sem bótagrundvöll í slíkum málum. Ennfremur vekur það athygli að 

Hæstiréttur úrskurðaði bótakrefjanda miskabætur upp á 2.000.000 kr. og hækkaði þar með 

bótaákvörðun héraðsdóms um 1.200.000 kr. Dómurinn vekur spurningar um eðli og lagagrundvöll 

miskabóta, ákvörðun fjárhæðar og tengsl 228. gr. laga um meðferð sakamála við 26. grein 

skaðabótalaga.  

 Hér verða færð rök fyrir því að þessi niðurstaða skipti máli fyrir bótakrefjendur, ekki aðeins 

vegna möguleikans á hærri bótum heldur einnig af tilfinningalegum ástæðum. Gerð verður grein 

fyrir þeirri fornu sæmdarhugmynd sem býr að baki b-lið 1. mgr. 26. gr. skbl. og tengslum 

ákvæðisins við refsirétt. Miskaákvæði skaðabótalaga og sakamálalaga verða borin saman og 

dómaframkvæmd skoðuð hvað varðar bótagrundvöll í miskabótamálum vegna rannsóknaraðgerða 

lögreglu.  Þá verður fjallað um það hvaða sönnunarkröfur eru gerðar um tjón á grundvelli þessara 

lagagreina og velt upp spurningum um ákvörðun bótafjárhæðar slíkum málum.  
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2 Miskahugtak skaðabótaréttar 

Í skaðabótarétti gildir sú meginregla að sá sem með ólögmætum hætti veldur öðrum tjóni skuli 

bæta það með peningagreiðslu.1 Meginmarkmið skaðabóta er að gera þolandann eins settan 

fjárhagslega og ef tjónið hefði ekki orðið.2 Matið á því er tiltölulega einfalt þegar vel skilgreind, 

áþreifanleg verðmæti hafa farið forgörðum; bíll laskast í umferðaróhappi, maður sem meiddist við 

áreksturinn missir atvinnutekjur. Þetta er fjárhagslegt tjón sem hægt er að reikna út með nokkurri 

nákvæmni. Nokkru flóknara er að reikna út varanlegan, læknisfræðilegan miska. Hvað kostar t.d. 

einn fingur?  

 Til þess að auðvelda og samræma ákvörðun bóta fyrir líkamstjón hafa verið settir ákveðnir 

staðlar. Skaðabótalög geyma þannig nákvæmar reglur um það hvernig ákvarða skuli bætur vegna 

örorku (5. og 6. gr.) tímabundinna þjáninga (3. gr.) og læknisfræðilegs miska (4. gr.) Segja má að 

læknisfræðilegur miski í skilningi 4. gr. skbl. sé á mörkum þess að teljast fjárhagslegt tjón og 

ófjárhagslegt þar sem með lögunum var tekinn upp staðall sem ætlað er að meta slíkan miska til 

fjár. Læknisfræðilegur miski og þjáningar falla því ekki lengur undir þá skilgreiningu enda þótt 

orðið miski sé ennþá notað um tjón sem fellur undir 4. grein laganna.3 

 Í víðtækasta skilningi felur tjónshugtak skaðabótaréttar í sér skerðingu lögvarinna hagsmuna,4 

það getur því tekið til gæða sem ekki verða metin til fjár en er engu að síður talið rétt að fébætur 

komi fyrir.5  Miski hefur verið skilgreindur sem tjón sem fólgið er í skerðingu hugrænna gæða eða 

gæða sem eru svo bundin persónu tjónþola að þau verða ekki metin til fjár eftir almennum 

mælikvörðum.6 Sú merking á við um tjón skv. 26. gr. skbl. og verður sú merking notuð hér. 

 Tilfinningalegt og félagslegt tjón fellur undir 26. gr. skbl. en ekki eru til nein opinber viðmið 

um það hvernig meta skuli miska til fjár á þeim grundvelli. Af augljósum ástæðum er flóknara að 

taka upp almenn viðmið um tilfinningalegt tjón en líkamlegt, fingur er áþreifanlegur, allir sem 

missa fingur lenda að einhverju leyti í sambærilegum vanda vegna þess, en óhlutstæð fyrirbæri 

eins og heiður og sjálfsöryggi verða ekki lögð á vogarskálar á sama hátt. Einu mælikvarðarnir við 

slíkt mat eru dómafordæmi og sanngirnismat dómara. 

                                                   
1 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 50. 
2 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 51. 
3 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 53. 
4 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 53. Sjá einnig bls. 444. 
5 Eiríkur Jónsson: „Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr. 

skaðabótalaga“, bls. 28. 
6 Ólafur Jóhannesson: „Fjártjón og miski“, bls. 11. 
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3 Miskabætur á miðöldum 

3.1 Fingur Hafliða 

Heildstæð löggjöf um skaðabætur utan samninga var ekki sett fyrr en með skaðabótalögum nr. 

50/1993. Skaðabætur hafa samt sem áður verið greiddar frá fornu fari og þrátt fyrir augljós 

vandkvæði við mat á ófjárhagslegu tjóni hafa miskabætur, í svipuðum skilningi þeim sem liggur 

26. gr. skbl. til grundvallar, tíðkast á Íslandi allt frá landnámi.  

 Árið 1120 varð sá atburður á Alþingi að Þorgils Oddason á Staðarhóli í Saurbæ hjó þrjá fingur 

af Hafliða Mássyni, þeim er Hafliðaskrá er kennd við. Forsagan er dæmigerð Íslendingasaga; 

frændum þeirra Hafliða og Þorgils kom ekki saman og útistöður leiddu til vígaferla. Nú átti að gera 

út um málin á Alþingi en hvorugur gekk til þings í sáttahug.  Þorgils hafði áður viðrað áform sín 

um að höggva Hafliða og Hafliði reið til þings með miklu fjölmenni, staðráðinn í því að hleypa 

upp dóminum. Báðir mættu vopnaðir til dómsins. Menn reyndu að halda fjarlægð á milli þeirra en 

Þorgils slæmdi öxi sinni yfir öxl eins þeirra sem stóð í vegi hans. Lagið kom á skaft axar Hafliða 

og hjó af honum löngutöng alla og framan af baugfingi og litlafingri. Hægt var að græða tvo fingur 

á hann, þannig að þeir lágu upp í lófann. Þriðja fingrinum varð ekki bjargað og ekki annað til ráða 

en að græða fyrir stúfinn.7  

 Eftir ýmsa atburði sem ekki verða raktir hér, tókst að sætta Hafliða og Þorgils og var hluti þess 

skilmála að Hafliði fengi sjálfdæmi um áverka sína. Hann gerði gríðarlegar kröfur um greiðslu í 

reiðufé, löndum og lausafé. Ómögulegt er að segja til um hversu há krafan yrði að núvirði en hún 

hefur í öllu falli verið töluvert hærri en sú krafa sem gerð var í Hrd. 24. janúar 2008 (453/2007). 

Ákærði var m.a. sakfelldur fyrir hlutdeild í því að klippa litla fingur af manni við miðkjúku með 

greinaklippum. Miskabótakrafa brotaþola hljóðaði upp á eina milljón króna og var fallist á hana.8 

 Viðbrögð manna við bótakröfu Hafliða Mássonar benda til þess að hún hafi þótt úr öllu hófi 

því Böðvar Ásbjarnarson sakaði Hafliða um sviksemi og Skafta Þórarinssyni varð að orði það sem 

haft er að orðtæki síðan; „Dýrr myndi Hafliði allr, ef svá skyldi hverr limr.“ Hafliði bar það 

hinsvegar af sér að fégirni hefði ráðið kröfunni.9 

 Hvað gekk Hafliða til með þessari himinháu kröfu ef ekki einskær fégirni? Hvaða rök bjuggu 

að baki bótakröfum á þjóðveldisöld? 

                                                   
7 Þorgils saga ok Hafliða, sjá einkum 18. kafla. 
8 Sjá einnig Hérd. Norðeyst. 30. mars 2007 (S-270/2006). 
9 Þorgils saga ok Hafliða, sjá einkum 31. kafla. 



5 

 

3.2  Skaðabótasjónarmið 

Eflaust hefur fégjald vegna líkamstjóns á miðöldum að nokkru leyti verið hugsað líkt og 

skaðabætur vegna örorku nú á dögum, sem og missi framfæranda þegar mannfall varð, þ.e.a.s. 

bætur vegna fjártjóns. Því til stuðnings má benda á að í Grágás voru ákvæði um svokölluð 

niðgjöld; staðlaðar bætur sem frændur vígamanns skyldu greiða niðjum hans í fimm ættliði í 

hlutfalli við skyldleika, auk sérstakra bóta til nánustu ættingja í karllegg. Að vísu virðist reglum 

um niðgjöld ekki hafa verið framfylgt enda erfitt í framkvæmd, heldur fóru menn fremur þá leið 

að semja um manngjöld, þ.e. bætur sem nánustu ættingjar deildu sjálfir sín á milli. Hvort sem 

reglum var fylgt eður ei, segir það sitt um þau sjónarmið sem lágu að baki, að þeir sem áttu rétt á 

niðgjöldum voru hinir sömu ættingjar og notið höfðu framfærslu- og verndarskyldu hins vegna.10 

 Kannski höfðu sjónarmið um þjáningar og læknisfræðilegan miska áhrif á ákvörðun fégjalds 

vegna líkamstjóns en þau sjónarmið eru lítt til umræðu í hinum fornu ritum og verður ekki úr því 

skorið hér. Hinsvegar er greinilegt að við ákvörðun um fégjald vegna líkamstjóns og mannfalls 

höfðu tvö sjónarmið mikið vægi; annarsvegar refsisjónarmið og hinsvegar hugmyndin um sæmd. 

 

3.3  Refsisjónarmið 

Í Íslendingasögum er gerður greinarmunur á fésektum og fébótum þótt oft sé skorið úr um 

hvorttveggja í senn. Menn virðast hafa einnig hafa getað keypt sig undan refsingu. Við sættir var 

þannig oft áskilið að með greiðslu manngjalda skyldi refsing falla niður og fékk sá seki í 

framhaldinu sýknuleyfi. Svipað fyrirkomulag mun hafa tíðkast á Sturlungaöld.11  

 Einar Arnórsson hefur bent á frásögn 34. kafla Bjarnar sögu Hítdælakappa í þessu sambandi. 

Þar kemur fram að Þórður Kolbeinsson, banamaður Bjarnar, skyldi greiða þrjú hundruð silfurs til 

sýknu sér, auk þess fjár sem Ásgrímur, bróðir Bjarnar, hafði þegar krafist sjálfum sér til handa.12 

Sektarféð rann ekki í sameiginlegan sjóð eins og sektargreiðslur nú á dögum, heldur var það greitt 

bótakrefjanda.13  Manngjöld réðust að nokkru af því hvort hinn vegni hafði verið saklaus.14 Hafa 

því sjónarmið um eigin sök spilað inn í ákvörðun miskabóta handa ættingjum, rétt eins og á við 

um miskabætur á grundvelli 2. mgr. 26. gr. skbl. í dag. 

                                                   
10 Sjá t.d. umfjöllun Preben Meulengracht Sørensen, Saga og samfund. bls. 32–33, um forsjár- og  hefndarskyldu á 

víkingaöld. 
11 Einar Arnórsson: „Niðgjöld — Manngjöld“, bls. 191. 
12 Bjarnar saga Hítdælakappa, 34. kafli. 
13 Einar Arnórsson: „Niðgjöld — Manngjöld“, bls. 192. 
14 Einar Arnórsson: „Niðgjöld — Manngjöld“, bls 200. 
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 Ekki er annað að sjá en að við sættir milli Hafliða og Þorgils falli niður þær afleiðingar sem 

sektardómurinn átti að hafa, í þessu tilviki var það skóggangur. Hluti þess mikla fjár sem Hafliði 

kaus sér vegna fingurhöggsins hefur því vafalítið verið hugsaður sem sektarfé. Samt sem áður 

bendir hin fleyga athugasemd Skafta Þórarinssonar til þess að krafa Hafliða hafi verið of há til þess 

að hún verði skýrð eingöngu sem refsigjald og bætur fyrir líkamstjón.15  

 

3.4  Sæmdarsjónarmið 

Hafliði Másson var voldugasti höfðingi sinnar samtíðar.16 Hann var lögfróður maður og þegar 

deilur hans og Þorgils Oddasonar hófust vann hann að því í félagi við Bergþór Hrafnsson 

lögsögumann að skrásetja lög þjóðveldisins, sem þá voru líklega að mestu leyti aðeins til í 

munnlegri geymd.17 Ef til vill hefur áhugi Hafliða á lögum ráðið einhverju um þá afstöðu sem 

endurspeglast í svari hans við hneykslun stuðningsmanna Þorgils á hinni háu bótakröfu hans:  

 
Eigi myndi sjá tunga þá eftir mæla, ef þess þyrfti við, ok ferr þetta meir eftir því, sem vilja 

myndi Böðvarr Ásbjarnarson eða aðrir óvinir várir, er ek skal fé taka á mér, en ek hefða mér 

þenna hlut ætlat. Ok meir hefi ek þessa sætt gert eftir bæn vina minna en eftir fégirni einni 

saman.18  

 

Með öðrum orðum; sættin var fremur til þess fallin að þóknast óvinum Hafliða en honum sjálfum. 

Hann gekk til sátta fyrir orð vina sinna en sjálfur hefði hann fremur kosið að framfylgja sektardómi. 

Hermann Pálsson hefur bent á að sagan eigi sér hliðstæðu: 

 

Í deilunni virðist Hafliði hafa betri málstað, að því er bókstaf laganna varðar, og minnir slíkt á 

afstöðu Húnröðar, afa hans, sem röskri öld fyrr neitaði að þiggja bætur fyrir víg bróður síns, 

heldur krafðist hann þess, að vegendur yrðu dæmdir samkvæmt lögum og látnir gerast útlagar 

úr landi. Þannig varð réttlæti laganna talið mikilvægara en miskabætur, og var Húnröður þó 

fátækur maður. Lögin eru ekki einungis til refsingar sekum mönnum, heldur leggja þau öllum 

þegnum miklar skyldur á herðar.19 

 

Skyldunar sem lögin leggja mönnum á herðar eru ekki síst þær skyldur sem snúa að heiðri 

fjölskyldunnar.  Sæmdin var lykilhugtak í öllum samskiptum manna á þjóðveldisöld.  Hefndin og 

sæmdin héldust í hendur, sá sem ekki stóð á rétti sínum var ekki álitinn friðsamur eða sáttfús, 

                                                   
15 Skv. Einari Arnórssyni voru venjuleg manngjöld á bilinu 20-30 kýrverð og hinir mestu höfðingjar bættir allt að 

240 kýrverðum.  Einar Arnórsson: „Niðgjöld — Manngjöld“, bls. 189-191.  
16 Hermann Pálsson: „Konan á Breiðabólsstað í Vesturhópi“, bls. 583. 
17 Páll Líndal: „Stutt samantekt um lagastörf Íslendinga á fyrri tíð, lagafræðslu og aðdraganda að skipulegu 

laganámi“, bls. 118-119. 
18 Þorgils saga ok Hafliða, 31. kafli.  
19 Hermann Pálsson, „Konan á Breiðabólsstað í Vesturhópi“, bls. 597. 
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heldur lítilmenni. Þótt ekki hafi verið mælt fyrir um eiginlega hefndarskyldu í Grágás, leikur 

enginn vafi á því að Íslendingar á fyrri hluta miðalda töldu sér skylt að hefna frænda sinna og 

fóstbræðra. Og það viðhorf var ekki langsótt því samkvæmt Gulaþingslögum, sem að sögn Ara 

fróða Þorgilssonar voru fyrirmynd laga þjóðveldisins,20 mátti ekki taka við fébótum oftar en 

þrisvar sinnum. Væri misgert við mann fjórða sinni, bar honum að hefna eða heita ódrengur ella.21  

 Eina leiðin til að komast hjá því að rækja hefndarskylduna án þess að glata sæmd sinni, var sú 

að krefjast fébóta. Þótt fjárhæðin sem Hafliði krafðist beri e.t.v. að einhverju leyti vitni um virðingu 

hans fyrir lögunum, er sæmdarhugmyndin nærtækasta skýringin  á því hversu þungt það féll honum 

að ganga til sátta. 

 Augljóst er að sæmdarhugmyndin vegur þungt í ákvörðun bóta vegna mannvíga og líkamstjóns 

í miðaldasamfélaginu. Mannvirðing og fjárráð fara saman, manngjöld fyrir frjálsan mann eru hærri 

en fyrir þræl og höfðingja skal bæta hærra verði en venjulegan bónda. Orðspor hins vegna gat 

einnig haft áhrif á upphæð manngjalda eftir hann, burtséð frá stéttarstöðu hans.22 Óbótamál mátti 

höfða vegna svívirðilegra glæpa. Slíkur dómur hafði í för með sér eignaupptöku og missi allra 

réttinda og þá sem höfðu unnið sér til óhelgi þurfti ekki að bæta þótt vegnir væru.23  

 Miski, í skilningi miðaldasamfélagsins, felst ekki aðeins í því að missa kæran frænda eða fingur 

sína, einn eða fleiri, heldur ekki síður í auðmýkingunni sem felst í því að eiga harma sinna óhefnt. 

Hægt er að létta smáninni með því að láta misindismanninn borga. Sá sem verður fyrir meingjörð 

er því sæmdari sem bæturnar eru hærri og það eru hinum seka makleg málagjöld að missa sem 

mest fjár síns.  

 Hefðu atburðir Þorgils sögu ok Hafliða gerst á okkar tímum hefði fingurmissir Hafliða 

sennilega verið metinn til 25% læknisfræðilegrar örorku samkvæmt miskatöflu Örorkunefndar.24 

Við höfum ekki forsendur til þess að segja til um hvernig fjárhagsleg öroka hans yrði metin í dag, 

til þess þyrftum við að hafa upplýsingar um aldur hans og tekjur en ólíklegt verður að teljast að 

það hafi fyrst og fremst verið aflahæfi sem Hafliði hafði í huga við ákvörðun kröfunnar. Mun 

sennilegra er að krafan hafi að stórum hluta verið hugsuð líkt og miskabætur nú á tímum – bætur 

fyrir ófjárlagslegt tjón, sem eiga fyrst og fremst að fela í sér viðurkenningu á því að bótakrefjandi 

                                                   
20 Íslendingabók, 2. kafli. 
21 Páll Sigurðsson: Lagavangur, bls. 119.  
22 Einar Arnórsson: „Niðgjöld — Manngjöld“, bls. 202-203.  
23 Einar Arnórsson: „Niðgjöld — Manngjöld“, bls. 200. 
24 Vefsíða Innanríkisráðuneytisins: Miskatafla Örorkunefndar                                                                                     

www.innanrikisraduneyti.is/media/Utgafa/Ororkunefnd.pdf 
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hafi orðið fyrir ólögmætri meingjörð og vera þannig brotaþola til nokkurra sárabóta og skaðvaldi 

refsikennd viðurlög. Ekki síst hefur markmiðið verið það að endurreisa æru Hafliða; gera honum 

fært að bera höfuðið hátt í þeirri fullvissu að samferðarmönnum hans dyldist ekki að þar færi maður 

sem léti ekki yfir sig ganga.  

 

 

4 Tengsl miskabóta, refsiákvæða og sæmdar á okkar tímum 

4.1   Miski í skilningi 26. gr. skaðabótalaga 

Þannig hljóðar 26. grein skaðabótalaga nr. 50/1993, með síðari breytingum:  

 
Heimilt er að láta þann sem:  

a. af ásetningi eða stórfelldu gáleysi veldur líkamstjóni eða  

b. ábyrgð ber á ólögmætri meingerð gegn frelsi, friði, æru eða persónu annars manns greiða 

miskabætur til þess sem misgert var við.  

Þeim sem af ásetningi eða stórfelldu gáleysi veldur dauða annars manns má gera að greiða 

maka, börnum eða foreldrum miskabætur. 

 

Samkvæmt a-lið 1. mgr. þarf gáleysi að vera stórkostlegt til þess að ákvæðið eigi við. Hvað b-

liðinn varðar er tekið fram í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 50/1993 að 

gáleysið þurfi að vera verulegt. Gáleysismatið við beitingu reglunnar er strangara en samkvæmt 

hinni almennu sakarreglu skaðabótaréttar25 sem áskilur aðeins einfalt gáleysi26 en þó vægara en 

stórkostlegt gáleysi. Sakarmat á því að vera vægara þegar um andlegt tjón er að ræða en líkamlegt.  

 Þrátt fyrir viðleitni fræðimanna til þess að skilgreina hugtakið ólögmæti er ekki til nein skýr 

og einföld skilgreinnig á því.27 Það er hugtaksatriði í almennu sakarreglunni og virðist stundum 

ofaukið. Í samhengi við b-lið 26. gr. skbl. er oft talað um að því sé ætlað að vera til áhersluauka á 

saknæmisstigið.28 Oft er gerðar mildar sönnunarkröfur um ólögmæti og grófleika brots en nokkuð 

skortir þó á samræmi í dómaframkvæmd hvað þá þætti varðar.29 

 Meingerð er ekki sérstaklega skilgreind í lögum og því ekki annað að sjá en að merking þess 

sé sú sama og almennt er notuð, að valda einhverjum tjóni, vísvitandi og af illum hvötum eða 

vítaverðu skeytingarleysi. 

                                                   
25 Þ.e. þeirri meginreglu að sá sem veldur tjóni með ólögmætum og saknæmum hætti skuli bæta það. Sjá ítarlegri 

skilgreiningu í Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 50. 
26 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 110. 
27 Sjá Páll Sigurðsson: Lögfræðiorðabók, uppflettiorð „ólögmæti“. 
28 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 70. 
29 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 562. 
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4.2   Miskabætur sem refsikennd viðurlög 

Fyrir gildistöku skaðabótalaga var í gildi hegningarlagagrein sem svaraði að nokkru til þeirra 

ákvæða sem tekin voru upp með 26. gr. skbl., nánar tiltekið 264. gr. almennra hegningarlaga nr. 

19/1940 (hér eftir skammstafað hgl.) sem nú er brottfallin.30 1. mgr. greinarinnar  hljóðaði svo: 

 

Nú á maður að lögum að svara bótum fyrir spjöll á líkama eða frelsi annars manns, eða 

maður hefur reynst sekur um refsiverða meingerð gegn persónu, friði eða æru annars manns 

eða aðra meingerð, sem telja má drýgða af illfýsi, og má þá dæma hann til að greiða þeim, 

sem misgert er við, auk bóta fyrir fjártjón, ef því er að skipta fégjald fyrir þjáningar, hneisu, 

óþægindi, lýti og óprýði, svo og fyrir röskun á stöðu og högum. 

 

Í þessu hegningarlagaákvæði var þannig áskilið að til þess að verða grundvöllur miskabóta yrði 

skaðaverk að fela í sér meingjörð sem væri að minnsta kosti eitt af þrennu; lögbundin – þ.e.a.s 

bótaskyld á grundvelli sakarreglunnar eða hlutlægrar ábyrgðar – refsiverð eða drýgð af illfýsi. 

 Augljóslega er hér um að ræða refsikenndar skaðabætur enda hefði þessi grein ekki verið tekin 

upp í hegningarlög nema vegna þess að löggjafinn leit svo á að miskabætur á þessum grundvelli 

fælu í sér refsikennd viðurlög. Notkun orðsins fégjald bendir ennfremur til þess að miskabætur á  

þessum forsendum séu hugsaðar sem nokkurskonar sekt, fremur en að þeim sé ætlað að bæta tjón 

í venjulegri merkingu.31 

 Miskabótaákvæði 26. gr. skbl. hefur bein, söguleg tengsl við refsirétt og miskabætur hafa í 

gegnum tíðina verið hugsaðar sem refsikennd viðurlög. Refsikennt eðli miskabóta breyttist ekki 

þótt bótaskylduákvæðið væri flutt á milli lagabálka. Dómaframkvæmdin markast einnig að nokkru 

leyti af hinu upprunalega markmiði; t.d. hefur verið bent á að við ákvörðun fjárhæðar miskabóta 

er tekið tillit til ásetningsstigs en það er venjulega ekki gert þegar skaðabætur eru dæmdar á öðrum 

grundvelli.32 

 

4.3   Hugtakið æra í skilningi laganna 

Sumarið 2012 dæmdi Héraðsdómur Reykjavíkur síbrotamann nokkurn til 6 mánaða fangelsis-

vistar, fyrir all-dólgslega framkomu við héraðsdómara í réttarsal. Hæstaréttur staðfesti síðar 

dóminn með vísan til forsendna hans. 

                                                   
30 Eiríkur Jónsson: „Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr. 

skaðabótalaga“, bls. 27. 
31 Jón Pétur Skúlason: „Refsikenndar skaðabætur með hliðsjón af b-lið 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993”, 

bls. 15-16. 
32 Ása Ólafsdóttir: „Kynferðisbrot og ákvörðun miskabóta“, bls. 22-23. 
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 Forsaga málsins er sú að dómþoli í sakamáli rauf skilyrði reynslulausnar. Ákæruvaldið krafðist 

þess að honum yrði gert að afplána eftirstöðvar dómsins og héraðsdómari kvað upp úrskurð í 

samræmi við þá kröfu. Líkaði ákærða það stórilla og tjáði þá afstöðu sína með því að kalla 

dómarann tussu í tvígang og fylgdi svo móðguninni eftir með því að hrækja á dómarann. Hann 

sætti opinberri ákæru fyrir vikið og voru þær sakir til úrlausnar í Hrd. 21. febrúar 2013 (497/2012). 

Hrákinn var talinn brot gegn valdstjórninni og felldur undir 1. mgr. 106. gr. hgl. en tussu-ávarpið 

var talið ærumeiðing í skilningi 234. gr. hgl. Segir um það í niðurstöðu héraðsdóms, sem 

Hæstiréttur staðfesti með vísan til forsendna hans: 

 
Í máli þessu hefur verið slegið föstu að ákærði hafi kallað A héraðsdómara ,,tussu“ í tvígang 

í þinghaldi. Að kalla dómara því nafni í þinghaldi var móðgun í orðum og hefur án nokkurs 

vafa verið til þess fallið að meiða æru dómarans.  

 

Að kalla einhvern tussu, er vissulega móðgandi en fellur ekki undir almennan skilning á orðinu 

ærumeiðing. Mannorð héraðsdómara bíður ekki hnekki þótt glæpamaður hreyti í hann fúkyrðum. 

 Litlar líkur eru á að almennur borgari fengi mann dæmdan til greiðslu miskabóta fyrir dónaskap 

af þessu tagi, hvað þá að ríksivaldið myndi gera honum refsingu fyrir meiðyrði. Líklegra er, í ljósi 

dómaframkvæmdar, að það yrði talinn gildisdómur. Má í því sambandi benda á þær niðurstöður 

Hæstaréttar; að ekki séu efni til að ómerkja ummæli skráð í fundagerðabók hreppsnefndar um að 

tiltekinn maður standi í fjárglæfrastarfsemi33 né þau ummæli að nafngreindur maður sé aðal rasisti 

bloggheima,34 að það teljist gildisdómur að kalla umsvifamikinn fjárfesti krónuníðing í 

fjölmiðlum,35 að það sé reyndar óviðurkvæmilegt en þó ekki refsivert eða bótaskylt að kalla mann 

ómaga á opnu vefsvæði36 og að það feli í sér gildisdóm en ekki ærumeiðingu að kalla mann rapist 

bastard, eftir að ríkissaksóknari hefur fallið frá saksókn um kynferðisglæp á hendur honum. 

Hæstiréttur sá ekki einu sinni ástæðu til þess að ómerkja þau ummæli, hvað þá að miski væri 

viðurkenndur.37 Til þess að ummæli teljist refsiverð eða bótaskyld þurfa þau almennt að fela í sér 

óverðskuldaðar staðhæfingar sem eru raunverulega til þess fallnar að skaða mannorð manns í 

hlutlægri merkingu. 

                                                   
33 Hrd. 11. mars 1999 (337/1998) 
34 Hrd  29. janúar 2009 (320/2008) 
35 Hrd.18. október 2012 (673/2011) 
36 Hrd. 24. maí 2012, (469/2011) 
37 Hrd. 20. nóvember 2014 (214/2014) 
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 Þótt ekki hafi verið krafist miskabóta í Hrd. 21. febrúar 2013, (497/2012), er bent á þennan 

dóm hér vegna þess að sá skilningur sem dómstólar leggja í hugtakið æra, í þessu tilviki, er sá 

sami og lagður er til grundvallar þegar miskabætur eru dæmdar á grundvelli b-liðar 1. mgr. 26. gr. 

skbl. Í því sambandi er einnig vert að skoða ákvæði 234. gr. hgl. 

 
Hver, sem meiðir æru annars manns með móðgun í orðum eða athöfnum, og hver, sem ber 

slíkt út, skal sæta sektum eða [fangelsi] allt að 1 ári.  

 

Hér eru móðgun og ærumeiðing nokkurnveginn hið sama. Í greinargerð með frumvarpi því sem 

varð að lögum nr. 19/1940 kemur fram að með þessu sé átt víð aðrar móðganir en ærumeiðandi 

aðdróttanir og eru skammaryrði og móðganir í látæði nefndar í dæmaskyni. Ærumeiðing í skilningi 

hgl. lýtur því ekki aðeins að virðingu brotaþola út á við heldur einnig að rétti hans til þess að þurfa 

ekki að þola niðurlægjandi framkomu.  

 Samsvörun við þann skilning sem fram kemur í frumvarpinu er að finna í skaðabótalögum því 

æruhugtak 26. gr. þeirra felur í sér tvo þætti; annarsvegar huglæga æru og hinsvegar hlutlæga. 

Hlutlægi þátturinn snýr að virðingu tjónþola út á við eða eða því sem við köllum mannorð.38 

Huglægi þátturinn er sjálfsvirðing hans. Eiríkur Jónsson bendir á að samkvæmt norrænni 

dómaframkvæmd sé auðmýking eitt helsta atriðið sem litið er til við mat á því hvort um ólögmæta 

meingerð sé að ræða. Hann telur þetta ekki eins áberandi í íslenskum rétti og fræðiskrifum.39 

Dæmin um ærumeiðingarmál sem nefnd eru hér að ofan virðast styðja þá ályktun en þess ber þó 

að gæta að þar rekast á sjónarmið um tjáningarfrelsi og æruvernd. 

 Sú framkoma sem varð tilefni opinberrar ákæru og dæmd í Hrd. 21. febrúar 2013, (497/2012), 

snerti hinn huglæga þátt æruhugtaksins. Hún var móðgandi og niðurlægjandi – ólögmæt meingerð 

gegn sæmd dómarans. Strangt til tekið er æruhugtak hegningarlaga því enn í dag hið sama og 

æruhugtak skaðabótalaga – þótt dómstólar hafi, einkum hin síðari ár, sett tjáningarfrelsið ofar 

sæmdinni er inntak lagaákvæðisins óbreytt. 

   

                                                   
38 Eiríkur Jónsson: „Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr. 

skaðabótalaga“, bls. 30. 
39 Eiríkur Jónsson: Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr. 

skaðabótalaga, bls. 36. 
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4.4  Hlutlæg ábyrgð og sæmdarhugmyndin 

Í 228. gr. laga um meðferð sakamála er kveðið á um miskabótarétt handa þeim sem að ósekju hefur 

sætt þvingunaraðgerðum á grundvelli IX.-XIV. kafla laganna. Ákvæði greinarinnar tala sínu máli 

um þau æruverndarsjónarmið sem liggja þar að baki. Greinin hljóðar svo: 

 
Maður sem borinn hefur verið sökum í sakamáli á rétt til bóta skv. 2. mgr. ef mál hans hefur 

verið fellt niður eða hann verið sýknaður með endanlegum dómi án þess að það hafi verið gert 

vegna þess að hann var talinn ósakhæfur.  

Dæma skal bætur vegna aðgerða skv. IX.–XIV. kafla laga þessara ef skilyrði 1. mgr. eru fyrir 

hendi. Þó má fella niður bætur eða lækka þær ef sakborningur hefur valdið eða stuðlað að þeim 

aðgerðum sem hann reisir kröfu sína á.  

Nú hefur maður ekki verið borinn sökum í sakamáli og á hann þó engu síður rétt til bóta ef 

hann hefur beðið tjón af þeim aðgerðum sem taldar eru upp í 2. mgr. Þó má fella niður bætur 

eða lækka þær ef hann hefur valdið eða stuðlað að þeim aðgerðum sem hann reisir kröfu sína á. 

Maður sem hlotið hefur saklaus dóm í sakamáli, þolað refsingu eða refsikennd viðurlög á rétt 

til bóta. Þó má lækka bætur ef hann hefur átt sök á því að hann var ranglega dæmdur.  

Bæta skal fjártjón og miska samkvæmt þessari grein ef því er að skipta.  

 

 

Ákvæði 1. mgr. og 1. málsl. 4. mgr. endurspegla þá hugmynd að það valdi manni í sjálfu sér skaða 

ef blettur fellur á mannorð hans að ósekju. Sá sem er sýknaður vegna ósakhæfis á ekki bótarétt 

heldur þarf að liggja fyrir viðurkenning á því að maður hafi verið hafður fyrir rangri sök.   

 Þótt ábyrgð ríkisins sé hlutlæg og þar með óþarft að sanna sök, gera 2. mgr., 2. málsl. 3. mgr.  

og 2. málsl. 4. mgr. ráð fyrir þeim möguleika að tjónþoli geti verið meðábyrgur.   

 Í 1. málsl. 3. mgr. er kveðið á um bætur handa þeim sem bíður tjón af rannsóknaraðgerðum án 

þess þó að hafa verið borinn röngum sökum. Skerðing þeirra mannréttinda sem lögin ná til er 

þannig alltaf bótaskyld.  

 Athygli vekur að ekki virðist gert ráð fyrir því að sá sem sækir bætur á grundvelli 228. gr. sml. 

þurfi að sanna tjón en nánar verður komið að því síðar. 
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5 Mál Guðmundar R. Guðlaugssonar – Hrd. 16. mars 2017 (345/2016) 

5.1    Forsaga málsins  

Fimmtudaginn 16. mars 2017, felldi Hæstiréttur dóm í máli manns sem krafði ríkið bóta vegna 

ólögmætra þvingunarráðstafana á grundvelli IX.-XIV. kafla sml. Þetta er umfangsmesta 

skaðabótamál vegna rannsóknaraðgerða lögreglu sem komið hefur til kasta dómstóla frá gildistöku 

laga um meðferð sakamála nr. 88/2008 en þar reyndi í senn á lögmæti handtöku, gæsluvarðhalds, 

húsleitar, leitar í bankahólfi, haldlagningar og símhlerunar og hljóðritana símtala, auk þess sem 

framkvæmd aðgerðanna var í sumum tilvikum talin ámælisverð og réttar sakbornings ekki að fullu 

gætt við skýrslutöku. 

 Í aðilaskýrslu bótakrefjanda, Guðmundar R. Guðlaugssonar, kemur fram að hann hafi verið 

lagstur til svefns, laust eftir miðnætti þann 11. apríl 2010, þegar lögreglan bankaði upp á hjá honum 

til þess að gera húsleit. Ekki lá fyrir húsleitarheimild en honum var gert ljóst að ef hann veitti ekki 

leyfið yrði hann handtekinn og haldið á meðan verið væri að afla heimildar. Hann féllst á húsleit, 

að eigin sögn nauðugur. Tilefni húsleitarinnar var rökstuddur grunur um aðild sonar hans að 

fíkniefnamáli en lögregla taldi sig einnig hafa rökstuddan grun um að Guðmundur ætti hlut að 

málinu. Í geymslu á heimili hans fannst ferðataska sem líkur voru taldar á að hefði verið notuð til 

innflutnings á kókaíni og einn neysluskammtur af marijuana. Var Guðmundur handtekinn og 

leiddur út í járnum, þrátt fyrir að sýna enga mótspyrnu og biðjast vægðar vegna verkja í öxl. Engin 

handtökuskýrsla var gerð og staðhæfði Guðmundur í aðilaskýrlsu og fyrir dómi að honum hefði 

ekki verið gerð grein fyrir því hvaða sökum hann væri borinn. Næsta dag var hann hnepptur í 

gæsluvarðhald. Hann fékk lögreglufylgd heim til þess að sækja muni til persónulegra þarfa og var 

í þeirri ferð leiddur milli lögreglubíls og heimilis síns handjárnaður fyrir aftan bak, í augsýn 

nágranna. Hann sætti svo tíu daga gæsluvarðhaldi í einangrun, við óviðunandi aðbúnað. Bankahólf 

hans var rannsakað og verðmæti sem í því voru haldlögð, geymslur í sameign fjöleignarhússins 

sem hann bjó í voru rannsakaðar án heimildar og í ljós kom að sími hans hafði verið hleraður í níu 

vikur samfleytt og símtöl tekin upp. 

 Rannsóknin leiddi ekkert í ljós sem þótti líklegt til sakfellingar Guðmundar og þann 7. júlí 

2010 felldi ríkissaksóknari málið niður hvað hann varðaði. 
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5.2     Forsendur og niðurstaða héraðsdóms 

Héraðsdómur taldi hlutlæga bótaskyldu vera fyrir hendi en féllst ekki á að aðgerðirnar hefðu verið 

tilefnislausar. Talið var að lagaskilyrði fyrir húsleitinni hefðu verið uppfyllt og þrátt fyrir skort á 

handtökuskýrslu þótti Guðmundur ekki hafa fært sönnur á að sér hefði ekki verið gerð fullnægjandi 

grein fyrir tilefni handtökunnar. Þá taldi héraðsdómur að hann hefði gefið tilefni til símhlerunar 

og að með því að skorast undan því að svara spurningum við skýrslutökur hefði hann að nokkru 

leyti stuðlað að aðgerðum gegn sér sjálfur og hefði það áhrif á bótarétt hans skv. 2. mgr. 228. gr. 

sml. Ekki var fallist á að rannsókn lögreglu á geymslum í fjöleignarhúsi því sem Guðmundur bjó 

í yrði flokkuð sem heimildarlaus húsleit. 

 Hinsvegar féllst héraðsdómur á að ekki hefði verið gætt meðalhófs við framkvæmd 

handtökunnar og ferðarinnar heim til að sækja nauðsynjahluti. Talið var að eins og á stóð hafi ekki 

verið réttlætanlegt að halda honum í gæsluvarðhaldi lengur en fjóra daga, aðstæður hefðu verið 

óforsvaranlegar og viðurkennt var að hann hefði beðið heilsutjón af gæsluvarðhaldsvistinni. Þá var 

lengd gæsluvarðhaldsins að hluta rakin til þess að ekki hefði verið gætt að rétti hans til þess að 

vitna ekki gegn syni sínum.   

 Að öllu virtu taldi héraðsdómur að Guðmundur ætti rétt á miskabótum á grundvelli 5. mgr. 

228. sml. og taldi þær hæfilega ákvarðaðar 800.000 kr. Í forsendum héraðsdóms er ekki minnst á 

hina almennu sakarreglu eða 26. gr. skbl. 

 

5.3     Dómur Hæstaréttar 

Fyrir Hæstarétti krafðist Guðmundur hækkunar á miskabótum. Annarsvegar krafðist hann bóta á 

grundvelli hinnar hlutlægu bótareglu 2. mgr., sbr. 1. mgr. 228. gr. sml. fyrir að hafa sætt 

þvingunaraðgerðum að ósekju, hinsvegar krafðist hann miskabóta vegna háttsemi lögreglu við 

framkvæmd rannsóknarinnar og vísaði í því sambandi sérstaklega til 26. gr. skbl. Af hálfu ríkisins 

var þeirri málsástæðu mótmælt sem of seint fram kominni. 

 Í héraðsdómsstefnu var ekki vitnað til 26. gr. sérstaklega. Hinsvegar fer ekki milli mála ef 

orðalag stefnunnar er skoðað að þar er byggt á sök og hreint ekki skafið af því. Þannig er t.d. talað 

um að lögreglumenn hafi „þjarmað að“ stefnanda við skýrslutöku, hann kveði lögreglu hafa „farið 

offari í yfirheyrslum og beitt sig offorsi“, hann hafi „þolað háðsglósur, auðmýkjandi orðfæri, 

háreisti [svo] og yfirgang“, lögregla hafi haldið gögnum frá verjanda og „veist að verjanda með 
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dólgshætti.“40 Ýmsar ávirðingar til viðbótar, í þessum litríka dúr, er að finna í stefnunni og getur 

sú afstaða bótakrefjanda að hann hafi orðið fyrir ólögmætri meingjörð ekki farið fram hjá 

lesandanum. Hæstiréttur taldi enda að þrátt fyrir skort á tilvísun til 26. gr. skbl. „hafi í raun verið 

byggt á sakarreglunni í stefnunni þegar komið var út fyrir gildissvið hinnar hlutlægu bótareglu.“ 

 Hæstiréttur tók undir það mat héraðsdómara að húsleit hefði verið heimil og að bótakrefjandi 

hefði gefið tilefni til handtöku og gæsluvarðhalds, með því að lykill að bankahólfi fannst við 

húsleit, sem og taska sem vísbendingar voru um að tengdist því máli sem var til rannsóknar.  

Viðurkennt var að réttur hans hefði ekki verið virtur að fullu við skýrslutöku en ekki fallist á að í 

því fælist ólögmæt meingerð gegn æru. 

 Ólíkt héraðsdómi taldi Hæstiréttur að ekki hefði verið sýnt fram á að Guðmundur hefði stuðlað 

að því sjálfur að sími hans var hleraður og símtöl hljóðrituð, ekki hefðu verið lagaskilyrði fyrir 

rannsókn bankahólfs og að rannsókn á geymslum í fjöleignarhúsi hefði falið í sér heimildarlausa 

húsleit. Þá var talið að þáttur bótakrefjanda hefði að mestu verið upplýstur tveimur dögum eftir að 

hann var handtekinn og því ekki ástæða til að halda honum í gæsluvarðhaldi eftir það. Ofangreindar 

forsendur lágu til grundvallar þeirri niðurstöðu að Guðmundur ætti rétt á miskabótum á grundvelli 

hinnar hlutlægu bótareglu 228. gr. sml. 

 Ennfremur taldi Hæstiréttur að lögregla hefði farið offari við handtökuna og að einangrunarvist 

lengur en fjóra daga, við þær aðstæður sem honum voru búnar í gæsluvarðhaldinu væri „með öllu 

óverjandi“, sbr. 4. mgr. 17. gr. laga um fullnustu refsinga nr. 15/2016 og teldist vanvirðandi 

meðferð í skilningi 68. gr. stjórnarskrárinnar Af þessum ástæðum voru Guðmundi einnig dæmdar 

miskabætur á grundvelli 26. gr. skbl. Í dómnum er þetta skýrt þannig: 

 
Maður sem sakaður hefur verið um refsiverða háttsemi á ekki aðeins rétt á bótum úr hendi 

gagnáfrýjanda á grundvelli hinnar hlutlægu bótareglu 2. mgr., sbr. 1. mgr. 228. gr. laga nr. 

88/2008, heldur einnig samkvæmt sakarreglunni og reglunni um vinnuveitandaábyrgð. 

Skilyrði þess er að lögreglumenn eða aðrir ríkisstarfsmenn hafi með ólögmætum og 

saknæmum hætti valdið honum tjóni sem ekki fellur undir gildissvið fyrstnefndu 

reglunnar. Þó verða sökuðum manni því aðeins dæmdar miskabætur á þessum grunni að hann 

hafi orðið fyrir líkamstjóni af ásetningi eða stórfelldu gáleysi þess, sem varð valdur að því, sbr. 

a. lið 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga, ellegar ólögmætri meingerð, sem beinst hefur gegn frelsi, 

friði, æru eða persónu hans, sbr. b. lið sömu málsgreinar. [Leturbreyting höf.] 

 

                                                   
40 Stefnan er almenningi ekki aðgengileg en ummælin eru birt hér með góðfúslegu leyfi bótakrefjanda í málinu. 
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6 Fyrri dómaframkvæmd í samskonar málum  

6.1  Misvísandi dómaframkvæmd 

Niðurstaða  Hrd. 16. mars 2017 (345/2016) er sú að hafi maður orðið fyrir tjóni vegna 

óforsvaranlegrar háttsemi stjórnvalda við beitingu þvingunarráðstafana, geti hann átt rétt á 

miskabótum á grundvelli sakarreglunnar. Skilyrði er þó að sú framganga falli ekki undir ákvæði 

228. gr. sml. Ekki verður þó annað séð en að dómstólar hafi í sumum tilvikum fellt harðræði og 

vanvirðandi framkomu undir 228. gr. sml. og hækkað bætur á þeirri forsendu.  

 Í Hérd. Rvk. 15. nóvember 2016 (E-59/2016) tók dómari fram að framkvæmd líkamsleitar á 16 

ára barni hefði verið óþarflega særandi, í engu samræmi við tilefnið og falið í sér vanvirðandi 

meðferð. Dómari vísar þó aðeins til 228. gr. sml. um bótagrundvöllinn. 

 Í Hérd. Rvk. 29. maí 2013 (E-2173/2012) voru bætur dæmdar vegna handtöku og tók dómari 

fram að stefnandi hefði tognað á olnboga við aðfarirnar. Ekki er þó vísað til bótaábyrgðar á 

sakargrundvelli í forsendum dómsins. 

 Fram að því að dómur féll í máli Guðnundar Guðlaugssonar höfðu þrettán dómar í 

miskabótamálum vegna þvingunarráðstafana fallið í Hæstarétti frá gildistöku laga nr. 88/2008, þar 

af sjö þar sem vísað var til 26. gr. skbl. bótakröfu til stuðnings. Dómaframkvæmd í þeim málum 

gefur enganveginn skýrar vísbendingar um það hvernig fara skuli með bótakröfu á sakargrundvelli. 

 Í Hrd. 8. mars 2012 (492/2011) var krafist bóta vegna gæsluvarðhalds og krafan studd við 

ákvæði sml. og 26. gr. skbl. auk 67. gr. stjórnarskrár og 5. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. 

lög nr. 62/1994. Viðurkennt var að bótakrefjandi hefði sætt gæsluvarðhaldi lengur en efni stóðu til 

og ætti því bótarétt en um bótagrundvöllinn sagði Hæstiréttur: 

 
Skilyrði skaðabóta í tilviki eins og um ræðir í málinu lúta ákvæði 228. gr. laga nr. 88/2008, 

um meðferð sakamála. Ákvæði 5. mgr. 67. gr. stjórnarskrár og skaðabótalaga, hafa verið skýrð 

svo að þau veiti ekki ríkari bótarétt en reglur laga nr. 88/2008. 

 

Í Hrd. 23. maí 2013 (11/2013) tekur héraðsdómur í sama streng með vísan til skýringa Hæstaréttar 

á skilyrðum skaðabóta vegna þvingunarráðstafana. Hæstiréttur gerir enga athugasemd við þá 

forsendu. Beinast liggur við að túlka þessi ummæli á þann veg að 228. gr. sml. taki til þeirra atvika 

sem að öðrum kosti væri hægt að sækja á grundvelli 26. gr. skbl. eins og virðist vera skilningur 

dómaranna í fyrrnefndum héraðsdómum E-59/2016 og E-2173/2012. 
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 Í Hrd. 28. maí 2015 (802/2014) var að hluta byggt á 26. gr. skbl. og töluverð áhersla lögð á þá 

málsástæðu. Héraðsdómur hafnaði kröfunni en ekki á þeirri forsendu að sakarábyrgð gæti ekki átt 

við í slíkum málum heldur með þeim rökum að ekki hefði verði sýnt fram á að ólögmæt meingerð 

gegn frelsi, friði, æru eða persónu stefnanda hefði falist í valdbeitingu lögreglu. Hann virðist því 

telja að sá bótagrundvöllur geti átt við ef skilyrði bótaskyldu eru að öðru leyti uppfyllt. 

 Í þremur málum þar sem vísað er til 26. gr. skbl, þ.e. Hrd. 8. mars 2012 (492/2011), Hrd. 23. 

maí 2013 (11/2013), og Hrd. 17. september 2015 (61/2015), nefna hvorki héraðsdómur né 

Hæstiréttur þá málsástæðu en vísa aðeins til ákvæða sml. í forsendum sínum. 

 Sá athyglisverðasti af sjö umræddum dómum er Hrd. 12. mars 2015 (431/2014) en það mál 

verðskuldar sérstaka umfjöllun.  

 

6.2   Mál Guðrúnar Sigurðardóttur – Hrd. 12. mars 2015 (431/2014) 

Mál Guðrúnar Sigurðardóttur er að því leyti ólíkt máli Guðmundar R. Guðlaugssonar að í því máli 

hafði bótakrefjandi verið borinn sökum um refsiverða háttsemi, sbr. 1. mgr. 228. gr. sml. en 

Guðrún sætti símhlerun án þess að vera nokkurntíma sökuð um neitt misjafnt. Maki hennar lá 

hinsvegar undir grun og var markmið hlerunarinnar að afla upplýsinga um hugsanlega refsiverða 

háttsemi hans.  

 Guðrún krafðist miskabóta vegna símhlerunar, aðallega á grundvelli 3. mgr. 228. gr. sml. Til 

vara var á því byggt að aðgerðirnar hefðu verið ólögmætar og saknæmar og var vísað til 26. gr. 

skbl. kröfunni til stuðnings. 

 Í niðurstöðum sínum vísar héraðsdómur til þess að í lögregluskýrslum komi ekki fram að hinn 

grunaði í málinu hafi haft umráð yfir síma bótakrefjanda, heldur aðeins aðgang að honum. 

Bótaskylda er felld á ríkið á grundvelli hinnar hlutlægu ábyrgðar 228. gr. sml. en jafnframt segir: 

 

Dæma verður stefnanda miskabætur samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr. skaðabóta laga nr. 

50/1193, sbr. 13. gr. laga nr. 37/1999. 

 

Þetta er áhugaverð niðurstaða. Hér virðist byggt á því að forsendur til símhlerunar hafi skort en  í 

fyrri dómaframkvæmd hefur 228. gr. verið látin ná til bæði til lögmætra og ólögmætra 

þvingunarráðstafana. Hin hlutlæga ábyrgðarregla 3. mgr. 228. gr. sml. nær því til þeirra aðstæðna 

sem hér voru uppi og héraðsdómari vísar ekki til þess að brotið hafi verið gegn tjónþola með 

neinum öðrum hætti. Þannig virðist sem tvennskonar bótagrundvöllur eigi við um nákvæmlega 

sama atvik. Þetta er ólíkt niðurstöðu Hæstaréttar í máli Guðmundar R. Guðlaugssonar því þar var 
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talið að ólögmæt meingjörð hefði falist í framkvæmd rannsóknaraðgerða en ekki því að ólögmætar 

rannsóknaraðgerðir hefðu átt sér stað.  

 Hæstiréttur víkur ekki einu orði að þeirri forsendu hins áfrýjaða dóms að ákvæði skbl. um 

ólögmæta meingjörð eigi við í málinu. Hann tekur fram að bótakrefjandi eigi rétt til bóta á 

grundvelli 3. mgr., sbr. 2. mgr. 228. gr. laga nr. 88/2008, jafnframt því sem vísað er til 5. mgr. 

sömu greinar. Síðan segir í dómi Hæstaréttar: 

 

Með því að mannréttindi hennar voru skert með þeirri aðgerð verður hinn áfrýjaði dómur 

staðfestur. 

 

Hvað var Hæstiréttur eiginlega að staðfesta? Hér er ekki vísað til forsendna héraðsdóms. Var 

Hæstiréttu aðeins að staðfesta mat dómara á því hvaða fjárhæð væri hæfileg? Eða var hann að 

staðfesta nýja dómaframkvæmd um bótagrundvöllinn? 

 

 

7 Eru sönnunarkröfur misjafnar eftir því hver bótagrundvöllurinn er? 

7.1  Samanburður á 228. gr. laga um meðferð sakamála og 26. gr. skaðabótalaga    

Þvingunarráðstafanir á grundvelli IX.- XIV. kafla sml. fela í sér inngrip í mannréttindi, svo sem 

persónufrelsi, friðhelgi einkalífs og eignarrétt, auk þess að vera yfirleitt ærumeiðandi.41 

Hliðstæðan við b-lið 1. mgr. 26. gr. skbl. er augljós.  

 Munurinn á bótaákvæðum 228. gr. sml. og 26. gr. skbl. felst í fyrsta lagi í því að skilyrði um 

ólögmæti er ekki fyrir hendi í 228. gr. Aðgerðir kunna að hafa verið lögmætar þótt komi í ljós að 

sá sem þær beindust að sé saklaus en engu að síður stofnast bótaréttur. Í öðru lagi er ábyrgð ríkisins 

samkvæmt 228. gr. sml. hlutlæg. Bótakrefjandi þarf ekki að sanna að ásetningur eða stórkostlegt 

gáleysi hafi orðið þess valdandi að hann var beittur þvingunaraðgerðum, til þess að hann eigi 

bótarétt. Í þriðja lagi nær 228. gr. bæði til miska og fjártjóns en 26. gr. skbl. aðeins til miska. 

Fjártjón er hinsvegar bótaskylt eftir öðrum ákvæðum skbl. 

 Enn eitt sem a.m.k. í orði kveðnu er ólíkt með þessum lagagreinum er að samkvæmt 

skaðabótaákvæðum sml. á maður skýlausan rétt til bóta að ákveðnum skilyrðum uppfylltum; skv. 

2. mgr. skal dæma honum bætur. Í 26. gr. skbl. felst hinsvegar heimild dómara til að dæma bætur 

en ekki skylda. Þess má geta að við gildistöku laga nr. 50/1993 kvað 26. gr. á um skyldu til greiðslu 

                                                   
41 Eiríkur Tómasson: „Yfirlit yfir þvingunarráðstafanir í þágu meðferðar opinberra mála“, bls. 114-115. 
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miskabóta en með breytingarlögum nr. 37/1999 var því breytt án þess að því fylgdi nokkur 

rökstuðningur.42 Ekki urðu heldur neinar umræður um þessa breytingu í þinginu.43 Ekki er að sjá 

að þessi breyting hafi skipt máli í reynd en það er athyglisvert að löggjafinn skuli hafa ákveðið að 

auka geðþóttavald dómara án þess að ræða það frekar. 

  

7.2  Þarf að sýna fram á tjón? 

Álitamál er hvort mismunandi sönnunarkröfur eru gerðar um miska eftir því hvorri greininni er 

beitt. Eitt af frumskilyrðum þess að skaðabótaréttur stofnist er að tjón hafi orðið og meginreglan 

er sú að sá sem krefst bóta þurfi að sýna fram á það.  Sú krafa er ekki gerð samkvæmt 228. gr. sml. 

Samkvæmt orðanna hljóðan á maður einfaldlega rétt á bótum, hafi hann verið borinn röngum 

sökum. 

 Í víðtækasta skilningi felst tjón í skilningi skaðabótaréttar í skerðingu lögvarinna hagsmuna. 

Venjulega er bótaréttur þó reistur á þrengri skýringu; þótt hagsmunir manns af því að verða ekki 

fyrir líkamstjóni séu sannarlega lögvarðir eru t.d. takmörk fyrir því hversu smávægilegir áverkar 

geta valdið bótaskyldu. Mati á því hvort tjón hefur orðið hefur verið lýst sem samanburði tveggja 

atburðarása, þeirri sem varð og þeirri sem hefði orðið ef tjónsatvikið hefði ekki komið til.44  

 Mannréttindi eru lögvarðir hagsmunir en oft er illmögulegt að sanna afleiðingar af brotum gegn 

frelsi, friðhelgi og mannlegri reisn þar sem slíkar afleiðingar eru að verulegu leyti tilfinningalegs 

eða félagslegs eðlis. Tjónþoli er niðurlægður, hann nýtur ekki þess frelsis og öryggis sem honum 

ber sem manneskju en afleiðingarnar eru ekki þess eðlis að sérfræðingur geti lagt á þær hlutlægt 

mat. Hann verður fyrir framkomu sem bendir til þess að orðspor hans hafi beðið hnekki en útilokað 

er að sanna orsakasamband.  

 Þar sem mun erfiðara er að leggja mat á miska en fjártjón eru töluvert minni sönnunarkröfur 

gerðar um tjón og umfang þess í miskabótamálum.45 Til þess að slakað sé á sönnunarkröfum þarf 

bótakrefjandi þó almennt að sýna fram á að bótagrundvöllur sé til staðar og að líklegt sé að hann 

hafi orðið fyrir tjóni.46  

                                                   
42 Jón Pétur Skúlason: „Refsikenndar skaðabætur með hliðsjón af b-lið 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993”, 

bls. 9-10.  
43 Eiríkur Jónsson: „Miskabætur vegna ólögmætrar meingerðar gegn æru samkvæmt b-lið 1. mgr. 26. gr. 

skaðabótalaga“, bls. 28. 
44 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 444-445. 
45 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 211. 
46 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 208. 
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 Í Hrd. 11. apríl 2017 (544/2016) var leyst úr bótakröfu vegna ólögmætrar meðferðar 

persónuupplýsinga úr sjúkraskrá. Bótakrefjandi byggði á því að brot gegn lögum um 

persónuvernd, nr. 77/2000 fæli í sér ólömæta meingerð í skilningi 26. gr. skbl.  Ríkið viðurkenndi 

bótaskyldu en ágreiningurinn laut að fjárhæð bótanna. Hæstiréttur hækkaði bæturnar frá ákvörðun 

héraðsdóms en tók fram að þar sem bótakrefjandi hefði ekki lagt fram nein viðhlítandi gögn sem 

sýndu fram á tjón hans, væru ekki forsendur til þess að dæma honum hærri bætur en 200.000 kr. Í 

forsendum héraðsdóms er tekið fram að skilyrði fyrir því að bætur verði dæmdar á grundvelli 26. 

gr. sé að sýnt hafi verið fram á ófjárhagslegt tjón og að orsök þess sé ásetningur eða stórkostlegt 

gáleysi.  

 Þar sem engin sönnun tókst að mati Hæstaréttar hefði bótakrefjandi – samkvæmt túlkun 

dómstólana á ákvæðinu – ekki átt neinn bótarétt ef stefndi hefði hafnað bótaskyldu. Skoðum til 

samanburðar mál þar sem bótagrundvöllurinn er hlutlæg ábyrgð.  

 Í Hrd. 12. mars 2015 (431/2014) (sem Hæstiréttur staðfesti án þess að vísa sérstaklega til 

forsendna hans) tekur héraðsdómari af allan vafa um afstöðu sína: 

 

Af sjálfu leiðir að hlustun á einkasímtöl er rof á friðhelgi einkalífs og þarf ekki frekari sönnun 

um tjón að koma hér til.  

 

Í Hrd. 28. maí 2015 (802/2014) var miskabóta krafist vegna handtöku og frelsissviptingar án 

nægilegs tilefnis og dæmdi Hæstiréttur bætur upp á 400.000 kr. Í forsendum Hæstaréttar segir: 

 
… við ákvörðun bótanna skiptir máli að ekki hafa verið lögð fram haldbær gögn um að 

handtakan eða eftirfarandi frelsisskerðing, sem varði í rúmlega sjö klukkustundir, hafi haft 

neinar varanlegar líkamlegar eða andlegar afleiðingar fyrir hana.  

 

Eftir þessu að dæma er ekki gerð krafa um að bótakrefjandi sýni fram á tjón til þess að bætur verði 

dæmdar á grundvelli 228. gr. sml., heldur getur sönnun haft áhrif á fjárhæð bóta. 

 

7.3   Sönnun um tjón vegna ólögmætrar meingerðar 

Stenst sú staðhæfing að sá sem verður fyrir ólögmætri meingjörð þurfi að sýna fram á frekara tjón 

en það sem leiðir af eðli máls til þess að bótaréttur stofnist? Hefði bótakrefjandi í fyrrnefndum 

Hrd. 11. apríl 2017 (544/2016) (sjúkraskrármálinu) þurft að leggja fram vottorð um 

áfallastreituröskun eða aðrar geðrænar afleiðingar til þess að eiga bótarétt ef ríkið hefði ekki 

viðurkennt bótaskyldu?   
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 Í mörgum tilvikum er ógerlegt að sýna fram á tjón umfram það sem beinlínis felst í skerðingu 

mannréttinda eða reynslu sem almennt verður talin auðmýkjandi. Í reynd er sönnunar heldur alls 

ekki alltaf krafist. Sem dæmi má nefna nokkur mál frá síðustu árum. 

 Í Hrd. 16. júní 2016 (29/2016) voru bætur dæmdar á grundvelli a-liðar 26. gr. skbl. Um var að 

ræða líkamsárás og við ákvörðun bóta var tekið tillit til þess að gerendur höfðu, brotaþola til 

niðurlægingar, birt mynd af honum illa útleiknum eftir árásina. Ekki var gerð nein krafa um að 

brotaþoli sýndi fram á að sá gerningur hefði valdið honum tjóni, það var einfaldlega talið tjón í 

sjálfu sér að verða fyrir slíkri framkomu. 

 Í Hrd. 18. júní 2015 (822/2014) voru manni dæmdar miskabætur vegna þess hvernig staðið 

hafði verið að brottvísun hans úr námi sem Flugmálastjórn Íslands bar ábyrgð á. Ekkert bendir til 

þess að nein gögn hafi verið lögð fram um andlegt eða líkamlegt tjón vegna atviksins. Það eitt að 

bótakrefjandi varð fyrir ósæmilegri framkomu af hálfu stjórnvalds, nægði til þess að Hæstiréttur 

teldi hann hafa orðið fyrir miska í skilningi 26. gr. skbl. 

 Í Hrd. 9. október 2014 (46/2014) voru stúlku dæmdar miskabætur vegna brots gegn friðhelgi 

einkalífs hennar, en skólastjóri hafði upplýst ríkissaksóknara um tilvist dagbókar stúlkunnar sem 

var svo lögð fram sem sönnunargagn í sakamáli. Stúlkan þurfi ekki að sýna fram á að hún hefði 

orðið fyrir tjóni vegna þagnarskyldubrotsins heldur var bótaskylda skólastjóra og sveitarfélags 

byggð á því að skólastjóra og fræðslustjóra hefði mátt vera ljóst að uppljóstrun um tilvist 

dagbókarinnar yrði til þess að efni hennar yrði gert uppskátt og að það myndi óhjákvæmilega rýra 

orðspor stúlkunnar og gera hana ótrúverðuga í augum annarra.  

 Ása Ólafsdóttir hefur bent á að í kynferðisbrotamálum eru almennt gerðar fremur vægar 

sönnunarkröfur um umfang tjónsins.47 Kynferðisbrot eru skýrt dæmi um ólögmæta meingjörð. 

Nauðgun er allt í senn; meingjörð gegn frelsi, friðhelgi, æru og persónu og útilokað er að hugsa 

sér aðstæður þar sem nauðgun getur verið lögmæt. Óumdeilt er að kynferðisbrot geta haft mjög  

alvarlegar afleiðingar og við ákvörðun miskabóta á grundvelli 26. greinar skbl. vísa dómstólar 

gjarnan til sérfræðigagna um andlegar afleiðingar brotsins. Ekki verður þó séð af dómaframkvæmd 

að slík gögn ráði neinum úrslitum um það hvort bótaréttur er fyrir hendi; það er sönnun um sök 

sem skiptir máli upp á bótarétt en ekki sönnun um tjón, enda myndu sennilega fáir fallast á að 

kynferðisofbeldi sé ekki miski í sjálfu sér.  

                                                   
47 Ása Ólafsdóttir: „Kynferðisbrot og ákvörðun miskabóta“, bls. 36. 
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 Sönnun um tjón getur hinsvegar haft áhrif á fjárhæð bóta, rétt eins og í málum á grundvelli 

228. sml. Sem dæmi um það má nefna Hrd. 15. september 2016 (644/2015) þar sem Hæstiréttur 

lækkaði bótaákvörðun héraðsdóms úr 1.200.000 kr. í 800.000 kr. Í forsendum Hæstaréttar segir: 

 

Brot það sem ákærði er sakfelldur fyrir var til þess fallið að valda brotaþola miska. Á hinn 

bóginn er slíkur skortur á gögnum til stuðnings framkominni einkaréttarkröfu að óhjákvæmi-

legt er að lækka miskabætur brotaþola til handa.48  

 

Í ljósi dómaframkvæmdar verður ekki fallist á að sanna þurfi tjón á grundvelli 26. gr. ef á annað 

borð liggur fyrir að ólögmæt meingjörð hafi verið framin. Sönnunarkröfur um tjón á grundvelli 

26. gr. skbl. virðast vera nokkurnveginn þær sömu og sönnunarkröfur á grundvelli 228. gr. sml.  

 

 

8 Fjárhæð miskabóta á tvenns konar bótagrundvelli 

8.1   Óvissa um fjárhæð bóta 

Við bótaákvörðun í máli Guðmundar R. Guðlaugssonar (Hrd. 16. mars 2017 (345/2016)) leit 

héraðsdómari fyrst og fremst til sérfræðigagna um heilsutjón og andlegar þjáningar bótakrefjanda 

í kjölfar rannsóknaraðgerða lögreglu. Hæstiréttur virðist leggja ívið meiri áherslu á æruhugtakið 

því hann skýrir bótaákvörðun sína þannig: 

 
Við mat á fjárhæð bóta ber fyrst og fremst að líta til þess hvers eðlis hinar bótaskyldu aðgerðir 

voru og hve lengi þær stóðu. Sérstaklega skiptir máli í því sambandi að aðaláfrýjanda var 

haldið í einangrun þann tíma, sem hann sat í gæsluvarðhaldi, við þær aðstæður að vistunin fól 

eins og áður segir í sér vanvirðandi meðferð í hans garð. Þá hafa aðgerðirnar ekki aðeins valdið 

honum andlegum þjáningum, svo sem rakið er í héraðsdómi, heldur hefur umfang þeirra, sem 

var langt úr hófi fram miðað við tilefnið, orðið honum til alvarlegs álitshnekkis, en hann gegndi 

á þeim tíma, sem um ræðir, stjórnunarstöðu hjá einkafyrirtæki. 

  

Enga sundurliðun er að finna á miskamati Hæstaréttar og verður því ekki ráðið af dómnum hversu 

stór hluti bótanna var hugsaður sem bætur fyrir ólögmæta meingjörð.  

                                                   
48 Svipuð ummæli koma fram í Hrd. 27. nóvember 2008 (139/2008) og Hrd. 6. maí 2010 (31/2010) en í þeim málum 

lækkaði Hæstiréttur bótaákvörðun héraðsdóms. Í Hrd. 2. mars 2017 (252/2016) og Hrd. 20. október 2016 

(154/2016) voru bætur hinsvegar hækkaðar með þeim rökum að gögn lægju fyrir um andlegar afleiðingar 

brotanna. 
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 Dómaframkvæmd í bótamálum vegna þvingunarráðstafana gefur engar vísbendingar um það 

hvernig hlutföllin eru hugsuð enda eru engir staðlar til um slíkar bætur og bótaákvörðun 

tilviljanakennd.49  

 Heldur meira samræmi er í bótaákvörðunum á grundvelli b-liðar 1. mgr. 26. gr. skbl. en þar er 

sá rammi sem myndast hefur með dómaframkvæmd mismunandi eftir því hvers eðlis tjónið er. Frá 

árinu 2010 hafa t.d. algengustu bótafjárhæðir vegna ærumeiðinga verið 200.000 – 300.000 kr. en 

bætur vegna nauðgunar sjaldan undir 800.000 kr. Þar sem engin fordæmi eru um miskabætur vegna 

þvingunarráðstafana á sakargrundvelli frá gildistöku langa nr. 88/2008 er ógerningur að segja til 

um hvernig Hæstiréttur hefur metið það tjón sem varð vegna saknæmrar háttsemi rannsakenda. 

 

8.2    Skiptir þetta einhverju máli? 

Ef saknæm háttsemi við beitingu rannsóknaraðgerða lögreglu hefur áhrif á fjárhæð bóta, skiptir þá 

einhverju máli hvort hægt er að dæma bætur á sakargrundvelli sérstaklega? 

 Já, það skiptir máli. Skortur dómstóla á rökstuðningi fyrir ákvörðunum sínum er alltaf 

óheppilegur en sérstaklega þegar ákvarðanir víkja frá fyrri dómaframkvæmd. Það skiptir máli 

hvernig fjárhæð miskabóta er hugsuð, almennt, en ekki síst í tilviki sem þessu þar sem tvennskonar 

bótagrundvöllur er viðurkenndur.  

 Í fyrsta lagi er eitt af hlutverkum Hæstaréttar að móta gildandi rétt með því að setja fordæmi. 

Það skiptir því máli að forsendur dóma séu skýrar. 

 Í öðru lagi má búast við að það veiti ríkari bótarétt ef ólögmæt meingjörð á við til viðbótar 

hinni hlutlægu ábyrgð 228. gr. sml. Í margnefndum í Hrd. 345/2016 var bótaákvörðun héraðsdóms 

hækkuð um 1.200.000 kr. Að einhverju leyti skýrist hækkunin væntanlega af því að mat 

Hæstaréttar á lögmæti aðgerðanna vék nokkuð frá mati héraðsdóms. En þetta er óvenjumikil 

hækkun og það gefur vísbendingu um að 26. gr. skbl. hafi breytt einhverju enda væri lítill tilgangur 

í því að dæma mál á tvennskonar bótagrundvelli ef það gæti ekki haft áhrif á niðurstöðuna.  

 Í þriðja lagi höfðar fólk ekki miskabótamál í þeim eina tilgangi að afla sér fjár, heldur ekki 

síður til þess að fá viðurkenningu dómstóla á því að það hafi verið órétti beitt. Hlutlæg ábyrgð 

                                                   
49 Í Meistararitgerð sinni gerir Hanna Guðmundsdóttir ítarlega grein fyrir dómaframkvæmd á grundvelli 228. gr. 

sml. Niðurstaða dómarannsóknar hennar er í hnotskurn sú að ákvörðun um fjárhæð bóta í þessum málum  virðist 

almennt vefjast fyrir dómurum, lítið fari fyrir rökstuðningi og að töluvert ósamræmi sé í dómaframkvæmd að 

þessu leyti. Hanna Guðmundsdóttir: „Bætur fyrir þvingunarráðstafanir á grundvelli 228. gr. laga um meðferð 

sakamála.“ Sjá einkum samantekt um niðurstöður dómarannsóknar bls. 69-70 og skýringarmyndir á bls. 40, 43, 47 

og 49, 53 og 60, sem sýna glögglega hve mikil óvissa ríkir um ákvörðun bóta. 
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felur ekki í sér viðurkenningu á því að ásetningur eða stórkostlegt gáleysi sé orsök tjónsins. Það 

hlutverk miskabóta að endurreisa sæmd tjónþola verður ekki slitið úr samhengi við viður-

kenninguna á því að einhver beri sakarábyrgð á því að hann hafi gengið í gegnum þrengingar.  

 Í fjórða lagi verður ekki fram hjá því litið að miskabætur á grundvelli 26. gr. sbkl. eru í reynd 

refsikennd viðurlög. Þótt bótakrefjandi myndi almennt sjá sér hag í því að sækja bætur vegna 

saknæmra aðgerða lögreglu til ríkisins, verður að hafa í huga að vinnuveitendaábyrgð leysir þann 

starfsmann sem veldur tjóni af ásetningi eða gáleysi ekki undan skaðabótaábyrgð.50 Þar sem 

ásetning eða stórkostlegt gáleysi þarf til þess að hægt sé að endurkrefja starfsmann sem veldur 

bótaskyldu tjóni eru að sönnu litlar líkur á að til þess komi. Hinvegar er ekki ólíklegt að tjónþoli 

sem telur tiltekinn starfsmann ríkisins bera ábyrgð á misgjörð gagnvart sér vilji stefna honum við 

hlið ríkisins til þess að fá sök hans viðurkennda.51   

 

 

9 Niðurlag 

Með Hrd. 16. mars 2017 (345/2016) hefur því verið slegið föstu að hægt sé að krefjast bóta fyrir 

þvingunaraðgerðir á grundvelli ólögmætrar meingjörðar til viðbótar við bætur á hlutlægum grunni 

en fram að því var dómaframkvæmd um bótakröfur reistar á þeim grunni ærið véfréttarleg. 

 Enda þótt dómstólar hafi tekið tillit til þess við ákvörðun bótafjárhæðar ef tjónþoli hefur sætt 

óforsvaranlegri meðferð, skiptir það máli hvort hægt er að byggja á sakargrundvelli í slíkum 

málum samhliða hlutlægri ábyrgð, ekki síst vegna þess að miskabætur gegna því hlutverki að 

endurreisa sæmd tjónþola og refsa þeim sem tjóninu olli. Þótt miskabótaákvæði sé ekki lengur að 

finna í almennum hegningarlögum er þetta eðli miskabóta ennþá fyrir hendi. Í mörgum tilvikum 

er skaðabótakrafa eina úrræði tjónþola til þess að sækja rétt sinn á hendur misgjörðamanni sínum 

því það er ríkisvaldið sem tekur ákvörðun um það hvort maður er sóttur til saka vegna 

refsilagabrots og fólki getur sannarlega verið misboðið þótt refsilög taki ekki til þeirrar háttsemi 

sem um ræðir.  

 Miskabætur á hlutlægum grundvelli veita tjónþola aukið réttaröryggi en þær þjóna ekki nema 

að hluta þeim tilgangi sem miskabótum hefur í gegnum tíðina verið ætlað. Það er ekki hægt að 

                                                   
50 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I bls. 311. 
51 Í Bótarétti I er í þessu sambandi bent á Hrd. 14. apríl 2011 (412/2010) þar sem ráðherra var stefnt persónulega 

ásamt því að kröfu var beint að ríkinu. Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I bls. 317. 
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refsa ríkinu og það hvort maður getur borið höfuðið hátt hefur eingöngu merkingu í samskiptum 

við fólk. Miskabætur geta verið tjónþola sem sækir bætur á hendur ríkinu nokkur huggun en það 

eru starfsmenn ríkisins sem brjóta reglur og bera ábyrgð á ólögmætum aðgerðum. Það eru 

manneskjur sem beita handjárnum að óþörfu og sýna auðmýkjandi framkomu og  þegar sök er ekki 

viðurkennd sleppa hinir raunverulegu misgjörðarmenn. Sú niðurstaða Hæstaréttar að hægt sé að 

dæma miskabætur vegna þvingunarráðstafana á tvennskonar grundvelli í senn hefur því þýðingu. 

 Eftir stendur spurningin um það hvaða fjárhæð Hæstiréttur reiknaði bótakrefjanda vegna 

ólögmætra meingjörða og hversu hár hluti bótanna var dæmdur á hlutlægum grunni. Þar sem nú 

er orðið ljóst að tvennskonar bótagrundvöllur kemur til greina væri kannski vert að setja einhverjar 

reglur um bætur á grundvelli 228. gr. sml. Dómaframkvæmd í þeim málum hefur hingað til verið 

handahófskennd og bagalegt ef enn verður aukið á þá réttaróvissu sem ríkir um ákvörðun bóta. 
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